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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal liet best georiënteerd 

INDELING DER VEILING, 
TEN KANTORE, ROKIN 60 

Eerste Zitting DONDERDAGAVOND 
stockboeken, FDC's/brieven en grote 
afdeling DOZEN tussen de 

bezichtiginglO.00-17.00 uur ƒ 40,- en ƒ 40.000,-

20 maart 19.00 uur 
kavels 1-424 

PARK PLAZA, ROKIN 78 

Tweede Zitting ZATERDAG 
Nederland en Overzee 
COLLECTIES en restanten. 
Buitenland losse zegels, series, 

bezichtiging 10.00-13.00 uur COLLECTIES en restanten 

22 maart 11.30 uur 
kavels 425-1452 

TEN KANTORE, ROKIN 60 

Derde Zitting DINSDAGMIDDAG 
NEDERLAND EN OVERZEE 
losse nummers en series met 

bezichtiging 10.00-13.00 uur veel topstukken 

Vierde Zitting DINSDAGAVOND 
IE EMMISSIE positienrs. en stempels 
Nederland en Overzee POSTHISTORIE 

bezichtiging 10.00-16.30 uur w.o. zeldzaam Rode Kruis 

25 maart 

25 maart 

13.00 
kavels 2001-2851 

18.30 uur 
kavels 4001-5550 

Algemene kijkdagen 15 en 17 t/m 19 maart 

20 t/m 25 maart 
"AMSTERDAM PUZA 

Na overmaking van ƒ 15,00 op giro 461000 ontvangt u de cataiogus 

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



het PHILAPOST 
B e r k e l e n R o d e n r i j s 

WEGENS SUCCES GEPROLONGEERD! 

\\:mm- \:\ wmwmu 
• Donderdag 27 maart • Vrijdag 28 maart • Zaterdag 29 maart • 

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. Tot 100% van de frankeerwaarde. 

Vraag ons gratis informatiepakket 
vandaag nog aan. Schrijf een kaartje 
of bel 010 - 512 10 10. 

Philapost Bezoekadres: 
Ranonkelweg 4 
Weidebuurt 
Berkel en Rodenrijs 

Philapost taxeert uw postzegelverzameling 
tijdens de VERKOOP EN INRUILDAGEN gratis 
en geheel vrijblijvend. U kunt uw postzegels 
uiteraard ook voor contant geld verkopen of 
ter veiling aanbieden. 
Erkend Lloyds expert aanwezig op 27, 28 en 
29 maart a.s. 

Vraag de routebeschrijving of maak gebruik van het Openbaar Vervoer (reisinformatie 
0900-9292). Philapost onderhoudt een pendeldienst met Station NS Berkel en Rodenrijs. 

PHILAPOST heeft weer een nieuwe LADING LUXE INSTEEKALBUMS binnen. Vraag snel de nieuwe 
brochures aan met de laagste prijs voor insteekalbums van Europa - te laag om er mee te 
adverteren -. Topkwaliteit hoeft niet meer te kosten. Levering zolang de voorraad strekt. 

PHILAPOST KANTOOR & SHOWROOM 
RANONKELWEG 4 BERKEL EN RODENRIJS Internet: http://www.xs4all.nl/~phila/ i9 

LEVERINGSVOORWAARDEN: BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART. DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONT
VANGT VAN DE BESTELLUNG ZUN BUGESCHREVEN 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 BIJ 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. 
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NEDERLAND 1e emissie 
zeer uitgebreid voorradig 
op plaatnummers, 
kleuren en stempels. 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt 
vrijwel compleet lever
baar, ook grote voorraad 
postf risse zegels. 

NEDERLAND 
PUNTSTEMPELS 
uitgebreide voorraad met 
vele betere en lastige 
stempels. 

OVERZEESE 
RIJKSDELEN uitgebreide 
voorraad met vele betere 
en zeldzame zegels en 
series. 

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

NEDERLAND 
KLEINRONDSTEMPELS 
zeer uitgebreid voorradig 
met vele betere en 
zeldzame stempels, veel 
in luxe kwaliteit. 

EUROPESE LANDEN 
ENGELSE KOL, U.S.A. 
met name de oudere 
zegels uitgebreid 
voorradig. 

NEDERLAND | 
verschillende tandingen 
en typen gewone en 
portzegels, uitgebreide 
voorraad w.b. vele 
lastige ex. 

MOTIEFZEGELS grote 
voorraad bloemen, 
dieren, ruimtevaart, 
sport, enz. meest voor 
1975. 

Wij zijn geïnteresseerd om grote verzamelingen of 
betere losse zegels te kopen. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzameling, 1 
waardoor voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn voor u 
slechts 5% van het verkoopbedrag. 

Verzamel postzege ls - verzamel k lassieke zegels. 

Winkel geopend: dinsdag, donderdag en 
zaterdag van 9.00-17.00 uur. 

Geen koopavond. 
Parlceerruimte aanwezig. 
Girorelceningnummer 3169 710 
Banicrekeningnummer 31 06 80 581 
Rabobank Loosdrecht 

WIJ ZIJN GESLOTEN 
VAN 21 T/M 26 MAART 

POSTZEGELHANDEL 1 
M. VAN DEN HEUVEL B.V 
* Inkoop - verkoop - taxatie 1 
* bemiddeling bij aan- en verkoop vla veilingen 1 
* beleggings-adviezen 1 

Winkel Langestraat 59c Telefoon 035-6212931 
1211 GW Hilversum b.g.g. 035-5821927 | 

NIEUW!!! 
Phoenix Philatelie 

Schriftelijke Postzegel-
en Muntenveiling 

voor de gevorderde 
en kleine verzamelaar 

Elke veiling meer dan 2.500 kavels met o.a. 

* Nederland & Overzee 
* West & Oost-Europa 
* Noord & Zuld-Amerika 
* Afrika 
* Veel Thematisch 
* Partijen & Verzamelingen 
* Avontuur & Dozen 
* Brieven & Postwaardestukken 
* Curiosa 

Veilingcatalogus gratis 
Lage kosten, 10% + verzendkosten 

Phoenix Philatelie 
KeJzersveld71G Tel. 0478-550940 
5803 AP Venray Fax 0478-550197 

FISCAALZEGELS 
Het snelst groeiend verzamelgebied van de filatelie? Fiscaalzegels 
worden nu door de FIP toegelaten op internationale tentoonstellingen. 
De vraag ernaar neemt snel toe' Wij houden veilingen met uitsluitend 
fiscaalzegels. Alle landen van Albanië tot Zoeloeland, met fiscaal-
zegels, proeven, documenten. Een fascinerend gebied! Gratis catalogi! 
We leveren ook een groot aantal handboeken op het gebied van be
lastingzegels Maak kennis met de nieuwe catalogus Fiscaalzegels 
Benelux. Laat u opnemen op onze verzendlijst. 

J. BAREFOOT LTD 
P.O. BOX 8 YORK Y03 7GL ENGLAND 

telefoon 00441904654241 faxnr. 00441904656906 

AANSTAANDE NIEUWE MICHEL EDITIES: 
21 maart 

18apnl 

13iuni 

11 ]Ull 

29 augustus 
10 oktober 

5 december 

Duitsland Speciaal 1997 
Ganzsachen Duitsland 1997 
Bildpostkarten Did 1997 
Muntcat Duitsland vanaf 1871 
Australie/Ocanie 1997 (Overzee band 7) 
Spec cat Automaatstroken Wereld 1997 
Oostenrijk Speciaal 1997 
Zwitserland-Liechtenstein Speciaal 1997 
Telefoonkaarten Duitsland 1997 in kleur 
Duitsland 1997/8 in kleur 
Rolzegels Duitsland 1997/8 
West Europa 1997/8 in 2 delen 
Cept/Uno 1997/8 
Skandinavie 1997/8 
Brieven Duitsland 1997/8 
Junior Duitsland 1998 in kleur 
West Afrika 1998 (Overzee band 5) 
Zuid Afnka 1998 (Overzee band 6) 

ƒ 86 
ƒ59 
ƒ42 
ƒ30 
ƒ 96 
ƒ42 

-
-
: 

_ 

-

-

-
-
-
: 

-

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



EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Postzegelveiling GmbH 

Traditie sinds meer dan 60 jaar 

180e Internationale Postzegel veiling 
van 14-15 april 1997 in Hamburg 

Onze handelsverbindingen in Europa worden steeds hechter en 
veel nederlandse verzamelaars, handelaren en ook beleggers op de 

kapitaalmarkt zijn betrokken door hun persoonlijk bezoek aan 
onze veilingen. 

- ook u bent van harte welkom -
Ons grote aanbod met een omvangrijke inzet van meer dan 

4 miljoen DM bevat: 
over de 2.000 posten verzamelingen, brieven, nalatenschappen, 

kisten en kartonnen dozen, overwegend in de originele staat gelaten 
en van particuliere inleveringen. 

Er wordt begonnen bij kleinere nalatenschappen vanaf ongeveer 
DM 300,- tot de grote verzameling Kaap de Goede Hoop met een 

inzet van DM 70.000,-. 
Dus er zijn aanbiedingen in elke prijsklasse. 

Ook u zou deze gelegenheid niet aan u voorbij moeten laten gaan 
en onze internationale veiling moeten bezoeken: 

slechts 4 uur via de AUTOBAAN van Holland naar Hamburg. 

Onze catalogus verschijnt op 15 maart 1997. 

Als u nog niet tot onze klantenkring behoort, sturen wij u onze 
katalogus graag op uw verzoek toe. 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Eigenaar Ekkehard Lambrecht & Hans-Peter Bahr 

Jüthornstr. 31 D-22043 Hamburg 
Telefoon 004940/686622 Fax 004940-6528572 
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38® GESPECIALISEERDE VEILING VOOR 
THEMATISCHE FILATELIE, POST
GESCHIEDENIS, POSTMECHANISATIE 
EN HISTORISCHE DOCUMENTEN 

In juni houd ik weer mpn jaarlijkse gespecialiseerde veiling met meer 
dan 8000 veilingkavels (stukken) met meer dan achthonderd thema's 
en motieven Het zwaartepunt ligt ditmaal bij de eerste particuliere 
po$twaardestul<ken van het Duitse Rijk, vroege geïllustreerde 
postwoordestukken van de Sovjetunie en postwaardestukken met 
reclame uit Europa en daarbuiten Daarnaast zijn stukken met perfecte 
stempels zwaar vertegenwoordigd deze stempels hebben betrekking 
op alle belangrijke thema s en op postgeschiedenis, postmechanisatie 
en geschiedenis in het algemeen 
Hoofdthema's zijn de auto, spoorwegen, luchtvaart, scheepvaart, 
natuur en milieu (van A tot Z), Rode Kruis en geneeskunde Verenigd 
Europa, literatuur, muziek, geologie. Verenigde Naties, Wereldposfunie 
en een groot aantal weinig gevraagde thema's, zoals Esperanto, film 
en bioscoop, carnaval, meteorologie circus etc Eenander 
zwaartepunt vormen de grote gebieden sport van A tot Z (met ca 50 
deelgebieden) en Olympische Spelen 
Andere thema's religie, architectuur, papier en druk, chemie, wiskunde 
en computers en talrijke verdere themagroepen en individuele thema s 
De index en de tussenkoppen in de catalogus zijn in drie talen 
uitgevoerd (Duits, Engels, Frans), ze verwijzen naar meer don 1000 
thema's en motieven Meer dan de helft van alle stukken zijn tussen de 
tekst of op aparte fotopagina s afgebeeld 

DEUTSCHES! 

0J2 
REICH 

1 
B\ 

S<.J^:^CBJ>L. A U S S T E L L U N S 
»^TS^SC ASCHERSLEBEN 1933 

De catalogus is vanaf begin mei tegen een tegemoetkoming in de 
kosten van 20 mark contant (of 25 gulden/15US$) of voor tien 
internationale antwoordcoupons verkrijgbaar Vermeld s v p uw 
speciale wensen of verzamelgebieden Schrijft u ons alstublief in het 
Duits, Engels of Frans U kunt ons ook bezoeken in onze stond op 
Philatelic (Messe Keulen, 18,19 en 20 april) of op Naposta (Messe 
Stuttgart 7 tot en met 11 mei 1997) Ik bied daar ca 250 000 stukken, 
betrekking hebbend op ongeveer duizend verschillende thema s aan 

Christian Wapler 
Postfach 303769, D10726 Berlin 

Duitsland 
* • • • * • • • • • • • * • * * • • • • * • • • • * • • • • • • • • * * • • * • 

Onze 171ste veiling 
zal worden geliouden 
op 13 en 14 juni a.s. 

in Hotel Ibis 
te Tilburg 

Deze veiling bevat wederom vele mooie collecties en 
doublettenpartijen van diverse landen alsmede vele 
betere nummers van Nederland. Nadere bijzonder
heden volgen op een later tijdstip. 

Mocht u nog niet tot onze vaste relaties behoren dan 
zenden wij u gaarne onze goed en duidelijk uitge
voerde catalogi toe na ontvangst van Hfl. 12,50 
(giro 31.42.000) 

Kantoor St. Annaplein 7, Postbus 3106 
5003 DC Tilburg 
A//euw Tel. (013)580 04 34 
Idem Fax (013) 580 04 35 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

^Jfvtf voordeefprijs f ijst vraagt U aan bij . 

SMITS PHILATELY 
Hèt adres voor: 

 V O O R D E L I G G E P R I J S D E V E R Z A M E L I N G E N , PARTIJEN E N RESTANTEN 

(MET DITMAAL O A. VEEL INTERESSAKT DUfTSLANO EH E N O E L S E KOLONIËNI) 

 B E T E R E L O S S E Z E G E L S H E L E W E R E L D 

 A A N K O O P VAN U W V E R Z A M E L I N G 

Onze gratis prijslijst vraagt U aan bij. 
SMITS PHILATELY, Socratesstraat 192,7323 PL Apeldoorn 

tel/fax: (055) 3665543 
Geopend: Donderdag en vnjdag van 11.00 tot 16:30 en volgens afspraak. 

Wij zijn U graag van dienst! 

SmatI: smitpkil@worUonLne.nl Internet: llttp://www.worlaonline.nl/~'9mitphil 

Filatelistische 
gasttentoonstellingen 

ptt lmuseum 

22 maart t/m 23 maart 1997 
ter gelegenheid van het 10jarig bestaan van vereniging 
Zuidelijk Afrika 

28 maart t/m 30 maart 1997 
ter gelegenheid van het 10jarig bestaan van vereniging 
verzamelaars van firmaperforaties 'Perfin Club 
Nederland' 

PTT Museum 
Zeestraat 8 2 , 
Den Haag 
Tel. (070) 3 3 0 75 0 0 

openingstijden: 
ma. t/m vr. 10.00  17.00 uur 

za., zo. en feestdagen 12.00  17.00 uur 
MJK/CJP gratis toegang 

Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 
olymp.spelen/UPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen. 

Vraag de gratis prijslijst (Michelnummers) van uw thema. 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., Tel. 0206 974 978 

Postzegelhandel De Viking 
Kleine Singel 27, 3572 CG Utrecht 
telefoon 030  27 33 030 

Alles voor 
u w postzegel tnunten

of te le foonUaarten 
verzamel ing len) 

Openmgst i jc len: maantiaq  vri jdag 13 OO  I 8 . 0 0 uur, 
zaterdag 1 O.OO  i 7 . 0 0 uur, d o n d e r d a g a v o n d 19 OO  2 1.00 « 

166 
Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 

fax 00 49 69 233870 
Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalalenscliappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 1317 
60327 Frankfurt/IVIaIn 

IVlotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
Vee 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" 
Maandereind 61, 6711 AB, EdeCentrum 0318  61 03 34 

mailto:smitpkil@worUonLne.nl
http://www.worlaonline.nl/~'9mitphil


74e jaargang, maart 1997 
nummer 849 

Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de 
onafhankehike St icht ing Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag 

In dit maandblad zi|n - buiten verantwoorde
l i jkheid van de redactie - de officiële 
mededel ingen van de Nederlandse Bond van 
Filatel isten-Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks het midden 
van de maand, uitgezonderd juli 

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

Advertentieverkoop 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740 AA Baarn 
Janine de Troye 
Telefoon 036-54 82 341 
Telefax 035-54 82 344 

Abonnementenadmin is l ta t ie 
e n klachten over de bezorging: 
Grafische Bedniven Bosch & Keuning 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 1 3740 AA Baarn 
Telefoon 035 54 82 290 

Adreswijzigingen 
Adreswi jz ig ingen moeten worden opgegeven 
aan de secretans van de vereniging of 
afdel ing waarvan de ontvanger lid is 
Alleen individuele abonnees (zij die het blad 
rechtstreeks aan de St icht ing betalen) 
zenden een adreswijziging aan de admin i 

stratie (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wi jzen van abonneren 
1 een collectief abonnement voor aangeslo
ten verenigingen het abonnement voor leden 
IS in de contr ibut ie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetal ing 
worden overgemaakt tarieven voor 1996 
a binnen Nederland f 39 op giro 5005485 
van de St icht ing 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 168 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 apnl of 1 |ul i ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 1 
oktober zijn slechts mogel i jk in combinahe 
met een abonnement op de daaropvolgende 
jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schrif tel i jke opzegging die uiterlijk op 30 
novemberbn de administrat ie moet zijn 

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen worden besteld door overmaking van 
f 5 00 per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermeld ing van de gewenste nummers 

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

Erevoorzilter 
Mr A van der Flier AIJP 

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

Oplage ISSN-nummer 
50 000 exemplaren 0166-3437 

Lid van de internationale uitgevers-
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltijdschrdten ASCA T 
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Uit d e were ld van de filatelie 
168/169 

Verzamelgebied Neder land 
170/171/172/173 

Verzamelgebied België 
177 

De koers van Coerts 
178/179/180 

W i j lazen voor u 
181/182 

Perfins: v a n lelijke eendjes tot mooie z ^ a a n 
183/184/185/186/187 
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187 

Grote grazers: gastarbeiders v a n het dierenrijk 
188/189/189/190/191/192 
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198/199/200 
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212/213 
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215/216/217/218 

Port-betaaldstempels ( 1 ) 
220/221/222 

N i e u w e vondsten bij Jubileumemissie 1 9 2 3 
223 

Zeestraat 8 2 , 's-Gravenhoge 
224 

N i e u w e uitgiften 
226/227/228/229/230/231 

Nederlandse stempels 
231 

Thematisch p a n o r a m a 
233/234/235 

'Filatelisten hebben het niet alleen voor het zeggen ' 
236/237 

België 177 
In dit nummer vindt u voor het eerst een 
aflevering van de rubriek Verzamelge
bied België. Deze maandelijkse pagina-
wordt door de Belgische PTT gesponsord. 

Perfins 183 
Lelijke jonge eendjes die zijn uitgegroeid 
tot fraaie zwanen: dat zijn de perms, of -
in goed Nederlands - firmaperroraties. 
Als u meer wilt weten over deze tak van 
de filatelie mag u het artikel dat op blad
zijde 183 begint niet missen! 

I_PII^. ^^J^^^^ 

m^w^êi 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ W ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 

^^^BS^Kmn^Sundstri^^^^ 

BIJ DE VOORPAGINA: 

Eind vorige maand gaf PTT Post twee zegels en een 
blokje uit, gewijd aan 'grote grazers'. In dit nummer 
aandacht voor deze 'gastarbeiders van de dierenwe-
rel', geschreven door de heer D. Veenstra. Fotograaf 
Benny Klazenga uit Katliik maakte de omslagfoto, die 
enkele Schotse Hooglanders in volle glorie laat zien. 

Beroemd 216 
Wereldberoemd in eigen land: dat zijn veel 
van de vrouwen die staan afgebeeld op de Eu
ropazegels van vorig jaar. Onze thematische 
redacteur, de heer D. Veenstra uit Buitenpost, 
stelt deze (on)bekende dames aan u voor. 
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Arexander,Alkmaar/Hoom 
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199 
226 
176 
198 
176 
165 
193 
198 
180 
232 
162 
232 
222 
214 
237 
240 
174 
226 
163 
203 
194 

Phoenix 
't Poszegelhoes 
Poveio 
PTT, Museum 
Quiriins, pzh 
Rietdijk 
Ruiter de, pzh 
Ryan, Arthur 
Scheming, pzh 
Smits Philately 
StVerzNed 
Stelzer, Rudolf 
Tokoglu Necip 
Tolhuizen, von 
Trefpunt, het 
Unieks 
UNPA 
Venroyse pzh, de 
Viking, de 
Vipost 
Vliet, van 
Wapler,Chr 
Wien, pzh 

164 
208 
214 
166 
199 
175 
208 
193 
208 
166 
208 
166 
210 
203 
214 
194 
239 
214 
166 
203 
193 
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167 



VAIU DE FILATELIE 
SCHARLAKEN ZEGEL SPEELT HOOFDROL IN 
SPANNEND FRANS STRIPALBUM 

168 

Een pagina uit het album Le timbre ecarlate van Christophe Grasland 

Het Franse blad Timbro
scopie maakt verheugd 
en terecht  gewag van 
het bestaan van een 
Frans stripalbum waar
van de p/of draait om 
postzegels. De tekenaar 
van het album (titel: Le 
timbre ecarlate ofwel 'De 
scharlaken zegel'), 
Christophe Gresland, 
laat postzegels een be
langrijke rol spelen in 
een verhaal dat het beste 
als een detective  en 
misschien beter nog als 
een policier  kan wor
den omschreven. Niet al
leen de in de titel ge
noemde rode zegel komt 
voor het voetlicht, ook de 
Normond/ezegel in de 
groenblauwe variant (ca
taloguswaarde 100.000 
frank) en een Bazels 
duifje spelen een rol van 
betekenis. 'En een bij
zondere zegel van de 
Oekraïne,' voegt Chris
tophe Greslana eraan 
toe. 'Maar die zul je in 
geen enkele catalogus 
vinden  die heb ik na
melijk voor de gelegen
heid zelf ontworpen .. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
NORWEX97INOSLO 

Op 16 april gaan de 
deuren open van het Sjo
lyst Exhibiton Centre in 
Oslo. Daar staan vijftien
honderd kaders te wach
ten op de bezoekers van 
Norwex 97, een interna
tionale postzegeltentoon
stelling die zes dogen 
duurt. 
Een van de aanleidingen 
voor Norwex 97 h het 
350jarig bestaan van 
de Noorse posterijen, 
een feit dat in de afgelo
pen tijd al met een aan
tal postzegelboekjes 
werd herdacht. De orga
nisatie werd ook ter 
hand genomen omdat de 
vorige internationale, 
Noi^ex 80, zo'n groot 
succes was. Die expositie 
staat dan ook model 
voor de nieuwste versie 
van Norwex. 
Het tentoonstellingsco
mité heeft zich ditmaal 
vooral gericht op inter
nationale postgeschiede
nis en luchtpost. En met 
succes: de crème de la 
crème van de verzame
laars van deze gebieden 
is op de tentoonstelling 
met collecties aanwezig. 

Eenderde van de kaders 
is gevuld met luchtpost
verzamelingen, de overi
ge bevatten postg^e
schiedkundige collecties. 
Geen postzegeltentoon
stelling is compleet als er 
alleen maar kaders te 
zien zijn. Ook in Noor
wegen zijn er dus stands 
 zo'n zestig  voor de 
handel en voor de post
administraties. En ook is 
er voor filatelistische 
trekpleisters gezorgd. Zo 
wordt een deel van de 
postzegelverzameling 

van koningin Elizabeth II 
van Engeland tentoonge
steld. Ook het document 
waarin de bedenker van 
de Penny Post, Rowland 
Hill, het voorstel doet om 
postzegels uit te geven, 
zal te zien zijn. Een an
der curieus document is 
het telegram waarmee 
de vroegere Russische 
premier Nikita Chroes
jtsjov de eerste ruimterei
ziger, Joeri Gagarin, fe
liteerde. Ook worden 
een maanlandingsenve
lop en een veldeel van 
negenendertig exempla
ren van Noorwegen 
nummer 1 uitgestald. 

Het Sjolyst Exhibiton Centre in Oslo biedt van 16 tot en met 21 april 
onderdak aan Norwex 97 

BIJZONDER ELFSTEDENBLOKJE ONDER 
LEZERS PHILATELIE VERLOOT 

elf.t.dïni<,chti997l: . t . ,7nioc(. . i997!: 

elf."id .'n'l och.1997!: elfstid.n'toch 11997!: 

1 1 1 1 

Curieus (elf)stedentochtblok|e de zegel op positie 90 ont
beert het woord|e elf (zie cirkelt|e) 

Bij het ter perse gaan van dit nummer van 'Phila
telie' kreeg de redactie bijgaand hoekblokje van 
de Elfstedentochtzegel van begin dit jaar onder 
ogen. Het betreft een nogal curieus veldeeltje: op 
de zegel rechtsboven (positie 90) ontbreekt de 
lettergreep elf uit het woord elfstedentochll Het 
gaat om een afwijking die vergelijkbaar is met 
NVPHnummer 1444f: de zomerzegel van 
55130 cent uit 1990 (ontbrekende letter c in de 
waardeaanduiding). 
De 'ontdekker' van de stedentochizegel (die ano
niem wil blijven) heeft het hoekblokje aan 'Phila
telie' afgestaan, met als doel er een abonnee van 
dit bladol i j mee te maken. 
Tot en met Tweede Paasdag kunnen lezers van 
'Philatelie' een briefkaart sturen aan de redactie 
van dit blad (adres. Klipper 2, 1276 BP Huizen) 
met aan de adreszijde de vermelding steden
tochtzegel. Inzenders van zo'n kaart doen mee 
aan de verloting van het blokje, die onmiddellijk 
na de sluitingsdatum ten overstaan van notaris 
P.E. Lanier zal plaatsvinden. 
Per lezer mag maar één briefkaart worden inge
zonden. Inzenders moeten het abonneenummer 
dat op de adreswikkel staat vermelden, als u het 
blad los koopt moet u het fcarcoc/enummer (de 
zogenoemde streepjescode, zie omslag) noteren. 
En tot slot: over de uitslag van de trekking kan 
n/ef worden gecorrespondeerd. Veel succes! 

OPMERKELIJKE 
YAKANTIEYARIANT 

Lezer J.H. Avis uit 
Zwaag  eerder in het 
nieuws door zijn onder
zoek naar het fosforloze 
Beatrixje (zie 'Philatelie' 
van november 1996), is 
nóg iets op het spoor ge
komen. Hij is in het bezit 
van een veldeel van de 
vakantiezegel van 100 
cent met een verschui
ving naar links in de 
kleur magenta. De ver
schuiving heeft slechts 
betrekking op één rij va
kantiezegels; de zegels 
op de rij erboven verto
nen de afwijking niet. 
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Opmerkeli|ke kleurverschuiving 
wat IS de oorzaak ' 



IBRA99KOMTER 
(NU AL) AAN! 

Het lijkt ver weg, maar je 
kunt niet vroeg genoeg 
beginnen te organiseren. 
Vandaar dat al in de
cember jl. een persconfe
rentie werd gehouden ter 
gelegenheidvaneen 
zoals het zo mooi heet 
Welttreffen der Philatelie, 
in dit geval 
de wereld
tentoonstel
ling IBRA 
99 in Neu
renberg. 
Meer dan 
vierduizend 
kaders met 
verzamelin
gen zullen 
van 27 april 
tot en met 4 

mei 1999 in Neurenberg 
worden opgesteld, sa
men met ruim 250 stands 
van handelaren en post
administraties. Tot de at
tracties behoren een me
diacentrum (inclusief een 
radio en televisiestu
dio), een 'PCeiland' en 
een aantal nietfilatelisti
sche evenementen, 
waaronder een mode
show. 

Michael Adler (Duitse Bond, links) en Ludwig 
Scholz (burgervader van Neurenberg) op de 
barricaden voor IBRA 99 

STANLEY GIBBONS MET NIEUW 
POSTZEGELBLAD OP DE MARKT 

De Britse postzegelhan
del en uitgeverij Stanley 
Gibbons is in januari met 
het  naar eigen zeggen 
 eerste internationale 
postzegel en tentoon
stellingenblad ter wereld 
op de markt gekomen. 
De publikatie  heel ade
quaat International 
otamp & Exhibition 
News geheten  bevat 
nieuws uit alle hoeken 
van de wereld, met de 
nadruk op nieuws van de 
postzegeimorkt. 
Tot de onderwerpen die 
in de Internationalv/or
den behandeld behoren 
onder meer belangrijke 
postzegeltentoonstellin
gen, veilingen, nieuwe 
uitgiften en de berichtge
ving over besluiten die 
door filatelistische orga
nisaties worden voorbe
reid en genomen. 
Leading collectors en 

handelaren kunnen zich 
een jaar lang gratis 
abonneren op de Inter
national. Het redactie
adres is: 5 Parkside, 
Christchurch Road, Ring
wood, Hampshire BH24 
3SH Engeland. Hete
mailadres is sales© 
stangib. demon.co. uk. 

S T A M P tj.. EXPÏIBITION NEWS 

MartcetSafcfrom 
Tfamdaiwls FTpod = » 

' ^ 

Intemationol Stamp & Exhibition 
News blad voor serieuze ver
zamelaars en handelaren 

Philatelie 
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'Philatelie is op 1 februari begonnen meteen Internetwets/te Heel 
voorzichtig (om wat ervaring op te doen) en heel bescheiden (acht 
pap ina ' s ) ^ / i e alvast wil ki|ken kan dat doen, suggesties voor verbe
tering van de site zun welkom Het adres van 'Philatehe op Internet' 
IS http //www tip m/users/philatehe Tot ziens op het net' 

VIERDE BRIEYENBEURS OP 28 EN 29 
MAART IN DE MAMMOET, GOUDA 

Op vrijdag 28 en zater
dag 29 maart wordt de 
vierde internationale 
vakbeurs voor poststuk
ken, kortweg De Brieven
beurs, gehouden. Meer 
dan 35 standhouders uit 
binnen en buitenland 
zullen in De Mammoet te 
Gouda aanwezig zijn 
met een grote verschei
denheid aan poststuk
ken, stempels, postge
schiedenis, postwaarde
stukken en literatuur. In 
De Mammoet is dan ook 
een bijzondere expositie 
over fiscale filatelie te 
zien van het Belasting
museum uit Rotterdam. 
Voor verzamelaars van 
méér dan postzegels al
leen is de handelsbeurs 
in Gouda dé ideale gele
genheid om zaken te 
doen. De Brievenbeurs is 
een initiatief van een in 
1993 daartoe opgerichte 
landelijke stichting die 
zich ten doel stelt de ken
nis van postgeschiedenis 
te bevorderen en de fila
telie verder te professio
naliseren Eén van de ac

tiviteiten is het organise
ren van beurzen. 
Omdat er maar weinig 
van dit soort vakbeurzen 
zijn, hebben de organi
satoren gekozen voor 
een internationale opzet. 
Behalve professionals uit 
Nederland, zijn ook di
verse handelaren uit En
geland, België, de Ver
enigde Staten, Denemar
ken en Duitsland aanwe
zig. Het is een gemêleerd 
gezelschap, dat er voor 
zorgt dat er een grote di
versiteit in het aanbod is. 
De naar verwachting vijf
tienhonderd bezoekers 
die De Mammoet op 28 
en 29 maart bezoeken 
kunnen door deze opzet 
terecht bij een keur aan 
handelaren met de meest 
uiteenlopende specialisa
ties. Genoemd kunnen 
worden frankeringen, 
marcofilie, stads, streek
en periodeverzamelin
gen, militaire post, the
ma's (rampenpost), the
matische verzamelingen 
(auto's, vlinders) en ver
zamelingen naar de 

aard van verzendwijze 
(treinstempels, scheeps
posten luchtpost). 
Een belangrijk aspect is 
de 'huiskamerfunctie' 
van de beurs. Sporthal 
De Mammoet leent zich 
goed voor een ruime en 
overzichtelijke indeling. 
Bezoekers en standhou
ders kunnen daardoor 
op hun gemak rondkij
ken, op zoek naar nieu
we aanwinsten of naar 
dat ene ontbrekende 
poststuk. 
De vierde internationale 
Brievenbeurs wordt ge
houden in het weekeinde 
vóór Pasen. De openings
tijden zijn: op vrijdag 28 
maart van 11 tot 18 uur 
en op zaterdag 29 maart 
van IO tot 17 uur. U 
vindt sporthal De Mam
moet op de hoek van de 
Burgemeester van Ree
nensingel en de Groen 
van Prinsterensingel in 
Gouda. Parkeren is gra
tis. Wie per bus komt 
neemt lijn 73; die rijdt 
viermaal per uur van en 
naar het station Gouda. 
De Mammoet is goed 
toegankelijk voor rol
stoelgebruikers. 

VIJFTIG JAAR PV AALSMEER WORDT 
GEVIERD MET JUBPOSTAAL 97 

Het vijftigjarig bestaan 
van de Postzegelvereni
ging Aalsmeer wordt 
eind deze maand ge
vierd met een tentoon
stelling in categorie 3, 
JubPostaal 97. Het gaat 
om een expositie die in 
meer dan één opzicht in
teressant is. Wat vooral 
de aandacht verdient is 
dat er voor het eerst in 
Nederland officieel zal 
worden gejureerd in de 
afdeling éénkaderver
zamelingen. 
De Nederlandse Bond 
van FilatelistenVereni
gingen begon twee jaar 
geleden met een cursus 
Begeleiding bij filatelie 
(BBF). Zo'n vijftig docen
ten hebben in heel Ne
derland verzamelaars 
begeleid bij de uitoefe
ning van hun hobby. De 
verzamelaars kregen on
der meer informatie over 
de twaalf (essentiële 
menten van de filate 
ook werden ze geho 
bij het opzetten van 
collecties. Het doel daar 
bij was vooral het ver
groten van het plezier in 
riet postzegelverzame
len. In plaats van zegels 
'voor altijd' in een in

ele
le; 
pen 

hun 

steekboek te verstoppen 
of ze in een album te 
doen, werd de deelne
mers getoond hoe het 
anders kan. Ze leerden 
hun verzameling zo op 
te zetten dat ze haar met 
plezier aan anderen kun
nen tonen. En dat dan 
niet alleen 'privé', maar 
ook op een tentoonstel
ling. 
Het eerste resultaat is nu 
op JutPostao/97 te 
zien. Achtenveertig één
kadercollecties (twaalf 
bladen met een verza
meling die minimaal vijf 
filatelistische elementen 
bestrijkt) worden ten
toongesteld. 
Maar op JubPostaal 97 
zijn uiteraard ook 'ge
wone' tentoonstellings
collecties te zien; zeven
enzestig om precies te 
zijn. Die zijn verdeeld 

over negen categorieën; 
in totaalgaat het om 
330 kaders. 
In de Bloemen(ere)hof 
zijn verzamelingen voor 
fijnproevers te vinden, 
zoals 'Curasao 1873
1923  vijftig jaar emis
siebeleid'; 'Luchtpost van 
en naar Westlndië'; 
'Willem de Koning' en 
'Stempels van Aalsmeer'. 
Wie naar Aalsmeer gaat 
krijgt bovendien de kans 
om de topcollectie Mop 
ik mij even voorstellen? 
Mijn naam is auto van 
drs W.E.J. van den Bold 
te zien. 
Op JubPostaal 97 is een 
aantal handelaren aan
wezig. De tentoonstelling 
wordt van 28 tot en met 
30 maart gehouden in 
de Verenigde Bloemen
veiling, Legmeerdijk 313 t~. 
in Aalsmeer. De toegang ^ 
is gratis. De openingstij 
den zijn als volgt: op vrij ^ 
dag 28 maart van 10 tot " 
22 uur, op zaterdag 29 s 
maart 9 tot 19 uur en op ;;: 
zondag 30 maart van 10 ^ 
tot 17 uur. 2 
De tentoonstelling is ge = 
makkelijk te bereiken, —— 
ook met openbaar ver i CQ 
voer(NZHl i jn174,Am l «3 
sterdamSchiphol). Er is 
voldoende parkeergele
genheid op het dak van 
de veiling. (GH) 
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ZEGEL VAN 80 CENT TER GELEGENHEID 
VAN DE VIJFTIENDE ELFSTEDENTOCHT 

Ter gelegenheid van de 
vijftiende Elfstedentocht, 
die op 4 januari 1997 
werd gereden, is een ge
legenfieidszegel van 
80 cent uitgegeven, die 
werd ontworpen door 
Ewoud Traast en Gerard 
Hadders. 
De voorbereidingstijd 
voor de Elfstedentochtze
gel was bijzonder kort. 
Op donderdag 2 januari 
werd besloten dat de 
'tocht der tochten' twee 
dagen later zou worden 
gereden. Nog diezelfde 
dag kreeg Jon. Enschedé 
Security Printers de druk
opdracht en al op vrij
dag 3 januari waren de 
zegels op een aantal 
kantoren te koop. 

Druktechnische 
bi j zonderheden 
De druktechnische gege
vens van de Elfsteden
tochtzegel zijn vermeld 
in de tabel op deze blad
zijden. In aanvulling 
daarop kan nog het vol
gende worden vermeld. 
Paskruizen staan links en 
rechts naast rij 2 van het 
linkervel, en links en 
rechts van rij 9 van het 
rechtervel. 
De modelvellen zijn zo 
krap schoongesneden 
dat er niets meer van 
paskruizen te zien was. 
Bij de modelvellen is het 
linkervel het bovenvel, 
het rechtervel het bene
denvel. 

In de bovenrand, tussen 
linker en rechtervel, zijn 
horizontale registerblok
ken geplaatst in de vol
gende kleuren: 

Kleur Boven=Onder 

zwart linkerhoek 
donkerblauw 5 95 
magenta 6 96 
zwart 6 96 
blauw 7 97 
magenta 7 97 
geel 8 98 
magenta 9 99 
schuin: 
magenta 9 99 

Op de rechterrand van 
het rechtervel zijn van 
boven naar beneden 
lichter wordende balken 
gedrukt. Deze balken 
zijn opgebouwd uit ze
ven blokjes: rij 3 alle 
kleuren, rii 5 zwart en rij 
7 donkerblauw. 
De cijfers en letters van 
de tekst 97? 900, de da
tum en de drukvormnum
mers wijken af van de 
rest van de belettering; 
ze zijn opgebouwd uit 
rechtnoekige blokjes, die 
door de Helicomputer 
zijn gegenereerd. De rest 
is standaard vaste tekst. 
De kleur zwart is heel fijn 
gerasterd en de andere 
kleuren vertonen een min 
of meer duidelijk liggend 
(magenta, donkerblauw) 
of staand Wybertje 
(lichtblauw) dat iets gro
ver is. Het geel heeft een 
vrij grof raster met wat 
steilere hoeken dan 
zwart. 

De vellen zijn voorzien 
van een datering en een 
nummering die met de 
basis naar rechts op de 
linkervelrand, ter hoogte 
van de rijen 5 / 7 , is aan
gebracht. Op de model
vellen ontbreken date
ring en nummering. 
Bij de in het PTT Museum 

aanwezige, nog niet van 
elkaar gescheiden linker
en rechtermodelvellen, 
respectievelijk stadiavel
len vinden we de volgen
de data/nummers: 

02JAN 
02JAN 
03JAN 
03JAN 
03JAN 
03JAN 
03JAN' 
03JAN 

9711546/000020136 
9711546/000020133 
■9711546/000085584 
■9711546/000085581 
9711546/000100480 
9711546/000100477 
■9711546/000115096 
9711546/000115093 

Op de oplagevellen: 

02JAN97 11546/000046437 (L) 

NATUUR& MILIEU 
1997: GRAZERS 

Na de vlinders, bosplan
ten, roofvogels en voor
jaarsbloemen besteedde 
PTT Post dit jaar in het 
kader van de Natuur en 
milieureeks aandacht 
aan het landschapsbe
heer. Dat leverde op 25 
februari twee velzegels 
op: 80 cent 'Shetland 
pony' en 100 cent 
'Schotse hooglander'. 
Het gebruikelijke blokje 
met een enkele zegel 
(160 cent, 'Drents neide
schaap') mocht natuurlijk 
niet ontbreken. De zegels 
en het blokje zijn ont
worpen door Frans Oos
terhof uit Amsterdam. 

Druktechnische 
bi jzonderheden 

Velzegels 
Ook van deze emissie 
zijn alle druktechnische 
gegevens weer samenge
vat in een tabel. Los 
daarvan kan nog de vol
gende informatie worden 
gegeven. 
Net zoals bij de Sportze
gels van 1996 het geval 
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was, zijn alle kleurcilin
ders van de Natuur en 
milieuserie stochastisch 
gerasterd. Simpel ge
zegd gaat het om een 
raster waarvan de ras
terpunten stuk voor stuk 
een door het toeval be
paalde plaats krijgen 
toegewezen. De raster
punten staan dus niet zo
als bij gewone rasters het 
geval is keurig in het ge

Paskruizen vinden we 
boven de zegels 1 en 10 
van het bovenvel (=rech
tervel) en onder de ze
gels 91 en 100 van het 
ondervel (=linkervel). Bij 
de zegels van 80 en 100 
cent zien we ver boven 

de zegels 8 /9 van het 
rechtervel enkele in 
zwart gedrukte krabbels 
(80 cent JOS, 100 cent 
TvG). Verticale zwarte 
strepen staan bij beide 
waarden ver onder de 
overeenkomstige zegels 
van het ondervel (=lin
kervel). 
De magenta plaat van de 
zegel van 100 cent is op 
een bepaald moment 
vervangen; dat zien we 
aan de LI 211/Rl 211 . 
De krabbels met TVG zijn 
in dat geval doorge
streept en aangevuld met 
de aanduiding JOS. 
Op de linkervelrand is 
één Brunnerbalk ge
drukt, die op de loketvel

Elfstedentochtzegel 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Aantai rasterpunten/mm 
(horizontaai/verticaai) 
en rasterhoek van de 
gebruikte kleuren 

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

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonaien 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

Perforatie: 
Zegelformaat 
Soort perforatie 
Perforatiemaat (klassiek) 
Perforatiemaat (decimaal) 
Aantal tanden hor ./ver. 
Doortanding velranden 
Perforatierestanten 

Accordering: 
IVIodelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 
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04011997 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) 

1. geel 
2. magenta 
3. lichtblauw 
4. zwart 
5. donkerblauw 
1. 7/6? 50/50 
2. 7/10 30/30 
3. 10/ 6 60/60 
4.12/15 45/45 
5. 7/10 30/30 

10x10 zegels 
2 
zwart 
110/101 
971900 
9192 
januari 1997 
9394 
L11111 Rl1111 
100 

Harrison & Sons 
HS3 1630/7% 
fosforescent raster
diepdrukpapier 
1 
lllp 
45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison & Sons 

36.0x25.0 mm 
scheerperforaat 
14:12% 
14.0:12.80 
25/16 
d/2/d/2 
aan de gomzijde naar 
beneden omgeklapt 

ongeperforeerd 
2 januari 1997 
11546 

8.0 miljoen 
1 februari 1998 
onbepaald 

van den Brink 



Natuuren Milieuzegels 1997 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermethode 

VelrandbIJzonderheden: 
Loketvelindeling/blokje 
Loketvellen/blokjes per drukve 
Telcijfers 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 

Drukvormnummers onder 

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

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 

Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

80 cent 
Shetland pony 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
(L)inks 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
stochastisch raster 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
970311 
91-92 
25 februan 1997 
94-96 
L1111 R1111 

100 

Harrison & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllq 
-45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison & Sons 

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

ongeperforeerd 
20 01 1997 
11649 

8.0 miljoen 

01 03 1998 
onbepaald 

© 1997 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 

25-02-1997 

100 cent 160 cent (blokie) 
Schotse HooglanderDrents heideschaap 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
(L)inks 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
stochastisch raster 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
970312 
91-92 
25 februari 1977 
94-96 
L1111 R1111 
L1211 R1211 
100 

Harrison & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllq 
-45/45 
ja 
ia 
nee 
nee 
D2c 
Harrison & Sons 

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

ongeperforeerd 
20 01 1997 
11650 

3.0 miljoen 

01031998 
onbepaald 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
(L)inks 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
stochastisch raster 

n.v.t. 
49 (7x7) 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
970361 
niet vermeld 
25 februari 1977 
niet vermeld 
n.v.t. 

n.v.t. 

Harrison & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
^ ^ 

lllp 
-45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison & Sons 

? 
blokperforaat 
13V4 12% 
13.33:12.80 
24/16 
0/0/0/0 

ongeperforeerd 
21 01 1997 
11651 

1.2 miljoen 

01 03 1998 
onbepaald 

len niet meer te zien is. 

Blokjes 
Op de zijranden van de 
drukvellen staan tussen 
de blokken snijlijnen. 
Halverwege de blokken, 
op de zijranden,staan 
paskruizen en cirkels. Er 
is één Brunner-balk (on

deraan) geplaatst. Zv/ar-
te krabbels met de aan
duiding TvG staan ver 
links van blok 8. Verder 
is er een horizontale lijn 
ver rechts naast blok 14. 
De vier kleuren zijn - net 
als bij de velzegels het 
geval is - stochastisch ge
rasterd. 

OUDERENPOSTZEGELS 1997 IN HET TEKEN 
VAN OUDEREN EN BEELDVORMING 

De vroegere Zomerze-
gels heten tegenwoordig 
Ouderenpostzegels. 
Voor dit jaar is net the
ma 'Ouderen en beeld
vorming'. Het gaat om 
drie zegels van 80 cent 
met een toeslag van 
40 cent uitgegeven. De 
'blauwe' zegel van 
80-H40 cent (afbeelding: 
roos in knop) vermeldt 
de tekst Het jeugdgevoel 
is een ouderdomsver-
schijnsel. De 'roze' va
riant (open roos) brengt 
de volgende dichtedijke 
boodschap: Een familie 
die een grijsaard in haar 
schoot heeft bezit een ju
weel. De 'groene' zegel 
tenslotte (tak met door

nen) laat weten Hef komt 
er niet op aan hoe oud 
wij zijn maar hoe wij 
oud zijn. 
Twee complete series van 
drie zegels zijn boven
dien in een blokje onder
gebracht (verkoopprijs: 
f7.20). 
De zegels en het blokje -
ontworpen door Ewoud 
Traast en Edith Gruson -
verschijnen op 15 april. 
Net als bij de Natuur- en 
milieu-zegels is ook bij 
deze emissie gekozen 
voor een zogenoemd 
stochastisch raster. Het 
aardige is dat - waar 
men normaal gesproken 
door het gebruik van 
zo'n geavanceerd raster 



het mo/Vé-effect tracht te 
voorkomen - de ontwer
pers in dit geval bewust 
een zwak moiré-effect 
hebben nagestreefd door 
in de tekening de kleuren 
cyaanblauw en met 
name magenta een dui
delijk rasterop te geven. 

Velzegels 
Op de drukvellen staan 
paskruizen boven de ze
gels 1 en 10 van het bo-
venvel (=rechtervel) en 
onder de zegels 91 en 
100 van het ondervel 
(=linkervel). Ver boven 
de zegels 8 /9 staan in 
het zwart wat krabbels 
{JOS bij de 'roze' zegel, 
ROB bij de beide ande
re). Ver onder de zegels 
9 8 / 9 9 staat een zwarte 
verticale streep. 
Op de linkervelrand is 
één Brunner-balk aange
bracht; deze balk zal op 

de loketvellen echter niet 
meer te zien zijn. 
Aan de linkeronderziide 
van de zegels is bij afle 
waarden een staande, 
brede witte balk open 
gelaten voor de fosfor-
detectie ten behoeve van 
de postmechanisatie. 

Blokjes 
Op de linker- boven-, 
onder- en recnterrond 
van de drukvellen staan 
tussen de blokjes dubbe
le snijlijnen. In de vier 
hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
lijnen. Óp de boven- en 
onderrand staan halver
wege de blokjes verticale 
lijntjes; op de zijranden 
zien we halverwege pas
kruizen en cirkels. Bo
venaan is één Brunner-
balk geplaatst. Er staan 
krabbefs ver rechts van 
blok 20 (TvG) en verder 

een horizontale lijn ver 
links naast blok 1 / . 
Op de ondervelrand, on

der elke kolom blokken, 
zien we een in zwart ge
drukte tekst; 77893 Zo-

merzegel-blokje, ge
volgd door de woorden 
cyaan, magenta, yellow 

Ouderenpostzegels (velzegels) 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermethode 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvelindeling/blokje 
Loketvellen/blokjes per drukvel 
Telcijfers 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnun:imer 
Artikelnummer onder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers onder 

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

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

80 cent 
blauw 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
stochastisch raster 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
970511 
91-92 
15april1997 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harrison & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
Illq 
-45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison & Sons 

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

ongeperforeerd 
27 01 97 
11645 

niet bekend 
01 031998 
onbepaald 

© 1997 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 

80 cent 
roze 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
stochastisch raster 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
970512 
91-92 
15 april 1997 
94-95 
L i l 11 R i l 11 
100 

Harrison & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
Illq 
-45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison & Sons 

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

ongeperforeerd 
28 01 97 
11646 

niet bekend 
0103 1998 
onbepaald 

15-04-1997 

80 cent 
groen 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
stochastisch raster 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
970513 
91-92 
15 april 1997 
94-95 
L1111 R i l 11 
100 

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

144.0x75.0 mm 
kamperforaat 
13V4 123/4 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
28 01 97 
11647 

niet bekend 
0103 1998 
onbepaald 

Ouderenpostzegels (blokjes) 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermethode 

Velrandbijzonderheden 
Blokindeling 
Blokjes per drukvel 
Telcijfers 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
B(oven) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
stochastisch raster 

2x3x80 cent 
20 (4x5) 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
970514 
n.v.t. 
15april1997 
n.v.L 
n.v.L 

Drukvormnummers onder n.v.L 

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

Perforatie: 
Formaat zegel of blokje 
Soort perforatie 
Perforatiemaat klassiek 
Perforatiemaat decimaal 
Tanden hor./ver. 
Doortanding biokranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

Harrison & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> 
Illq 
-45/45 
ia 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison & Sons 

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

ongeperforeerd 
28-01-97 
11648 

niet bekend 
0103 1998 
onbepaald 

©1997 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 
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en black; deze woorden 
zijn gedrukt in de bijbe
horende kleuren 
De rastering van de af
zonderlijke offsetplaten is 
net als bij de velzegels 
stochastisch 
Net als vorig |aar is er 
ook dit jaar weer geen 
verschil tussen het voor 
de zegels, respectievelijk 
het voor het blokje ge
bruikte drukprocédé 
Ook de tanding is in bei
de gevallen identiek 
Wel kan het verschil in 
papierrichting nog steeds 
worden gebruikt om de 
zeghels uit de blok|es te 
onderscheiden van die 
uit de loketvellen. 

NEDERLANDSE STRIPZEGELS IN BLOKJES 
VAN TWEE EN VELLETJES VAN TIEN 

Op 18 maart verschijnt 
de tweede aflevering van 
de reeks Nederlandse 
stripzegels. Het gaat om 
twee zegels van 80 cent, 
gewijd aan de stripfigu
ren'Suske en Wiske' van 
de Belgische stripteke
naar Willy Vondersteen 
De ene postzegel toont 
de krachtpatser Jerom, 
de andere de overige 
hoofdpersonen uit ge
noemde strip Suske, 
Wiske, tante Sidonia en 
Lambik. 
De twee zegels worden 
samen uitgegeven in 
eenblokje. Bovendien 
wordt de zegel met de 
hoofdpersonen ook in 
een velletje van tien uit
gegeven. 
De zegels zijn ontworpen 
door Just van Rossum en 
Erik van Blokland uit Den 
Haag. 
In het volgende nummer 
verstrekken we u de tech
nische gegevens van 
deze nieuwe emissie 

Sff Tcmi Sm£ [tl Uim K omztn v/in m, 
mm in oimmmienm immieven 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 053-4335500 (privé 053-4321317) Fax 053-4341094 

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 
incl. LUXEMBURG herdrukken ms. 1 en 2 in VELLENvan 100stuks. 
Ver. Europa Liechtenstein 1960 in kompleet vel postfris. 
Oorlogspost 2e W.O. van o.a. NEDERLAND. 

2e zitting: NEDERLAND betere zegels en series gestempeld, ongestempeld 
en veel postfris, postzegelhoekjes en automaatboekjes. 
KERSTVEL1996 ONGETAND POSTFRIS. 
Tot op heden ONBEKEND!! 
Uitgebreid POSTGESCHIEDENISvan EO tot modern, veel PORT 
op POSTSTUKKEN, een PTT formulier uit Velsen 1932 met 
ƒ 162,3472 frankering(!!!) voor verzending van 8883 
geadresseerde en 5665 ongeadresseerde drukwerken. 
Ca. 40 poststukken met nRMA-PERFORATIES. 

3e zitting: betere zegels, series en poststukken O.G. 
postgeschiedenis NED. NIEUW GUINEA. 
CENSUURPOST 2e W.O. van Ned. Indie, Curacao en Suriname. 
Partijtjes betere zegels en poststukken alle landen in enveloppen, 
poststukken in albums en dozen. Een uitgebreid aanbod. 

4e zitting: Verzamelingen in albums en omslagen, insteekboeken en dozen. 
Totaal ca. 2000 kavels, inzetprijzen van ca. ƒ 30,- tot vele 
duizenden guldens. 

Interesse in onze (nog steeds!!) gratis catalogus met uitvoerige beschrijvingen van 
alle aangeboden kavels? 
Onze inzetprijzen van collecties zijn aan de lage kant! 
Op aanvraag(brief/kaart, fax of telefoontje is voldoende) wordt U begin maart een 
exemplaar toegezonden. 

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



1919 R i e t d i j k 1997 
Onze Grote Voorjaarsveiling 

wordt gehouden op 
28, 29 april en 1 mei 

in het Europahotel te Scheveningen 
'«••e;*!»»»* »»■»■■■ 

mmMmhmmm 

(AKTIE GELDT TOT 2 APRIL) 

Dan kunt ook ü zien wat wij namens ruim 350 inzenders hebben aan te bieden. 
Een groot en gevarieerd aanbod van ruim 4000 kavels zal onder de hamer 
komen. 
^ Een keur van losse zegels en series van Nederland en Overzeese 

Gebiedsdelen, alsmede buitenland, w.o. veel WestEuropa. 
^ Een prachtige collectie 1e Emissie Nederland, waarbij de platen compleet, 

vele zeldzame halfrondstempels en poststukken. 
^ Een mooie afdeling kleinrondstempels, waarin de provincies Groningen en 

Drenthe schitterend vertegenwoordigd zijn. 
^ Een grote winkelvoorraad, waarbij veel landenstocks. 
^ Uitgebreide en kostbare collecties die als object worden aangeboden van o.a. 

Polen, Rusland, NieuwGuinea poststukken, etc. 
^ Ruim 1500 collecties, partijen en restanten. 
^ Ruim 500 kavels in dozen, waarbij ook prentbriefkaarten. 
Vanaf heden kunt u tevens materiaal inbrengen voor de volgende veiling, ook 
tijdens de kijk en veilingdagen. Bel ons gerust voor een gratis taxatiel 

Wij zijn er immers, nu al bijna 80 jaar, voor ü! 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN , , „ 

Londen f?C 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) l'J 

2514 GC Den Haag, Tel. 0703647957/3647831, Fax 0703632893 
EMail adres < rietdijk.auctJons@tip.nl > 

78 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctJons@tip.nl


Veiling nr. 48 
wordt gehouden op 

zaterdag 
19 APRIL 1997 
te ALKMAAR 

Kijl<dagen in Amsterdam  Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Amsterdam 

Tel. 0206712914 

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 

KIENHORST 
teigerstraat 9 

4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 

INSUUNDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad ki lowaar en 

modeltreinen 

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Hél 
■ U\^ 1 

49+C 
5055 
61B61C+C 
5676+C 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64+C 
65 
66 
67 
68+C 
69 
70 
71 
72 
73 
74+C 
75 
76 
77 
78+C 
79+C 
80+C 
81 
8283 
8486+C 
8789 
90101+C 
93 
94 
95 
96 
97 
98+C 
99+C 
100+C 
101+C 
102103+C 

M.W. 

; a( 
%M\ 

995 — 
67,50 

875 — 
3500 — 

1 0 5 
4 — 
4 — 
8 — 
5,50 
2,50 

20,— 
18,— 

600,— 
24,— 

175,— 
75,— 

1100,— 
48,— 
55,— 
50,— 

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

2700,— 
100,— 

35,— 
645,— 

41,25 
4550,— 

10,— 
9,— 

50,— 
50,— 

135,— 
210,— 
500,— 
900,— 

2700,— 
240,— 

KAF 
Koperwiek 20 ("V 
ABN/AMRO 481C 

Jres 
M l ^0^9 

104105+C 
106 
107109+C 
110113 
114120 
121131+C 
129 
130+C 
131+C 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
149162+C 
163165+C 
161+C 
162 
166168 
169176 
177198+C 

P 
975,— 

10,— 
325,— 

23,75 
82,50 

1525,— 
100,— 
700,— 
595,— 
250,— 
110,— 
240,— 

27,50 
31,25 
90,— 

1065,— 
765,— 
425,— 
100,— 

22,50 
18,75 

900,— 
177198 Los 60% 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237+C 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 

tSSEN 
illatelie") 

35,— 
70,— 
35,— 

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

675,— 
112,50 
115,— 
275,— 
115,— 

72,50 
37,50 

170,— 
105,— 

80,— 
105,— 

42,50 

8081 Z 
78 878Giro 416 

»ost zei aelh lar idel 
BanEaaiLaEiE) (̂ ©©■irPBOg 

270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349+C 
350355 
356373 
356a356d 
374378 
379391 
379a379d 
392396 
397401 
402403 
402b403b 
404 
405421 
422 
423427 
428442 
443 
444448 
449453 
454459 
460468 
469473 
474486 
487489 
490494 
495499 

105,— 
125,— 

90,— 
125,— 

80,— 
20,— 
62,50 
15,— 
47,50 
42,50 
45,— 
13,75 
41,25 
50,— 
17,50 
27,50 
45,— 
29,— 

560,— 
45,— 

170,— 
97,— 
15,— 

6,10 
6,65 
4,40 
2,20 
7,— 

240,— 
0,15 
2,10 
0,10 
0,90 
8,75 
0,15 
1,30 
2,80 
3,50 
7,50 
3,15 

90,— 
60,— 

7,20 
5,25 

=" EIburg. Fax/Tel. 
3000  Lid K.v.K. 

500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537+C 
538541 
542543 
544548 
549 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465b634b 
641645 
646 
647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 

7 — 
2,30 
3,50 
6,15 

14,90 
340,— 

1075,— 
14,— 
10,— 
15,75 

2,10 
49,— 
75,— 

9,10 
24,50 
28,— 
20,10 
23,65 

2,30 
17,50 

8,75 
69,95 
12,25 

0,50 
2 1 , — 
13,65 
17,50 
12,25 
31,50 
15,75 
25,40 

2,45 
4,20 

13,15 
0,90 

17,50 
1,60 

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

D525 680148. Aut 
^r. 127300 

693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
712 
713714 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752756 
757758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 
777778 
779783 
784785 
786790 
791 
792794 
795799 
800801 
802806 
807810 
811 
812815 
816817 
818819 
820 
827828 
829 
830834 
835 

M.W. Karssen 
% tffilJXB KÏÏSaLLÜTBQÏ 

5,25 
7,70 
7,50 

14,35 
15,75 

1 , — 
1 , — 

10,50 
1,15 

14,70 
3,15 
1,75 
8,75 
3,10 

11,20 
5,75 
2,50 

11,90 
7,— 
0,30 
4,90 
1,25 
5,05 
2,40 
8,40 
0,85 
4,50 
1 , — 
5,60 
1,10 
0,40 
2,80 
1,20 
2,80 
0,45 
0,15 
0,90 
0,20 
0,55 
0,10 
0,30 
0,10 
1 , — 
0,10 

Dtel. 0652 915955 

836838 
839 
840841 
842846 
847848 
849853 
854 
855 
856857 
858 
859863 
868869 
870874 
875 
876 
877881 
882883 
884885 
886888 

0,50 
1,10 
0,40 
0,85 
0,25 
1 , — 

27,— 
0,10 
0,30 
1,50 
1 , — 
0,40 
1 , — 
1,50 
0,10 
0,90 
0,60 
1 , — 
7,80 

886888 VEL 89,— 
889893 
894898 
899 
900 
901905 
906907 
908 
909911 
912916 
917 
918919 
920924 
925926 
927929 
932936 
937 
939 
940 
939a 
965969 
970 
971972 
973974 
975977 

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

Bestellingen a 
Bezoek na tel< 
afspraak. (Gee 

978982 2,10 
983 13,— 
985989 2,80 
990991 0,75 
992995 1,50 
9961000 1,40 
1001 9,— 
10031006 1,80 
10071008 1 , — 
10101011 0,65 
10121014 0,60 
10151019 1,40 
10201023 1,65 
1024 5,— 
1025 0,25 
10261029 1,65 
10301031 0,60 
10321035 1,50 
1036 0,30 
1037 0,40 
10381041 1,50 
1042 7,50 
10431045 1,35 
1043a1045a 1,35 
10461049 1,50 
10521054 5,90 
1052paar 12,50 
1063 3,— 
1083 1,80 
10981102 2,50 
1098A1102A 2,50 
Blok 9 en 4 10,— 

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

.u.b. schriftelijk. 
sfonische 
'n winkel) 
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NIEUW IN THILATEUE': VASTE RUBRIEK 
'YERZAMELGEBIED BELGIË' 
Met ingang van dit 
nummer en gedurende 
minimaal een jaar treft 
u in 'Philatelie een 
nieuwe vaste rubriek 
aan: Verzamelgebied 
België. De inhoud van 
deze pagina wordt in 
samenwerking met de 
directie Filatelie van 
De Post samengesteld. 
De eindverantwoorde
lijkheid van de rubriek 
ligt bij de hoofdredac
tie van 'Philatelie'. 
In Verzamelgebied 
België zal aandacht 

worden besteed aan 
nieuwe Belgische emis
sies (postzegels, postze
gelboekjes, automaat
stroken, postwaardestuk-
ken, etc.) en aan nieuws 
dat voor verzamelaars 
van (en in) België van 
belang kan zijn. 
Nieuws, tips en interes
sante gegevens voor 
deze rubriek kunt u zen
den aan Verzamelge
bied België, p /a Philate
lie, Klipper 2, 1276 BP 
in Huizen. 

DOEK VALT VOOR 
DE PREO'S 
Sinds 1 januari is het in 
België niet meer toege
staan, partijen briefpost 
te frankeren met vooraf-
gestempelde postzegels 
[préo's]. De préo's mo
gen alleen nog maar 
gebruikt worden voor 
de frankering van tijd
schriften en drukwerken 
(minimaal 100 stuks), 
en dan nog tot uiterlijk 
31 december aanstaan
de. Met het drukken van 
voorafgestempelde ze
gels is gestopt; de voor
raad wordt opgemaakt. 

VERWARRING OVER DE NAAM VAN 
YVONNE NEVEJEAN/NEVEJAN 
Op de zegel van 16 f. uit 
de serie Europazegels 
van 1996 wordt de 
naam van de afgebeelde 
beroemde vrouw gespeld 
als Wonne Nevejean. 
Het blijkt echter aat de 
officiële achternaam van 
deze verzetsheldin Neve-
jan is. Mevrouw Nevejan 
veranderde haar naam 
in de oorlog in Neve
jean, een naam die ze 
tot haar dood is blijven 
gebruiken. Ook op haar 
grafsteen staat deze 
naam. De kinderen van 

Yvonne Nevejean be
nadrukken dat hun 
moeder het leven van 
kinderen wilde redden 
- zonder zich daarbij 
ook maar een moment 
of te vragen welke taal 
ze spraken. 

BELGISCHE OOSTKANTONS OP 
GELEGENHEIDSZEGEL VAN 10 FEBRUARI 
Op 1 o februari kwam 
in België een nieuwe 
zegel aan de loketten, 
gewijd aan de zoge
noemde Oostkantons. 
De zegel, ontworpen 
door Dieter Comès en 

edrukt door de Zegel-
rukkerij in Mechelen, 

laat een typisch land
schap uit de regio 
zien. 
Oostkantons is de be
naming voor de drie 
Belgische, tot de pro
vincie Luik behorende 
en aan Duitsland gren
zende kantons Eupen, 

Malmédy en Sankt Vith. 
Het sinds 1815 bij Prui
sen behorende gebied 
werd krachtens net Ver
drag van Versailles in 
1920 bij België ge
voegd. fHet bestuur werd 
opgedragen aan een 
hoge commissaris (gene
raal Baltia), die onder 
het directe gezag van de 
Belgische eerste minister 
stond. 
Bij wet van 6 maart 
1925 werden de Oost
kantons bij de provincie 
Luik gevoegd. Veel be
woners van het gebied 

OstkanlonfCantons de rkst/Owstkantons 
AÉAÉ 

bleven echter het oude 
vaderland trouw, het
geen tot de oprichting 
van een aantal Duitsge
zinde verenigingen leid
de. Tegen de bepalingen 
van het Verdrag van Lo
carno in annexeerden de 
Duitsers de Oostkantons, 
toen ze in mei 1940 Bel
gië bezetten. Eind 1944 
werd het Belgische be
stuur er hersteld. 
Sinds de grondwether
zieningen van 1970 en 
1980 is het Duitstalige 
deel van de bevolking in 
de Belgische Oostkan
tons (Eupen en Sankt 
Vith) erkend als aparte 
gemeenschap, op grond 
waarvan hen cultuurau-

tonomie is toege
kend. De bewoners 
van Malmédy be
horen officieel tot 
het Franse taalge
bied; in dit kanton 
zijn echter wel faci
liteiten voor Duits-
taligen. 

EEN EMISSIE WAAR MUZIEK IN ZIT: 
OPERAZANGERS EN -ZANGERESSEN 
Vier zegels van 17 frank 
met als thema 'Opera' 
verschenen op 10 febru
ari. De emissie (ontwerp: 
Désiré Roegiest, druk: 
Zegeldrukkerij Mechelen) 
toont de portretten van 

Marie Sasse (1834-
1907), Ernest van Dijck 
(1861-1923), Hector 
Dufranne (1870-1951) 
en Clara Clairbert 
(1899-1970). 
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De vier geportretteerde operazanaers en -zangeressen werden ook 
afgebeeld in gelegenheidsstempels die op 10 februari m Ath, Brus
sel, Eupen en Gent in gebruik waren 

SERIE ALBERT II 
UITGEBREID 
De permanente reeks 
met het portret van ko
ning Albert II met bril 
(ontwerp Myriam Voz 
en Thierry Martin) is 
onlangs met twee ze
gels uitgebreid. 
Op 10 februari ver
schenen de waarden 
34 en 36 frank, re
spectievelijk in blauw

grijs en blauw-groen. De 
zegels werden gedrukt 
door de Zegelcfrukkerij 
in Mechelen. 

CAROLOPHILEX-
JUNEX 97 
aOp 23, 24 en 25 mei 
wordt in Charleroi een 
nationale competitieve 
tentoonstelling onder de 
naam Carolophilex-
Junex 97gehouden. 
De organisatie van deze 
expositie is in handen 
van de Koninklijke 
Landsbond der Belgi
sche Postzegelkringen. 

EMISSIEKALENDER 
MAART EN APRIL 
1 o maart: 
Europa (thema: verhalen 
en legenden); een zegel 
van 17 frank en een ze
gel van 30 frank ('De 
Bokkerijders' en 'Jean de 
Berneou'). 
7 april: 
Dag van de Postzegel; 
één zegel van 17 frank, 
gewijd aan de Belgische 
(postzegel )g ra veur Con
stant Spinoy. 
21 april: 
Paul Delvaux; drie zegels 
met waarden van 15 ,17 
en 32 f. (afbeeldingen: 
schilderijen van Paul Del
vaux). 
Luikse Floraliën- één ze
gel van 1 7 f. (bloemen 
en planten). 

BEURZEN EN 
EVENEMENTEN 
15 en 16 maart: 
Antwerpen. Ruil- en 
handelarenbeurs in het 
Bouwcentrum, Jan van 
Rijswijcklaan 191. De 
beurs is op beide da
gen geopend van 10 
tot 18 uur. 
22 maart: 
Maaseik. Ruilbeurs in 
Technisch instituut Sint-
Jansberg, V/eerter-
steenweg. Openingstij
den: van 9 tot 16 uur. 
Telefoon 0032-
89563592. 
13 april: 
Aarschot. Stadsfeest
zaal Demervallei. Ope
ningstijden: van 9 tot 
17 uur. Telefoon 0032-
16560706. 

Deze pagina >vordt u aangeboden door De Post, Directie Filatelie, Muntcentrum, B-1000 Brussel (België), 
informatie over een abonnement op de nieuwe uitgiften van België wordt op dit adres verstrekt. 
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VAN DIETEN: GEPLATE ZEGELS EMISSIE 
1852 GAAN WEG VOOR ROND EEN TON 

Bijna driehonderd zegels 
van de eerste emissie 
van Nederland, uitge
zocht op plaat, hebben 
in totaal bijna een ton 
opgebracht. De zegels 
werden aangeboden op 
de januoriveiling van het 
Haagse veilinghuis Van 
Dieten. 

Toppers waren drie ze
gels van 10 cent in plaat 
Ta (NVPHnummer 2c): 
die brachten respectieve
lijk 5.400,6.200 en 
19.500 (op brief) op. 
'Gemiddeld brachten ze 
het dubbele van het 
laxatiebedrag op,' aldus 
B. Hagemans van Van 

i i ' ' 
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1 o cent plaat 1 a op brief opbrengst 19 500 gulden (exclusief op
geld) 

Dieten. 'Het ging boven 
verwachting.' 
Een zeldzaam stempel 
verhoogde nog eens een 
keer een goecfie plaat. Zo 
bracht het schaarse 
stempel Hoorn op een 
zegel van 15 cent van 
plaat 3b het bedrag van 
4.600 gulden op; de 
taxatie was f 1250.. 
Het materiaal  het ging 
slechts om een eerste 
deel  was afkomstig uit 
de collectie geplote ze
gels van de bekende ver
zamelaar en filatelist wij
len dr G.C. van Balen 
Blanken, auteur van het 
standaardwerk over de 
eerste emissie (samen 
met B. Buurman), prijs
winnaar op Amphi
lex 1967 en begiftigd 
met de prestigieuze 
Crawkrd Meaal. 
Later dit jaar worden 
nog andere stukken uit 
de verzameling aange
boden. 

POSTZEGELBOEKJE GUERNSEY: ZEGEL VAN 
VIJFTIENDUIZEND GULDEN TE WINNEN 

De posterijen van het ka
naaleiland Guernsey 
hebben een prijsvraag 
bedacht met als hoofd
prijs een postzegel (of 
een aantal) ter waarde 
van rond de 15 duizend 
gulden. Als alternatief 
wordt een reis ter waar
de van het hetzelfde be
drag op en naar het ei
land in het vooruitzicht 
gesteld. 
Alles draait om het nieu
we postzegelboekje van 
Guernsey. Het thema 
daarvan is film. In het 
postzegelboekje zitten 
behalve postzegels ook 
pagina's met tekst. Vijf 
detectives vertellen er 
een verhaal van hun be

levenissen op Guernsey. 
In het verhaal zit de op
lossing van een postze
gelmysterie verborgen. 

'e slimmerik die dot 
raadsel kan oplossen, en 
die oplossing vergezeld 

TWEE NEDERLANDSE HANDELAREN OP 
TENTOONSTELLING PAC/f/C 9 7 

s De Nederlandse honde
Ï ; laren Carlo Opscholtens 
2 en J.A.J. van Dijk heb
2 ben een stand gehuurd 
ï op het belangrijkste in

— ^ ternationale Klateliespek
ilQ takel van dit jaar, 
! IO Pacific 97. Deze tentoon

stelling wordt van 29 mei 
toten mets juni in San 
Fransisco (Verenigde 
Staten) gehouden. Henk 

van der Vlist, voormalig 
hoofd van de Bondskeu
ringsdienst, is op 
Pacific 97 aanwezig als 
deskundige op het ge
bied van vervalsingen. 
Nederlandse juryleden 
zijn niet geselecteerd. 
Wel zijn er diverse in
zendingen van filatelis
ten uit Nederland. 

laat gaan van een goede 
slagzin, maakt kans op 
die prijs. Om te kunnen 
inzenden is wel een spe
ciaal deelnameformulier 
nodig; dot formulier is 
uitsluitend in het postze
gelboekje te vinden. 
rlet boekje van Guernsey 
kost in Nederland enkele 
tientjes. Het is bij de 
meeste postzegelwinkels 
verkrijgbaar 

SAMENSTELLING: GERRIE COERTS, LOOPPLANK 6, 
9732 EA GRONINGEN, TELEFOON 0505426692 

NEDERUNDSE ELFSTEDENTOCHTZEGEL 
HAD ER BIJNA ANDERS UITGEZIEN 

> yn^^ {ckMLti wn^y
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Zo had het ook gekund het met gebruikte ontwerp voor een 
elfstedenlochtzegel van Alex Scholing uit Arnhem 

Al in 1994 lag er bij PTT 
Post een ontwerp klaar 
voor de uitgifte van een 
elfstedenzeqel. Maar 
omdat de elrstedenlocht 
enkele jaren niet door
ging vond men het tijd 
om dat  inmiddels al tot 
een proefdruk uitge
groeide  ontwerp nog 
eens tegen het licht te 
houden. De beoogde ze
gel werd daarbij alsnog 
Ie licht bevonden. 
Het PTT Museum in Den 
Hoog heeft proeven en 
enkele vellen van deze 
nonémis in zijn bezit. 
Yolanda de Meiiier van 
het museum heeft een 
eerste proef gedateerd 
27 januari 1993 in be
heer. Het eerste drukvel 
is van een jaar later, 12 
januari 1994. Ook zijn 

er nog gesneden en ge
perforeerde loketvellen 
gedrukt; de productieda
tum daarvan is onbe
kend. Waarschijnlijk is in 
dat jaar, of in 1995 be
sloten om toch maar niet 
voor het ontwerp van 
Alex Scholing uit Arn
hem te kiezen. Zijn ont
werp had waarschijnlijk 
te weinig ijsgehalte Er is 
een schreeuwende man 
te zien die geon roept en 
verder een Fries vlagge
tje en schaats. 
De zegel die begin dit 
jaar werd uitgegeven 
kon wèl genade vinden 
in de ogen van de beslis
sers, OOK al is de ijsvlakte 
Fins, en ook al is de af
gebeelde schaatser geen 
elfstedenrijder. 

KORTINGVELLETJE 
1996:ONGETAND 

Voor het eerst is een vol
ledig ongetand en onbe
schadigd kortingzegel
velletje van 1996 opge
doken. Het velletje zal 
worden geveild bij de 
Overijsselse Postzegel
veiling uit Enschede, die 
het op 21 maart onder 
de hamer brengt. De in
zet is duizend gulden. 
Veilinghouder H. Vle
ming rieeft de indruk dat 
er van het velletje van 
1996 veel minder onge
tande exemplaren in om
loop zijn dan het geval is 
met de velletjes van 
1995 (ontwerp: Dick 
Bruno). Van die laatste 
ui^ifte zijn inmiddels en
kele tientallen ongetande 
velletjes op de markt ge
komen, zegt Vleming. 
In de veiling die A.A. 
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Het complete, ongetande kortingzegelvellet|e dat deze maand door 
de Overi|sselse Postzegelveiling aan de man zal worden gebracht 

van der Meij Veiling uit 
Den Haag eind februari 
hield was een ongetand 
veldeel van zes korting
zegels van 1996 opge

nomen (inzet: f 350.). 
De opbrengst daarvan 
was bij het ter perse 
gaan van 'Philatelie' nog 
niet bekend. 



VOORDRUKBLADEN VOOR VELLETJES 
VAN TIEN EN TWINTIG VLIEGEN WEG 

Ondanks de heftige kri
tiek die verzamelaars en 
filatelistische organisaties 
er op loslieten, vliegen 
de voordrukalbumbladen 
voor de velletjes van tien 
v/eg. Menige postzeqel-
winkel heen er inmiddels 
tientallen verkocht. Voor 
een nieuw product is dat 
veel. Veel verzamelaars 
schaffen tegelijk het bij
behorende album aan. 
Iets anders is dat album
fabrikant Davo gestopt is 
met het maken van voor
drukalbumbladen voor 

eerstedagenveloppen. 
Volgens Davo is er spra
ke van een 'enorme' ver
mindering van de vraag 
naar dat product. De te
rugloop van de belang
stelling kan ook worden 
afgemeten aan de huidi
ge afzet van de envelop; 
die zit met net iets meer 
dan 100 duizend stuks 
op nog geen zesde van 
de hausse van 1980. 
Davo stelt zijn klanten 
voor om andere albums 
te kopen, zoals die met 
plastic hoezen. 

Velletjes van Hen of twintig: ...kennelijk toch populair 

STEMPELDESKUNDIGE FRANK VAN DEN 
HOVEN OPGELUCHT NA VEILING 

Grootrondstempel-des-
kundige Frank van den 
Hoven uit Amersfoort is 
opgelucht nu zijn eerste 
veiling^ van dubbel en 
overtollig grootrondstem-
pel-materiaal achter de 
rug is. Nog even afge
zien van het feit dat nij 
veertig procent van de 
drieduizend kavels heeft 
weten te verkopen, ble
ken de gerealiseerde 
prijzen van het betere 
materiaal ook heel goed 
overeen te komen met de 
noteringen zoals hij die 
in zijn Catalogus Groot-
ronastempels nad ver
meld. Deze catalogus 
verscheen vorig jaar. 

Zeldzame stukken gin
gen zelfs voor hogere 
prijzen dan de catalogus 
aangeeft weg. Topper 
van de veiling was een 
spaarbankboekpogina 
met twintig maal het 
stempel Rotterdam RPSB; 
dat bracht dertienhon
derd gulden op (taxatie: 
f 1.000.-). Arnhem-Pak-
kefpost op stuk, een an
dere topper, leverde 
vierhonderd gulden op. 
Dit stempel wordt meest-
al aangetroffen op 
zegeluitknipsels; op een 
compleet stuk is bijzon
der. De aangeboden 
stempels van nachturen, 
bijkantoren en veldpost 

gingen allemaal weg, in 
een aantal gevallen voor 
meer dan de catalogus
prijs. 
Later dit jaar gaan de 
niet-verkochte kavels nog 
een keer in de veiling, 
mét het tweede deel van 
het materiaal. Van den 
Hoven is dat op het mo
ment aan het uitzoeken. 
Deze zomer verschijnt 
Van den Hovens Catalo
gus Blokstempels. Deze 
publicatie behandelt 
stempels op brieven en 
dergelijke, geplaatst 
door postmedewerkers 
tijdens de rit of vaart van 
een trein, tram of boot. 
Dot gebeurde in Neder
landvan 1844 tot 1980. 
Eind van dit jaar ver
schijnt de Catalogus 
Langebalkstempels. 

VOOR ALLE FRAMASTROKEN 148 BLADEN 
EN VOORAL HEEL VEEL GELD NODIG 

Albumfabrikant Davo 
heeft uitgerekend dat er 
1919 verschillende fran-
keerstroken (onze telling 
valt lager uit: 1918) uit 
de Nederlandse Frama-
automaten kunnen ko-

UNIEK FILATELIEBOEK VAN DESKUNDIG, 
MAAR RANCUNEUS BELGISCH TRIO 

Een prachtig hoogstand
je, zo mag net nieuwe 
Belgische boek De post
zegel van ontwerp tot 
verzamelobject wel wor
den genoemd. Het 444 
pagina's tellende boek is 
vrijwel geheel in kleur uit
gevoerd en eigentijds 
vormgegeven. Het bevat 
duizenden afbeeldingen 
van - soms uiterst zeld
zaam - filatelistisch mate
riaal, gelardeerd met in
teressante teksten in drie 
talen: Nederlands, En
gels en Frans. Voor zo'n 
kostbaar werk is de opla
ge uiterst beperkt gehou
den: 750 exemplaren. 
Willy de Doncker - zijn 
mede-auteurs zijn Y. De-
laey en J.A. Desimpelae-
re - vertelt dat er heel 
wat offertes zijn aange
vraagd voordat er een 
bij zat die te betalen 
was. De razend snel ver
lopende ontwikkelingen 
in de drukkerswereld 
hebben het drietal een 
handje geholpen: voor 
het produceren van het 
boek kon gebruik wor
den gemaakt van de zo
genoemde direct to 
p/ofe-methode. Dat is 
een techniek waarbij de 

fase van het kostbare li-
thograferen wordt over-

gesTagen. 
'e auteurs stonden voor 

een niet geringe opgave. 
Behalve de hoge kosten 
en het grote financiële ri
sico moesten ook de -
soms bijzonder kostbare 
- filatelistische stukken 
bijeen worden gebracht. 
Veel materiaal moest van 
buiten België komen. 
Het is overigens wel jam
mer dat de auteurs in 
hun voorwoord de stam
menoorlog in de Belgi
sche thematische filatelie 
nog eens oprakelen. 
Deze al jaren durende 
strijd van vooral Desim-
pelaere (Themabelga) te
gen met name de men
sen van de concurreren
de club Themaphila 
(Coene, Bracke en ande
ren) past niet in zo'n 
boek, maar in kroeg, 
postzegelbeurs of rechts
zaal. 
Het boek toont een keur 
aan postzegelontwerpen, 
vaak compleet met de di
verse stadia van een 
postzegel. Ook zijn veel 
ongetande exemplaren, 
bijzonder schaarse post-
waardestukken en fout-

drukken te zien. De 
Doncker heeft niet geteld 
hoeveel illustraties zijn 
boek bevat, maar het 
zijn er volgens hem ze
ker anderrialfduizend. 
De auteurs hebben twee 
jaar aan De postzegel 
van ontwerp tot verza-
me/ob/'ecf gewerkt. De 
Doncker is olij dat het 
boek nu af is. 'Ik kon nu 
weer naar buiten', merkt 
hij droogjes op. 

men: van tien cent voor 
de goedkoopste tot 
f 95.95 voor de duurste. 
Uitgaande van een al
bumblad waar dertien 
strookjes een plaatsje 
kunnen vinden zouden er 
dus 148 bladen nodig 
zijn voor een complete 
verzameling van alle be
schikbare stroken. Dat is 
Davo wat te gortig, re
den waarom er één al
bumblad is gemaakt met 
twaalf lege vakjes en een 
vakje bestemd voor een 
strook van 10 cent. V/ie 
toch wil proberen een 
complete verzameling op 
voordrukbladen samen 
te stellen kan simpelweg 
148 van die bladen ko
pen. Hij of zij moet daar

voor wel veel geld mee
nemen, want een blad in 
de goedkoopste uitvoe
ring kost f 2.25; met de 
klemstrookjes erbij komt 
het dan op 592 gulden. 
Een fors bedrag, maar 
nog niet zo fors als het 
bedrag dot nodig is om 
de bladen te vullen met 
ongestempelde Frama-
stroken in alle mogelijke 
waarden: dat kost name
lijk het astronomische 
bedrag van op vijf cent 
naf92.112. - l 

Een van de 1919 (of 1918) ver
schillende Fromo-stroken 

NEDERLANDSE KRASZEGEL ZOU TWEE 
JAAR GELEDEN AL UITKOMEN 

De kraszegel die PTT Post 
op 2 januari aan de lo
ketten bracht zou twee 
jaar geleden al uitko
men. Het ontwerp was 
toen al klaar, net als en
kele drukproeven. Door 
technische problemen 
moest PTT Post de als een 
'verrassingszegel' aan
gekondigde emissie ech
ter afblazen. 
Inmiddels hebben de PTT 
en huisdrukker Joh. En
schedé alle problemen 
onder de knie. De zegel 
kon dus verschijnen en is 
- ongetwijfeld tot vreug
de van de PTT - een 
groot succes geworden. 
De 'wereldprimeur' (hier
over straks meer) heeft 

geleid tot veel publiciteit, 
zowel in Nederland als 
daarbuiten. Een mede
werkervan 'Philatelie' 
zag het velletje bijzonde
re zegels eind januari in 
IsraëFop de televisie. Het 
ging overigens om een 
uitzending van de Deut
sche Welle, een zusteror
ganisatie van Radio Ne
derland V/ereldomroep. 
Internet-gebruikers za
gen de kraszegels in vol
le glorie op de site van 
het Amerikaanse postze
gelblad Linns Stamp 
News. De Amerikanen 
gaven daarbij niet alleen 
alle informatie over de 
zegels, maar onthulden 
OOK dat de afbeelding 

van de zegels die PTT 
Post op zijn Internet-s/te 
toonde met behulp van 
bewegingen van de com
putermuis als het ware 
'gekrast' konden wor
den... 
Zoals beloofd nog even 
over de vraag of er echt 
sprake is van een pri
meur. Maandbladlezer 
P. Wiekeraad uit Kam
pen wijst op de zegels 
die Nieuw-Zeeland in 
1996 uitgaf ter gelegen
heid van net eeuwfeest 
van de film. Op de ze
gels zelf zit weliswaar 
geen krasvlak. moor wel 
op de zegeltabs. Bij de 
Nieuw-Zeelandse kras-
tabs worden geen groe
ten zichtbaar, maar kan 
de krasser zien of hi j /zi j 
al dan niet in de prijzen 
is gevallen. 
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DUITSERS OOK IN GOUDEN KLOKKEN. 
PARAPLU'S EN AAIBARE VOORWERPEN 

Het Duitse bedrijf Borek, 
jarenlang uitgever van 
de bekende ßorefccato
logi, heeft het begrip 
'verzomelwinkel' met 
succes omarmd. Behalve 
postzegels verkoopt Bo
rek a\ een tijd ook ande
re producten, met de na
druk op geschenkartike
len. Niet alleen postze
gels en munten worden 
aan de man gebracht, 
ook paraplu's, kleine 
sierraden van kristal, 
poppen, zwaarden en 
gouden klokken worden 
aangeboden. Van de 
zestien pagina's die het 
reclameblad Borek Be
richte bevat staan er vier 
in het teken van produc
ten die niets of heel wei
nig met filatelie te maken 
hebben. Paraplu, speel
kaarten en ansichtkaar
ten kunnen misschien 
nog net onder het tref
woord 'filatelistisch' ge
rangschikt worden: die 
laten werk zien van de 
bekende (postzegel)ont
werper Friedensreich 
Hundertwasser. Maar de 
pop Emmy (Borek: Emmy 
ist schon 52 cm großl, 
een Münchense bierpul 

[Souvenir von der 
Wies'n) en een replica 
van het koffieservies van 
keizerin Josephine 
(DM 990.) hebben toch 
echt niets met postzegels 
van doen. 
Volgens 6ore/twoord
voerder Bernd Assert 
heeft het bedrijf tien jaar 
geleden bewust gekozen 
voor deze diversificatie. 
Wel stelt hij dat munten 
en postzegels nog steeds 
het belangrijkst zijn. Hoe 
de verkoopverhoudingen 
liggen kan of wil hij niet 
zeggen. Wel uit hij de 
'stille hoop' dat nietfila
telisten dankzij de Borek
geschenkartikelen over
stappen op filatelie of 
numismatiek. In de prak
tijk gebeurt dat af en toe, 
zo stelt Assert. 
Borek is een bekende 
naam in de filatelie, ze
ker als catalogusbedrijf. 
Het bedrijf geeft echter 
geen catalogi meer uit; 
de verkochte oplagen 
waren te klein. 
Ook andere Duitse (post
orderjbedrijven die zich 
met filatelie bezig hou
den hebben branche
vreemde artikelen in hun 

pakket. Sieqer in Lorch 
levert metalen speel
goed, poppen en porse
lein, Krüger doet veel in 
telefoonkaarten en aai
beesten. 
Ook in Nederland wordt 
het assortiment soms 
voorzichtig verbreed. 
Posibeeld in Haarlem is 
een goed voorbeeld: 
daar worden in een gro
te, open winkel (groten
deels zelfbediening) be
halve postzegels ook 
kleine autootjes en twee
dehands boeken ver
kocht. Kienhorst'm Gro
ningen opende kort gele
den een qrote treinenaf
deling, daartoe mede 
geïnspireerd en geadvi
seerd door Erik Boeré in 
Alphen aan de Rijn, die 
al jarenlang geen muur 
heeft staan tussen zijn 

treinen en postzegeiwin
kel. 
Collect, de luxe reclame
folder van PTT Post, biedt 
op bescheidener schaal 
dan Borek doet al gerui
me tijd producten aan 
die buiten de filatelie val

len, zoals boeken, pos
ters en puzzels. In een 
aantal gevallen hebben 
die producten wel een 
raakvlak met Nederland
se zegels, zoals boeken 
die aansluiten bij het on
derwerp van de zegels. 

VELLEN NEDERLANDSINDIE TERUG NAAR 
TLAATSVANHERKOMSr 

Complete vellen van de 
Jubileumzegels van Ne
derlandslndië uit 1923 
hebben ruim tachtig pro
cent van de catalogus
waarde opgebracrit. De 
prijs werd gerealiseerd 
op de januariveiling van 
Van Dieten in Den hiaag. 
De vellen, die een catalo
guswaarde hadden van 
U2.500 .  , brachten 27 
duizend gulden (exclu
sief opgeld) op. 
De vellen werden ge
kocht door iemand uit 
ZuidOost Azië. 
Soortgelijke vellen van 
Curasao (NVPHnum
mers 7581) werden ver
kocht voor vijftiendui
zend gulden (catalogus
waarde f 28.750.). Vol
gens veilingmeester B. 
Hagemans zijn dergelij
ke vellen ruim tien jaar 
geleden ook eens onder 

de hamer geweest; toen 
brachten ze ruim zeven
duizend gulden op. 
Het derde setje vellen 
van de Jubileumserie 
ditmaal van Suriname 
bracht vijftienduizend 
gulden op, bij een cata
loguswaarde van 25 dui
zend gulden. 
Een andere topper was 
de zeldzame zegel van 
Newfoundland uit 1919. 
De zegel met de opdruk 
First TransAtlantic Air 
Post April, / 97 9 van 3 
cents nominaal (oplage 
slechts 200 stuks) ging 
weg voor f 13.500.. In 
de Michelcatalogus no
teert deze luchtpostzegel 
veertigduizend mark. 
De totale opbrengst van 
de januariveiling van 
Van Dieten was 2.7 mil
joen gulden. 

^ '33, . 

in n^ 
■10.96 

winkel 
'S UIT! 

'28 ,50 



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

De Grimaldi's hebben vanaf de allereerste postzegels van Monaco 
hun stempel op de filatelie van dit minuscule prinsaommetje gedrukt 

DE GRIMALDI'S GEËERD 
Het feit dat op 8 januari 
1297 ene Francesco Gri-
maldi uit Genua met een 
krijgslist het fort dat 
Monaco beheerst vero
verde v/as voor het Fran
se postzegelblad Le 
Monde des Philatélistes 
aanleiding om in februa
ri niet minder dan negen 
pagina's aan het vor
stendom Monaco te wi j
den. Want met slechts 
twee onderbrekingen, 
nameli"|kvan 1792 (toen 
tijdens net Franse revolu-
tionnaire bewind vorst 
Honoré III tot eenvoudig 
burger werd gedegra-^ 
deerd en zijn land door 
Frankrijk werd gean
nexeerd) tot 1814 (toen 
Honoré IV het bewind 
weer opnam) en gedu
rende de oorlogsjaren 
1940-1945 (toen het 
land een Italiaanse be
zetting kreeg) zijn de 
Grimaldi's de min of 
meer onafhankelijke 
heersers over het 
vorstendom geweest. 
Behalve de stad Monaco 
hoorden ook de plaatsen 
Menton en Roquebrune 
tot hun gebied. De eerste 
Grimaldi had na een 
verloren burgeroorlog in 
Genua Monaco veroverd 
door als monnik verkleed 
de stad binnen te komen. 
In de loop van de zes
tiende eeuw werden de 
Grimaldi's erkend als 
souvereine vorsten van 
het gebied, zij het dat 
het sinds 1641 als een 
Frans protectoraat werd 
beschouwd. Na de val 
van Napoléon beschik
ten de Grote Mogendhe
den echter dat Monaco 
onder Sardijns protecto
raat zou komen, een si
tuatie die tot 1861 voort
duurde. Het jaar daar
voor had het koninkrijk 
Sardinië Savoie aan 

Frankrijk moeten af
staan. Men hield een 
(zeer beperkte) volks
stemming, met als gevolg 
dat Monaco zijn semi-
zelfstandige status be
hield, maar Menton en 
Roquebrune Frans ge
bied werden. 

Koninq Victor Emanuel il werd 
in 1861 de eerste koninq van 
het nieuwe koninkrijk Italië De 
steun die Frankrijk Di| de Itali
aanse eenheidsstrijd verleende 
moest worden betaald met het 
afstaan van Nizza en Savoie 
Monaco bleef dankzij een volks
stemming min of meer zelfstan
dig 

Die nogal bewogen ge
schiedenis heeft ook pos
taal-historische sporen 
nagelaten. In de acht
tiende eeuw was Mona
co nog maar een gering 
stadje met weinigi post-
verkeer. Tijdens de Fran
se bezetting werd het ge
bied ondergebracht in 
het departement Alpes 
Maritimes, met als num
mer 85; de tweeregelige 
langstempels met 
8 5 / M O N A C O komen 
geregeld voor. 
Ook Menton had een 
dergelijk stempel; de vis
sers van Roquebrune 
konden waarschijnlijk 
niet schrijven en hadden 
ook geen poststempel. 
Pas in 1821 kreeg 
Monaco een Sardijns 
poststempel en nadat 
Sardinië in 1851 eigen 
postzegels kreeg werden 
die ook in Monaco en 
Menton gebruikt. Na 
1860 keerde de Franse 

De Franse zegels op deze brief uit Monaco zijn ontwaard met het 
nummerstempel 2387 (grote cijfers) 

post er terug en men ge
bruikte Franse postze
gels, die ontwaard wer
den met de nummerstem-
pels 4222 (kleine cijfers) 
en vervolgens 2 3 8 / 
(grote cijfers). 

In 1885 verschenen de 
eerste eigen zegels voor 
Monaco met het portret 
van Vorst Charles III. Het 
'dossier' van de Monde 
bevat ook een apart arti
kel over de huidige vorst, 
prins Rainier I I I , die de 
prins der filatelisten 
wordt genoemd. Het 
700-jarig bestaan wordt 
filatelistisch herdacht met 
een velletje van acht ze
gels en een velletje van 
dertien zegels met histo
rische afbeeldingen die 
de geschiedenis van de 
dynastie weergeven. 
Een apart artikel gaat 
over merkwaardigheden 
en ontwerpfouten op ze
gels van Monaco, zoals 
op de hierbij afgebeelde 
Olympische zegels van 
1964, waar de polsstok 
achter de barre in plaats 
van ervoor is getekend 
3 c ) , of het zegel van 
4 c.) gewijd aan het 
boogschieten, een disci
pline die in Tokio niet 
was vertegenwoordigd. 

EERBETOON AAN 
MOUCHON 
Dit jaar zal de Franse ze
gel voor de Dag van de 

Postzegel de afbeelding 
van het type-Mouchon 
van 1900 dragen. Reden 
voor Timbroscopie van 
februari om aandacht te 
schenken aan de beken
de ontwerper en graveur 
die zijn naam aan de 
emissie leende. 
Louis-Eugène Mouchon 
leefde van 1843 tot 
1914 en heeft behalve 
Franse postzegels ook 
heel veel zegels van an
dere landen gegraveerd. 
Soms deed hij dat samen 
met anderen, zoals het 
geval was bij de Neder
landse koninginnezegels 
van 1899, waarbij Mou
chon het portret voor zijn 
rekening nam en Knuttel 
het ontwerp en Paeder 
degravure'vonderand 
verzorgden. Maar ook 
Belgische, Portugese en 
Perzische zegels werden 
door deze meestergra
veur vervaardigd. 

UIT DE ARCHIEVEN 
Het Amerikaanse blad 
Philatelic Literature Re
view (nummer 4 van 
1996 beschrijft het werk 
vandeCanadese-Postar-
chieven, onderdeel van 
het Nationaal Archief 
van Canada, dat tevens 
de rol vervult van Postmu-
seum. Dat archief heeft 
niet alleen tot doel be
langrijke Canadese col
lecties bijeen te brengen, 
maar is ook begonnen 

Curieuze Monegaskische zegels uit 1964. met de (keuze van) de af
beeldingen hacTde ontwerper een ongelukkige hond 

met het maken van facsi
mile-reproducties van be
langrijke postzegelverza-
mefingen van vooraan
staande verzamelaars en 
posthistorici. Inmiddels 
neeft men al van meer 
dan honderd verzamelin
gen fotocopieën in boek
vorm vervaardigd. Daar
naast hebben ook som
mige filatelisten in eigen 
beheer dit soort docu-
mentaties van hun collec
ties laten maken, die op 
commerciële basis ver
kocht worden. Het gaat 
niet alleen om collecties 
Canada, maar ook van 
andere filatelistische ge
bieden. Voorwaarde is 
wel dat de verzameling 
door een inwoner van 
Canada moet zijn bijeen
gebracht. 

IS ER IETS MIS MET 
MISDRUKKEN? 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie (februari) duikt 
in de handelsprijzen die 
voor plaatfouten en 
drukafwijkingen van 
Duitse zegels worden ge
vraagd; dit in vergelij
king met de prijsnoterin-
gen in diverse catalogi. 
In Duitsland is het een 
rage geworden om 
plaat- en andere druk
fouten te verzamelen. 
Menig filatelist staart zijn 
ogen (bijna letterlijk) 
blind op de zegels van 
iedere nieuwe emissie in 
de hoop iets bijzonders 
te vinden. 
Er blijkt evenwel een 
groot aanbod te zijn en 
de vraagprijzen van de 
handel figgen veelal om
streeks de helft van wat 
serieuze catalogi note
ren. Die geven al sinds 
enige \\\a Abarten-Kata
loge uit die veel geld 
kosten en de verzame
laars met hun nogal op
geschroefde prijsnoterin-
gen wat vreugde willen 
bezorgen. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Aan het 125-jarig be
staan van de Nederland
se briefkaart (het eerste 
exemplaar was op 1 ja
nuari 1871 te koop) 
wordt aandacht ge
schonken in De sleutel-
post (Leidse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars) van december. 
Vooral in de beginperio
de is over de kaart veel 
te doen geweest. Er 
stond een schrijffout in 
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Een greep uit het indrukwekkende oeuvre van de ontwerper en graveur LouisEugène Mouchon 

de tekst. Bovendien 
moest voor de kaart, die 
een frankeerwaarde had 
van 2' /2 cent, een halve 
cent meer (dus drie cent) 
worden betaald. Destijds 
redenen genoeg voor in
gezonden stukken. Het 
blad bevat ook een korte 
beschouwing over de 
roltanding en ook hoe 
we daaraan zijn geko
men. 

Dat (namaak)postzegels 
herhaaldelijk als promo
tiemateriaal zijn gebruikt 
door ze te voorzien van 
reclamestempels is een 
bekend verschijnsel. Ook 
briefkaarten blijken een 
soortgelijke functie te 
hebben gehad. Dat valt 
althans af te leiden uit 
het decembernummer 
van het blad van de post
zegelclub Hoogeveen, 
dat een 'briefkaart' uit 
1902 toont. De afstem
pelingen dragen de tekst 
De Nieuwe Courant 20 
/un; zonder jaartal. De 
kaarten mochten, dat 
staat er uitdrukkelijk op, 
niet per post worden 
doorgezonden. 

In een artikel in VPT 
(Vereniging van Postze
gelverzamelaars Til
burg, november) wordt 
aangetoond dat ook het 
verzamelen van moder

ne poststukken de moei
te loont. Op een aange
tekende brief van het 
Kantongerecht, dat vrij
dom voor zowel port
als aontekenrecht ge
noot, zijn twee zegels 
van bij elkaar f 1 . / 5 ge
plakt. Het waarom is 
niet alledaags. Van 
deze brief was een be
richt van ontvangst ge
wenst en daarvoor was 
een extra recht van 
f 1. 75 verschuldigd. 
Het decembernummer 
van hetzelfde blad ver
meldt ook een bijzonder
heid. De VanKonijnen
burgzegels van koningin 
Wilhelmina waren sinds 
mei 1940 niet meer gel
dig. Op een stuk van 3 
januari 1941 uit Rotter
dam naar Zwitserland is 
nog zo'n zegel, fran
keerwaarde 12'/2 cent, 
zonder slag of stoot ge
accepteerd. 

De Kontaktgroep Span
jePortugal verstrekt in 
het blacTlberia volop f i
latelistische informatie. 
Het novembernummer 
wijst onder meer op de 
veranderingen in het 
monetaire systeem in 
verschillende periodes 
tussen 1840 en 1872. 
Het qeeft ook het bosis
briettarief van 1850 tot 
1882. 
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Ook de vereniging voor 
Oost Europa FMoteiie 
weet in haar blad altijd 
veel te melden. In het 
novembernummer staat 
onder andere een bij
drage over het verdwij
nen van Hongaarse na
men in Slowakije. Ande
re onderwerpen zijn de 
chaos in Oekraïne en, 
uit de GOSlanden, Kir
gizië. 

Stempel van Deaki met een 
zwart gemaakte Hongaarse ko
ningskroon 

Een levensbeschrijving 
van de kunstenares 
Käthe Kollwitz, in ver
band met zegels die en
kele jaren geleden in de 
toenmalige Duitse Demo
cratische Republiek van 
haar zijn verschenen, is 
te vinden in Goudapost 
(vereniging van postze
gelverzamelaars Gouda, 
november). 
In een al wat ouder 
nummer (november 
1995) van het blad van 
de Britse posterijen, Bri
tish Philatelic Bulletin, 
komt een artikel voor 
over de post tijdens de 
Spaanse burgeroorlog 
(19361939) tussen En
geland en Palma op 
Majorca. Majorca had 
zich solidair verklaard 
met de Nationalisten. 
Dit leidde ertoe dat nor
maal verzonden post 
voor de opstandige ge
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bieden zonder opgaaf 
van reden werd terug
gestuurd. Een oplossing 
werd gevonden door de 
Britse consul in Marseil
le in te schakelen, die 

gedragen aan de East 
India Company. Van Sa
dras/Postpaia scW\\n\ tot 
dusverre nog slechts één 
andere afdruk bekend te 
zijn. 

Aangetekende brief uit Engeland met rechtsonder de geschreven 
aanduiding Via Roma^ 

de post per schip kon 
doorzenden Een vlug
gere verzending bleek 
mogelijk te zijn door de 
post 'via Rome' te ver
zenden. Mussoliniltalië 
stond aan de zijde van 
Franco en stond een 
luchtlijn toe van Rome 
via Majorca en Spaans
Marokko naar Cadiz. 
Naar is gebleken is post 
via Rome naar Spanje 
gemakkelijker te vinden 
dan die in om
gekeerde rich
ting. 

De afdeling Hillegom 
van de NVPV heeft voor 
het decembernummer 
een aardige combinatie 
bedacht. Met het oog 
op een artikel, getiteld 
Van AFord tot TFord, 
is dit nummer gefran
keerd met onder andere 
twee autozegels van 
België en gepost in Ant
werpen. 

In het november
nummer van The 
Netherlands Phi
latelist, het blad 
van de Engelse 
Nederlandver
zamelaars, 
wordt een ver
rassende brief 
beschreven 
Deze brief uit 
1822 is afkom
stig uit Sadros, 
een Nederlandse 
handelspost in 
Britslndië, die in 
1825 werd over

JUili9 Wltfantn 



JAN L. VERHOEVEN, ZWAANSHOEK 

FIRMAPERFORAHES: VAN lEUJKE 
JONGE EENDJESTOTMOaE ZWAAN 
PerßndubNedäand hesimt ümjmr 

Firmaperforaties, internationaal per/ih genoemd naar het 

Engelse perforated initials, zijn heel verzamelwaardig 

geworden. Na jarenlang door de meeste verzamelaars te zijn 

genegeerd of (na voor 'kapotte' zegels te zijn aangezien) 

weggegooid, hebben perfins de plaats veroverd die ze 

: verdienen, namelijk als volwaardig filatelistisch object. 

personeel tegen te gaan óf 
hun naam op de achterzijde 
van de postzegels mochten af
drukken óf de initialen van de 
firma in de postzegels konden 
perforeren. Dit laatste ging 
door middel van een machine 
die voor dit doel ontwikkeld 
was. De bedoeling hiervan was 
dat de verkoop van ontvreem
de postzegels zou worden be
moeilijkt. 

De beslissing tot het toelaten 
van een perforatiemerk was -
na eerdere afwijzingen - ge
nomen op aandrang van Jo
seph Sloper, de uitvinder van 
de perforeermachine. Sloper 
had verklaringen overgelegd 
van ondernemingen die zijn 
apparaat wilden gaan gebrui
ken, maar ook een kranten-

Het verzamelen van perfins 
wordt tegenwoordig als een 
vergaande specialisatie be
schouwd. Het valt daarbij op 
dat perfins de laatste tijd ook in 
thematische en posthistori
sche verzamelingen een ge
waardeerd en onontbeerlijk 
element zijn. 
In dit artikel gaan we in op de 
geschiedenis' van de perfins en 
op verschillende methoden 
van het verzamelen ervan. 

GESCHIEDENIS 
Met een mededeling van de 
Britse Postmaster General in de 
Post Office Guide van 1868 be
gon de geschiedenis van de 
firmaperforatie. De inhoud 
van deze mededeling kwam er 
op neer dat bedrijven om dief
stal van postzegels door hun 

. snf 1 1 ! 1 . , ,' 

1. Petrus Regout, Glas & Aardewerkfabrieken te Maastricht [perfin PRM) was de eerste 
gebruiker van een perfin in Nederland (van 1875 tot 1914). Deze brief werd op 6 au
gustus 1875 - enkele maanden na de officële toelating van de perfins in Nederland -
verzonden. 

verslag van een strafzaak te
gen een wdnkelier die meer 
dan zevenduizend postzegels 
als betaling had aangenomen, 
terwijl hij wist dat deze zegels 
waren gestolen^. 
Nederland behoorde tot de 
eerste landen die het Engelse 
voorbeeld volgden. Bij circu
laire nummer 955 van 31 
maart 1875 bracht de minister 
van Financiën, die destijds de 
posterijen beheerde, het na
volgende ter kennis van de 
postambtenaren: 

'Op daartoe door belangheb
benden aan dit Departement 
ingediend verzoek, is vergun
ning verleend om, ter voorko
ming van misbruiken door 
personen in hunnen dienst, 
de frankeerzegels welke zij 
voor hunne briefwisseling bij 
hoeveelheden inslaan, van 
een droog ingedrukt of door 
fijne doorboring verkregen 
naamcijfer of ander bijzonder 
kenmerk te voorzien, mits in 
dier voege aangebragt, dat de 
duidelijkheid der beeltenis en 
der waardevermelding van het 
frankeerzegel niet geschaad 
wordt. De aldus gemerkte, tot 
kwijting van port of regt gebe
zigde frankeerzegels, worden 
op de kantoren op de gebrui
kelijke wijze van den afdruk 
van het vemietigingsstempel 
voorzien. De ambtenaren ont
houden zich echter zorgvul
dig van het uitoefenen van ee-
nig toezigt ten behoeve van de 
belanghebbenden, op het ver
bruik der met hun merk ge-
teekende zegels.' 

De eerste Nederlandse gebrui
ker van een firmaperforatie 
was de glas- en aardewerkfa
briek van Petrus Regout in 
Maastricht {aßeeldingl). 

De toelichting van de minister 
van Financiën 'dat de duide
lijkheid der beeltenis en der 
waardevermelding van het 
frankeerzegel niet geschaad 
wordt' was misschien voor rui

me uitleg vatbaar, want hier
over ontstond kennelijk dis
cussie. Bij Koninklijk Besluit 
S222 van 1895 werd namelijk 
bepaald: 

'De postzegels behooren gaaf 
en ongeschonden te worden 
vastgehecht aan de adreszijde 
der stukken.' 

Dit werd nog genuanceerder 
aangevuld bij Koninklijk Be
sluit S138 van 1903: 

'Zij (de postzegels, JLV) mo
gen echter geperforeerd zijn 
op eene door den Directeur 
Generaal der Posterijen en 
Telegrafie goed te keuren wij-

Voor elke perforatie was dus 
een afzonderlijke goedkeu
ring nodig. Dit werd aan de 
postambtenaren in de instruc
tie V.V. 1903 nummer 9 mee
gedeeld in de volgende be
woordingen: 

'Zij, die gebruik wenschen te 
maken van frankeerzegels, 
welke door middel van perfo
ratie (doorboring) zijn voor
zien van een naamcijfer of an
der merkteken, behooren 
vooraf een ontwerp van het 
perforatiemerk of geperfo
reerde zegel zelf, in tweevoud 
ter goedkeuring aan den Di-
recteurGeneraal in te zenden. 
Eén dezer merken zal worden 
gedeponeerd ten kantore op 
de plaats waar zij, die daarvan 
gebruik maken, gevestigd 
zijn.' 

De administratie hierover is 
waarschijnlijk voor het groot
ste deel vernietigd. In ieder 
geval zijn de gebruikers van 
een aantal petfins niet of niet 
meer bekend. Door toevallige 
vondsten van stukken met der
gelijke perfins met afzender 
kunnen we de geschiedenis 
reconstrueren. Voor zover valt 
na te gaan zijn de verzoeken 
om goedkeuring van de perfo-
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2. Mogelijk schaadde het grote aantal 
gaatjes van de volledige naam Mercurius 
de 'duidelijkheid der beeltenis en der 
waardevermelding' in de ogen van de 
vergunningverleners. Van de perfin met 
de volledige naam is slechts één exmp
laar bekend. De overige perfins van deze 
verzekeringmaatschappi| bestaan uit de 
eerste vier letters en een punt. De tekst 
werd verkregen door de overige pennen 
uit de perforator weg te nemen. Volledige 
namen van ondernemingen, samenge
steld met minder gaatjes werden wel toe
gelaten. 

ratie altijd ingewilligd. Er is 
hierop één mogelijke uitzon
dering. Van de perfin met de 
tekst Mercurius is één exem
plaar bekend met de volledige 
naam. Alle overige perfms van 
deze verzekeringmaatschappij 
bestaan alleen uit de eerste 
vier letters met een punt er 
achter. De kenmerken van 
deze eerste vier letters zijn ge
lijk aan die van de volledige 
naam, zodat mag worden aan
genomen dat de overige pen
nen uit de perforator werden 
genomen. Het zou kunnen 
betekenen dat het oordeel 
was dat het grote aantal gaat

jes van de gehele naam Mercu
rius de ongeschonden status 
van de postzegels schaadde 
(aßeelding 2). 

Uit een in 1970 gehouden en
quête bleek dat 'nog slechts 
een sporadisch gebruik wordt 
gemaakt van postzegels met 
perforatiemerk.' Bij de op 1 
februari 1971 in werking ge
treden Postbeschikking 1971 
werd vervolgens de bepaling 
over de perforaties geschrapt. 
Sindsdien geldt als enige regel 
het voorschrift dat de zegels 
gaaf en ongeschonden op de 
poststukken behoren te wor
den aangebracht. Verschillen
de ondernemingen bleven 
hun vóór 1971 goedgekeurde 
perforatiemerk nog gebrui
ken (aßeelding J). 

Met het buiten gebruik stellen 
van de perforator PNEM' van 
de Provinciale NoordBra
bantsche Electriciteits Maat
schappij in 1987 was het ge
bruik van perfins in Nederland 
voorbij. In enkele andere lan
den, zoals Engeland en de 
Verenigde Staten worden ze 
door bedrijven en overheids
instanties nog regelmatig ge
bruikt. 

HET VERZAMELEN VAN PERFINS 
In het verleden werden zegels 
met firmaperforaties niet ver
zameld; men beschouwde ze 
als beschadigde zegels. In de 
Handleiding voor den beginnen
den postzegelverzamelaar (ver
moedelijk uit 1927) wordt van 
perfins gezegd: 

STAATSBEDRIJF DER PTT 
ADRESKAART voor een binnenlands pakket PLAATS VOOR 
z o n d e r aangegeven waarde of ve'rekening FRANKERING 
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'De perforering met de initia
len van groote firma's bescha
digt de postzegels; dergelijke 
exemplaren neme men niet 
in zijn collectie op.' 

En in de Filatelie Encyclopedie 
die door Samson ongeveer 
vijftien jaar geleden werd uit
gegeven wordt bij firmaperfo
ratie vermeld: 

'Dergelijke geperforeerde ze
gels worden door de meeste 
verzamelaars als waardeloos 
beoordeeld.' 

Opvallend is dat hier wordt 
gesproken van 'de meeste' en 
dus niet van alle verzamelaars. 
Vanaf het begin van de ge
schiedenis van de perfins wor
den deze door sommige verza
melaars echter wèl verzamel
waardig geacht. In Nederland 
was E.J. Enschedé een van hen. 
Met een aantal andere verza
melaars stelde hij al heel vroeg 
lijsten samen van de bekende 
perfins. In 1943 organiseerden 
verzamelaars in de Verenigde 
Staten zich in The Perfin Club. 
Ook in andere landen bestaan 
inmiddels zulke verenigingen. 
In 1987 werd in Nederland de 
Perfin Club Nederland opgericht* 
(zie het aparte kaderstukje). 

NOG'OUDERWETS' 
VERZAMELEN 
PÉ7;̂ ni verzamelen is een uiter
mate boeiende bezigheid. 
Daarvoor kan een aantal rede
nen worden genoemd: 

a. Het gaat altijd om echt ge
bruikte zegels; gebruikt voor 
het doel waarvoor ze zijn uit
gegeven. Behoudens in enke
le bijzondere gevallen komen 
perfins niet ongebruikt voor. 
Ook filatelistisch maakwerk 
zal men niet aantreffen op het 
gebied van perfins; 

b. In perfins is nooit gespecu
leerd en er wordt ook niet in 
gespeculeerd. Er zijn wel ver
zamelaars en handelaren die 
wat 'hebben liggen', maar dat 
zijn geen grote hoeveelheden. 
Zij wachten op meer duidelijk
heid aan het prijzenfront, 

voordat ze hun perfins van de 
hand doen; 

c. Het gaat om een vrijwel af
gesloten gebied. Er is dus ook 
geen dure nieuwtjesactiviteit. 
De jongste perfins in Neder
land dateren van 1987. In En
geland en de Verenigde Sta
ten zijn nog wel bedrijven en 
overheidsinstellingen  zij het 
maar betrekkelijk weinig  die 
perfins gebruiken; 

d. ledere ^«^wverzamelaar, 
dus ook de beginnende, kan 
nog ontdekkingen doen en 
dat gebeurt dan ook. In vrij
wel alle landen is een groot 
aantal gebruikers van firma
perforaties onbekend. Dat 
herontdekken is een aardig 
onderzoekthema; 

e. Voor jbCT;^nverzamelingen 
bestaan geen voordrukal
bums. Het bereiken van een 
complete verzameling (wat 
dat dan ook moge zijn) is zelfs 
voor de allergrootsten onder 
ons niet weggelegd. Een 
/)«/?rirverzameling kan hele
maal naar eigen inzicht wor
den opgezet. En niet alleen 
het verzamelen van uitslui
tend perfins is mogelijk; perfins 
kunnen ook een heel aantrek
kelijk element vormen in ver
zamelingen die op een ander 
hoofdthema zijn gebaseerd. 

WIJZE VAN VERZAMELEN 
Er zijn verzamelaars die perfins 
van de gehele wereld verzame
len. Dat is een enorm groot 
verzamelgebied, zelfs al wordt 
van elke pefin maar één exem
plaar in de collectie opgeno
men (er zijn in totaal meer 
dan honderdduizend verschil
lende perfinsl). De meeste ver
zamelaars richten zich echter 
op een kleiner gebied, zoals 
één of enkele landen, een 
streek of een stad of een be
paald soort bedrijven. 

Heel aardig is het om de per
fins te verzamelen van het be
drijf of de bedrijfstak waarin 
men werkt of gewerkt heeft 
{aßeelding 4). In die gevallen 
beperkt men zich niet tot één 

3. Verschillende bedrijven bleven na afschaffing van de perf/nmogelijkheid hun vóór 
1971 goedgekeurde perforatiemerk nog gebruiKen. Een van die bedrijven was de Pro
vinciale Noordbrabantse Electriciteits Maatschappij, die de perforator pas in 1987 bui
ten gebruik stelde. Deze postpakketkaart is gebruikt op 14 december 1976. 
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4. Een aantal voorbeelden van perfins uit één bedrijfstak. Deze perfins v/erden alle ge
bruikt door banken. 
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5. Perfin SPG van S.P. Goudsmid, de oprichter van magazijn De Bijenkorf op een mooi geïllustreerde envelop Verzonden op 12 mei 
1925. 

exemplaar per perforatie, 
maar probeert men alle zegels 
te krijgen waarin de perfin 
voorkomt. Deze verzameling 
wordt dan gelardeerd met 
poststukken ten behoeve van 
de herkenning en het bewijs 
dat de perfin door het desbe
treffende bedrijf werd ge
bruikt. Dit documenteren van 
de bedrijven die perfins gebrui
ken is een van de attractieve 
kanten van een /)«r^wcolIectie 
{afleelding 5). 

HET VERZAMELEN VAN POKO'S 
Roltandingzegels (ook wel ze
gels met versterkingsperfora
tie genaamd) kregen door 
hun er merkwaardig uitziende 
tanding al vroeg bijzondere 
aandacht van de verzamelaar. 
Deze zegels hebben we te dan
ken aan de het gebruik van 
postzegelplakmachines^ die 
ook perforeerden. In Neder
land werden deze apparaten 
voor het eerst in 191P ge
bruikt. De zegels moesten in 
rollen in het apparaat worden 
geplaatst. Door aan een hen
del te draaien werden de post
zegels geperforeerd en op het 
poststuk geplakt. Omdat de 
zegelroUen als gevolg van de 
destijds gebruikte tanding 
herhaaldelijk in het apparaat 
afbraken, werd in 1924 de rol
tanding ingevoerd. Deze werd 
overbodig toen men in 1934 
overstapte op een fijnere tan
ding {afleelding 6). Sommige 
verzamelaars specialiseren 
zich in deze FOKOperfins. 

FISCAALZEGELS MET PERFINS 
Met name plakzegels en rente

zegels komen ook met perfins 
voor (afleelding 7). Ook deze 
zegels moesten beschermd 
worden tegen diefstal. Toen 
in de jaren twintig de fran
keermachinestempels in 
zwang raakten kozen steeds 
meer bedrijven deze vrijze van 
frankering. Plakzegels en ren

tezegels werden echter nog 
steeds in de vorm van zegels 
aangeboden. Daarom schaf
ten enkele bedrijven voor het 
gebruik van deze zegels naast 
hun frankeermachine ook 
nog een perforator aan. Ook 
al omdat fiscaalzegels nu 'mo
gen' is het verzamelen van 

deze zegels met perfin als com
binatie van twee eerder ver
guisde gebieden heel aardig. 
In de praktijk blijkt het echter 
heel moeilijk te zijn om nu 
nog een verzameling van enig 
belang op te bouwen. 

Zegels met perfin  los zowel 
als op poststuk  zijn inmid
dels onontbeerlijke elemen
ten geworden in gespeciali
seerde verzamelingen op een 
ander gebied. Verzamelaars 
van een bepaalde emmissie 
nemen daarin tegenwoordig 
ook petfins op. Soms is ook dat 
niet eenvoudig omdat bepaal
de emmissies, zoals die met 
toeslag, slechts sporadisch 
met perfin voorkomen'. 
In streekverzamelingen kun
nen perfins de industiële be
drijvigheid in een gebied of in 
een stad goed illustreren. Veel 
bedrijven hebben immers op 
de ontwikkeling van hun om
geving een belangrijke in
vloed gehad. 
Ook thematische verzamelin
gen kunnen worden verrijkt 
door er perfins in op te nemen 
{afleelding 8); die zijn daar op 
vele manieren goed in te ge
bruiken. Behalve pefins die 
bestaan uit een combinatie 
van letters zijn perfms van figu
ren daarvoor heel illustratief 
{afleelding 9). De laatste tijd 
worden op tentoonstellingen 
in thematische verzamelingen 
perfins als een van de twaalf fi
latelistische elementen beoor
deeld. 
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6. C Keg nv, groothandel m levensmiddelen, peulvruchten, qruttersworen, thee en koffie, gebruikte de POKOperfin CK De zegels 
zijn machinaal opgeplakt met een POKOpostzegelplokmacnine. Omdat dit apparaat maximaal zeven rollen zegiels van verschillen
de woorden kon bevatten moesten minder gongbore en hogere torieven meestal uit verscheidene postzegels worden samengesteld 
Deze brief is op 31 januari 1934 verzonden van Zaandam naar Batavia in NederlandsIndié 



7 Een volle rentekaart waarop voor f 26 aan rentezegels is geplakt Over het algemeen hebben deze zegels een hoge nominale waarde zodat het gebruik van een perfin wel 
zinvol was Deze rentezegels zi|n geperforeerd met de perfin RD van Ri|ksdienst 

SPECIALISATIE 
Perfins kunnen ook gespeciali
seerd worden verzameld 
Door het veelvuldig gebruik 
van de perforator waarmee 
perfins m de postzegels werden 
aangebracht ging deze slijta-
geverschijnselen vertonen 
Dat IS waarneembaar in het ui
terlijk van de perfin Ook 
kwam het nogal eens voor dat 
er perforatiepennen afbra
ken, die werden soms wel en 
soms met gerepareerd Door 
fusies van de ondernemingen 
en de daarmee gepaard gaan
de naamsveranderingen was 
er soms behoefte om een wij
ziging in de perfin aan te bren
gen Het zijn alle interesante 
gegevens om te signaleren en 
ze met postzegels of poststuk
ken - zo mogelijk op datum -
te documenteren 
Zelfs een studie vergelijkbaar 
met het platen van klassieke 
zegels IS met perfins mogelijk 
Een aantal perforators kon
den namelijk tien perfins tege
lijk aanbrengen Het recon
strueren van deze tienvoudige 
perforators met behulp van 
perfins in paren of strippen 

Qraerzinlichti 

4Z-6u7o0asErsparnis 
stehenden Gosglühlichl 

Ehrich & Graeiz 
Bn-lin SO. 36 

EIseiwStnsK 90|94. 
Miuter]ag«r: 

AlcxandrinautT. 105|106. 

^ofteartc 

%n firma.; 

BerjalL, f r e t 1 • 

in A u s s f t n d a i d i 
IvBrake i . O l d e n b u r g 
Wofymns — 

Julius SrucKnf Ma^tfvturg 

8 Perfin E&G van de firma Ehrich & Graetz, een leverancier van onder andere gasverlichhng Deze kaart is op 11 september 1920 
verzonden Aardig is dat al m 1920 de besparing van gas een thema was 
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9 Enkele voorbeelden van thematische perfins met figuren Door hun attractieve voor 
stelling zi|n deze perfins nogal gezocht 

wordt door sommige verzame
laars met veel plezier beoe
fend. 
Al met al is het verzamelen 
van perfins een interessante, 
veelzijdige en volwassen ge
worden bezigheid. 
Jan L. Verhoeven, Zwaanshoek 

Noten: 
' Zie voor een uitgebreide en 
nauwkeurige beschrijving van de 
geschiedenis van de perfins het arti
kel Firmaperforaties door mr H J Pot 
in Filatelie Informatief 
h F. Walker, The Perfin Bu/fe(jB, jaar
gang 1983, bladzijde 55 
': De perfins van de PNEM door Jan 
L Verhoeven, tentoonstellingsca
talogus Perfilex 
■•: Perfin Club Nederland, secretaris 
A van Sluijs, Baker 21, 2152 LB 
Nieuw Vennep, telefoon 0252
672795 
' POKO IS een afkorting van het 
Duitse Portokontroll Zie ook De ge

schiedenis van de POKO postzegelplak
macAme door ir Ruud J Hammink, 
uitgave van de Perfin Club Nederland 
•• In de NVPHcatalogus staat nog 
steeds de foutieve mededeling dat 
de POKOposUegelplakmachine 
omstreeks 1924 is ingevoerd {Spe
ciale catalogus van de postzegels van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, 56e 
editie, 1997, bladzijde 217) 
' De samenstellers van het Hand
boek Postwaarden Nederland nemen 
bij series met toeslagzegels een 
overzicht van de perfins in deze 
postzegels op 

MAAK KENNIS MET DE WERELD 
VAN DE FIRMAPERFORATIES! 
De Perfindub Nederlandhestant op 28 maart tien jaar. Ter ge
legenheid van dit jubileum houdt de club op 28, 29 en 30 
maart een internationale propagandatentoonstelling in het 
PTT Museum in Den Haag (zie voor de openingstijden de 
rubriek Filatehstische evenementen in dit nummei) . Er is een 
grote verscheidenheid aan /ipr/ïwverzamelingen te zien uit 
diverse landen, zoals Australië, Beieren, België, Canada, 
Cuba, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Rusland, Zwitserland 
en Nederland, waaronder een aantal gespecialiseerde verza
melingen, zoals van fiscaalzegels. 
Ook wordt een demonstratie gegeven van de zogenoemde 
POKOpost/egelplakmachine. De/e perforeert met de perfin 
'SC' en plakt zegels machinaal op een speciale envelop. 
Deze envelop  afgestempeld met het PTT Museumstempel 
 is voor vier gulden per stuk in het PTT Museum te koop. 
Daarnaast zullen enkele handperforators worden getoond. 
De Perfinclub Nederland publiceert geregeld hteratuur over 
perfins. Tijdens de tentoonstelling zullen deze publicaties en 
boekwerken te koop zijn; de Catalogus van (kperfin'i van Ne
derland en Overzeese Gebiedsdelen tegen een eenmalig sterk ver
laagde prijs. Drie nieuwe perfin<atAogi zullen verschijnen, 
waaronder de wereldcatalogus van thematische peifins. 
Uw bezoek aan de tentoonstelling kan het begin van een per
yïMverzameling zijn. Iedereen die zich tijdens de tentoon
steOing aanmeldt als lid van de Perfmdub Nederland krijgt na
melijk gratis tien verschillende Nederlandse perfins met een 
toelichting. 
Op zaterdag 29 maart wordt een jubileumveiling gehouden, 
waaraan alle bezoekers kunnen deelnemen. Een groot aan
tal kavels perfins  waaronder veel thematische  zullen wor
den aangeboden. Op zondag is er een /«7^«ruildag. 
Op de wikkel van dit maandblad is een advertentie van de ju
bileumtentoonstelling afgedrukt. Als u deze wikkel inlevert 
bij het PTT Museum wordt de toegangsprijs verlaagd van 
f5. naar f2.. U doet dan meteen mee met een gratis verlo
ting met mooie prijzen. Voldoende redenen dus om een be
zoek aan de tentoonstelling te brengen! 
Voor inlichtingen kunt u kontakt opnemen met de secreta
ris van de jubileumcommissie: de heer D.Scheper, Hoge
land 1, 2264JXLeidschendam, telefoon 070 3279626. 

LIICHnH>ST 
SAMENSTELLING ( A l ) J E C.M DEKKER, 
RIETKRAAG 6, 2771 KX BOSKOOP 

AMSTERDAMSAN JUAN 
De enveloppen van de 
vluchl AmsterdamSan 
Juan zijn uileindelijk toch 
nog binnengekomen bij 
de nieuwtjesdienst. Ver
zamelaars die alsnog 
zo'n envelop v/illen heb
ben, kunnen deze bij de 
redacteur van deze ru
briek (adres: zie boven) 
bestellen. 

MÜNCHENBORDEAUX 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
had zijn eerste nieuwe 
vlucht van dit jaar op 6 
januari. Het ging om een 
vlucht van München via 
Marseille naar Bor
deaux. 

/FIRST 
FLIGHT 

JLiTJ MDll 

OSAKAROME EN OSAKA
DELHI 
Japan Airlines (JAL) 
vloog op 3 november 
van net vorig jaar met 
een B747400 van Osa
ka naar Rome. Een klei
ne maand eerder, op 6 
oktober 1996, was de 
eerste vlucht van dezelf
de maatschappij op het 
traject van Osaka naar 
Delhi een feit. 

TOKYOMANILLA 
De maatschappij NCA 
neemt zo nu en dan op 
bepaalde routes post 
mee. Dat gebeurde bij
voorbeelcTop de route 
TokyoManilla, welk tra
ject op 7 oktober 1996 
werd gevlogen met een 
B747F. 

OSAKAFRANKFURT 
Van de luchtvaartmaat

schappij All Nippon Air

ways horen we door
gaans niet zoveel. Dit 
keer kunnen we echter 
een eerste vlucht melden: 
ANA vloog op 8 septem
ber 1996 met een B747 
van Osaka naar Frank
furt. 
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'Natuurlijk landschapsbeheer' Is dit jaar het thema van de 

Nederlandse reeks 'Natuur en milieu'. Twee zegels en een 

blokje tonen grote grazers, dieren die wezenlijk bijdragen aan 

een goed en natuurlijk landschapsbeheer. In het nu volgende Afbeeidmg 4 

artikel beschrijft de auteur hoe in plaats van de mens vooral 

buitenlandse 'gastdieren' tegenwoordig de natuur in toom 

houden. 

NEDERLANDj 
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In 1993 begon PTT Post de 
reeks 'Natuur en milieu' met 
een serie gewijd aan vlinders. 
Hoewel de zegels destijds wer
den aangekondigd als lenteze
gels, vermeldt de NVPHcatalo
gus ze sinds 1993 onder de al
gemene reeksnaam 'Natuur 
en milieu'. 
Bijna twintig jaar eerder, in 
1974, kwam een 'voorloper' 
van de serie uit: een strip van 
drie zegels, eveneens gewijd 
aan het thema 'Natuur en mi
lieu'. 
De huidige formule spreekt 
vooral thematische verzame

B A « A a « ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ B * ^ k ^ U « 
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laars aan: naast twee of drie ze
gels wordt ook steeds een vel
letje uitgegeven. Thematische 
topper was het vlindervelletje 
uit 1993, dat uitgebreide in
formatie bood over de milieu
aspecten van het vlinderbe
stand in ons land. 
De gebieden 'flora' en 'fauna' 
kwamen tot nu toe evenwich
tig aan bod. We kregen 'bloe
men in Nederland' in 1994 en 
'voorjaarsbloemen' in 1996, 
terwijl 1995 in het teken stond 
van 'roofvogels'. Met het the
ma van dit jaar schenkt PTT 
Post aandacht aan een actuele 
ontwikkeling in het beheer 
van het landschap waarin wij 
wonen. 

Afbeelding 2 

Ontwerper Frans Oosterhof 
zorgde voor een combinatie 
van de thema's 'flora' en 'fau
na' door ook enkele planten, 
die kenmerkend zijn voor de 
graasgebieden, af te beelden. 
De nieuwe serie laat verschil
lende graasgebieden zien: de 
duingebieden (eerder onder
werp van een zegels uit de Zo
merzegelreeks van 1980, afbeel
ding 1), de bosranden en de 
heidevelden (ook al in 1980 
'geportretteerd', zie afleeldmg 
2); de erbij behorende grazers 
worden en profil afgebeeld. De 
foto's van de grazers zijn op 
die plaatsen waar sprake is van 
typische kenmerken (oog, 
hoorn, vacht) gedetailleerder 
weergegeven. Postzegels en 
blokje zijn in vakken verdeeld; 
daarbij worden de graasgebie
den met kleuren gesymboli
seerd (duinzandgeel, bos
randgroen en ericaroze). Op 
het velletje staan vier schapen 
samen met een herdershond 
in silhouet afgebeeld. 

NATUURLIJK 
LANDSCHAPSBEHEER 
Het is jammer dat PTT Post 
niet vorig jaar al voor het nu 
uitgewerkte thema koos: 1996 
was immers door de openbare 
bibliotheken uitgeroepen tot 
het 'jaar van de natuur'. Ook 
Staatsbosbeheer voerde een 
campagne, terwijl een groep 
instellingen (het Wereldna
tuurfonds, de ANWB, de 
Nederlandse Spoorwegen, 
Grontmij en de Provinciale 
Landschappen) de nationale 
campagne Nederland 2x zo mooi 
voerde. 
Het accent lag nadrukkelijk 
op het ontwikkelen van nieu
we natuur. Er is al veel natuur 
ingeleverd in ruil voor econo
mische groei en dat gebeurt 
ook nu nog dagelijks. Niet al
leen het landschap, maar ook 
de bijbehorende flora en fau
na ondervinden daar schade 
van. In de campagnekrant A'e
derland 2x zo mooi worden 
maar liefst eenenveertig nieu
we natuurprojecten beschre
ven, verspreid over het gehele 
land. Door middel van specia
le excursies kon iedereen in 
mei 1996 met eigen ogen zien 
hoe deze natuur zich ontwik
kelt. Staatsbosbeheer gaf het 
Buiten Boekje uit, waarin der
tien boswachters vertellen 
over het gebied dat zij behe
ren. Daaruit blijkt dat Staats
bosbeheer meer beheert dan 
bos alleen. 
In de afgelopen kwart eeuw is 
de belangstelling voor de na
tuur sterk toegenomen. In het 
'kielzog' van die groeiende 
belangstelling veranderde ook 
de visie op het beheer van de 
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natuur. Als de bossen vroeger 
waren geteisterd door een 
storm met orkaankracht, dan 
werden alle ontwortelde bo
men en andere ' rommel' 
daarna opgeruimd. Nu kom je 
in het bos volop omgevallen 
bomen en afgewaaide takken 
tegen. Die heeft men daar be
wust laten liggen, want dode 
bomen zijn een bron van le
ven. De natuur zelf ruimt ze 
op, alleen doet ze dat op haar 
eigen manier. 
Het bekendste voorbeeld van 
een nieuwe visie op de natuur 
is het beheer in het natuurter
rein Oostvaardersplassen, 
waar de grazers geheel aan 
hun lot worden overgelaten; 
iedere vorm van menselijk in
grijpen is daar taboe. Dit be
leid roept in de media nogal 
wat tegenstrijdige reacties op. 
Een vrij actueel voorbeeld van 
natuurontwikkeling is het Lau
wersmeergebied, een jong en 
dynamisch landschap, dat ont
stond na afsluiting van de Lau
werszee in 1969. Sinds de in
poldering heeft het oorspron
kelijke waddenlandschap veel 
veranderingen ondergaan. 
De natuurterreinen nemen 
met een oppervlakte van 
4.700 hectare meer dan de 
helft van het totale gebied 
voor hun rekening. Sinds 1 ja
nuari 1993 heeft Staatsbosbe
heer deze terreinen onder 
zijn hoede. In 1994 is er een 
beheersplan opgesteld waarin 
de ontwikkeling van de natuur 
centraal staat. Om dit plan uit 
te voeren worden allerlei 
maatregelen genomen: van 
totaal niets doen tot het inzet
ten van grote grazers. Dat laat
ste gebeurt al sinds 1989. Deze 
aanpak is onderdeel van een 
landelijk toegepaste methode 
van landschapsbeheer. Staats
bosbeheer is met een veesta
pel van 135 duizend dieren 
(waarvan vierduizend in ei
gendom) de grootste boer van 
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Nederland. Boeren hebben 
tegen betaling de mogelijk
heid om hun vee op terrein-
nen van Staatsbosbeheer te la
ten lopen. 'Ingeschaard vee' 
heet dat. Een grasveld zonder 
vee staat al snel vol met brand
netels, jonge wilgen of riet; 
dan is er voor kievieten of 
grutto's niet langer plaats. Op 
heidevelden lopen schapen, 
want zonder hun geknabbel 
wordt heide al heel gauw bos. 
Paarden en runderen houden 
met hun gegraas bosachtige 
terreinen open voor planten, 
bloemen en vlinders. Deze 
meestal buitenlandse dieren 
kunnen zomer en winter heel 
goed voor zichzelf zorgen; ze 
hebben geen stal nodig. 
Staatsbosbeheer beheert een 
kwart van alle natuurgebieden 
(zo'n 200 duizend hectare). 
Ook voor de andere natuurge
bieden, die in beheer zijn bij 
bijvoorbeeld de vereniging 
Natuurmonumenten en de 
Provinciale Landschappen, 
worden allerlei soorten gra
zers ingeschakeld. Elke pro
vincie heeft zijn organisatie 
voor natuurbescherming; de 
naam is samengesteld uit de 
provincienaam en het woord 
'landschap', bijvoorbeeld Het 
Gelders Landschap. Friesland 
vormt een uitzondering: daar 
is voorzitter Henk Kroes van 
de Elfstedentocht directeur 
van ItFryske Gea. 
Dat men ook in de provincie 
de blik op de toekomst heeft 
gericht, bleek uit een fran-
keerstempel van Het Gelders 
Landschap uit 1988 {afieelding 
3) met de slogan Behouden is 
vooruitzien. 

Het beleid van alle bij het be
heer van het landschap be
trokken organisaties is om zo
veel mogelijk mensen met de 
natuur in contact te laten ko
men. Staatsbosbeheer in Fries
land nodigt daartoe op fran-
keerstempels nadrukkelijk uit. 
In het stempel met het oude 
logo uit 1990 {afieeldtng 4) 
wordt gezegd Welkom m Fries
land bij het Staatsbosbeheer 
Noord. Het stempel uit 1995 
met het nieuwe logo (aßeel-
dtng 5) dient als begeleiding 
bij de tekst Maak kennis met de 
natuur bij Staatsbosbeheer. 
De mogelijkheden om op die 
uitnodiging in te gaan varië
ren nogal. In het natuurge
bied Kollumeroord in het Lau-
wersmeersgebied lopen de 
Schotse Hooglanders en de 
Konik-paarden op een groot 
terrein langs de Kwelderweg. 
Uit de auto zijn ze goed waar

neembaar. Het fietspad grenst 
aan dit terrein en de voetgan
ger kan op wandelroutes zelfs 
oog in oog komen te staan met 
zo'n indrukwekkende Schotse 
Hooglander {afleelding 6). Op 
de afrasteringspaaltjes rusten 
vaak roofvogels. 
Hetzelfde geldt voor de Zout
kamperplaat, een 340 hectare 
groot natuurgebied. Daar gra
zen vierendertig Schotse 
Hooglanders en vijftig Konik-
paarden. Op sommige plaat
sen is het wandelpad daar wat 
aan de smalle kant. Als een 
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Schotse Hooglander op zo'n 
plek de weg blokkeert, hou
den de angsthazen onder de 
wandelaars het gauw voor ge
zien. Ten onrechte, want deze 
import-Schot doet niks. 

GROTE GRAZERS, KLEINE 
GRAZERS 
De omschrijving 'grote gra
zers, die bijdragen aan het 
landschapsbeheer' (de defini
tie is van PTT Post) is nogal 
rekbaar. In het algemeen wor
den onder de 'grote grazers' 
paarden en runderen ver
staan, maar in de praktijk wor
den ook allerlei schapesoor
ten en zelfs geiten bij het na
tuurlijk landschapsbeheer in
gezet. 
Bij grote grazers moeten we 
denken aan dieren die het ge
hele jaar loslopen en door 
hun grazen een essentiële bij
drage aan het natuurlijk land
schapsbeheer leveren. Ook 
kleine grazers consumeren de 
nodige natuur, maar dat zijn 
meer mee-eters. Zij oefenen 
niet echt invloed uit op de 
ontwikkeling van de natuur. 
Zo kunnen 's winters enorme 
groepen ganzen op een wei
land neerstrijken. Na vertrek 
laten ze volledig kaalgevreten 
landerijen achter. 
In Friesland wordt geëxperi
menteerd met stukken grond 
die agrariërs tegen vergoe
ding voor begrazing beschik
baar stellen. Het blijkt dat de 
ganzen dit gebaar zo op prijs 
stellen, dat ze de andere lan
derijen met rust laten. Wel 
moet er nog een oplossing 

worden gezocht voor het 
mestprobleem, want de mest
productie van tienduizenden 
ganzen is enorm. 
Om praktische redenen zul
len de grote grazers hierna in 
drie groepen worden behan
deld, te weten de runderen, 
de paarden en de schapen. 
Runderen en schapen die niet 
los in de natuurgebieden lo
pen, maar onder het zoge
naamde ingeschaarde vee val
len, worden ook behandeld. 

RUNDEREN 
De Schotse Hooglanders 
(Highlands) zijn stevige, taaie 
runderen die, zoals hun naam 
al zegt, oorspronkelijk uit de 
westelijke Hooglanden van 
Schotland en van de eilanden 
daarvoor komen. Meestal heb
ben ze een roodbruine kleur. 
Door hun dikke huid en lan
ge, stugge haren hebben wind 
en regen weinig vat op deze 
dieren. Ook de kalfjes, die het 
gehele jaar door worden ge
boren, hebben een dikke 
vacht: ze zijn winterhard. Deze 
imposante dieren komen in 
ons hele land voor. In Fries
land lopen ze bijvoorbeeld in 
het natuurgebied Katlijker 
Schar bij Heerenveen en in 
het Lauwersgebied. Op het ei
land 'Schotsman' in het Veer-
se Meer zijn ze te zien, op de 
slikken van de Heen (bij 
Steenbergen) en op De Duur-
sche waarden langs de IJssel 
(bijWijhe). 
In het Katlijker Schar had de 
kudde Schotse Hooglanders 
jarenlang als leider een stier 
met de naam Youp. Jazeker, 
Youp was genoemd naar de 
cabaretier Youp van 't Hek, 
die in 1987 met een cabaret-
elfstedentocht de aankoop 
van dit dier mogelijk maakte. 
Youp is helaas overleden. 
Schotse Hooglanders zijn niet 
agressief en ze zijn ook niet 
bang voor mensen. Wordt het 
ze te druk, dan lopen ze ge
woon weg. De Schotse Hoog
lander is afgebeeld op de 
nieuwe Nederlandse zegel van 
100 cent. Engeland beeldde 
de Schotse Hooglander 
(Highland Cow) al in 1984 af. 

Tot half januari van dit jaar 
hadden de meeste Nederlan
ders nog nooit van Galloway-
runderen gehoord. De televi
siejournaals van die dag 
brachten daar verandering in. 
Toen op 22 januari jl. de dood 
van een Duitse vrouw in ver
band werd gebracht met de 
beruchte gekke-koeienziekte 
(BSE), kregen we beelden te 
zien van Ga/fowaji-runderen. 
Tot die datum hadden veel 
Nederlanders nog nooit van 
deze rundersoort gehoord die 
sinds het begin van de jaren 
zeventig in de Bondsrepubliek 
voorkomt. Het Galloway-rund 

heeft een klein tot middel
groot postuur. Z'n haar is 
lang, zacht en golvend met 
een dichte ondervacht; de 
meest voorkomende kleur is 
zwart. De runderen hebben 
een rustig karakter, ze zijn ge
hoorzaam en niet agressief. 
Dit oudste ras van Groot-Brit-
tannië ontstond eeuwen gele
den in de landstreek Galloway 
in het zuidwesten van Schot
land. De Belted Galloway staat 
als een apart ras geregistreerd. 
Deze soort heeft een witte 
streep rondom de romp. Gallo-
a;a))-runderen zijn onder ande
re te vinden in het Uiterwaard
park Meinerswijk bij Arnhem 
en in het Bieslandse Bos in het 
Groene Hart van Zuid-Hol
land. 
Het Heek-rund is een kunstma
tig ontwikkeld ras. De gebroe
ders Heinz en Lutz Heck, di
recteuren van de dierentui
nen in Berlijn en München, 
wilden een eigen versie van 
het oorspronkelijke oerrund 
en kruisten daarvoor verschil
lende runderrassen. 

Afbeelding 7 

De koeien zijn roodachtig van 
kleur en de stieren zwart. Het 
Heek-rund vertoont een opval
lende gelijkenis met de oer
runderen die eeuwen geleden 
werden getekend op de wan
den van de grotten in het 
Franse Lascaux {afleelding 7). 
Medewerkers van Staatsbosbe
heer, betrokken bij de experi
menten met deze runder
soort, blijven in het veld in de 
buurt van hun auto, omdat ze 
'liever een buts in de auto 
hebben dan zelf in de deuk 
liggen'. Voor het landschaps-
onderhoud zijn de Heek-run
deren onder andere ingescha
keld in het natuurterrein 
Oostvaardersplassen en op de 
Slikken van Flakkee. 
Bij het zogenaamde inge
schaarde vee zijn van oor
sprong buitenlandse rassen 
ruim vertegenwoordigd. De 
tijd dat de Nederlandse veesta-
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pel in hoofdzaak uit zwartwit
te (aßeeldmg 8) en roodbonte 
koeien bestond, is al lang voor
bij. Vooral verschillende Fran
se rundersoorten geven de 
weilanden een kleurige aan
blik. De zwartbonte koe is al 
heel oud. In de lage landen 
van Nederland tot en met De
nemarken kwam een rund tot 
ontwikkeling, waarvan de 
hoge melkopbrengst al in de 
zestiende eeuw prijzend werd 
vermeld. Het is het meest ver
breide runderras op aarde. 
Dat verklaart ook de intensie
ve fokkerij van zwartbonten in 
de Verenigde Staten, welke 
soort in 1885 onder de naam 
HolstanFnesian werd samenge
vat. Door kruising met de Eu
ropese populatie ontstond het 
huidige type met een extreem 
hoge melkproductie. Een 
zwartbonte koe (Ubre blanco) is 
onder andere afgebeeld op 
een zegel van Cuba uit 1984. 
Eveneens een heel oud ras 
zijn de Lakenvelders, gemak
kelijk te herkennen aan de 
brede witte band over de mid
denhand. Runderen met deze 
karakteristieke kleurverdeling 
komen al voor op schilderijen 
van de Nederlandse meesters 
uit de zeventiende eeuw. De 
eerste beschrijvingen van die
ren met zo'n tekening date
ren uit de vijftiende eeuw. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
liep het aantal dieren van dit 
ras sterk terug, totdat enkele 
fokkers zich het lot van het ras 
aantrokken. In de jaren zestig 
werd met een Belted Galloway 
stier gekruist, die de horen
loosheid van dit ras doorgaf. 
Het ras kreeg een flinke im
puls toen in 1976 de Stichting 
Zeldzame Huisdieren werd 
opgericht, die zich in het bij
zonder bezig hield met de La
kenvelders. 

De Blonde d'Aquitaine is van 
oorsprong een Franse koe 
Het ras is ontstaan in 1962 
door het samenvoegen van 
drie blondveerassen, te weten 
Garonnais, Querry en Blonde des 
Pyrenees. De Blonde d'Aquitaine 
heeft een fors postuur en is 
buitengewoon lang. Deze 
koeien zijn eenkleung licht
geel tot korenkleurig Ook het 
Limousinrund is meestal geel 
van kleur. Het is een middel
groot tot groot vleesrund. Het 
oorspronkelijke fokgebied ligt 
in het midden van Frankrijk 
(rond de stad Limoges). De 
georganiseerde fokkerij van 

het Limousmrund gaat terug 
tot de jaren zestig van de vori
ge eeuw. De Limousin (voluit 
Race bovine limousine) is afge
beeld in een Frans machine
stempel uit 1977 {aßeeldmg 9). 
Nummer drie bij de Franse 
koeien is de Charolais. Dit 
rund is wit tot crèmekleurig. 
De Charolais stamt af van een 
landras uit de omgeving van 
CharoUes, dat in de 19e eeuw 
gekruist werd met de witte 
Shorthorns. Dit ras neemt in 
ons land een bescheiden 
plaats in. De Charolais is afge
beeld op een zegel van Cuba 
mt\9M {afieeldmg 10). 

PAARDEN 
Bij de paarden gaat het meest
al om pony's en halfwilde 
paarden {afieeldmg 11). Hoe
wel er in de natuurgebieden 
nog wel pony's lopen, komen 
er geen nieuwe meer bij. Re
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creanten zijn meestal niet 
bang voor deze dieren en be
naderen ze dus te gemakke
lijk. Nu kan dit zogenaamde 
dierentuingedrag in de mees
te gevallen geen kwaad, maar 
er zijn soorten die agressief op 
mensen reageren. 

\ W W F MA OKOAH^T^ 11 
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Een bekende verschijning in 
ons land zijn de kleine, vaak 
muisgrijze Koniks. Deze Koniks 
zijn afstammelingen van de 
tarpan, het laatste wilde paar
denras van Europa. De tarpan 
is afgebeeld op een zegel van 
Bulgarije uit 1991 {afieeldmg 
12). De naam Konik komt uit 
het Pools; het betekent 
'paardje'. In Duitsland werd 
dit ras ook bekend onder de 
naam Panjepaard. Omstreeks 
1927 begon men in Polen met 
het gericht fokken van Koniks 
op basis van een primitief ras, 
de Mierzyn (het midden
paard). In 1936 werden enke
le geselecteerde Koniks in de 
vrije natuur losgelaten in een 
poging het oertype terug te 
fokken. Konikpzzrden kun
nen nu het gehele jaar door in 
de vrije natuur worden gehou
den. Hevige vrieskou in de 
winter of een hittegolf in de 
zomer deren deze geharde 
paarden niet. Ze brengen hun 
veulens zonder tussenkomst 
van de mens ter wereld. Ze 
hebben alleen onder bizarre 
omstandigheden bijvoeding 
nodig. In het Lauwersmeerge
bied lopen de Äow/spaarden 
tussen de Schotse Hooglan
ders. Ook in het Uiterwaard
park Meinerswijk bij Arnhem 
komen ze voor. 

Het przewalskipaard {afieel
dmg IJ) is een stevig, com
pact, wild paard, dat qua type 
op een pony lijkt. Het kwam 

mmmmmmmmmmmmtmmm 
; I j ] TAmAM 

Afbeelding 12 

volgens de grotschilderingen 
in de oersteentijd ook in West
Europa voor. Vermoedelijk 
werd het door de mens ver
drongen naar onherbergzame 
gebieden. In 1870 werd het 
door de Russische Aziëonder
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zoeker Przewalski herontdekt 
in Mongolië, waar het met 
uitsterving bedreigd werd. 
Slechts eenendertig przewals
kipaarden overleefden de 
Tweede Wereldoorlog. In 
1987 werden vijf dieren van de 
Münchense dierentuin Hella
brunn naar het nieuw opge
richte fokstation in Noord
China gebracht. Nu lopen er 
ook weer przewalskipaarden 
in Mongolië. In ons land lo
pen ze op het terrein van een 
voormalige steenfabriek in de 
Ooijpolder bij Nijmegen. Het 
przewalskipaard is redelijk 
vaak op postzegels afgebeeld, 
bijvoorbeeld op zegels van 
Bulgarije (1991), de Sovjetu
nie (1959, afbeelding 14) en 
Tsjechoslowakije (1981). 
IJslandse pony's grazen in de 

Afbeelding 14 

Duursche Waarden langs de 
IJssel bij Wijhe en in het Bies
landse Bos in het Groene Hart 
van ZuidHolland. De pony 
werd oorspronkelijk als njdier 
gefokt. In de negende en tien
de eeuw brachten de Vikin
gen Scandinavische en Kelti
sche pony's mee naar IJsland. 
Sinds die tijd handhaaft de IJs
landse pony zich daar zonder 
kruising van vreemd bloed. 
Het dier is afgebeeld op een 
zegel van IJsland uit 1958 {af
beelding 15). 

elding 11 
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Eveneens van noordelijke af
komst IS het Fjordenpaard, 
een oud Noors ras. Deze ro
buuste pony heeft een goed



moedig karakter. Hij is gewil
lig en gemakkelijk in de om
gang, dus geschikt als recre
atiepaard. Twee Fjordenpaar
den zijn afgebeeld op een 
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Noorse zegel uit 1987 {afbeel
ding 16). 
De Exmoorpony en de Welsh
pony komen uit GrootBrit
tannië. De Exmoorpony leeft 
sinds eeuwen in Exmoor, een 
wild gebied in het zuidwesten 
van Engeland. Door het Fryske 
Gea worden ze ingezet in het 
gebied Grote Wielen bij 
Leeuwarden. 
De WeMpony 's leven al meer 
dan duizend jaar in het dun 
bevolkte berglandschap van 
Wales. In ons land kunnen ze 
als grazers worden aangetrof
fen in het Kuinderbos bij 
Kuinre. De WehhYtony (Merlyn 
Cymreig Welsh Pony) werd door 
Engeland op een zegel afge
beeld in 1978 (apeelding 17). 

■MP Mertyn Cynweifl Welsh Pony 
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SCHAPEN 
Schapen grazen al eeuwen
lang in de vrije natuur. Vroe
ger liepen er honderdduizen
den op de heide. Deze heide
schapen vervulden een be
langrijke economische rol; 
overdag graasden ze de heide 
af en 's avonds produceerden 
ze mest. Vlees en wol waren in 
die tijd nog bijzaak. Hoewel 
de Drentse boeren rond het 
dorp al kleine akkers, essen, 
hadden ontgonnen, waren de 
meeste dorpen nog omgeven 
door heidevelden op arme 
zandgrond. Schapenmest was 
hard nodig om deze gronden 
vruchtbaar te maken. Elk 
Drents dorp had daarvoor een 
of meerdere grote schaaps
kudden. Uit die tijd stamt ook 
de tekst: 
'Op de grote stille heide 
Dwaalt de herder eenzaam 
rond 
Terwijl zijn witgewolde kudde 
Trouw bewaakt wordt door 
zijn hond.' 
's Morgens trok de schaapher
der, de scheper, met zijn hond 
en zijn kudde over de schaaps

drift richting heide. ledere 
boer waar hij langs kwam trok 
de schuurdeuren open, zodat 
diens schapen konden aan
sluiten bij de kudde. Bij de te
rugtocht door het dorp wisten 
de schapen bij het passeren 
feilloos de eigen schuur te vin
den. De scheper verdiende 
met het hoeden en het ge
zond houden van de schapen 
vier ä vijf cent per schaap per 
jaar. 
De uitvinding van kunstmest 
was de genadeslag voor het 
Drentse heideschaap. In het 
begin van de jaren vijftig wa
ren er bij Kraloo (Pesse) en 
EmmerCompascuum nog 
maar enkele tientallen exem
plaren over. Op het nippertje 
werd het voortbestaan van dit 
heel oude ras  men vermoedt 
dat het Drentse heideschaap 
het laatste overblijfsel is van 
een schapenhouderij die hier 
ongeveer zesduizend jaar gele
den begonnen is  gered door 
de Natuurbeschermingswacht 
in Meppel. Er kwam een nieu
we kooi in Ruinen met een 
nieuwe kudde, die de basis was 
voor het huidige bestand. 
Drentse heideschapen komen 
niet alleen in Drente voor. In 
1982 begon de stichting Het 
Utrechts Landschap met een 
nieuwe kudde op het natuur
terrein 'Het Heidestein' in 
Zeist. Van dit 155 hectare gro
te terrein bestaat uit ongeveer 
15 hectare uit heide; de rest is 
overwegend bos. De schaaps
kooi dient vooral voor de ont
vangst van de talrijke bezoe
kers. 
Schapen komen maar weinig 
op postzegels voor en daarom 
is de afbeelding van het 
Drents heideschaap op het 
blokje van 160 cent een echte 
aanwinst! 

Het Veluws heideschaap is 
groter dan het Drentse heide
schaap. De kudden op de Ve
luwe hebben het in het verle
den niet gemakkelijk gehad. 
De schapen kregen de schuld 
van de zandverstuivingen, die 
in de zestiende of zeventiende 
eeuw rond het dorp Kootwijk 
zo hevig waren, dat complete 
boerderijen onder het zand 
verdwenen. De komst van 
kunstmest betekende ook bij
na het einde van het Veluwse 
heideschaap. Maar in de jaren 
zestig keerde ook hier het tij 
en sindsdien doen ze weer 
hun werk op de hei. Het is op
vallend hoe de schapen op de 
heide meteen beginnen te 
vreten (op een dag zeven tot 
acht kilo ruwvoer), ook al ko
men ze rechtstreeks van een 
wei met prima gras. 

Ook het Kempische heide
schaap kon in de jaren zestig 
nog maar net worden gered. 
Hoewel er in 1904 van dit 

oude ras nog bijna veertigdui
zend exemplaren in leven wa
ren, waren ze halverwege de 
jaren zestig zo goed als ver
dwenen. Dierenarts Jan Wille 
uit het Brabantse Heeze redde 
deze grazer van de onder
gang. Wille richtte de stich
ting Het Kempische heideschaap 
op, die met veel inspanning 
een nieuwe kudde opbouwde. 
Er lopen nu weer behoorlijke 
kuddes rond in een aantal 
Brabantse plaatsen. De basis
kudde loopt op de Strabrecht
se heide ten oosten van Hee

Hoewel het Mergelland
schaap tot de heideschapen 
wordt gerekend, is het wel een 
heideschaap zonder heide. 
Dit vrij grote schaap met lang 
haar voelt zich thuis op de gra
zige heuvels, steile hellingen 
en in de mergelgrotten van 
het Limburgse land. Vroeger 
werd dit schaap Kétsjoap (kud
deschaap) genoemd. Beginja
ren zeventig waren er nog 
maar twintig exemplaren over 
in het natuurreservaat Geren
daal tussen OudValkenburg 
en Ingber. Bioloog Henk Hil
legers nam met de laatste nog 
levende herder Sjeng Brou
wers het initiatief de Mergel
lander te redden samen. 
Dankzij Hillegers is er nu een 
rasvereniging Oos Mergelland 
Sjoap, met een ledental van 
maar liefst zevenhonderd 
(volgens de telling van drie 

jaar geleden). 
Het Mergellandschaap blijft 
ondanks dit initiatief het ras 
met de kleinste aantallen. Re
latief grote kuddes zijn in be
heer bij Staatsbosbeheer (in 
het Gerendal) en bij het Lim
burgs Landschap (Bemeler
berg bij Margraten). 

Ook bij de schapen hebben 
de inlandse rassen gezelschap 
gekregen van buitenlandse 
rassen. Sommige daarvan zijn 
bijzonder geschikt omdat ze 
uit gebieden komen met bar
re omstandigheden. Een goed 
voorbeeld daarvan is het Soya
schaap. Soya is oudNoors voor 
'schapeneiland'. Dit ras komt 
van het eiland Soaya, dat tot 
de St. Kildaeilanden behoort, 
in het noordwesten van Schot
land, ten westen van de Hebri
den. Volgens oude berichten 
waren er al in 1698 ongeveer 
500 schapen op dit eiland. In 
1931 kocht de toenmalige 
markies van Bute deze onbe
woonde eilandengroep. Hij 
bracht in 1932 honderdzeven 
schapen over van Soya naar 
Herta, het grootste eiland van 
de groep, om de populatie te 
vergroten. Lord Bute bleef tot 
1957 eigenaar van deze eilan
den. Tegenwoordig leven er 
enkele tienduizenden exem
plaren. 

Het Sayaschaap is een klein 
schaap met heel korte, dichte 
wol, die niet hoeft te worden 
geschoren. Ze kunnen zonder 
mensen overleven. De Soyor 
schapen vertonen tempera
mentvol gedrag, dat aan in 
het wild levende dieren doet 
denken. Ze laten zich dan ook 
niet door honden opdrijven. 
In Friesland worden ze door It 
Fryske Gea ingezet in verschil
lende natuurgebieden ten 
oosten van Leeuwarden, zoals 
bijvoorbeeld de Ryptsjerkster 
polder. 
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Een heel andere 'gast' is een 
schaap met de kop van een 
pandabeer: het Kerry Hill
schaap. Het witte schaap met 
zwartwitte poten heeft een 
kop met als het ware een mas
ker: zwarte vlekken om de 
snuit en om de ogen, zwarte 
rechtopstaande oren en voor 
de rest sneeuwvdt. Je zou bijna 
denken dat ze gefokt zijn voor 
dit fraaie uiterlijk, maar niets 
is minder waar. 
Het ras heeft zijn oorsprong 
in het graafschap Powys 
in MiddenWales. De naam 
dankt dit schapenras van het 
heuvelland {hills) aan de 
plaats Kerry in dit gebied. De 
oudste beschrijving dateert 
van 1809. De robuuste dieren 
hebben een fiere houding. 

NOG MEER GRAZERS/KNAGERS 
De Nederlandse landgeit kan 
zich door zijn ruige beharing 
ook bij minder goede weer
somstandigheden in het veld 
handhaven. 

Afbeelding 19 

Ook reeën, edelherten, konij
nen en hazen {afieeldingen 18, 
19 en 20) dragen hun steentje 
bij als het gaat om het afgra
zen van gronden. 
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Een wel heel bijzonder soort 
landschapsarchitecten zijn de 
bevers, die door Staatsbosbe
heer in 1988 in de Biesbosch 
terug werden gebracht {afbeel
ding 21). 
In de campagnekrant van de 
actie Nederland 2x zo mooi werd 
zelfs al een voorschotje op de 
toekomst genomen door de 
veronderstelling dat mogelijk 
ook grazende elanden er voor 
zullen zorgen dat de Nieuwe 
Natuur open en gevarieerd 
blijft. De eland is onder ande
re afgebeeld op een zegel van 
Roemenië uit 1992 (aßeelding 
22). 

Afbeelding 22 

Zou zelfs de wisent weer in de 
Nederlandse natuur terug ke
ren, dan kan de Zomerzegel 
uit 1964 met een wisent met 
jong een vervolg krijgen (af
beelding 23). 
Maar laten we realistisch zijn: 
Nederland is gewoon te klein 
om wilde dieren in de natuur 
te huisvesten. Dat kan nog wel 
in Noorwegen en Zweden, 
waar beren, lynxen, muskusos
sen en wolven in natuurpar
ken lopen. En ook elanden: in 
Noorwegen zijn er nog 
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" 110 duizend en in Zweden 
ï 200 duizend. 
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FAUNA EN FLORA 
Op de nieuwe Nederlandse 
Natuur- en milieuzegels zijn 
niet alleen grote grazers afge
beeld; ook de flora komt aan 
bod. In zwart silhouet zijn aan 
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de linkerkant op elke zegel 
drie planten afgebeeld die 
kenmerkend zijn voor de 
grziasgebieden. 
Op de zegel van 80 cent (af
beelding 24) is de duinroos 
(Rosa pimpinellifolia) afge
beeld, die we ook kennen van 
de zomerzegel van 2+2 cent 
uit 1952. De Shetland pony op 
deze zegel wordt bovendien 
geflankeerd door het duinvi
ooltje (Viola curtisii) en het 
zandblauwtje (Jasione numtana). 
De Schotse Hooglander op de 
zegel van 100 cent (afbeelding 
25) gaat gepaard met het blad 
van de eik (Querqus), de bos-
bes (Ericaceae) en het bosviool-
tje (Viola rivineana en reichen-
bachiana). 
Op het blokje van 160 cent 
(afbeelding 26) is naast het 
Drentse heideschaap een tor-
mentil (Potentilla erecta), een 
ronde zonnedauw (Drosera) 
en een klokjesgenüaan (Gen-
tiana pneumonantha) te zien. 
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Geraadpleegde literatuur: 
Vijfentwintig jaar geleden: Lauwerszee 
werd Lauwersmeer door D. Veenstra; 
artikel in 'Philatelie' van juli/au
gustus 1994, pagina's 548 tot en 
met 551 
Buiten Boekje, uitgave van Staatsbos
heer ter gelegenheid van de cam
pagne 'Het jaar van de natuur'; 
mei 1996 
Diverse folders van Staatsbosbe
heer, Beheerseenheid Lauwer
smeer te Lauwersoog 
Interaktie met Staalsbosbeheer-Natuur 
om aan te raken; CD/ROM van 
Staatsbosbeheer, afdeling Voor
lichting te Driebergen 

De auteur dankt de heer C. Bakker 
uit Enkhuizen, verzamelaar van het 
thema 'Runderen' voor zijn mede
werking en het in bruikleen geven 
van illustratiemateriaal. 

29e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 

23 t/m 26 april 1997 

Onze 
komende 
internatio
nale voor
jaarsveiling 
van 23 t/m 26 april 1997 lieeft een 
sciiat aan grote en l̂ leine kostbaarheden uit alle gebie
den der filatelie in petto. De Oude Duitse Staten - met 
als zwaartepunten Bremen en Mecklenburg-Schwerin 
- zijn met bijzonder fraaie en begeerde brief rariteiten, 
decoratieve poststukken, foutieve stempels en zeld
zame frankeringen vertegenwoordigd. Het Duitse Rijk 
biedt een indrukwekkende selectie borstschilden, post-
frisse uitgaven van Weimar en het Derde Rijk, gestem
pelde "Nothilfeblocks" en uitmuntende en-gros-waar. 
Verzamelaars van Danzig zullen veelgevraagde zeld-
zaamheden als de "Großer Innendienst" in het HBA-
aanbod aantreffen. Wat Duitsland na 1945 betreft om
vat ons aanbod zeer interessante AM-post, Sovjet-zone 
met vele blokuitgaven en zeldzame papier- en water
merkvarianten, DDR-dienstzegels en vroege FDC's van 
de DDR en de Bondsrepubliek. 

U kunt onze gratis 
veilingcatalogus aanvragen -

schriftelijk, telefonisch of per fax! 
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1947 
1950 
1953 
1956 
1959 

Onze prijs 

postfris 
45,00 

100,00 
175,00 
165,00 
62,50 

4,50 
8,50 

40,00 
25,00 
17,50 
15,00 

ongebruikt 
15,00 
30,00 
55,00 
37,50 
15,00 

" " " j 

) 
25,00 
15,00 
13,50 
-,— 

gebruikt 
10,00 
20,00 
30,00 
15,00 
5.50 
2,75 
4,50 

20,00 
17,50 
9,50 
9,50 

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 



Kwalitatief I 
de allerbeste 

IMPORTA 
JUWEEL ALBUMS 
LEVERBAAR IN WIJNRODE 
OF BLAUWE BAND MET CASSETTE 

MET hOUIld KLEMSTROKEN 

'a<"""";i!i«"*"; 

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

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

geplakt. 
8 Prachtige band met goudopdruk kompleet met 

kassette. 
9 Blanko bladen met of zonder landsnaam. 

10 Amphilex- en fosforbladen worden onberekend bijgeleverd. 

Nederland 1 1852 -1958 
Nederland 2 1959 -1990 
Nederland 3 1991 -1996 

fl 175,00 
fl 185,00 
fl 96,00 

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

Voor uitgebreide informatie bel of schrijf voor een folder 

Importa® B.V. 
Postbus 301 

5400 AH Uden 
Tel 0413 265973 / fax 0413 266720 

IMPORTA 



VEREIUIGIIUGS-
CONTACTADRESSEN VAN VERENIGINGEN DIE BIJ DE 
STICHTING NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE ZIJN AANGESLOTEN 

Landelijke secretariaten: 
WPl^ J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SV Zwang, ©0229-230192. 

^ Federatie I. V. Philatelica. Zwaard-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
IV Philtttelka; G.H. Hoving, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-322034. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan-
togeweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
W/'lfC.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
« W ; J.H. de Vries, Waltastate 
11,7608 XL Almelo, ©0546-
864695. 
Almere: 
VPVAAlmere, M. Cornelisz-Davids, 
Haydnplantsoen 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: 
WPP.vonWijgerden, 
Kennedylaanl7,4281iaAndel, 
©0183-441655. 
Amersfoort: 
PUmersfoort, C.H. v.d. Bera, De 
Wingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©033-4564470. 
>lPC'De/fe(';M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
IV Philatelka; J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
«l'P/;M.M.Kleij,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelka; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
yirDeP/i//otefc/';B.Vrijenhoek, 

.^ Mijehof93,1106HCAmsterdam-

20, ©020-6912880. 
/15l'S/ie//R/o/efe;J.J.IW.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filtttek, F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299-654163. 
/T'Sto/i;ü/8Ö';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025IV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'(SVB];Weé 
Postma, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Valkenberglaon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
fV'De6/oÄe';mw.B.R.Postma-
Dekker,HetKarnhuis37,7335LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PVAppingedam; W. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
W/'U.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocronder, 
Sleedoornlaan 6,6841 A6 Arn
hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof. f. 
Andreaelaan 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
/T'De6/oie';mw.M.M.A.Mein-
ders-Schimmel, Da Costastroot 16, 
3771 ze Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 

196 

Zijn de gegevénï#rw'vefSi f lng onjuist? Zend dan dit formulier 
aan mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905,3273 ZG Wesfmoas. 

Plaats: 

Vereniging: 

Contoctpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

/ 7 ' M o Oos/';H. Rosenboom, 
Meireweikes 16,4751JS Oud 
Gastel, ©0165-511117. 
Beuningen/Ewijk: 
/y'öe6/oie';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxloan 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; mw. M.A. v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
;i'P/i;/o;e//fo;A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; Drs W. van der Gies-
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
«CPI^ J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
NVPV; til Veltkamp, Goudenre-
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
/'//l'fioxmeefe.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
m/;J.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle- Westvoorne; 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstraot 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; LL van de Wekken, 
Het Bokhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/¥'De6/oie';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinkloan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
Pl^ Cos/rifum; 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'/'A;/ote//fo; Ir. J. Rem, Van Kem
penhof 6,7721 WC Dalfsen, 

©0529-433288. 

PCDelderr, ti. Verschnüren, Lange-
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
l'PI^Oe/ftA.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfiijl: 
PI''öe f/re/'; P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
/l/l'/'P.B.Boumans, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
642130. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegeman, Fo-
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; mw. H. Rouwer-
dink, Keminksweide 30,7090 DM 
Dinxperio, ©0315-652786. 
Doesburg: 
/f'/?e6/oAe';J.Wet5teiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
fV'De6/oie';H.A.Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001 EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
l/|//'l'/)or(/ref/i(; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
/)/'r/)e/'os//ooer';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; i. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
/'^'/'/i//o/ron';A.C.G.vonNoort, 
Kerkstroat72a,5154ARElshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/¥'/)e6/o/ie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
/V'/)e6/oÄe';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
/'/i//.l'ef.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: 
/>.!/.'froflos/';L.P.C. Smits, J.M. 
OsterlingWr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
/y'De6/o6e';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 

Eibergen/Neede: 
NVPV, B.H. Klondermon, Beatrix-
straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCt, C.Loch, Jan van Eyckgracht 
191,5645TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/i//(psPl^M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
/T'/)e6/oie';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'/'/i//o/e//co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
//P/i//a/e//ca;J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; mw. A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.P.K; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
Wl''De/'/i//o/e//j/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
W 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: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haaa, A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotroopfoan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De/fr/n(/';L.H.Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 
Haag, ©070-3675180. 



shell Te Wem, afd. Filatelie, A. v. 
Haarlem, Van Slingelandtplant-
soen 12,2253 WT Voorschoten. 
Pri'ferfes/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, post-
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. van Schaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/ l /PA/M/co; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica, mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
P Z f S . M ; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Hardervfijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardlnxveld: 
PrOe PA/Vo/efef'; D. Kanning, 
Gerard Doustraot 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Bloauw, Tjep-
kemastraat 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; L van 
Dijk, Lek54,1703 KJ Heerhugo
waard, ©072-5711935. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
fl/Den//e/(/e;:L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluls: 
IV Philatelica; G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RGHellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.l'. 'De Helm, Helmonden Oms
treken'; T.A.J. Leijten, Makreel-
stroat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
l'l'Pl'//e/monctJ.Neggers,Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Moc/ihefl^J.S.P.vandeRuit, 

Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/T'OeG/oie'; H.Borgers, Baker-
marksedljk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
NVPV, B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r g W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
«l'Pl^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/ I ^P/ i /Wfo; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
IV Philatelica, E. Deen-Oosterwijk, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud-Be-
ijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598-398044. 
Hoorn: 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

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

Kampen: 
/|/P/i;/o/e//co;J.G.Fidder,Gallé-
straat 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatwijk/Rijnsburg, J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/il'"/fofe/euf/fe';H.J.Raes, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Codzand: 
/l'P/H7flte//ffl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica, S. Ligthort, Anna 
vanSoksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voorwaarts-

veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica, R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV; P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kasteinstroat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f./V.P.K;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
WPI^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,©0228-
312871. 
Leusden: 
W/ 'De ioüpe ' ;mw.J . Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
PK'De 6/o6e';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht; P. de 
Melker, Sprinkstraot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430. 
PV luia-Limburg, A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PA/to/e/ZcoP.!'.; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
Py 'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicolay, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299-
651803. 
Monster: 
NVPV; mw. D.P. Kloosterman-Lu-
cas. Van Tijn 8,268 U T Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rumela-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
l'.P./i;.;B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; i.fti.t^. 
Ooms,EiikenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/KP/i//ote/;cfl;J.M.G.vanMulle-
kom, Moandagsewetering 183, 
2211 Vïï Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, postbus 

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

Oldenzaal: 
OP//p.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
Ol'Pl^P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, 
Beatrixstraat 26,7591 GD Dene-
kamp, ©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica, H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstraat 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Pr7e/s/or'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Postbus 239, 
8100 AE Raalte. 
Renkum/Heelsum: 
PV'De 6/oie';W.J.G. Minnen, 
Nieuwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filvero'; H.M.P. Cuijpers, Park
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
P/'De 6/o6e';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
prOe 6/oÄe'; N. Boortwijk, Se-
ringplontsoen 7,3911 ZR Rhenen. 
Roden-Leek: 
/l'P/i//o/e//co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PI'«oern)on(^H.J.P.Custers,Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355. 
Rotterdam: 
IV Philatelica, mw. M. Schols-
Vlaardingerbroek, Morelgaard 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; 1. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Presi
dent Steynstraat 21,2312 ZP Lei
den. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Tabak, Juliana 
van Stolbergloon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

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

Santpoort: 
P/Son/poofï PI'S; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherlaon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sossenheim: 
WPV Sassenheinr, B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
PI' 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
l'l'Pl'5c/?erpenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SVPV, H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
fV5;7torc/e.o.;0.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrPA/fefeo'; J. van Schaik, Ado-
ma van Scheltemastroat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/KP/i;/o/e&o;E.v.d.Graaf, Dalle-
laon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Steenwijk: 
WPl^ G.A. Talen, Pr. Bernhard-
straat74,8331 EK Steenwijk, 
©0521-514627. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R. Hajer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/l'P/?;/o/e/;co;A.H. de Ridder, Lin-
gestraat 5,4535 EP Terneuzen, 
©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderea, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Postzegelclub Tiet, J.E. Schelling, 
Gerestein 23,4003 GD Tiel, 
©0344-614274. 
Tilburg: 
l ' P r n / k s ; W.F.M. Tukker, post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 



Uithoorn: 
/CP/i/Zfl/e/ifo; J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
A/;'/'l^G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
{/P/il^J.vanderMeulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

Voois: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenslraat9,6369BVSini-

Vorsseveld: 
/y'De6/oèe';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendooi: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
laan4,3904KXVeenendaal, 
©0318-515062. 
W'ffHnörilte/';H. Altena, Oude-
veenl16,3905VWVeenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hot-
tum,DeSitterlaan52,55G5AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendool: 
/f'De6/o6e';mw.H.W.Wolthuis-

Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.i^.?/i//o^en/o';M.J.M.Gielen, 
framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vionen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstroat 6,4132 XS 
Vionen. 
Vloordingen: 
WPl^W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vloordingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
W/ssmgsefV; Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Palier, 
Badweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV, F.W.M. Nijp, Bortokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Woolwijk: 
l ' l 'PrDe ionosfroof'; J.A.M. van 
Best, Mgr.Völkerstroot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageninaen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wogenin-
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL Komminga, 

Spinozoloonl Dl,2273XAVoor
burg, ©070-3871987. 
Wouboch: 
PI'Wou6of/i';E.P.Valent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filtttelica Weert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloon 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: 
JVI'Pl';J.L.M.LeBlansch,Kaarder 
25,1625 TJ Hoorn, ©0229-
231458. 
Westbrobont: 
IVPhilatelica, A.f.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
IVPhilatelica, J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
//P/i/'/otefeoiJ. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PI'tWnsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
PK'DeG/oie'imw.H.teSelle-
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 
7101 BJ Winterswijk. 
fV'De/f/omp';G.J.A.Epping-
broek,Koekoeksr. 16,7102AZ 

Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
P/IVoefrfen;H.K. van Opstal, Van 
Heivoortlaon 13,3443 AN Woer
den, ©0348-413503. 
Woudenberg: 
IVPl''Onrfer (Te/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergiaon 26, 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
fV'0e6/o4e';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstr.11,6602 CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bil Duurstede; mw. B. 
Hoff,Aardbeienaaard2,3962HE 
Wijk bij Duursteoe. 

IJmuiden: 
PVlimuiéeni, G.C. Bokker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJsselhom: 
/T'üsse//iom';mw. Til. Hof-Plot, 
Houlerweg 51,8471 AJ Wolvego, 
©0561-615153. 

Zoonstod: 
l'l'ZPrDe Pos/Aoorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
/l'P/i;/ote//co;D.Fraaii,Rem-
brandtstroot 10,1506 LT Zaan
dam, ©075-6171267. 
Zeewolde: 
PKZeeTOÜe;P.J.Bom,Rede12, 
3891 AR Zeewolde, ©036-
5225080. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 

Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In-
gen-Hulstein, Vuurdoornstroat 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenoor: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstroat 23,6903 ü Zeve
noor, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu-
tel,LangeBlokweg2,4301NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
//PMo/e/Zco; W.M. Buit, Meloen-
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079-3610524. 
Zuid laren: 
//P/);/o/e//ca;H.Nijlond, 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.; W. Beer-
tema,Krabbescheer10,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwiindrechte.o.;l.C.iam, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
van Oldenborneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

Van \o\<v^Ä}(-^ 
postzegelveilingen vof 
Bui tenhaven 5, 5211 TP 's -Her togenbosch 
Telefoon 073-6 12 20 33 
Telefax 073-6 13 67 39 Beëdigd Makelaar 

en Taxateur 

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

Door overmaking van ƒ 15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

/^y—^*A 

N I E U W ZEELAND 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

Wij hebben een nieuwe uitgiften service van de gehele wereld. 
Stuur ƒ 10- en u ontvangt de 1997 kleurencatalogus van NZ. 

P.Z.H. KEIZERSHOF 
ruimt op ! ! ! 

De gezelligste winkel van Oost Nederland. 
Lekl<er snuffelen in ongedwongen sfeer. 

t-londerden partijen, restanten, dozen, die op weg zijn naar 
diverse veilingen, kunnen deze maand tegen inzet worden 

gekocht. U bespaart veilingkosten en als extra service kunt u 
met nominaal diverse Europese landen betalen. 

Voor sommige landen geven wij tot 90% van de nominale 
waarde zonder toeslag. 

U kunt ook via onze gratis prijslijst bestellen. 

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag tel: 026-3213149 
10.30 tot 1 7.00 uur fax: 026-3215236 

Adres: Keizershof 15 - 6834 DG Arnhem ('t DUIFJE) 



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 niet doen. En u 
krijgt de hoogste prijs! Natuurlijk contant. 
Voor Nederland en O.R. collecties. 

Topstukken, paren, stnps, blokken van 4, 
proeven, oude bneven 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 Troye , Bosb. Toussaintlaan 51,1215 CB Hilversum, tel./fax 035-6219470, autotel. 0653-353512 

V Ó Ö 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. 

/ \ V E R D E R Z O E K E M I S O V E R B O D I G MII OOK EEM WIMREL IM BCSSHMÜ SAM^S^-IQQ? # 
INDONESIA, COMPLETE JAARGANGEN INCL BLOKKEN •• 

1974 205,80 1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

65 50 
23 90 
51,75 
57,50 
35,50 
20,50 
9 60 
6,65 
6,55 
48,65 
31,45 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

13,70 
8,85 

1510 
33 00 
51 60 
72,75 
22,20 

165,75 
194,50 
127,60 
105,25 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

98,60 
186,20 
209,95 

69,00 
57,15 

123,40 
156,50 
370,00 
133,95 
175,30 

INDONESIA SPECIALS: 
R I S *** 1 J 3 5 0 ^ 
RIAU *** 1.050,^ 

COMPLETE SET PORT 
Nas 1-106*** nu ƒ 2 3 5 ^ 

AUTOMAATBOEKJES 
Nas 1-7 slechts 6 0 % 

■RIAN BARAT*** 
campleet nu 3 6 , 4 0 

BESTEIXIJN 
0 7 2  5 1 2 9 1 8 4 

iiaandagzat«rda|! 

W U GAAN VERHUIZEN, 
LET OP ca mei/|uni 1997 

SCHRIFTELIJKE ORDERS 

C. BUDBINGHOF 1 6 8 
1 6 2 8 WL HOORI^* 

HIJ IS ER DE NIEUWE 1996 1997 
PRIJSCOURANT NED & CG 

(20 PAGINAS t SPEC BIJLAGEN) 
U ONTVANGT M NA STORTING 

VAN 3OP ONZE GIRO 

M E D E M D 
DIVERSEN' 
No 
80 
101 
104/5 
130/1 
236/7 
244/7 
346/9 
474/89 
518/33 
534/7 
556/0 
592/5 
671/5 
681/2 

3000 — 995 — 
3050— 1050 — 
1135— 285 — 
1425 — 
790 — 
375 — 
650 — 
185 — 
399 — 

1450 — 
105 — 
95 — 
55 — 
62 50 

500 — 
5 — 

62 50 
99 — 
22 60 
9 — 

29 25 
63 — 
67 — 
37 — 

2 35 

EENMALIG 

No 35 bloc van 4 * " nu 75,

No 62 bloc van 4 * " nu 100,

Rolzegels (met nu) Nos * * * 
632, 633, 634 & 635 nu 40,

8 sets combinaties (ad nos) * " 
uit zomer/rode kruisboekies 
1983 1989 cw 114 50 nu 44,50 

NOORWEGEN no 1 z g 
breed gerand cat w 
Yvert 13500, Micbel 7000,

nu 495,1! 

Postzesrelhaiidel Alexander 
Koorstraat 14 Kapelstraat 20 G e d e m p t e Tiirfhaven 4 
I S l l G P A U i m a a r 1404HX Bussuni 1 6 2 1 H E H o o n i 
A Versluis (Sr) R. Verditu A Vrrsbns (fr) 

Oru/" winkels zijn dagelijks ^opnid 
(Voor openingstijden gaarne 072 ^129184 bellen) 

VOOR S C H R I F T E L U K F BESTELLINGEN 

DIRK N. SLUIS PHILATELIE 
Paardebloem 131 1689 RT ZWAAG (Hoorn) 

' Tel /fax buiten winkeluren & rest weekend 0229234312 
ivm Wijziging m PTT centrale wordt no gewijzigd m 

0229261 611 (bgg 0653 34 84 35) 

Postbank rek no 52 85 01 Giro België rek no 000 1607120 24 
KvK Hoorn 31 864 Tussentiibse pri|swi|zigingen voorbehouden 
Betaling na opgave van referenties binnen 3 dagen na ontvangst 
zegels en factuur d m v acceptgirokaart anders vooruitbetaling 
d m v storting of cheques Tot ƒ 200 - ƒ 2 50 porto/verpakking va 
ƒ 200- f ranco va ƒ 300 - franco verzekerd vervoer 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 

houdt 3 april haar 86e veiling 
Ruim 5000 kavels topmateriaal, w.o.: 
- Uitgebreid Nederland en Overzee 
- West-Europa met topmatenaal 
- Engelse Kolomen met hooggenoteerde nummers! 
- Collecties en partijen voor verzamelaars en 

tussenhandel 

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

voor uw specifieke wensen 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6146220 

SUPER KILOWAAR 
GROOTFORMAAT ZEGELS 
Australië 
België 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Eng Gebieden 
Finland 
Franknjk 
Nieuw Zeeland 
Spanje 
U S A 
Wereld 
West Europa 
Zwitserland 

groot assortiment met '96 
leuke sortenng met '96 
alleen 1996 moeilijk 
nu enkel papier meest '96 
goede sortenng met nieuw 
meest nieuw met toeslag 
leuk met '97 
greetings veel jaren met '97 
meest hoge waarde met nieuw 
met '96 en boekjeszegels 
leuke sortenng met '96 
goede sortenng met '96 
laatste jaren iets '96 
alleen nieuwe 32 c zegels 
veel landen met nieuw 
veel landen met nieuw 
alleen toeslag iets nieuw 

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

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

lOOgr 
11,00 
17,50 
18,50 
24,00 
12,50 
15,00 
11,00 
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 
25,00 

55,00 
27,50 
35,00 
25,00 
55,00 

SOOgr 
45,00 

67,50 
45,00 

30,00 55,00 

60,00 
50,00 

35,00 65,00 
40,00 

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

24KG 
120,00 
115,00 
45,00 

AANBIEDING: 5 KG ENGELAND SUPERMISSIE MET 
1997 VAN ƒ 85,00 VOOR ƒ 75,00 VEEL GEVRAAGD 

NU OOK B E S T E L L E N PER E - M A I L A D R E S : 
106107.2036 @ C O M P U S E R V E . C O M 

UITGEBREIDE PRUSLUST OP AANVRAAG 
Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende Giro 72.31.950 Bank 40.18.19.582 

verzendkosten ƒ 6,50 rembours ƒ 12,50 boven ƒ 200,00 geen verzendkosten. 

D E B E R M BACHPLEIN 516 
POSTBUS 471 - 3100 AL SCHIEDAM 
TEL 06-52,855.831 - FAX 010-4717947 

http://COMPUSERVE.COM


■ 1 1 . . A ^ 

HOLLANDS 

1 
H I L L E G O M 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP 6/?>q r /5 PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN9 18UUR ZATERDAG VAN9 17UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

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

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! 

JAARGANGEN 
1996** 

Aland 50, 

Andorra Frans 40, 

Andorra Spaans 7,

Canada 134,

China 44 , 

Cyprus Grieks 30 , 

Cyprus Turks 75, 

Denemarken 90, 

Estland 20, 

Finland 106,

Gibraltar 106,

Groenland 140,

lerland 128,

Israel 98 , 

Itahe 117,

Letland 48 , 

Litauen 35 , 

Malta 42 , 

Nieuw Zeeland 243, 

Noorwegen 91 , 
Palestina 57, 

Portugal 214, 

Slowakije 28 , 

San Manno 114,

Spanje 97 , 

Tjechie 36 , 

Vaticaan 89 , 

IJsland 85, 

Zweden 137 

NIEUWE OOSTEUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfns 

ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 

AZERBAJDZJAN 
ARMENIË 
GEORGIË 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
WIT RUSLAND 

JOEGOSLAVIË 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAAL 

6 

32,

13,

87

29

20,

19,

10

29

98

1160

1

86

12

44

14

7 

168

32,

67

46

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

WATEBMERKZOEKER 
MORLEYBRIGHT 
INSTATECTOR 

van 59voor Slechts 39,50 

29

122

26

6 0 

4 7 

1 3 

9 

7 

6 5 

4 8 

4 2 

128

4 6 

6 7 

3 9 

3 7 

3 8 

30

72

34

133

3 1 

1 0 

3 5 

135

251

39

4 1 

16

417

105

75

4 1 

45

37

32

25

38

27

243

68

182

169

100

238

103

30

20

107

95

57

30

33

44

110

283

116,

465

244

205

1373

243

641

202

127

68

453

595

278

232

163

107

114

TENTOONSTELLING 
"INDONESIA ' 9 6 " 

3 tentoonstellingsblokken 
KOMPLEXE SET 115,

wederom kleine oplage 
beperkte voorraad, op=op 

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 senes en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni 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 

75
55
71 

78
81
83
61 
63

61 
44
54
57
45
59
61 
61 
46
48

80/89 685.- 525.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

6 7 
2 2 4 

91 
7 9 
7 9 
4 9 
9 3 

51 
224

91 
79
79
49
93

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1996 
postfns 2115,

gestempeld 1790,

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

** 
65
75

102
75
72

217
82

128
317
166

® 
35
32
55
54
49

195
47
94

274
132

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

211 
132
205
130
193
149
285
107
220

39

181 
102
149

9 9 
164
124
256

9 2 
210

3 2 

80/89 1625. 1375.

1990 
1991 
1992 

2 9 
2 9 
3 4 

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1992 
postfns 2950,

gestempeld 2350,

POLEN RUSLAND 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

• * 
104

8 5 
6 2 

213 
198

5 2 
5 7 
5 2 
41 
4 1 

® 
5 2 
3 8 
3 3 

179
164

2 3 
2 3 
2 2 
1 8 
1 7 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

* • 
177
2 0 1 
245 
127
426 
197
149
127
159
116

® 
8 9 

138
236 

6 7 
4 6 2 
108

7 9 
6 5 
7 7 
6 8 

3  549.

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

3 8 
5 4 
5 6 
73
5 8 
4 7 
2 9 
2 8 
4 6 

17
25
2 4 
30
35 
18
15
12
19
79

70/79 519, 269j

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 
1996 

34
44
59
72
48
51 
72

19
26
39
52
29
37
51 

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1996 
postfns 2260,

gestempeld 1335,

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

83
111 

88
9 9 
71 

149
149
129

9 0 

46
41 
6 1 
46
56
36
49
84
74
51 

70/79 1025, 525.

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74
71 
81
95
64
63

49
46
46
55
38
38
45

80/89 849.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100
35
97
93
45
89

149

47
35
65
50
39
89

149

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1996 
postfns 4275,

gestempeld 2525,

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfns 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

Kompleet 375,— 430,— 

F D C 

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

KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfns gestempeld 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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 
1701 

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 
5 10 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 — 
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 
8 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 32 STUKS 

POSTFRIS38S, GESTEMPELD 318,

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
16 

42,
33,
42,
38,
42,
47,
47,
42,
42,
47,
73 
81 
84,
80,
85

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

164 stuks/800, 

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6 

7 50 
6 — 
5 25 
15 — 

1 
2 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 210
6c 65
6d 
6e 
6eF 
6fF 
6fQ 
7a 
7b 
7bF 
3a 
8b 
8c 
8aF 
8bF 
8cF 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9cF 

6 5 
1 2 
6 25 
7 50 

8 5 
7 60 
7 50 

13 25 
17 50 
17 50 
67 50 
22 50 
37 50 
93 75 
33 75 

2 2 5 
190 — 
130 — 
1 9 0 
4 9 
30 — 
21 — 
93 75 

9dF 130
9eF 190 — 
9fF 196 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
10aF 24 50 
lObF 36 — 
11aF 3 4 
llbF 37 50 
12a 4 2 
13a 6 0 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

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

26a 5 75 
27a 6 25 
27b 6 — 
28 5 25 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 26 
35 14 50 
36 1125 
37 G O 
SS 13 25 
39 1125 
40 1125 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 
44a 
44b 

5 — 
6 — 
6 — 

45 13 25 
46 11 25 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJES 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

PB37 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542/43 
1579/80 
1628/29 
1662/63 
1702/05 

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

KOLLEKTIE 
10 stuks 210 , 

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 8 2 , 

2 % K O R T I N G BIJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 
VATICAAK postfns 

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

10
4 

10 
5,

14 
9 

19 
1 1 
3 0 
2 2 
2 7 
5 4 

KOLLEKTIE 
1972/1995 

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

76 
6 0 
9 9 

148,
9 8 
8 5 

100
85 
76 
78 
8 9 
8 3 

postfris 
1245,

ISRAEL postfris/fulltab 

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

57

46

11 
15

20,

29

32

24

40

44

74

106

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

85
121
133

129
123
171 
131
105
105
95
83
73

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 1825,

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

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inl icht ingen 



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

vt sj 

H 
AL a 
II ■■ 
J ® 
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 
1996 
61/96 

: ® 

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 
1996 

Totaal 

OVERZEE 
lU z 
gm 
3 —' 
U I 1 

U I ^■ 

NVPH 

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

56,

10,
10,
49,
14
16,

13
47,
22,
41, 
49,

265,

56,
99,
80,

108,
79,

64,
79,
70,
94,
80 

795

107
99,
77,

109,
75
89 

1665,

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 

459,

7 0 

8 3 

7 0 

7 6 

6 3 

8 2 

1565,

U I 
E 
«ï 
z 
cc 

«o 
Zonne 
• • 

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
172

2620,

z 
s 
a 
< Yvert 

** 

8 

6 3 

9 2 

21 

4 5 

1 1 

1 0 

245,

1 0 

7 

8 

1 9 

2 5 

2 7 

340,

■UJ 

tö 
UI 
o 
o 

j loem 
• • 
49,
29,
13,
8,

13,

24,
48,
63,
2 3 

208,

473,

263,
160,
137,
252,
123,

204,
272,
84,
83,

250,

1810,

251,
508,
202,
226,
57,

49,
93,

397
363
131 

2255,

86,
116,
127,
121,
98,

2 2 1 

5295,

111 

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 

9 4 

1530,

EL 

DC 

u 

Yvert 
• • 
108
90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
68,

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79,

102,

739,

139,
267,
119,
135,
291,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,

165
181,
218,
198,
195,
157

4379,

u . 
O 
ill 
cn 

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 

9 6 

1135,

lUJ 

«3 
—■ 
UJ 
m 

Yvert 
* * 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
9 0 

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51, 
48,
56,
61 , 

530,

89,
119,
62,
99,
92,

117,
65,
80,
77,

185,

975,

69,
8 8 
8 2 

117
124
137

3510,

ë 
te 
2 

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 

8 0 

865 , 

IROPA 
o 
BC 
ca 

UJ 
X 

Yvert 
* • 
22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21, 
9 

145,

25,
20,
21, 
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

45,
31, 
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

455,

45,
4 7 
46,
53,
65,
58,

1200,

•x 

U I 

U I Yvert 
• • 
20,
6,

56,
40,
47,

32,
61,

103,
16,
4 3 

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

70,
95,
95,

112,
103,

85,
71, 

192,
162,
153,

1125,

110,
129,
165,
157,
93 

115

2700,

Z 
UI 
1— 
u> 
o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
15,
16,

15,
17,
17,
20,
19,

165,

18,
18,
21, 
24,
30,

2 9 
30,
28,
30,
36,

259,

35,
37,
38,
40,
41, 

43,
43,
46,
45,
4 6 

405,

50,
52,
49,
62,
69
84

1175, 1 

VERENIGDE NATIES 

Yvert 

5 

8 

13 , 

8 , 
9 , 
6 
9 

1 0 
2 3 
1 0 
1 1 , 
1 3 
1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

5 9 

4 7 

6 0 

3 8 

4 5 

3 2 

2 5 

370 , 

3 8 

3 1 

2 9 

2 1 

3 8 

2 2 

670 , 

1 
UI 
O 

Yvert 
* • 
2 7 

2 7 , 

1 5 

1 6 

1 2 

1 2 

1 7 

2 1 

1 5 

1 4 

1 7 

1 4 

149,

11 

1 2 

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 

3 9 

660 , 

U I 

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 6 

5 0 

3 6 

510 , 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

Bi] grotere aantallen lagere prijzen' 
Prijs per stuk 1x 5/9x 10/24x +25x 
Witte hIaHz ?n fin 9ft  97  9fi 

1 Zwartf ä bladz 39,50 38  37, i6,

1 
i/lichel 
* • 
27,
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19,
20,

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
47,
31, 

320,

35,
42,
39,
44,
44,

41, 
42,
50,
4 6 
5 6 

430,

5 3 
53,
65,
65,
89,
8 9 

350,

o 
• ï 
oc 
UI 
1— 
3 
N Michel 

• • 
88,
31, 
72,
19,
18,

18,
25,
20,
20,
19,

325,

23,
23,
3 1 
4 4 

158,

22,
50,
37,
32,
36,

445,

38,
4 6 
44,
52,
42,

52,
62,
49,
55 
55,

485,

4 8 
59,
66,
69,
99,
98,

1675,

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

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

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

57, 24,
9, 11,

20, 22,
29  20,
45, 26

245, 199,

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

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

685, 422,

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

103, 58,

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

1145, 605,

282, 168,
261, 164,
178, 115,
177, 119,
151, 119,
161, 139,

3175, 1985,

BERLUN 
Michel 

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,
66, 47,

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

480, 440,

42, 38,
104 82,
61, 51,
75, 65,
62, 61,

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

92D, 948,

1520, 1525,

DDR 
Michel 

* * ® 
88, 87,

109, 176,
77, 92,

189, 155,
71, 45,

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

865, 840,

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

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

610, 539,

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

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

105, 96,

925, 790,

2340, 2115,

1 REUZENPAKKET POSTZEGELS 

V« 
1 

10.000 
ïrschillende afgeweekte zegels 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts 2 4 9 y ^ 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 

3IE ƒ 3,50 p i 00 Fr 
MKRIJK ƒ 0,19 p Franc 
D fn.ROn Mark 

VERSTATEN /1,15p$ 
ARUBA /0,60pgld 
ZWITSERL f n.85 D Franc 

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

BE£ 

LEV 

VER 
BET 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 1 
ZONNEBLOEIVI-IVIICHEL-EUROCAT.I 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

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

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

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

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

56/96 

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 6 -
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 -
107 -

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 -
2 2 9 -

7225,-

® 
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 -

108 -
1 1 5 -
9 4 -

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

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

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

5450,-

MEELOKRS | 
** 
5 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-
6 -
8 -

1 3 -
1 4 -
6 -

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

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

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

405,-
4 0 -
4 8 -

1 1 4 -
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
1 0 5 -
9 6 -

885,-
3 2 0 -
1 8 2 -

4 1 -
4 6 -

1 7 0 -
1 3 9 -

2500,-

1 VOORLOPEI 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

** 
2 4 0 -

3 9 -
2 5 -

450 -
165-
9 6 -

165-
1250-

149-
3 9 -

5 7 5 -
3 5 0 -
2 4 0 -

1 8 -
165-
4 5 -

9 -
1 3 -

2 4 5 -
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 -
1 3 9 -

2025,-

{S 
® 

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 4396- 2625- | 

STELLEN PER POST- HOLLANDS GLORIE TFI FFOON 0252 524352 
Hoogewerf straat 18 of 0252 516510 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

ERING: NEDERLAND geen portokosten, echter bestellingen minder dan ƒ 60,-
een kleine kostenbydrage 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 
VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2% korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 

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

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

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 
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POSTIATAARDE 
S T U K K E M SAMENSTELLING. A B O S M A N , POSTBUS 6 9 9 4 , 6 5 0 3 GL NIJMENGEN 

EN DRS J . SPIJKERMAN, POSTBUS 1 0 6 5 , 6 8 0 1 BB ARNHEM 

NEDERLAND 
Briefkaart: geen 
Crouweltype 
Oplettende lezers heb
ben ons foutje in het ja
nuarinummer ongetwij
feld ontdekt: de nieuwe 
briefkaart die op 2 ja
nuari verscheen is niet 
van het typeCrouwel, 
maar heeft als zegel
beeld een van de Tien 
voor uw brievenzegek 
uit 1993. In de rubriek 
'Verzamelgebied Neder
land' stond de kaart ove
rigens correct beschre
ven en afgebeeld. 

Verhuiskoort: ook 
bedrukt 
Net als bij vorige uitgif
ten kan men de keerzijde 
van de nieuwe verhuis
koort van 80 cent (type
verhuisdoos) door PTT 
Post laten bedrukken. 
Voor 25 cent per kaart 
(minimale afname twin
tig stuks) bespaart u zich 
een hoop schrijfwerk en 
krijgt u bovenciien een 
kaart die afwijkt van de 
kaart zoals die aan het 
loket verkocht wordt. De 
bedrukte kaarten hebben 
namelijk een groter for
maat: ze worden uit A4
vellen gesneden. Het for
maat A4 is geschikt voor 
de laserprinter die PTT 
Post gebruikt om de 
kaarten te vervaardigen. 
Soms worden deze kaar
ten daarom A4kaarten 
genoemd, maar in feite 
zijn ze maar een kwart 
daarvan: A6 dus. We to
nen een exemplaar uit 
januari 1997. 

den, was er ook een geel 
exemplaar, gevuld met 
pinda/VI&A1's. De teke
ningen op de doosjes 
zijn enigszins verschil
lend, maar beide zijn 
voorzien van de aandui
ding Frankering be
taald/ Nederland 
f3 .20 . De fabrikant. 
Mors bv in Veghel, 
schijnt de proef met deze 
verpakkingen overigens 
als mislukt te beschou
wen. 
Voor de liefhebbers: 
over M&Mdoosjes en 
andere niettraditionele 
Nederlandse postwaar
destukken verschijnt in 
een van de komende 
nummers van 'De Post
zak' een uitgebreid arti
kel van de hand van B. 
Hellebrekers. 

Aontekenenvelop: 
definitieve versie 
Zoals we al eerder aan
kondigden was de aan
tekenenvelop per 2 ja
nuari aan olfe loketten te 
koop. Ook de prijs van 
f 12.50 was geen verras
sing. Maar deze envelop 
wijkt op een aantal pun
ten wel behoorlijk af van 
de oantekenenvelop die 
wij in januari toonden. 
We wijzen er daarom 
met nadruk op, dat de 
afbeelding in het janua
rinummer een 'voorlo
per' betreft, die niet meer 
verkrijgbaar is. De Lan
delijke Vereniging van 
Aantekenstrookjesverza
melaars (LWA) maakte 
ons erop attent, dat het 
onderschrift bij die af

A D R E S W I J Z I 

Naan

Stra»! eo huisnummer 

Poslcode en woonplaats 

Nl«uw «dret 
IngafigBdaium 

■ïlfaai en huismimmei 

Posirode en woonplaats 

Postbusnummer 

van postbus 

Telefoon 

TeiBfax 

Secreianaal Ned Ver v Poststukken 
Posistempelveriamelaars IPO & PO) 

Emmalaan 30 

6721 EV BENNEKOM 

J f Januari r997 

Nieuwe secretaris JFG ^likerman 

Postbus 1066 
6801 BB ARNHEM 

0263700003 

"—~ 

G I N G 

Handtekening 

l̂ ^^^^^^ l̂ 

2 M&M's: nóg een doosje 
= Het particuliere post

waardestuk van het cho

OjjO coladesnoepje M&M's 
■w* blijkt vorig jaar in twee 

I's 
f vorig laar in twee 

verschillende uitvoerin
gen in omloop te zijn ge
weest: behalve het brui
ne doosje dat wij toon

beelding enigszins mis
leidend was. 

Dit keer dus de echte 
aontekenenvelop. Aller
eerst de kleur: de blauwe 
accenten van de eerste 
envelop zijn op dit de
finitieve exemplaar ver

vangen door groene. 
Dan is het 'aanteken
strookje' verdwenen; in 
ploots daarvan staat er 
nu een kadertje met een 
rode /? en in witte letters 
tegen een groene achter
grond Aangetekend De 
tekst Nederland max. 1 
kg is gehandhaafd, 
moor Port Betaald Ne
derland is vervangen 
door Frankering betaald 
Nederland; die laatste 
tekst staat nu ook aan de 
keerzijde in de rechter
bovenhoek. De overige 
verschillen tussen de 
'voorloper' en de defini
tieve envelop zijn vooral 
kleine tekstuele aanpas
singen. Rechtsonder op 
de voorzijde is nu het 
logo van PTT Post afge
drukt. 

Seolbog 
Voor aangetekende zen
dingen met waardeaan
gifte is sinds 2 januari de 
Sealbag alom te verkrij
gen. Ook van dit nieuwe 
postwoordestuk zijn eind 
1996 'voorlopers' in om
loop geweest, die slechts 
op enlcele kantoren ver
krijgbaar waren. 
De definitieve versie van 
de Sealbag lijkt in vorm
geving befioorlijk op de 
nieuwe aontekenenve
lop, moor hij is groter 
(formaat ca. 27x37 cm), 
is vervaardigd van poly
ethyleen en is voorzien 

van een aparte flap met 
daarop het verzendbiljet. 
De overheersende kleu
ren zijn rood, geel en 
groen; de speciale slui
ting is blauw gekleurd. 
De Sealbaq kost f 16.50 
en wordt door PTT Post 
aangeraden voor de ver
zending van geld, che
ques en sieraden. Een 
uitgebreide gebruiksaan
wijzing stoot afgedrukt 
op het postwoordestuk 
zelf en de verzendvoor
woorden zijn te lezen op 
de achterzijde van het 
verzendbiljet. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Twee Postage paid Enve
lopes ter gelegenheid 
von het begin van het 
'Jaar van de Os', dot 
volgens de Chinese as
trologie inging op 7 fe
bruari jongstleden. De 
binnenlonoenvelop kost 
$ 0.55; de envelop voor 
het buitenland (met lucht
postbovenrond en een 
luchtpostvignet in blauw) 
kost $ 1.35. Uitgifteda
tum 6 jonuori 1997. 
Het zegelbeeld (een gele 
os tegen een rozige ach
tergrond, en in goud het 
Chinese teken voor 'Joor 
van de Os') is van de
zelfde ontwerper die vo
rig joor het 'Joor von de 
Rat in beeld bracht: Luis 
Chang uit Melbourne. In 
de komende jaren zullen 

ook zijn interpretaties 
van de overige tien Chi

nese joorsyrnbolen uitge

bracht worden op post

waorden. 

Finland 
Als zelfstandige stoot 
viert Finland dit jaar zijn 
tachtigste verjaardag. 
Een briefkaart om dit feit 
te herdenken ('Port Be
taald', Finse vlag: blauw 
kruis op een witte onder
grond) is verschenen op 
30 januari. Wit papier, 
vier adresregels en aan 
de rechterbovenzijde in 
geel het Postlogo. Deze 
binnenlondkoart kost 
2.80 m. 

Frankrijk 
Twee enveloppen die 
voor thematische verza
melaars interessant kun
nen zijn: 
 Electricité de France
Gaz de France (gemeld 
in januari 1997); 
 'De trein AjoccioViz
zovono' (gemeld in no
vember 1996). 

Ierland 
Ook Ierland heeft een 
nieuwe aontekenenve
lop voor binnenlonds ge
bruik. Hij heeft een gro
ter formaat (C5) don de 
vorige exemplaren en is 
vervaardigd van kunst
stof. In de rechterboven
hoek van de envelop ziet 
men de landsnoom, vier
maal het postlogo met de 
vier golflijnen en de tekst 
'Porttetaald tot 50 
grom). Daaronder de 
teksten 'Minimum aonte
kenrecht betaald' en 
'Port Betaald alleen bin
nen lerlond'. Alle teksten 
uiteraard in het Engels 
en hetGoelisch. Het 
odresblok bestaat uit zes 
regels. 
De linkervoorzijde van 
de envelop wordt vrijwel 
geheel in beslag geno
men door aonteken
strookje, streepjescode 
en verzendbewijs; op de 
keerzi'ide vindt men een 
ofzenderblok en een uit
gebreide gebruiksaan
wijzing. Prijs £ 1.55. 

Oostenrijk 
In de reeks 'Bescherm 
bedreigde dieren en 
planten' is deze keer 
weer een plant oon de 
beurt: op 17 januari 
1997 bracht Oostenrijk 
een briefkaart van 
5.50 öS uit met in het ze



gelbeeld de zilverdistel 
{Carlina acaulis). De op
maak van deze brief
kaart is gelijk aan die 
van vorige kaarten uit de 
reeks, alleen is de belij
ning en belettering dit 
keer niet in groen aange
bracht, maar in oker
bruin. Vijfkleurenoffset
druk, wit ß;o7bpkarton, 
oplage 2 miljoen stuks. 

PapoeaNieuwGuinea 
Zeventig jaar Scouting in 
PapoeaNieuwGuinea 
werd op 6 ianuori her
dacht met de uitgifte van 
een luchtpostblod. In het 
zegelbeeld (50 t.) ziet 
men naast het scouting
symbool een portret. Ön
iuidelijk is, oï dit Lord I 

BadenPowell moet voor
stellen of de man die 
deze jeugdbeweging op 
PapoeaNieuwGuinea 
introduceerde: Sir Percy 
Chatterton. Het luchtpost
blad kost (in Australische 
dollars) $ 0.55. 

Verenigde Naties 
(New York) 
Vanwege een tariefwijzi
qing verscheen op 1 2 fe
bruari 1997 een envelop 
(32 c.) met als zegel
beeld de muurschildering 
Cripficandina van de Bo
liviaanse kunstenaar Al
fredo La Plaza. Deze 
muurschildering was een 
geschenk van de Brazili
aanse regering aan de 
Verenigde Naties. De 

envelop is uitgebracht in 
twee formaten, 92 x 165 
mm en 105 x 240 mm. 
Op dezelfde datum ver
scheen een luchtpostblad 
(50 c, secretariaatsge
bouw van de Verenigde 

Naties) met in de linker
benedenhoek een roos 
en op de keerzijde een 
foto van bloeiende ker
senbomen met op de 
achtergrond weer het se
cretariaatsgebouw. 

Verenigde Stalen 
We kregen enkele recen
te briefkaartenseries van 
de Verenigde Staten on
der ogen, waarbij opvalt 
dat de wijze van uitge
ven steeds luxueuzer 
wordt. De serie 'klassieke 
stripfiguren' uit 1995 be
stond uit twintig losse 
kaarten van $ 0.20, bij
eengehouden door een 
papieren bandje, en 
kostte $ 7.95. De Atlan
tabriefkaarten (melding 
november 1 996) werden 
uitgebracht in een boekje 
van briefkaartformaat, 
waar ze uitgescheurd 
konden worden: twintig 
kaarten van $ 0.20 voor 
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<̂  
■c 
in 

a 
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$12.95 . 
De 'Bedreigde diersoor
ten' (eveneens gemeld in 
november 1996) ver
schenen als grootfor
maatuitscheurboek: 15 
kaarten van $ 0.20 voor 
$ 11.95. Deze laatste 
kaarten zijn trouwens 
vervaardigd op basis 
van heel mooie dierenfo
to's; we kunnen ze in 
deze rubriek helaas niet 
tonen zonder het boek te 
beschadigen. 

Zweden 
Weer twee kaarten 
(385 ö.) van het Postmu
seum, ditmaal ter gele
genheid van een ten
toonstelling gewijd aan 
de grote verzamelaar 
Hans Lagerlöf. In het ze
gelbeelcTeen Zweedse 
zegel uit 1900 (koning 
Oscar II) samen met een 
portret van de verzame
laar. De kaarten verschil
len in tekst en uitgifteda
tum (respectievelijk 30 
september en 16 oktober 
1996); bij beide staat op 
de keerzijde het zegel
beeld vergroot weerge
geven. Prijs per stuk 
10 k. 

I S R A E L S T U N T V E R K O O P 
Nederland en Overzee 

portfris full tab. ^11"%^'^%",^"^* ^ 
"^ 331/3% cataloguswaarde 
Jaargangen compleet met blokken zonder luctitpost 1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

ƒ 40,— 
ƒ 11,00 
ƒ 13,— 
ƒ 2,50 
ƒ110,— 
ƒ 4.50 
ƒ 7,50 
ƒ 60,— 
ƒ 20,— 
ƒ 22,50 
ƒ 35,— 
ƒ 30,— 
ƒ 2 5 , -
ƒ 22,— 

1967 -
1968 -
1969 -
1970 -

1972 -
1973 -
1974 -
1975 -
1976 -
1977 -
1978 -
1979 -
1980 -

8.50 
7,50 

16,— 
23,— 
34,— 
26,— 
25,— 

7,50 
9,— 

12,— 
16,— 
2 1 , — 
12,50 
19,— 

LP 1953/56 - ƒ 190,— 
LP 1960/61 - ƒ 45,— 
LP 1963 - ƒ 12,— 
LP 1968 - ƒ 4,-

prijs op aanvrage. On-
bel<ende adressen bi| 
vooruitbetaling ool< 
F.D.C, prijs op aanvrage. 
1950/94 ƒ1400,- zonder 
LR 

1981 -
1982 -
1983 -
1984 -

1986 -
1987 -
1988 -
1989 -
1990 -
1991 -
1992 -
1993 -
1994 -

ƒ 21,50 
ƒ 3 5 , -
ƒ 54,— 
ƒ 42,50 
ƒ 62,50 
ƒ 7 0 , -
ƒ 62,50 
ƒ 57,50 
ƒ 90,— 
ƒ 70,— 
ƒ 67,50 
ƒ 75,— 
ƒ 6 5 , -
ƒ 7 0 , -

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

ƒ 
ƒ 1 2 , -
ƒ 24,50 

zwart, 16 pag. 
zwart, 32 pag. 
zwart, 64 pag. 

ƒ 9,50 
ƒ 15,50 
ƒ 35,— 

met fabrieksgarantie 

Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.RH. 
Folkingestr. 35, 9711 JT Groningen, Tel. 050-3131577, Giro 837103. 

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 - Mancolljsten 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 

VERZAMELT U I S R A E L ? 
Het juiste adres is: Pzh. C.M. van der Burg 

Postbus 842, 
4200 AV Gorinchem 

Voor uitvoerige gratis prijslijsten. Tel. 0183-635594 

G R I E K E N L A N D 
( E u r o p a - O v e r z e e ) 

Landenverzamellngen, ensrospart i jen, brieven e t c , 
P 0 5 T Z EO E L V E I L I N O 

Gratis catalogus o p aanvraag. 
PHILATHENS Ltd. 

P.O.Box 79, Teddington Middx. TWII-9QR-England 
Tel.: 0181-9776217, Fax: 0181-2550257 
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BEKERTOERNOOI TIJDENS FILATELIEBEURS 
SUCCESVOL VERLOPEN 

Tijdens De Filateliebeurs 
in de Pandahallen in 
Loosdrecht werd op 26 
januari j l. het Traditio
neel Bekertoernooi door 
de Bond georganiseerd. 
In een prachtige locatie 
werden deelnemers, ju
ryleden en toehoorders 
ontvangen. De jury was 
als volgt samengesteld: J. 
Spijker (voorzitter), drs 
C.F.G. Boissevain, drs 
C.J. van Kempen, J.M.M. 
Pieters en S. Tuin (leden). 

De volgende drie deelne
mers hadden zich voor 
het toernooi aangemeld: 
de heer G. Hoekstra uit 
Oosterwolde met zijn 
presentatie 'Nederlands
Indië en postverbindin
gen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog'; 
de heer mr C.J. van der 
HorsAuit Den Haag met 
'Het fenomeen überroller 
in de Nederlandse post
geschiedenis tijdens de 
Tweede Wereldoorlog'; 

de heer W . van de Velde 
uit Wormer met 'TBCze
gels Nederland emissie 
1906'. 
De lezingen waren van 
een goea gehalte en de 
meeste juryleden hoor
den weer wat nieuws van 
de filatelie. Opvallend 
was dat de lezingen 
door meer belangstellen
den dan anders werden 
bijgewoond. In totaal 
waren ongeveer dertig 
mensen present. Een po
sitieve ontwikkeling, on
getwijfeld mede veroor
zaakt door het evene
ment De Filateliebeurs, 

de locatie, maar ook 
door de kwaliteit van het 
gebodene. 
De jury kwam eenstem
mig tot de conclusie dat 
de neer Van der Horst 
met succes de beker die 
hij in 1996 won had ver
dedigd. Hij werd win
naar met 382 punten. De 
heer Van de Velde werd 
met 325 punten tweede 
en de heer Hoekstra 
kreeg 306 punten. 
Rest ons de deelnemers 
en de juryleden dank te 
zeggen voor hun aan
deefin het welslagen van 
dit evenement. 

BELANGSTELLING VOOR EEN 
STUDIEGROEP ITALIË? MELD U AAN! 

Er bestaan plannen om 
te komen tot de oprich
ting van een gespeciali
seerde vereniging (stu
diegroep) Italië en gebie
den. Italië is een van de 
weinige Europese landen 
waarvan zo'n vereniging 
of studiegroep in ons 
land niet Destaat! 
Belangstellenden wordt 
verzocht zich zo spoedig 
mogelijk op te geven bij 
een van de beide initia
tiefnemers, te weten de 
heren: 

L van der Meer 
Voorstraat 23 
2201 HJ Noordwijk 
Telefoon 0713612010 
of 
L Meeuv/esse 
Couwenhoven 4408 
3703 EK Zeist 
Telefoon 0306956916 
Fax 0306955975. 

Als blijkt dat er voldoen
de belangstelling is, kan 
er dit voorjaar nog een 
start worden gemaakt. 
Wacht dus niet te lang! 

AANWINST VOOR DE BONDSREEKS: 
'MODERNE THEMATISCHE FILATELIE' (2) 

Bestellingen Bondsbureau 
Postbonkrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J Spi|ker,Verdistraat133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 0715761720 

Bij het verschijnen van 
het boek Moderne The
nnatische Filatelie van de 
heer T.H. Siem (zie 'Phi
latelie' van april 1995, 
bladzijde 277) werd 
aangekondigd dat het 
hier om deei 1 ging. 
Nu wordt dit eerste deel 
gevolgd door deel 2, De 
ontwikkeling genaamd. 
Dit deel, geregistreerd 
als Bondspublicatie num
mer 12, behandelt on
derwerpen als: de the
matische studie, het ver
breden en verdiepen van 
de thematische kennis, 
de mogelijkheden van 
thematische informatie, 
de wijze waarop met een 
stuk de thematische in
formatie kan worden 
overgebracht, de rang
schiKKing en de ordening 
van het thematisch mate
riaal. 
Het boek bevat veel aan
bevelingen, tips en ook 
oefeningen om eigen 

ideeën te testen. Het is 
bovendien verrijkt met 
veel afbeeldingen, waar
van een deel in kleur. Het 
boek heeft een omvang 
van ruim honderd blad
zijden en is fraai uitge
voerd. 
Kortom, dit leer, lees en 
kijkboek is een belangrij
ke aanwinst voor de the
matische filatelist en niet 
alleen voor de begin
ners, maar ook voor de 
gevorderden. 
De prijs is f 22. (afge
haald). Bij verzending 
van het boek komt er vijf 
gulden portokosten bij. 
Bestelling kan op de ge
bruikelijke wijze gescTiie
den bij de ServiceAfde
ling van de Bond: u 
schrijft het bedrag over 
op girorekening 
2015960 ten name van 
ServiceAfdeling NBFV 
te Utrecht. Wij wensen 
de lezers er veel genoe
gen mee. 

KOM OOK NAAR 
JUBPOSTAAL97! 

In het decembernummer 
van 1996 kondigden wij 
het al aan. Postzegelver
eniging Aalsmeer De
staat vijftig jaar en orga
niseert van 28 tot en met 
30 maart een wedstrijd
tentcxjnstelling in catego
rie 3. Dat gebeurt in de 
Bloemenveiling Aals
meer, Legmeerdijk 313. 
Uitvoerige informatie 
treft u aan in de rubriek 
Uit de wereld van de fila
telie elders in dit num
mer. 
Het bijzondere aan de 
tentoonstelling, die de 
naam JubPostaal 97 
meekreeg, is dat dit de 
eerste keer is dat een 
deel bestaat uit éénka
derinzendingen die offi
cieel worden gejureerd. 
Dit gebeurt op basis van 
het nieuwe reglement 

voor de éénkaderklasse, 
zoals gepubliceerd in 
'Philatelie' van november 
1996, bladzijde 788. 
Feitelijk is het ook de 
vrucht van de cursus ße
geleiding bij Filatelie 
(BBF), die in 1995 is ge
start en die 45 docenten 
opleverde. Deze docen
ten hebben in 1996 33 
BBFcursussen bij vereni
gingen gegeven, cursus
sen waaraan in totaal 
337 cursisten hebben 
deelgenomen. Op basis 
van de twaalf filatelisti
sche elementen is hun 
gevraagd een verzame
ling op te zetten van 
twaalf bladen, waarin 
ten minste vijf filatelisti
sche elementen zijn ver
werkt. Achtenveertig van 
dergelijke collecties zijn 
op de tentoonstelling te 
zien! Dit unicum verdient 
alle aandacht. Dus: tot 
ziens in Aalsmeer. 

NIEUWS VAN 
JUVALUX 98 

Verwijzend naar een be
richt over de tentoonstel
ling Juvalux 98, dat 
werd gepubliceerd in 
'Philatelie' van januari 
(zie bladzijde 38), kun
nen we nu meedelen dat 
inmiddels de inschrijffor
mulieren en bulletin 1 
van de expositie zijn ont
vangen. 
Zoals bekend zijn er in 
deze tentoonstelling twee 
klassen, namelijk postge
schiedenis en jeugdfilate
lie. De klasse postge
schiedenis is in vier afde
lingen verdeeld: Europa, 
Amerika, Azië en 
Australië en Afrika. Bij 

de klasse jeugdfilatelie is 
er sprake van een verde
ling in vier leeftijdsgroe
pen: A (tot en met 15 
jaar), B (16 en 17 jaar), 
C(18en 19 jaar) en D 
(20 en 21 jaar). 
Bij de Nederlandse com
missaris voor Juvalux 98, 
de heer L.M, Goofers, 
Ovidiuslaanl3,5926SH 
Venio (telefoon 077
3828050) kunnen het 
bulletin en de inschrijf
formulieren worden aan
gevraagd. De formulie
ren moeten uiterlijk 30 
juni ingevuld bij de heer 
Goofers zijn ingeleverd. 
We hopen op een grote 
deelname van Neder
landse zijde en dan met 
name van de kant van de 
jeugd. 



OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN MAART-DECEMBER 1997 
D a t u m Cat K a d e r s P laats 

Organisatie/Confadpersoon/Lokahe 

1 4 / 1 6 J / W 
m r t 

2 1 / 2 3 P 
m r t 

2 8 / 3 0 V P 
m r t 

2 8 / 3 0 3 / W 
m r t 

0 3 / 0 5 3 / W 
a p r 

0 5 / 0 6 3 / W 
a p r 

1 9 / 2 0 3 / W 
a p r 

2 6 / 2 8 2 / W 
sep 3 / W 

V P 
J 

1 0 / 1 2 2 / W 
o k t Kl 

P 

11/12 
okt 

11/12 
okt 

11/12 
okt 

11/19 
okt 

23/25 
okt 

P 

3/W 

3/W 

P 

P 

24/26 3/W 
okt -i-Kl/VP 

07/09 
nov 

14/16 
nov 

21/23 
nov 

2/W 

3/W 

P 

300 B e u n i n g e n 
AfdelingBeunmgen/Ewiik van de Globe 
J Kremers, De Ven/erf 15 62, 6605 AM Wijchen 
Sporthal 'Tinnegieter', Leigraag 2 

75 D e n H a a g 
Filatelistenverenigmg Zuidelijk Afrika 
A W Davids, A van Leeuwenberchstraat 4bis, 3515 AZ Utrecht 
PTT Museum, Zeestraat 82 

75 D e n H a a g 
Perfin Club"Nederland 
D Scheper, Hogeland 1, 2264 JX Leidschendam 
PTT Museum, Zeestraat 82 

320 A a l s m e e r ( reg io 5 N ) 
Postzegelvereniging Aalsmeer 
G H ffoving. Azaleastraat 27, 1431 SJ Aalsmeer 
Verenigde Bloemenveiling, Legmeerdi|k 313 

250 H e i n k e s z a n d ( reg io 7 ) 
Filatelistenvereniqing De Bevelanden 
J A Grimmmck, Vogelzangsweg 42 , 4461 NHGoes 
Stichting Ontmoetingscentrum 'De Stenge', Stengeplein 1 

150 Eist ( reg io 10 ) 
Afdeling Eist van De Globe 
F van Leeuwen, V Rooyenstraat 38, 6665 G G Driel 
Hotel restaurant 'Het wapen van EisK, Dorpsstraat 28 

200 H e n g e l o ( reg io 2 ) 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Twente 
en de Contactgroep Oost Europa 
H Clever Wingerdstraat 7, 7552 SG Hengelo 
De Waarbeek, Twekkelerweg 327 

400 A r n h e m ( reg io 10) 
300-i-Kl Filatelistenvereniginq De Globe 

200 A W Hoogveld, Schaapdrift 93, 6902 AC Zevenaar 
100 Sportcentrum'Valkenhuizen', Beukenlaan 15 

200 R o t t e r d a m 
30 Stichting Dag van de Postzegel Rotterdam, 

170 Vliegende Hollander en VvPW 'Liechtenstein' 
H J Polhuys, Vincent van Goqhstraat 19, 2941 G W Lekkerkerk 
J D A van As, Dintel 22, 2991 RC Borendrecht 
A Haasnoot, Witmos 23 , 2914 XJ Nieuwerkerk a / d IJssel 
Wor ld Trade Center, Coolsingel 

10 Assen 
Vereniging voor Postzegelverzamelaars 'Assen' 
H Gerrits, Speenkruidstraat 9, 9404 HA Assen 
De open hof. Sleutelbloemstraat 1 

225 S i t tord ( reg io 9 ) 
Filatelistenverenigmg Sittard en omstreken 
H Rennenberg, Maaslandstraat 10, 6141 BXLimbricht 
College Sittord, Bradleystraot 25 

240 A l m e l o ( reg io 2 ) 
Postzegelclub 'Almelo' afdeling NVPV 
F Krabshuis, Nieuwstraat 118, 7605 AH Almelo 
St Paul College, Sluitersveldsingel 2 

75 D e n H a a g 
Haagse PhMatelistenverenigjng 
J Groenendaal, Laan van Clingendael 103, 2597 CC Den Haag 
PTT Museum, Zeestraat 82 

105 Spi jkenisse 
Postzegelvereniging 'De Maasmond' 
J F S van der Plas. Slokkenveen 325, 3205 GK Spi|kenisse 
CSG 'Blaise Pascal', Ni|verheidstraat 2 

232 V e l d h o v e n ( reg io 8 ) 
Postzegelvereniging 'Groot Veldhoven' 
Mevr M Jegerings nendriks. Zandberg 1 1 , 5508 SA Veldhoven 
Sondervick-college, Sterrenlaan 165 

250 H o o g e z a n d ( reg io 1 ) 
Philatelisten Vereniging' fHoogezand/Sappemeer 
J Bos, Zuiderlaan f 7 , 9601 BD Hoooezand 
Cultureel centrum 't Kielzog, GoorecFit Oost 157 

130 H e e r h u g o w a a r d ( req io 3 ) 
Philatelisten Vereniging Heerhugowaard en omstreken 
J P Teselaar, Middenweg 604. 1704 BS Heerhugowaard 
Zalencentrum 'De Swan', Middenweg 178 

160 Dordrecht 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Dordrecht 
S D Akkerman, Nolensweg 104, 3317 LG Dordrecht 
Middelbare Landbouwschool Noordendi|k 

Tele foon B i j zonderheden 

Eeuwfeest De Globe 
/ 3e Dag van de 

024-6417892 Jeugdfthlelie 

10-iarig bestaan 
FV Zuideliik Afrika 

030-2735598 Sopex 97 

10-jorig bestaan 
Perrin Oub Nederland 

070-3279626 Perfilex 97 

50-|ariq bestaan 
Eenkoder-purering 

0297-322034 Jub-Postaal 97 

0113-227945 

70-|arig bestaan 
BeHlexW 

Zevende lustrum van 
de afdeling Eist 

026 4723395 Betuwe-Post III 

30-jarig bestaan VvPV 
15 |aar Contactgroep 
Oost Europa 

074-2430502 Oostphila 97 

0316-524714 

0180 661550 
0180 614430 
0180-314429 

0592-313698 

046-4525907 

0546-814952 

070-3247532 

0181 642573 

040 2531242 

0598-398044 

072-5714400 

078-6170884 

Eeuwfeest De Globe 
Clobepost 100 

Nationale viering 
Dag van de Postzegel 
(29ste editie) 
36e Dvd Aerofilatelie 
Ie Liechtenstein Salon 

60 jong bestaan 

40-|arig bestaan 
Dog von de Postzegel 
Thematische Dagen 
LimphilexXXVIir 

65 lorig bestaan 
Almelo 97 
Dag van de Postzegel 

l O O i a a r H P h V e n 
50 |aar Philatelica 
Den Haag 
Haphilex 97 

40 joor De Maasmond 

40-|arig bestaan 
Kempen-Phila 97 

45-|arig bestaan 4o-|ariq 
HS9f 

25-|arig bestaan 
Reigerpost 1997 

75-|arig bestaan 

Samenstelling C Loch bi|gewerkttot 1 februari 1997 

Verklaring afkortingen 
I = Internationaal, J = Jeugd, N = Nationaal, P = propaganda, W = wedstri|d, K l = eénkader, ' = |ury-advies 

IN MEMORIAM 
MEVR. P.A. SCHUT 
VAN DE BERG 
Op maandag 27 januari 
overleed, 91 jaar oud, 
mevrouw P A Schut van 
de Berg, voor wie haar 
kenden: Nel Schut. 
Mevrouw Schut was der
tig jaar lang bestuurslid 
van de Stichting voor het 
Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland, tegen
woordig Jeugdfilatelie 
Nederland. Van 1954 
tot 1970 vervulde zij de 
functie van penning
meester, en van 1970 tot 
1984 de functie van 
voorzitter van de werk
groep Materiaal. Ze ver
zorgde samen met haar 
man Dick de verkoop 
van de boekwerken van 
Jeugdfilatelie Nederland, 
met name de ABC's, en 
ook de kalenders en de 
kerstkaarten. Velen zul
len zich Nel en Dick 
Schut herinneren van 
hun aanwezigheid op 
tentoonstellingen De bei
de 'Schutjes' reisden stad 
en land ar om hun ABC's 
te verkopen. 
Nel en Dick Schut waren 
ook de jeugdleiders van 
de jeugdclub van Sant
poort, die vele tientallen 
jaren een zeer actieve 
jeugdclub is geweest. 
Vele filatelisten in de om
geving van Santpoort 
nebben hun hobby ge
leerd van Nel en Dick 
Schut. 
Ik heb mevrouw Schut 
vier jaren mogen mee
maken als coflega-be-
stuurslid. Ik herinner me 
haar als een buitenge
woon mens. Ze genoot 
van het leven Ze genoot 
van de mensen om haar 
heen. Vergaderingen en 
tentoonstellingen waren 
een aaneenscnakeling 
van ontmoetingen met 
bekenden. 
Voor haar vele werk 
voor Jeugdfilatelie Ne
derland is mevrouw 
Schut in 1984 onder
scheiden met de Busman-
medaille, de hoogste on
derscheiding van Jeugd
filatelie Nederland. 

C.J. v a n K e m p e n 
Voorzitter 



OVERZICHT GESPECIALISEERDE 
VERENIGINGEN PER 1 JANUAR11997 

Zoals gebruikelijk publi
ceren wij ook nu weer 
een geactualiseerd over
zicht van de in Neder
land actieve gespeciali
seerde verenigingen en 
studiegroepen. 
Informatie over de bij de 
Bond aangesloten ver
enigingen (en over de 
mogelijkheden tot aan
sluiting bij de Bond) zijn 
verkrijigbaar bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 0302894290, 
fax 0302800128. 
De verklaring van de cij
fers in het overzicht is als 
volgt 

1 .• gebied 
2.: activiteiten 
3 contactpersoon 
4. jaarlijkse contributie 
( ig = eenma l ig tnschri | fgeld) 

Verenigingen waarvan 
de naam is voorzien van 
een asterisk!*) ziin niet 
aangesloten bi| de Bond 
Het overzicht is afgeslo
ten op 14 januari 1997 

Geografische 
gebieden 

Filotelistische Contoctgroep 
Islamitische Wereld 
1 Islamitische landen en specifiek islamili 
sehe thema's 
2 Ruil en vergaderbiieenkomsten veiling, 
studies (publicaties in net blad Al Band) 
3 Drs F Bruining, Vulcanusstraat 7,732] 
EN Apeldoorn, teteloon 055 3667769 
4 f40 

Filatelistengroep 'Het Baltisch 
Gehied' 
1 Filatelie en postgeschiedenis van de Balli 
sehe landen 
2 Biieenkomsten 
3 A C de Bruin, Ten Passeweg 10a, 8084 
AN't Harde, telefoon 0525 653124 
4 f30 

Studiegroep Chino Filatelie 
1 China Taiwan Tibet en gebieden 
2 Publikatie verenigmgsbfad Chino Filotelie, 
publicatie deel China ftandboek vereni 
gingsbibliotheek ledenvergaderingen 
3 ST Jo 8eethovenlaon36,2747CHWad 
dinxveen, telefoon 0)82617954 
4 f40 

Filotelistenvereniging Duitsland 
1 Alles wat in de Micnercatologus Deutsch 

^ /om/5pe2)o/stoot 
^ 2 Veiling, randzending, )ezingen publicatie 
_ Deutsche Post, bi|eenkomsten 

3 W Roelofs, VanLin$chatenlaan)76, 
o^ ] 2) 2 EX Hilversum, telefoon 035 6837715 
■^ 4 f 2 5 
■«t 

^ Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 
— ] Fronkri|k en overzeese gebieden, Andor 
u ra, Monaco en de voormolige Franse kolo 
^ men 
^ 2 Biieenkamsten, veilingen, lezingen, rond 
z zendingen, voordelige abonnementen op 

— ̂  Franse filotelistische tijdschriften 

JH P 3 S Behmo, Postbus 976) 4,2509 GA Den 

II Hoog, telefoon 070 3242345 
Postzegelvereniging Griekenland 
) Griekenland (inclusief bezette gebieden 
en Cyprus) 
2 Biieenkomsten met veilingen bulletin
Hermes, bibliotheek, rondzendaienst 

3 JR Bli|leven,VVesterhof2,2987XSRid 
derkerk, telefoon 0180 415789 
4 f 2 5 

Studiegroep Britannia 
) GrootBrittonnie en het Gemenebest 
2 Eigen bulletin, rondzendverkeer (Groot 
Brittannie inclusief gespecialiseerde zendin 
gen, lerlond. Gemenebest, poststukken), 
veilingen 
3 L van Diik, Lek 54,) 703 Heerhugo 
woord, telefoon 072 57)) 935 
4 f30 (igf7 50) 

Vereniging Nederlandlsroël Philotelie 
) Israel 
2 Bijeenkomsten, publicatie NIP , rond 
zendoienst 
3 W de Ridder, Ri|ksstraatweg 36), 2025 
DB Haarlem, telefoon 023 53723) 3 
4 f40 

Postzegelkring LatijnsAmerika 
) Alle Latgns Amerikaanse gebieden en 

2 Bi|eenkomsten, tentoonstellingen, publi 
caties, bibliotheek 
3 S Harkema,Slotloan)),3634APLoe 
nersloot,telefon 0294 293363 
4 met bekend 

Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein (NVPVL) 
) Postzege)s en postwoardestukken van 
Liechtenstein 
2 Bgeenkomsten, nieuvrt|esdienst, schrifte 
lijke veilingen, mededelingenblad 
3JWBrouwers,Pastbus64720,2506CC 
Den Hoog, telefoon 0)0 4832285 
4 f ) 8 

Studiegroep Oud Oostenrijk 
) Oostenri|k (voor hlntelie tot en met de 
Eerste )Wereldoorlog) 
2 Ledenbi|eenkomsten 
3 N J Cronendonk Brabis)6,564) JV 
Eindhoven telefoon 040 8)5539 
4 Geen 

Vereniging 'Filotelistische Contact

?roep OostEuropo' 
Oost Europese landen en aanverwante 

gebieden 
2 8i|eenkomsten, eigen orgaan veiling 
3 A Welvaart, Boomstede 424,3608 8E 
Moorssen telefoon 0346 572593 
4 f25 

Nederlondse Filatelisten Vereniging 
Skondinavie 
) Alle Scondinovische lenden (Zweden, 
Noorwegen, Denemarken Finland, Groen 
land, IJsland Fxroer Alond) 
2 8i|eenkomsten, veiling, blad Het Noorder 
licht, rondzendverkeer, catalogi 
3FCJKHertel,Urkwal74,)324HRAl 
mere, telefoon 036 5336)23 
4 f25 

Contactgroep SpanjePortugol 
) Sponie Portugal en kolomen 
2 Bijeenkomsten, rondzending, veilingen, 
publicatie 
3 F )/V C van Beekum, Annostroat 20,6862 
CH üosterbeek, telefoon 026 3342728 
4 f25 (leugdflO ] 

Vereniging voor Tsjechoslowokije
Filatelie 
) Ts|echoslowakiie r voorlopers, Bohemen 
& Morovie SlowaKi|e, Karpaten Oekroene) 
2 Bi|eenkomsten rondzending, vereni 
gingsblad, nieuwt|esdienst 
3 J A M van Dooremalen, Postbus )36, 
5)20ACRi|en,telefoon0)6) 226507 
4 f48 

Vereniging voor USA & Canada 
Filatelie 
) Conodo USA & Gebieden 
2 Bgeenkomsten met veilingen, USCA Post, 
Verenigings bibliotheek rondzenddienst 
3 H Winterberg, Mozortslraot 84a,) 962 
AD Heemskerk, telefoon 025) 234256 
4 f45 

Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika 
) Zuidelgk Afrika 
2 Bijeenkomsten veiling rondzending bi 
bliotheek, nieuwsbrief Bortebmeu Dios 
3 J Stolk postbus 33223,3005 EE Rotter 
dom, telefoon 0)0 4220943 
4 f30 ( igf5 ) 

Studiegroep ZuidWest Pocific 
) Oceoniedncl Austrolozie en de gebieden 
van de Indonesische archipel 
2 Bi|eenkomsten, rondzenddienst, |aarli|kse 
clubtentoonstelling verenigingsblad 
3 JA Di|kstra,Dolderstroat74,6706JG 
Wooemngen, telefoon03)7 4)7490 
4 ) 3 0 

Studiegroep Zwitserland 
) Zwitserland 
2 Bi|eenkomsten, lezingen, rondzending, 
veilingen, blad Jungfroupost 
3 W Jocobi, Engweg 75,3972 JD Drieber
gen, telefoon 0343 5)8303 
4 f65 (incl contrib SBZ) 

Thematische 
verenigingen 

Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 
) Tbemotische filatelie 
2 Blad Thema contoctdogen, rondzendin 
gen, schriftelgke veilingen, tentoonstelhn 
gen 
3 J C von Duin, Berglustloan 84,3054 BK 
Rotterdam, teletoon0)046)0573 
4 f45 

Nederlandse Vereniging voor 
Verenigde Naties en Verenigd Europo 
Filatelie 
) Verenigde Noties en Verenigd Europa 
2 Biieenkomsten schrifteli|ke veiling, or 
goon Grenzeloos 
3 HEM Sanders,Poslbus455,3330AL 
Zwimdrecht, telefoon 078 6)29172 
4 f30 

Kontaktaroep 'Voor het Kind en 
Maximotilie 
) Kind/Zomer in de meest uitgebreide 
vorm (zegels affiches briefkaarten, stem 
pels prentbriefkoorten etc) moximum 
Kaarten van olie Nederlandse postzegels 
2 Eigen bulletin bi|eenkomsten met veiling, 
schrifteli|ke veiling, nieuwtiesdienst maxi 
mumkoorten, rondzendverkeer 
3 A M M Hofmeester, Mgr P J Willekens 
laan 65 2283 CM Ri|swi|k, telefoon 070 
3930259 
4 f ) 7 5 0 ( i g f 2 5 0 ) 

Internationale vereniging 
'de Spoorwegmotieffilate)ist' 
) Het thema Spoorwegen op postzegels 
2 Ruilbi|eenkomsten nieuwt|esdienst blad 
Der Eisenbohnmotivsommler (Duitstalig) 
3 D Bos, Postbus 865,5900 AWVenIo, te 
lefoon 077 351)720 
4 f33 

Filotelisten Vereniging Gabriel 
) Bijbel, christendom, miniaturen, ikonen, 
middeleeuwse kunst glas in lood e d 
2 Blad ledenbiieenlcomsten, leden/troi 
ningsbi|eenkomsten in de regio individuele 
begeleiding van leden bi| het opzetten van 
thematische verzamelingen filatelistische li 
teratuur m b t bghel en christendom 
3 J J A Bodewes OFM, Ruurloseweg 99, 
725) LD Verden, telefoon 0575 556654 
4 f35 (Ned),f50 (ov) 

Afdeling Filatelie van de VBB* 
1 Thema's 'brond, 'brandbestrijding', 
'brandweer' en 'hulpverlening' 
2 Informatie en contactblad Nieuwsbrief, 
contactdag/veiling 
3 A P van Eijsden Diephuisstroot) 24, 
3053TC Rotterdom, telefoon 0)0 4223)79 
4 f7 50(ilidmaatschapVBB) 

Speleo Stamp Collector* 
) Speleologielgrotkunde) 
2 Informatieverstrekking oon/contacten 
met speleologie verzomeloors 
3 J P van der Pos, Vouwerhof 3,6333 CB 
Schimmert, telefoon 045 404) 600 
4 f20 

Geologie" 
) Geologie en aanverwante gebieden 
2 Tijdschrift bijeenkomsten 
3 J P van (Ier Pos, Vouwerhof 3,6333 CB 
Schimmert, telefoon 045 404)600 
4 DM35 

Ruimtevaart Filotelie Club Nederland 
) Historische, technische en wetenschoppe 
lijke ospecten von ruimtevaart en kosmos 
2 Mededelingenblad De Nieuwsbrief, ruil 
dogen deelneming non ruimtevoortevene 
mentenen tentoonstellingen minitentoon 
stellingen, verzorging ruimtevaartcovers 
3 APHMJacobs,p/aLupine30,22))MJ 
Noordwi|kerhout, telefoon 030 6562972 

4 f20 ( igf)O) 

ArGe BergbauErdolGeologie* 
) Mijnbouw olgemeen, aardolie en 
gealog[ie 
2 Publikotie Glückauf 
3 R Brochwitz, Hetkerbruck 8 D4270 
Dorsten)) (Duitsland), Nederland P 
Struik, Suze Groenewegstroot) 8), )442 NG 
Purmerend 
4 DM30 

Filotelistische Motiefgroep Papier en 
Druk 
1 Papier en Druk soorten papier papier 
vervaardiging grondstoffen drukpersen, 
andere druktechnieken, boeken, monuscrip 
ten, geschiedenis van het schrift en het 
drukken 
2 Bijeenkomsten publicatie Druck Doende, 
stands op Grofivok, beurzen en tentoonstel 
lingen 
3 L Reiz, Postbus 37468, )030ALAmster 
dom, telefoon 0206335033 
4 f40 

Motor Filatelisten Nederland* 
) Alles met betrekking tot motorfietsen op 
filotelistisch motenoal 
2 Nieuwsbrief, clubmiddagen, nieuwtjes 
dienst, catalogus 
3 N F Helling Boombrugse Zuwe 84,3645 
AJ Vinkeveen, telefoon 0297 264060 
4 f20 

Malocologische Contactgroep 
Amsterdam* 
) Weekdierkunde (malocologie) 
2 Informatie over het verzamelen van bla 
telistisch materiaal m b t molacologie 
3 C Kornekomp BuitenlustlOO,)))) JN 
Diemen, telefoon 020 6998)28 
4 f20 

Swing Time Philately* 
) Boseboll/softball/golf (honkbal/soft 
bol/golf) 
2 Honkbol/softbal en golfcotologus schrif 
telijk rullen kopen en verkopen eigen pu 
blicotie bijeenkomst lidmaatschap Tee Time 
(golf Schotland) 
3 REJ vanTuyl,Bortokhof)6,2402GE 
Alphen aan den Rijn telefoon 0)72 
420453 
4 Onbekend 

Maconniekfilotelistische Studiegroep 
'De Getande Rand' 
) Vrijmetselarij op postzegels in de wereld 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan 
3 P Bom Rede)2,389)ARZeewolde,te 
lefoon 050 5225080 
4 f50 

Overige 
verenigingen 

Nederlandse Vereniging van Post
stukken en Poststempel
verzameloars 
) Poststukken, postale ofstempelingen en 
overige filotelistische zoken, postgeschiede 
nis 
2 Bijeenkomsten met lezingen/veilingen 
bijeenkomsten Groep Postneschiedenis oi 
gemeen en gespecioliseera rondzendver 
keer, uitwisselen frankeer /mochinestem 
pels, nieuwtjesdienst gelegenheids en mo 
chinestemiiels kleinere plaatsen, publicaties 
De PostzoK en Verenigingsnieuws posthisto 
tische studies catalogi op stempelgebied 
3 DG Hoek,Emmaraan30,672)EVBen 
nekom, telefoon 03) 8 4) 6287 
4 f40 

Contact en studiegroep Ie emissie 
Nederland 1852 
) Emissie)852 
2 Bestudering van de eerste emissie, bijeen 
komsten 
3 HJMCaarls,Buizerd76,)26)SVBIari 
cum, telefoon 035 526)) 64 
4 f25 (igf35 ) 

Nederlandse Vereniging van Aero
philatelisten 'De Vliegende Hollonder' 
1 Luchtpost 
2 Regiobijenkomsten m Amsterdom, Hilver 
sum, Eindhoven, Groningen Zutphen, en 
Vlissingen veilingen jaarlijkse Dog van de 
Aerofilotelie met tentoonsti (veiling) 
nieuwyjesdienst eerste vluchten rondzend 
verkeer, publicatie De Aero Philotelist 
3 JDH vanAs,Dintel22,299)RCBaren 
drecht,telefoon0)80 6)4430 
4 f30 (igfS ) 
Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
) Stodspost (geneel Nederlond) 

2 Informatievergaringen uitwisseling over 
Nederlondse stodspost, stodspostzegels en 
het gebruik van stempels, bijeenkomsten 
3 Ing W Kuhne, DeVirieussingellOa, 
5301 GBZoltbommel, telefoon 0418 
515041 
4 f24 

Perfin Club Nederland 
1 Firmaperforaties (perbns) gehele wereld 
2 Bijeenkomsten, clubbulletin Perfinpost, 
clubveiling rondzending, publicaties 
3 A von Sluijs, Baker 2) m 2) 52 LB Nieuw 
Vennep, telefoon 0252 672795 
4 f25 

Filatelistenvereniging Dai Nippon 
) Nederlands Indie onder Japanse bezet 
ting en onder het bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soevereiniteitsoverdracht 
2 Gegevensuitwisseling, catalogi, blad, pu 
blicoties, rondzending, veiling, vergadering 
3 LB Vosse,Vinkenbaan3,)85)TBHei 
loo, telefoon 072 5332293, fox 072
5339936 
4 f30 (Nederl),f40 (ov) 

ArGe GermaniaMarken im BDPh* 
) Germania zegels O 900) 923) 
2 Hulp bi| onderzoek, ter beschikking stel 
len van literatuur en materiaal toegang tot 
archieven vio de Duitse Bond uitgifte ver 
enigmgsblod, uitgifte hondboek 
3 JW Wassink Arentzenstraot5,7051 BT 
Vorsseveld, telefoon 03) 5 24) 540 
4 DM50 

Studiegroep voor Postmechanisatie 
) Automotische verwerking von de post lu 
minescerende zegels en postwaordestukken, 
sorteerkenmerken/coderingen op brief 
2 Bijeenkomsten met veiling 
3 PdeVries(wnd),Rijksboom32,307)AX 
Rotterdam telefoon 0)0 4840699 
4 f25 

Landelijke Vereniging van Aanteken
strookjesverzamèlaars 
) Aontekenstrookjes inz van Nederland 
2 Beurzen eigen olod, schriftehjke veilin 
gen uitgifte kantorenlijst 
3 LL Louwerse Postbus)5),28)0AD 
Reeuwijk, telefoon 0)82 395)03 
4 f25 

Contactgroep Velrondbijzonderheden 
) Plaot/etsmgnummers knippen/ponsen, 
paskruizen, registerblokxen 
2 Bijeenkomsten, ruilverkeer, veilingen, 
publicatie Randverschijnselen 
3 A C C van Kruiselbergen, Postbus 522, 
1000 AM Amsterdam telefoon 075 
68440)3 
4 f20 

Postzegelvereniging Postautomaat 
) Postoutomatisering 
2 Bijeenkomsten eigen orgaan, rondzend 
verkeer veilingen nieuwtjesdienst 
3 B Oostheim Salomonszegel 50,7322 EX 
Apeldoorn, telefoon 055 3668093 
4 f30 

Studiegroep Voorafstempelingen 
) Voorofgestempelde postwaorden gehele 
wereld 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, rondzend 
verkeer, veilingen 
3 PA Leemans, Korenbloem)3,5684JB 
Best, telefoon 0499 396090 
4 f30 

Nederlandse Postzegelvereniging 'De 
Ploatfout' 
) Studie plootfouten op postzegels 
2 Bijeenkomsten, eigen orgoon, veiling 
3 A Bokker, Postbus 380, )970AJ )Jmui
den, telefoon 0255 52253) 
4 f30 

Nederlandse Vereniging voor Fiscale 
Filatelie 
) Fiscale blatelie 
2 Bijeenkomsten, eigen orgoon, veilingen 
3 WJJonsse,Postbus)24,2860ACBer 
gombocht, telefoon 0)82 351822 
4 f30 

Aanvullingen en correc
ties op bovenstaande ge
gevens zenden aan' 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht. 



FRANKPOST "AMBACHT" 
V E E R S E D I J K 59 - 3341 L L H.I . A M B A C H T 
tel. 078 68 18074 / 21385 - fax. 078 68 15756 

G i r o : 48.91.639 

FRANKPOST "GILZE" 
B I E S T R A A T 3A - 5126 N H G I L Z E 
tel. 0161 453588 - fax. 0161 453468 

B a n k : 86.73.00.574 

ZATERDAG 22 MAART 
GRANDIOZE OPEN DAG IMEX KOUD BUFFET 
!! VOORALLE AANWEZIGEN bestaat de kans op fantastische prijzen !! 
Vanwege de aankoop van een SUPERPARTIJ door onze groothandel die hoofdzakelijk 

actief is buiten de grenzen van ons land hebben wij u nu een zgn. " M Y S T E R Y - B O X * * 
aanbieden tegen de GROOTHANDELSPRI.TS VAN 270 DOLLAR per doos 

in fellIEl(t dl(B2(B ^irai(Êlfel(tdl(D(DS Ib®S(t(BllIl(BlIl ^(DCDÏ §^B gIBll(£l(Bai 
(tot 22 maart - of zolang de voorraad strekt) 

Wat treft u altijd in deze doos aan: "RESTANTEN van de VEILING, vele complete series / short 
sets, (kleine) verzamelingen, vellen/veldelen, rariteiten, covers/brieven van diverse landen, 

complete jaargangen, duizenden papiervrije zegels!, insteekkaarten met zegels, motiefcollecties, 
landencoUecties, zegels/series met hoge cataloguswaarde, complete Disney-series, etc. 

(Voor de nederlandse mark t is een beperkt aantal dozen aanwezig!) 
Op deze OPEN DAG zult u ook informatie ontvangen m.b.t. de 

OPENING VAN ONZE NIEUWE GROTE S H O W R O O M IN GILZE. 
(i.v.m. de opening van deze nieuwe sliowroom zal ons Uliaal in de Biestraat in Gilze in de maand maart gesloten zijn) 

VRAAG TEVENS VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE M E T TALLOZE ARTIKELEN 
(openingstijden: H.I.-Anibacht: di.-vr. van 10.00 tot 17.00 uur, za. van 10.00 tot 15.30 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 

DAVO SUPPLEMENTEN 1996 

De DAVO supplementen 1996 voor de volgende landen zijn vanaf 
vrijdag 28 maart bij uw handelaar verkrijgbaar: 

Aland, Alderney, België, Denemarken, Duitsland, 
Falkland Islands, Faroer, Finland, Frankrijk, Groenland, 

Groot Brittannië, Guernsey, Jersey, Isle of Man, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, 

Oostenrijk, IJsland, Zweden, Zweden Automaatboekjes 
en Zwitserland. 

Voor alle overige landen zullen de supplementen vrijdag 25 april verschijnen. 

Vraag de gratis kleuren-brochure aan bij: 
UITGEVERIJ DAVO, Postbus 411, 7400 AK DEVENTER 

tel.: (0570) 63 03 04 



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- & Oost-Europa, 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 brieven-voorraad in Japan! 
Omschrijf ons uw verzamelgebieden exact (landen, thema, etc.) en onze computer 
drukt een prijslijst voor u af, omschrijving in het Engels of Duits, MICHEL-
nummers, prijzen in ƒ of BF! Stuur ons *n luchtpostkaartje of 'n fax! 
^ VEIL IN6EN 
Maandelijkse veilingen, slechts brieven, min. 1000 kavels per veiling - uniek in heel 
Oost-AziëÜ Geïllustreerde catalogus (omschrijving Engels, MICHEL-nummers) 
komt bijna uit, stuur ons een luchtpostkaartje 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 w ĵ verstaan 
Nederlands! 

THE COVER EXCHANGE 
Ofuna P.O. Box 63 

Kamakura, Kanagawa 247, JAPAN 
Tel: 0081-467-47-3650 Fax: 0081-467-47-3651 

het kost u maar 
een tientje... 

Om in 'Philatelie' te adverteren. 

Voor een drieregelige 
advertentie betaalt u slechts 
tien gulden. 

Voor dat geringe bedrag komt 
uw annonce onder de ogen 
van ruim 50.000 mensen. 
Profiteer ervan! 

' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

22-23 maart 1997 
VAN 9.30-17.00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL .0^®^ UTRECHT 
V * * gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde .De Berenkuil" en A27 

Er is 2,5 km. tafel aanwezig! ENTREE: ƒ 5.-: PAS 65+ ƒ 4,-
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per laar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR. . ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende iniiclitingen ontvangt u bij: 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld" 

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

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

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

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

Op aanvraag UKHff J prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marktsituatie. 

'T POSZEGELHOES 
WIJNGAARDSTRAAT 2 
5911 HM VENLO 

Tel.: 077 - 351 26 98 
Fax: 077 - 354 72 42 

MUNT- POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

Dringend te koop gevraagd : 

W i j z i j n o p zoele naar : 

Verzamelingen Nederlandse, buitenlandse en frankeergeldige postzegels. 
Verzannelingen munten en Nederlandse bankbil jetten. 

Postbus 7080, 3286 ZH Klaaswaal Tel : 0186 - 571366 Fax : 0186 - 571890 

Gratis prijslijsten van Nederlandse munten, bankbiljetten en postzegels. 
Naast onze aantrekkelijke prijzen hebben wi j voor particulieren ook een spaarsysteem ! 



SAMENSTELL ING: W . M . A . DE ROOIJ , POSTBUS 1 0 5 1 CB WAALWIJK 

Andorra (Frans) 
Zelfklevers 
Sinds 1987 gaf de Fran
se administratie van het 
staatje Andorra al zes 
boekjes uit. Op 24 febru
ari volgde nummer ze
ven. Het is een boekje 
met tien zelfklevende 
postzegels {Comó d'En-
camp) zonder waarde
aanduiding. De zegels 
hebben een waarde van 
3.00 f., het tarief voor 
een binnenlandse brief. 

Armenië 
Gemzen 
Na het schaakboekje 
van vorig jaar kwam Ar
menië nog in datzelfde 
jaar met een postzegel
boekje met afbeeldingen 
van gemzen. Het boekje 
verscheen vermoedelijk 
in oktober en draagt het 
WWF-logo. 
Het nieuwe boekje bevat 
twee blokjes van vier ze
gels: tweemaal 70, 100, 
130 en 350 D. 

Chili 
Kersfboekies 
Ook afgefopen najaar 
gaf Chili weer twee kerst
boekjes uit. Beide bevat
ten tien postzegels van 
$ 100, waarop de drie 
koningen staan afge
beeld. 

Denemarken 
Eeuwfeest openluchtmu
seum 
Het openluchtmuseum in 
Lyngby, ten noorden van 
Kopenhagen, is één van 
de oudste musea in zijn 
soort. Dit jaar viert het 
museum zijn eeuwfeest. 
Het museum omvat ruim 
honderd afzonderlijke 

gebouwen, die de Deen
se geografische en socia
le verschillen in bouwstijl 
en inrichting - in het bij
zonder die uit de acht
tiende en negentiende 
eeuw - aanschouwelijk 
maken. 
Op 13 maart vestigde de 
postdienst de aandacht 
op dit museum met een 
serie van vier postzegels: 
3.50 k. (blokmolen van 
Karlstrup), 3.75 k. (wa
termolen van Eilested), 
5.00 k. (schuur bij boer
derij Fjellerup) en 
8.75 k. (boerderij van 
het eiland Romo). 

Maar liefst drie postze
gelboekjes begeleiden 
de serie. Allereerst een 
boekje met tien zegels 
van 3.75 k. met de wa
termolenzegels. Dan een 
boekje met tien zegels 
van 5.00 k., waarop de 
schuur staat afgebeeld. 
En tenslotte een grootfor
maat boekje met twee 
mini-velletjes, waarop de 
complete serie een 
plaatsje heeft gekregen. 
Op de velranden staan 
bovendien aquarellen 
van de watermolen en de 
schuur afgebeeld. Zo'n 
grootformaat boekje ver
schijnt sinds 1994 één
maal per jaar. De prijs 
van het boekje bedraagt 
dit jaar 42.00 k. 

Frankrijk 
Nieuwe tekst 
Het Franse automaat
boekje met tien zegels 
zonder waarde-aandui
ding (twee strips van vijf) 
verscheen in december 
met een gewijzigde tekst 
op de voorzijde. Er is nu 

De blokmolen van Karlstrup op Seeland, die al te zien is vanuit Kon-
gevej, vormt het herkenningsteken van het openluchtmuseum 

een reclameboodschap 
op te vinden die het ge
bruik van voorgefran
keerde enveloppen pro
pageert. De zegels in het 
boekje hebben elk een 
waarde van 3 F., het 
binnenlands brieftarief. 

Dag van de Postzegel 
Het jaarlijkse Franse 
boekje met postzegels ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel ver
schijnt ditmaal op 17 
maart. Afgebeeld zijn de 
uit 1900 daterende ze
gels van het type-Mou-
chon. De inhoud van het 
boekje bestaat uit vier 
zegels van 3.00 F. en 
drie van 3 . 0 0 - H 0 . 6 0 F. 

Zowel de zegels als de kaft van het nieuwe Franse postzegelboekje 
zijn in paars uitgevoerd 

De prijs van het boekje 
komt daarmee op 
22.80 F. 

Oplagecijfers 
In januari maakte La Pos
te de oplagecijfers be
kend van een groot aan
tal uitgiften van 1995 en 
1996. Daaronder ook 
enkele boekjes: 
Rode Kruis 1995 

827.924 
Beroemde personen 1995 

1.338.014 
Dag van de Postzegel 1996 

1.154.867 

Ierland 
love/Greetings 
De nieuwe Ierse wensze-
gels verschenen op 28 
januari, ruimschoots op 
tijd voor de jaarlijkse 
piek in romantische cor
respondentie (Valentijns-
dag|). De zegels tonen af
beeldingen van dieren 
op en rond de boerderij. 
Ze zijn gebaseerd op be
kende kinderstrips. 
Het gaat om een haan, 
een koe, een varken en 
een koppel duiven. De 
zegels zijn verkrijgbaar 
in postzegelboekjes. 

Sinds 1990 kent Ierland al boekjes met wenszegels. De afbeelding 
hierbij toont de kleurrijke plaatjes van dit jaar. 

Afgebeeld op de zegel 
zijn de initialen uit het 
Miroslav Evangelie (12e 
eeuw). 

Koeweit 
Duizend boekjes 
Een electronische brief 
uit Koeweit (van de Mi-
chelmedewerker aldaar) 
informeert mij supersnel 
over drie experimentele 
postzegelboekjes uit dat 
land. Naar verluidt heb
ben ze een oplage van 
slechts duizend stuks elk. 
Daarbij komt ook nog 
dat het erop lijkt dat de 
postzegelhandel er snel 
de hand op heeft weten 
te leggen. 
Het gaat om boekjes van 
1001. (viermaal 25 f.), 
200 f. (viermaal 50 f.) 
en 600 f. (viermaal 
150 f.). 

Man 
Uilen 
De postdienst van het ei
land Man gaf op 12 fe
bruari een zes waarden 
tellende serie zegels uit 
met afbeeldingen van ui
len: 20, 24 3 1 , 36, 43 
en 56 p., alsmede een 
mini-velletje van £ 1.20. 
Op dezelfde dag zag r-
ook een zogenaamd ^ 
'Prestige Booklef het 
licht. Dit soort grootfor- ^ 
maat boekjes bevat -* 
naast de postzegels ge- ï 
woonlijk veel aanvullen- ™ 
de informatie in beeld en ™ 
tekst. Zo verhaalt het ui- 2 
lenboekje uitvoerig over = 
deze vogels. 
De postzegelinhoud van flAQ 
het boekje bestaat uit tw3 
vier zegels van 20 en 
24 p., en één van 3 1 , 
36, 43 en 56 p., en na
tuurlijk ook het mini-vel-

Zo'n boekje bevat dan 
tweemaal de vier zegels 
van 32 c. en heeft aldus 
een verkoopprij^s van 
2.56 Ierse ponden. Het 
boekje bevat ook een 
verzamelingetie wensla-
bels {Get Well, Happy 
Birthday, enz.). 

Geen kerstboekje 
In een vorige aflevering 
kondigde ik voor novem
ber 1996 een Iers boekje 
met kerstzegels aan. Het 
boekje is ecnter te elfder 
ure uit het programma 
geschrapt. 

Joegoslavië 
A-zegels 
De postdienst van Joego
slavië blijkt in 1996 een 
boekje uitgegeven te 
hebben met twintig A-ze
gels. De zegels dragen 
geen waarde-aandui
ding en kunnen gebruikt 
worden voor een binnen
landse brief. Ze versche
nen al eerder in 1993 
(Michel-nummer 2601), 
maar op de zegels in het 
nieuwe boekje is nu het 
jaartal 1996 te vinden. 
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Voorzi|de van het nieuwe Joegoslavische boekje met A-zegels 

letje. Door deze samen
stelling komt de verkoop
prijs van het boekje op 
£ 4 . 6 2 . 

Thailand 
Drie nieuwe boekjes 
Thailand begon al met
een op 1 januari van dit 
jaar met de uitgifte van 
een postzegelboekje. Het 
werd uitgegeven ter ge
legenheid van het eeuw
feest van de Mahavajira-
vudh-school te Songkhla. 
Een voorbeeldig plaatje 
van leraar en leerling 
dient als afbeelding. 
Op 11 januari volgden 
twee boekjes om de Dag 
van het Kind te accentu
eren. Kinderen staan 
dan ook centraal op bei
de zegels. 
De drie boekjes hebben 
alle een zegelinhoud van 
vijfmaal 2 b.; Dat is al 
jaren zo bij alle Thaise 
Doekjes. 

Verenigde Staten 
Ge/e roos 
Al begin december blij
ken in de Verenigde Sta
ten boekjes opgedoken 
te zijn met vijftien zelfkle
vende zegels van 32 c. 
met een orbeeldinq van 
een gele roos. Zoals ik 
eerder beschreef, staan 

de plaotnummers op één 
van de onderste zegels. 
Bij bovengenoemd boek
je is dat de combinatie 
Sil 11. Het boekje met 
dertig van deze zegels 
zal intussen zeker ook 
verschenen zijn. 

Wog boven bordes 
Opnieuw is een variant 
verschenen van de be
kende zegel van 32 cent 
met de Amerikaanse 
vlag. wapperend boven 
een bordes. Op 24 janu
ari verschenen er boekjes 
met vijftien en dertig van 
deze zegels. De zegels 
vermelden het jaartal 
/ 997in rood linksonder. 

Vrijheidsbeeld 
Op 1 februari versche
nen in de Verenigde Sta
ten nieuwe zelfklevende 
zegels van 32 cent met 
een afbeelding van het 
Vrijheidsbeeld: in een 
velletje van twintig stuks, 
maar ook in postzegel
boekjes met vijftien en 
dertig van deze zegels. 
De velletjes van twintig 
noemt men in Amerika 
convertible booklets: het 
middenstripje kan een
voudig verwijderd wor
den, waarna één vouw 
het velletje tot een boekje 

omtovert. In dit velletje 
bevindt het plaatnummer 
zich op de middenstrip. 
Het begint met een D. 
In de gewone boekjes 
zijn deze nummers, zo
als eerder qemeld, te vin-
den op de onderrand 
van één van de onderste 
zegels. 
De vrijheidsbeeldzegels 
verschenen al eerder in 
1994, toen in een waar
de van 29 cent. Boven
dien bevatten de nieuwe 
zegels een jaaraandui
ding 1997. 

Toch nog meer nood-
boekjes 
Het zag er naar uit dat 
de Amerikaanse post
dienst dit jaar zou stop
pen met het uitgeven van 
de zogenaamde experi
mentele boekjes. Daar
mee was begin 1996 in 
de staat Utah begonnen. 
Intussen zijn zo'n twintig 
verschillende boekjes 
verschenen. Momenteel 
wordt hiervoor liever de 
term 'noodboekje' ge
bruikt, omdat de boekjes 
kennelijk bedoeld zijn 
om van overtollige voor
raden postzegels af te 
komen. 
Volgens een bericht in 
Linns's Stamp News zou
den dit jaar tenminste vijf 
permanente en zes gele-
genheidszegels in de 
kartonnen kaftjes terecht 
komen. Het gaat daarbij 
om boekjes met vijftien 
en met dertig zegels van 
32 c. 

Zweden 
Zegels zonder waarde
aanduiding 
Op 1 maart van dit jaar 
stapte de Zweedse post

dienst voor binnenlandse 
brieven over op postze
gels zonder waarde
aanduiding. Hiermee 
wordt het voorbeeld ge
volgd van nogal watTan-
den. In Frankrijk en 
Groot-Brittonnië bijvoor
beeld gebruikt men ze 
volop. Maar ook in lan
den als Finland, Portu
gal, Verenigde Staten, 
Joegoslavië (zie elders in 
deze rubriek), Singapore 
en Zuid-Afriko worden 
ze gebruikt. 
In Zweden zelf versche
nen overigens al in 1979 
en 1980 postzegels zon
der waarde-aanduiding 
voor particuliere post. 
Op de zegels staan nu 
de aanduidingen Brev 
Inrikes (binnenlandse 
brief) of Ekonomibrev 
(voor partijenpost). 
De oude zegels (met 
waarde-aanduiding) blij
ven uiteraard geldig. 
Brieven naar het buiten
land dienen volgens in
ternationale voorschrif
ten voorzien te zijn van 
postzegels met waarde
aanduiding. 

Dieren uit de Noordse 
Ark 
Op 28 februari vervolg
de de Zweedse post haar 
begin januari begonnen 
serie 'Dieren uit de 
Noordse Ark' (genoemd 
naar een Zweedse die
rentuin). Ook nu zijn 
weer drie dieren aan de 
beurt: het przewalski-
paard, de poolvos en de 
sneeuwpanter. Van deze 
laatste zijn er twee ze
gels: een volwassen 
exemplaar en twee jon
gen. De zegels met dit in 
riet Himalaya-gebergte 

levende dier komen voor 
in een postzegelboekje. 
Drie van elk zijn erin te 
vinden. 

Paaszegels 
Voor het sturen van een 
gaaswens bracht de 
Zweedse postdienst op 
28 februari speciale ze
gels in omloop met de 
groet 'Vrolijk Pasen'. Op 
één van beide zegels is 
een bos gele narcissen te 
zien, op de andere een 
kleurrijke haan. Volgens 
het volksgeloof waren 
rond Pasen duistere 
machten in beweging en 
het kraaien van de haan 
moest hiertegen bescher
ming bieden. De narcis 
en geel als kleur stammen 
uit meer recente tijden. 

De zegels zijn in boekjes 
van zes zegels verkrijg
baar. 
Vervelend is het overi
gens dat de postdienst in 
naar persbericht niet de 
geldende waarden 
noemt. Die informatie 
moet ik u nu even ont
houden. 
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MF7 r KILO HET LIINO COMPLECT? OF ßUNtt? 
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 sortenng - U heeft ze nog nooit zo mooi gezien, de mooiste zegels over een penode van 

20 a 30 jaar - werkelijk een unicum 

EN ALLE ZEGELS MET MOOI ROND STEMPEL 
de sortenng 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 a 30 jaar geleden tot de moderne zegels 

auEMauL MOOIE GQOOTfomain ZEGEU 
... EN IN UELE KILO'i MET MEEL HOGERE WnmOEN EN/OF ßETEQE ßlUaGEN. 

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 Eli 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 
285,00 
295,00 
425,00 

Vermeld bij Uw bestelling de code achter 
het land - niet per 'A kilo maar per kilo 
mag in 2 maandelijkse betalingen. 

NU MEEQ UEQKOOP KUNDEN UOOR OE RUILSEURf ÊEIOEKEft 
EN ßOEKIES PLUKKER DOOK OE ENOKME SOKIEKING 

ti®i)% [üasBiißEig ®a(D®Tj[F®M/i\Ä\Tj a 
AFRIKA AF B veel landen - zeer schaars - met hogere W 
AUSTRALIË AU 3A ahnormale grote sortering - gelegen 
heid/gedenkzegels - met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 
BELGIË BE 3A moderne sortering met hogere waarden prachtig 
BERMUDA BE R mooie sortering met veel motiefzegels 
BOTSWANA 80 A prachtige zegels - veel motief 
BUND BU B alleen toeslagzegels - met hogere waarden 
BR COMMONWEALTH BR A enorme sortering met H Waarden 
CYPRUS TURKS CY T prachtige zegels - zeer schaars 
DENEMARKEN DE 3A op dun papier - pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN DE A op dubbel papier - goede sortering 
DUITSLAND DU 3A uitzonderlijk mooi met toeslag en H Waarden 
ENGELAND EN A met de nieuwste uitgaven - geen kerst - met HW 
ENGELAND- GREETINGS prachtige sortering - zeer schaars 
FINLAND Fl 3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
FRANKRIJK FK 3A Zeldzaam grote sortering met H Waarden 
GRIEKENLAND GR 3A pracht sortering met veel Hogere Waarden 
IERLAND IE A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IN D zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
IRAN IR A geweldig mooie sortering 
KANAALEILANDEN KE A mooie moderne sortering - veel nieuw 
KANAALEILANDEN KE B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KE N mooie sortering - met motief en hogere waarden 
LIECHTENSTEIN LS 3A zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LU A grote sortering met de nieuwste zegels 
LUXEMBURG LU B prachtige sortering met veel hogere waarden 
MALAWI Ml A wat een mooie zegels - veel motief 
MALAYSIE MA 3A goede sortering - met motiefzegels 
MALTA MA A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 

100 gram 1/4 kilo 1 kilo 

17 50 37 50 140 00 

17 50 
19 50 
38 50 
20 00 
47 50 
2100 
55 00 
15 00 
12 50 
22 50 
9 00 

22 50 
15 00 
57 50 
30 00 
2100 
2100 
32 50 
18 50 
3150 
25 00 
150 00 
23 50 
39 00 
38 50 
1850 
22 50 

37 50 
42 50 
85 00 
42 50 
105 00 
47 50 
125 00 
32 50 
26 50 
52 50 
21 00 
55 00 
32 50 
132 50 
65 00 
47 50 
47 50 
70 00 
40 00 
72 50 
57 50 

55 00 
84 50 
85 00 
42 50 
52 50 

135 00 
155 00 
325 00 
160 00 
395 00 
175 00 
475 00 
11500 
95 00 
195 00 
70 00 
195 00 
120 00 
510 00 
255 00 
175 00 
180 00 
265 00 
150 00 
275 00 
195 00 

200 00 
325 00 
325 00 
160 00 
175 00 

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

00 gram 

32 50 

35 00 
22 50 
30 00 
17 50 
20 00 
36 50 
47 50 
38 50 
25 00 
29 50 
1150 
38 50 
18 50 
34 50 
15 50 
17 50 
20 00 
52 50 
66 50 
10 50 

30 00 
12 50 
1050 
37 50 

1/4 kilo 

72 50 

75 00 
52 50 
65 00 
35 00 
47 50 
82 50 

107 50 
87 50 
55 00 
65 00 
27 50 
90 00 
42 50 
76 50 
32 50 
37 50 
47 50 
130 00 
155 00 
24 00 

65 00 
27 50 
27 50 
85 00 

Ikilo 

275 00 

275 00 
185 00 
255 00 
125 00 
175 00 
315 00 
415 00 
315 00 
195 00 
245 00 
92 50 

335 00 
145 00 
285 00 
120 00 
135 00 
170 00 
485 00 
575 00 
85 00 

255 00 
95 00 
85 00 

315 00 

Will TUKKEN i>OOR OE ULOEÜ 
UmSmA. kllowaat - zo van een Amerikaanse Missie - zo verpakt in 9 kilo 
balen - onuitgezocht met rolzegels (coil) - veel grootformaat mogelijk iets 
buitenland. 

iVfi... 9 kilo baal f/.S.4. van f 305,~ voor f 250,-

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



FILATELISTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het meinummer 1997 moeten 
uiterlijk op 1 april aanstaan
de in net bezit zijn van de re
dactie van 'Philatel ie', Klip
p e r ? , 1276 BP Huizen. 

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

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 22 en 23 maart: 
's-Gravenhage. Sapex 97, pro-
pagandatentoonstelling ter gele
genheid van het tienjarig bestaan 
van de filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika (FVZA). fTT Museum, 
Zeestraat 82. Ca 75 kaders. Ope
ningstijden: op 22/10 van 12 tot 
17uurenop23/10van l2 to t l6 
uur. Inlichtingen: A.W. Davids, Ag
nes van Leeuwenberghstraat 4bis, 
3515 AZ Utrecht, ©030-
2735598. 
• 2 8 , 2 9 en 30 maart: 
Aalsmeer. Jub-Postaal 97, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50-jarig bestaan 
van de Postzegelvereniging Aal
smeer. Verenigde Bloemenveiling 
Aalsmeer, Legmeerdijk 313. Ruim 
300 kaders; Handelaren aanv^e-
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, ©0297-322034. 
's-Gravenhage. Perfilex 97, in
ternationale propogandatentoon-
stelling ter gelegenneid van het 
1 O-jarig bestaan van de Perfin 
CluD Nederland. PTT-Museum, 
Zeestraat 82. Veiling. Openingstij-

r̂  den: op 28/3 van 12 tot 17 uur, 
^ op 29/3 van 10 tot 17 uur en op 
- 30/3vanl2tot l6uur. lnl icht in-
^ gen: D. Scheper, Hogelandl, 
-* 2264 JXLeidschendom,© 070-
ï 3279626. 
^ • 5 en 6 april: 
^ Eist. BeluweposI III, tentoonstel-
2 ling (categorie 3 met gedeelte 
I propaganda) ter gelegenheid van 

- "̂  net 35-jarig bestaan van De Globe 
l\4 Q afdeling Eist. Het Vl/apen van Eist, 
fcit Dorpsstraat28.Ca. 150koders. 

Openingstijden: op 5/4 van 10.30 
tot 17 uur en op 6/4 van 10 tot 
17uur. Inlichtingen: F. van Leeu
wen, Van Rooijenstraat 38,6665 

GG Driel, © 026-4723395. 
• 1 6 t / m 21 april: 
Oslo (Noorwegen). Norwex 97, 
internationale postzegeltentoon-
steliing (postgeschiedenis en aero-
filatelie), georganiseerd door de 
Norsk Filatelistforbundm somen
werking met Posten (Noorse pos
terijen). Sjolyst Trade Fair Centre. 
Inlichtingen: L.M.A. Crondel, Sei-
nestraat 18,1966 VG Heemskerk. 

NORWEX 97 

19975 

• 1 9 en 20 april: 
Hengelo (Ov.). OoslPhih 97, 
tentoonstelling (categorie 3) ter 
gelegenheid van het 30-jarig be
staan van de Vereniging van Post
zegelverzamelaars Twente en het 
15-jarig bestaan van de Filatelisti-
sche Contactaroep Oost-Europa. 
De Waarbeek, Twekkelerweg 327. 
Jeugdboek, internationale postze-
qelbeurs. Openingstijden: op beide 
dagen van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: H. Clever, Wingerdstraat 7, 
7552 SG Hengelo. 
• 1 7 , 1 8 en 19 mei: 
Bad Mondorf (Luxemburg). 
Exphimo 97, thematische postze
geltentoonstelling, georganiseerd 
door de Association de la Philatelie 
Constructive. Thema: Spoorwegen. 
Feestzaal van het Kuurpark Bad 
Mondorf. Openingstijden: onbe
kend. Inlichtingen: Willy Serres, 
Postfach 21, L-7205Lorentzweiler 
(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. Grana 
Ave., Los Angeles CA 90017-3809 
(Verenigde Staten). 

• 17 t / m 21 september: 
Londen (Groot-Brittannië)./4u-
tumn Stampex, nationale tentoon
stelling georganiseerd door het 
British Philatelic Centre. Business 

Design Centre, 52 Upper Street, 
Islington, London NI . Nadere ge
gevens ontbreken. Informatie: 107 
Charterhouse Street, London ECl M 
6PT(Groot-Brittannië). 
• 2 6 , 2 7 en 28 september: 
Arnhem. Globe-Post 100, jubi
leumtentoonstelling ter gelegen
heid von 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), propaoando (150), ere-
hof, buiten mededinging, eenka-
dercollecties en jeugd. Stands van 
PTT Post, NVPH-hondeloren, PTT 
Museum en gespecialiseerde ver
enigingen. Openingstijden: op 
26/9 van 20 tot 23 uur, op 27/9 
van 10 tot 18 uur en op 28/9 van 
10 tot 16 uur. Speciale envelop 
(bestellen: f 4.50 op girorekening 
2546699 t.n.v. penningmeester 
jubileumcommissie 100 jaar De 
Globe te Velp). Aanmelding en in
lichtingen: Secretariaat Globe-
Post 100, St\\aafsM 91 b%2 
AC Zevenaar, ©0316-524714. 
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füatellstenvereniging 

• 1 1 t / m 19 oktober: 
's-Gravenhage. Haphilex 97, 
propogandatentoonstellinq ter ge
legenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Hoagsche Philate
listen Vereeniging en vijftigjarig 
bestaan van Pnilatelico Den Hoog. 
PTT Museum, Zeestraat 82. Ope
ningstijden: op werkdagen van 10 
tot 17 uur, in de weekeinden van 
12 tot 17 uur. Inlichtingen:]. 
Groenendoal, Laan van Clingendo-
el 103,2597 CC Den Haag. 

• 11 en 12 oktober: 
Almelo. Almelo 97, tentoonstel
ling georganiseerd door de Postze
gelvereniging Almelo ter gelegen
heid van het 65-jarig 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, © 
0546-814952. 
Rotterdam. Nationale Dag van 
de Postzegel 1997, tentoonstelling 
(categorie 2, propaganda en een-
kodercollecties), georganiseerd 

door het comité Dag van de Post
zegel Rotterdam. World Trade 
Centre, Coolsingel. Co. 400 ka
ders. Openingstijden: onbekend. 
Speciale envelop, gratis catalogus. 
Inlichtingen: H.j. Polhuijs, Vincent 
vanGoghstraatl9,2941GWLek-
kerkerk,© 0180-661550. 
• 1 7 t / m 26 oktober: 
Moskou (Rusland). Moscow 97, 
internotionole postzegeltentoon-
stelling. Nadere informatie: 
BondsDureou (zie colofon Bonds
pagina's). 
• 2 4 , 2 5 en 26 oktober: 
Veldhoven. Kempen-Phila 97, 
tentoonstelling (coteoorie 3, pro
paganda, jeugd, éénkaderinzen
dingen) ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van de post-
zegeklub Groot-Veldhoven. Son-
dervick-college. Sterrenlaan 165. 
Openingstijden: op 24/10 van 21 
tot 22.30 uur, op 25/10 van 10 
tot 18 uur en op 26/10 van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: mevr. M. Je-
gerings-Hendriks, Zandberg 11, 
5508 DA Veldhoven, ©040 -
2531242. 
• 7 , 8 en 9 november: 
Hoogezand-Sappemeer. 
H-S 97, tentoonstelling (categorie 
2) ter gelegenheid von het 45-ja-
rig bestaan van de vereniging 
Hoogezand-Sappemeer. 't Kielzog, 
Gorecht-Oost 157. Ca 250 kaders. 
Inlichtingen en aanmeldingen: S. 
Tuin, Nieuweweg 115,9649 AC 
Muntendam, © 0598-626447. 
Inschrijving sluit op 30 april 1997. 
• 1 5 en 16 november: 
Heerhugowaard. Reiger-
post 1997, wedstrijdtentoonstel-
iing (cotegorie 3) ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de fi
latelistenvereniging Heerhugo
waard 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 1 
mei 1997. Inlichtingen: J.P. Tesse-
ioor. Middenweg 604,1704 BS 
HeerhugowaarJ, © 072-
5714400. 
• 2 8 , 2 9 en 30 november: 
Monte Carlo (Monaco). Ten
toonstelling ter gelegenheid van 
zeven eeuwen Grimaldi-dynastie 
en 60 jaar postzegels in Monaco. 
Plaats: onbekend. Inlichtingen: Of
fice des Emissions de Timbres-Pos
te de Monaco, Monte Carlo (Mona
co). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 15 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstroat 70,10-16. ©0297-
325158. 
Antwerpen (België). Bouwcen
trum, Jon van Rijswijckloan 191, 
10-17. 
Eist. CSG Veenendoal, Boompjes-

AHENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiterlijk zes we
ken voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw eve
nement opgenomen wenst te 
zien bii de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opae
geven evenementen worden 
vemeld! Redactie Philatelie 

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. 
Sassenheim. Wosbeek, Van Al-
kemadelaanl2,10-17.©0252-
225972. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726 (na 18 uur). 
• 16 maart: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plontage Middenlaan 41a, 10-16. 
©0512-531175. 
Antwerpen (België). Bouwcen
trum, Jon van Rijswijckloan 191, 
10-17. 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosschewegll,10-13.®013-
5339115. 
Den Helder. Motel, Marsdiep-
straat 2o, 10-16. 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg/ hoek 
Muntweg, 10-17. 
• 17 maart: 
Leeuwarden. Sudemajountsje. 
Postzegelhuis, Bagijnestroat 62, 
19-21.30. ©058-2121496 
• 22 maort: 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,10-16.©023-
5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
stroot 76,13.30-16.30. © 0 1 8 1 -
415640. 
Gouda. Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie. De 
Oostpoort, Aderpolderweg 19,10-
16. ©0182-550700. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17.© 035-
6831172. 
Huizen. De Bun, Groof Floris 2, 
10-16. ©035-5258045. 
Katwi jk. Zwanenburg, tijd onbe
kend. ©071-4024717. 
Maaseik (België). Technisch in
stituut Sint-Jansoerg, Weerter-
steenweg,9-16.©0032-
89563592. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
straat 3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
• 23 maart: 
Alkmaar. Kantine De Hoornse 
Voort, Hertog Aolbrechtweg 4,10-
16. ©072-5117046. 
Diemen. De Schakel, Burg. Bic-



kerstraat 46,10-46 ®020-
6907434 
Echt. St Jons, Cypresstraot 58,9-
13 ©0475-483630 
Eindhoven. VTA Henriettte Roe-
lonts, Keldermansstraat 43a, 10 
16 ©040-2416358 
Kerkrade. De Jreets, Kaolheider-
steenweg 105,14-17 ©045-
5415088 
Rosmalen. Met Wapen van Ro 
smalen, Groafseboon 52,10-16 
©0512-531175 
Sittard. Serviam, Deken Haen-
roedssstraot 1,10-17 ©046-
4518522 
• 24 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temaker de Bruineweg 279, 
19 30-22 © 0 2 6 3340331 
• 28 maart: 
Gouda. De Brievenbeurs De 
Mammoet, 11-18 
• 29 maart: 
Deventer. Wi|kgebouw, Van Vlo 
tenloon 85,10-16 ©0570-
592074 
Dieren. NFV Skandinavie Theot-
horne,Callunaplein 77,10-16 © 
0313-415000 
Gouda. De Brievenbeurs De 
Mammoet, 10-17 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Tolmostraat 9, 10-17 
Hilversum. De Koepel, Kopittel-
weg 399a, 13-17 ©035-
6831172 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,1017 ©0252 212080 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15f, 
13-16 ©0475-591608 
Voorschoten. De Werf, School-
straat4,13-17 ©071-5611719 
Zwolle. CJV Jubal, Jufferenwal 
24,10-16 30 ©038-4216493 
• 31 maart: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A von 
Berchemlaan2,10-16 ©0512-
531175 
's-Gravenhage. Perfins PTT-
Museum,Zeestroat82,1216 © 
070 3279626 
• 2 april: 
Tilburg. Boerke Mutsoers, Vijver-
loon 2,20 22 30 ©013-
5714417 
• 5 april: 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmaterstraat59,1017 © 
0547 363000 
Hendrik Ido Ambacht. De 
Schoof, 13-17 
Hilversum. Poststukken en post
zegels De Koepel, Kapittelweg 
3990,1017 ©035-6831172 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldistroat 4, 
10-16 ©0252-411406 
Meppel. Ni|mei|er, Marktstraat 
42,10-16 ©0522-255635 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaan2,13 30-17 ©0341 
254615 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil 
derdi|khofl,1015 ©0297 
562862 
Winschoten. De Klinker, Mr D U 
Stikkerlaan41,1016®0597-
423692 
• 6 april: 
Oisterwnk. De Coppele, Willem 
deZwi|gerlaan61,10-13 © 

013-5284806 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13 ©077-3731188 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-13 ©024-6413608 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplontsoen 14,10 30-16 © 
0343-573649 
• 8 april: 
Eindhoven. VTC Henriette Roe-
lonts. Keldermansstraat 43a, 
14 30-17 ©040-2119654 
• 1 2 april: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
goordseweg 1,10 30-15 30 © 
026-3332635 
Drenten. De Meerpaal, 13 30-
16 30 ©0321314305 
Gouda. Het Anker, Emmastroot 
49,10-16 ©0182 617854 
Halsteren. De Wittenhorst, 
Schoolstraat 6,11-16 ©0165-
511117 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 13-17 ©035-
6831172 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16 © 
023-5613929 (na 20 uur) 
Kamerik. De Schulenburg, Over
stek 2,10-16 30 ©0297-
283318 
Leeuwarden. De Schakel, Hovin-
gostroat 7,10-16 30 ©058-
2664847 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan20,12-16 ©010-
5913856 
Steenwijk. De Beitel, Molen 
straat24,10-16 © 0 5 2 1 -
512592 
Zeist. Zinzendorf-movo, Zinzend-
orfloon, 10-16 ©072-5337739 
• 13 april: 
Aarschot (België). Stadsfeest-
zooi Demervallei, 9-17 Inlichtin 
gen J Jodot, Spoorwegstraat 17, 
B-3200 Aarschot (België) 
Berg en Dal. Erica, Molenbosweg 
17,10 17 Tel 024-3220393 
Breda. De Vlieren, Dr Struycken-
straot 165,10 30-17 ©076-
5650278 
Haarlem. Partycentrum, Sport
weg 8,11-15 30 ©023-
5334252 
Hilversum. Hotel Lopershoek, 
Utrechtseweg 16,10-16.© 
0512-531175 
• 17 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken 
burg (zool 3), Mei|horst 7039, 
19 30-22 ©024-6413608 
• 1 9 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstroat 70,10-16 ©0297-
325158 
Apeldoorn. Nielond, Soerense-
weg 73,10-15 ©055-3558060 
Delfzijl. De Molenberg, Molen
berg 11,10-16 ©0596-
613191 
Hilversum. De Koepel, Kopittel-
weg 399a, 13-17 ©035 -
6831172 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat 28,10-17 ©0547-
363000 
Zwartsluis. Vrede, 10-16 © 
038-4771726 (na 18 uur) 
Zwolle. GV Jubal, Jufferenwal 
24,10-16 30 ©038-4216493 

• 20 april: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosschewegll,10-13.®013-
5339115 
• 2 1 april: 
Leeuwarden. Sudema|ounts|e 
Postzegelhuis, Bagi|nestraat 62, 
19-21 30 ©058-2121496 
• 26 april: 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
stroot 76,13 30-16.30. © 0 1 8 1 -
415640 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17 ©035-
6831172 
Huizen. De Bun, Graaf Plons 2, 
10-16 ©035 5258133 
Veenendaal. De Lompegiet, Ker-
kewi|k 10,10-16 ©0318 
517569 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
straat3,10.30-15 30 ©0316-
529241 
Zwolle. GV Jubal, Jufferenwal 
24,10-16 30 © 0 3 8 4216493 
• 27 april: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroat 46,10-16 © 
020-6907434 
Echt. St Joris, Cypresstraot 58,9-
13 ©0475-483630 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider 
steenweg 105,1417 © 0 4 5 
5415088 
Roden. De Winsinghhof, Brink 
10,10-17 ©0594-515223 
• 28 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temaker de Bruineweg 279, 
19 30-22 ©026-3340331 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 20 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot Brittannie Phillips, 101 
New Bond Street, London Wl Y 
OAS (Groot-Bnttannie) 
• 21 en 22 moort 
Maimo (Zweden) Postil|onen AB, 
PO Box4118,5 20312MaImo 
(Zweden) 
• 27 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
IVere/(/Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIY OAS (Groot-
Brittannie) 
• 3 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannie (gespecialiseerd) 
Phillips, 101 New Bond Str, Lon
don WIY OAS (Groot-Brittonme) 
• 17 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Brits Gemenebest Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittannie) 
• 1 9 april: 
Oslo (Noorwegen). 
Norwex 97-veiling Postil|onen AB, 
PO Box4118,5-20312Molmo 
(Zweden) 
• 23 april: 
Londen (Groot-Brittannië). Al-
bert-Gilbertcollectie Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Bnttannie) 
• 23 t / m 26 april: 
Hamburg (Duitsland). H6A, 
Postfach 103007,0-20020 Hom
burg (Duitsland) 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

18 maart: 
Strippostzegels (Suske en Wiske), 
twee zegels van 80 cent (samen in 
een vellet|e) 
ISaprih 
Ouderenpostzegels {\\\ema oude 
ren en beeldvorming), drie zegels 
van 80+40 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 (thema zorg voor el
kaar), postzegel van 80+40 cent 
Herdenkingen (550 joor Algeme 
ne Rekenkamer en 50 joor Mors-
hall-plon), twee zegels van 80 
cent 
17 juni: 
Actualiteit, twee postzegels van 80 
cent met een aansprekend actueel 
thema Ook m velletjes van 10 
1 juli: 
Holland Promotion (zegels voor 
zendingen noor het buitenlond), 
thema's en woorden zijn op dit 
moment nog met bekend 
5 augustus: 
Herdenkingen en maatscbappeli\-
ke thema's (200ste geboortedag 
Schubert, 150 joor Koninklijk In 
stituutvon Ingenieurs, 100 jaar 
Nederlands Astmacentrum Dovos 
en Tuinbouw), 4 zegels van 80 
cent 
2 september: 
iongerenpostzegek, twee postze 
gels van 80 cent 
7 oktober: 
Geboortepostzegek, velletje met 
tien zelfklevenoe postzegels van 
80 cent, speciaal voor geooorte-
kaorten en -brieven 
12 november: 
Kinderpostzegels [\\\ema sprook
jes), drie zegels van 80+40 cent 
en een velletje van zes postzegels 
van 80+40 cent (verkoopprijs 
f 7 20) 
Eind november: 
Kortinazegel 1997, velletje met 
20 zelfklevende zegels Waarde 
nog met bekend 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

3 april: 
Orchideeën, vijf zegels (f 4 50) 
50 jaar museum, een zegel 
( f2 50) 
14 mei: 
Poofic 97, twee zegels (f 3-) 
23 juni: 
Moskeeën, zes zegels (f 5 -) en 
een velletje (f 2 50). 
3 september: 
Vogels, vijf zegels (f 20 -) 
9 oktober: 
UPAEP-America ('de postbode'), 
twee zegels (f 20 -) 
5 novemberL 
Kerstmis, vier zegels (f 5 -) en een 
velletje (f 3-) 

4 december: 
Kinderzegels, vier zegels (f 7 50) 

Voor nieuwe uitgihen van België 
zie de rubriek Verzamelgebied 
België elders in dit nummer Red 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

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

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

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

Permanente exposities 
• Woe postzegels tot stand komen 
Ontwerpen, drukmatenool, proe
ven, modelvellen van oude en mo 
derne Nederlandse postzegels in 
boek-, ploot-, rasterdiepdruk en 
offset 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en over
zee, compleet en ongestempeld, 
1852-heden 
• Collectie G Buys 
Postwoordestukken Nederlonds-
Indie, Suriname en Curocao gespe 
cioliseerd 18731912 Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali
seerd noor druk, papier en af
stempeling 
'CollectieCD Ricardo 
Japanse bezetting van Neder
lands Indie, 19421945 Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjoh en Ta-
panoeli 
• Postzegels van Europa 
Alle postzegels van Europa onge
stempeld (sommige lonaen in be
werking) 
'Portret van PIT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu
nicatie en gelddiensten 

De postzegels van de andere 
werelddelen dan Europa zijn 
uitsluitend op afspraak bij de 
afdeling Postwaarden (070-
3307560) te raadplegen. 
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IVI o T I E F 
Levering van alle MOTIEF-NIEUWTJBS in abonnement. 

U vieef v/el... 'OP MAAT GESNEDEN'. 

aang.: Verzameling LEGER DES HEILS, meest brieven. 
Kleine verzameling PICASSO, postfris. 

BEURZEN: 
5-4 Wijkcentrum "De Koepel", Kapittelweg 399a, 

Hilversum 
19-4 "De Waarbeek", Twekkelerweg 327, Hengelo 

PostzBgelhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel.: 035-6013706 

12V2i 12V2jaar P O V E I A 
In maart wordt voor de 5 0 e k e e r onze 3-maandelijks veiling gehouden. 

Speciaal voor deze veiling hebben wij een prachtig aanbod van kavels, 
waaronder luxe en uiterst schaars materiaal Ter viering van ons Jubileum 
verloten wij onder de deelnemers van deze veiling een groot aantal leuke 
prijzen Ook voor de telefoonkaartenverzamelaars een ruimte keus. 

Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

Veilingschema 
maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

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

P O V E I A : Na 12V2 jaar nog steeds uw vertrouwen meer dan waard 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijl<s geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags l^oopavond. 
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In verband met het overlijden van mijn man 
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6 50 
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26 50 

hting 

S.J.C. 

NUMMERING VOLGENS WERT ET TELLIER. 
809 
810 
793 
794/97 
812 
813 
814 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822/26 
«2/ 
828 
829 
831 
832/37 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845/49 
850 
851 
852 
853/54 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
Monaco 
115/18 
135/39 
169/83 
184 
200/14 
215/24 
234/48 
265/73 
307/13C 
314/18 

2 2 -
5 75 
175 

3950 
2 2 -
/n 
7 75 

14 50 
13 25 
9 -
7 75 
4 25 

13 25 
1175 
2 -
//5 

10 50 
1 5 -
1 8 -
6 -

1 2 -
3 5 -
3 50 
4 25 
7 75 
3 50 

3 5 -
3 -
3 -
3 -
9 50 

1 5 -
4 75 
4 75 

15 50 
14 50 
4 25 
175 
3 50 
1 -
175 
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11 Ml 
32 W) 
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«75 
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4 — 
5 -
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6 5 -
2 5 -
1150 
125 
2 25 

22 50 
125 
2 25 
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3 25 
6 50 
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3 -
6 50 
6 -
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3 75 
3 -
2 25 
8/5 
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9b0 
2 25 
3 50 
2 25 
3 -
6 -

14,50 
3 -
3 -
5 -

1 5 -
/ /5 
3,50 
3/5 
5,50 

1/,50 
«25 
5 -

2 0 -
«/b 

13 25 
2/5 
2/5 

2/50 
5 -
4 25 
4,50 
6,50 
3 25 
3 25 
4 50 

1150 
4,50 
4 — 
4 — 

11,50 
4,50 
/ /5 

1 0 -
6 50 
/ /b 
5,50 
6/b 
/2b 
6 -
8 2b 
4 2b 
8 2b 

1190/95 
1196/97 
1198 
1208 
1209/13 
1214/17 
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1226 
1232 
1235/40 
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9 50 
5 50 
2/5 
3 50 
5/5 
5 -
4 50 
5,50 
3 50 
6 -

15,50 
5,50 
3 25 
7 25 

11,50 
5,50 
/2b 
4 -
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69/70 
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80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87/90A 
91 
92 
93 
94 
95 

4 1 1 -
11,50 
//b 
3 -

12,50 
6 0 -
24,50 

153 50 
«/5 

13/5 
5 / /5 

3 6 0 -
3 5 -
21 50 
18 50 
6 -

4 3 b -
3/5 

3 0 -
98 50 
125 
5 25 
125 
3 25 
3 -
4,50 
3 -
3 -

6 0 -
2 25 
175 
125 
175 
2 -

97/99 
100/03 
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Bloks 
1 
2 
3A 
4B 
7 
8 
11 
14 
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18 
19 
211 
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50 
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19/22 
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1150 

1 3 0 -
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3 3 0 -
3 3 0 -

1 5 -
650 
4 50 

2 0 -
4 25 
8 75 
4 50 
5 -
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2 50 

1150 
8 25 

3 0 -
13 75 
5 -
2 -
3 25 

1 5 -
3 25 
3 25 
325 
5 -
3 -
3 -
3 25 
4 -
4 -
4 -
4 75 
4 75 
5 -

12 25 
32 50 
6 5 -
7 25 
2 50 
3 25 
4 50 
4 50 
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grote sortering - kwaliteit - lage prijzen -
gratis prijslijsten van: 
(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

landen 
Nederland en overzeese gebiedsdelen, België, 
West-Duitsland/Berlijn, D.D.R., Denemarken, 
Engeland, Faröer, Finland, Aland, Frankrijk, 
Groenland, IHongarije, Ierland, Indonesië, 
Israël, Kanaaleilanden, Liechtenstein, 
Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, 
Partijen/verzamelingen, rep. Suriname, 
Vaticaan, Verenigde Naties New York/Genève/ 
Wenen, Zweden, Zwitserland 

motieven 
auto's/fietsen/motoren/vervoer, bekende 
personen, bloemen, dieren, gezondheidszorg, 
honden, jaar van 't kind, katten. Kerstmis, 
Pasen, religie, klederdrachten/uniformen, 
landkaarten, muziek/dans, paarden, 
paddestoelen, postzegel op postzegel, 
rode kruis, ruimtevaart, schepen, 
schilderijen, scouting, sport, telecommunicatie, 
treinen, UPU, vissen/schelpen/zeedieren, 
vlaggen/heraldiek, vliegtuigen/ballonnen/ 
zeppelins, vlinders, voetbal, vogels, 
wintersport. Walt Disney 

«: 

de venrayse 
postzegelhandel 
Julianadnge! 1 - 5802 AS Venray 

tel ./fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen 
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WEREIDBEROEMD IN EIGEN LAND 
Vrouwen opEuropmgßh WóvmalmtmMbémd 
D. VEENSTRA, BUITENPOST 

Het thema voor de Europazegels van het afgelopen jaar was 

'beroemde vrouwen'. Het gaat om een thema dat zo op het 

oog veel mogelijkheden biedt. Helaas is het door de 

overwegend nationale invulling die de postadministraties 

eraan gaven maar matig tot zijn recht gekomen. 

Aan het voor de Europazegels 
1996 gekozen thema 'beroem
de vrouwen' kleven de nodige 
bezwaren. Wie de balans of)-
maakt op basis van de uitgif
ten van 51 landen - Neder
land en Noorwegen ontbre

ken ook dit jaar - ziet dat elk 
land geneigd is vooral 'natio
nale beroemdheden' in beeld 
te brengen. In het geval waar
in deze vrouwen ook interna
tionale bekendheid genieten, 
is er uiteraard niets aan de 

1 . Schrijfsters 

Aland 

Andorra (Sp.) 

België 

Bosnië-
Herzegowina 

Bulgarije 

Denemarken 

Estland 

Frankrijk 

Griekenland 

Ierland 

Kroatië 

Letland 

Malta 

Moldavië 

Oostenrijk 

Portugal 
(Azoren) 
Turkije 

Zweden 

Zwitserland 

Afgebeelde persoon Waarde Datum 

SallySalminen(1906-l976) 2.80ni. 06-05 
proza 
Isabelle Sandy (1884-]975) 60p. 07-05 
proza 
Marie Gevers (1883-1975) 30f. 06-05 
poëzie/proza 
NasihaKopIdzicHodzlc (1932-1995) 120d. 15-04 
proza (kinderboeken)/omroepster 
ElisovetoBagrjana (1893-1991) 101. 29-05 
poëzie 
Karen Blixen (1885-1962) 3.75 kr. *Q9-05 
proza 
Marie Under (1883-1980) 2.50k. 11-04 
poëzie 
Madame de Séviqné (1626-1696) 
[Eig. Marie de Rabutin-Chantol] 3 f. 29-04 
proza (brieven) 
Sappho(± 600 v.Chr.) 120d. *22-04 
poëzie 
LodyAugusto Gregory (1852-1952) 44 p. 02-04 
proza (toneel) 
CviielaZuzoric(±1551) 2.20 k. 11-04 
poëzie 
Ivona Briic Mozuronic (1874-1938) 3.60 k. 11 -04 
proza 
ZentaMourina (1897-1978) 0.36 Ls. 10-05 
proza 
Inez Soler (1910-1974) 30 c. 24-04 
proza/schilderes 
Julia Hasdeu (1869-1888) 2.201. 21-06 
proza blok 
Paulo von Preradovic (1887-1951) 7s. 17-05 
proza 
Natalia Correla (1923-1993) 98 e. "03-05 
proza 294 e. *'03-05 
HeildeEdlpAdivor (1844-1964) 40.0001. 05-05 
proza 
Astrid ÜngrenCI 907) 6kr. *03-05 
proza 
Corinna Bllle ("1912) 70 r. 14-05 
proza 

*: plus een postzegelboekje **: velletje 

hand. Er is echter nauwelijks 
sprake van zo'n bekendheid 
buiten de landsgrenzen. 

VEEL PORTRETTEN 
De postadministraties kozen 
vaak voor vrouwen die werk
zaam waren op het gebied van 
kunst, cultuur, wetenschap en 
andere gebieden, terreinen 
die een breed publiek niet al
tijd aanspreken. Het zou te 
ver gaan om te zeggen dat de 
Europazagels een wat elttatr 
karakter dragen, maar het 
leunt er wel tegen aan. 
De keuze voor een thema dat 
aan personen is opgehangen 

leidt bijna onvermijdelijk tot 
een veelvuldig gebruik van 
portretten. Deze overheersen 
dan ook op de bijna negentig 
zegels en vijf blokken. Geluk
kig wordt de saaiheid hier en 
daar enigszins gecompen
seerd door toevoeging van 
toepasselijke symbolen. Zo 
zijn op de Engelse zegel met 
het portret van de ballerina 
Margot Fonteyn ook haar bal
letschoenen afgebeeld. Italië 
beeldde aviatrice Carina Neg-
rone af met een tweedekker 
en de propellers van een vlieg
tuigmotor. Roemenië maakte 
gebruik van afzonderlijke vig-

215 



2. Kunstenaressen 

Land 

Engeland 

Duitsland 

Litouwen 

Portugal 

Slovenië 

Afgebeelde persoon 

Dame Elizabeth Frink(*l 930) 
beeldhouwster 
Käthe Kollwitz (1867-1945) 
beeldhouwster/graficus 
Paula Modersohn-Becker (1876-1907) 
schilderes 
BarboraRadvilaité (1520/22-1551) 
portretschilderij 
Helena Viero da Silva (1908-1992) 
schilderes 
IvanoKoblka (1861-1926) schilderes 
doek 'Boeket dahlia's' 
doek 'Kinderen in het gros' (detail) 
velletje met 4 x 2 zegels 

Waarde 

31 p. 

lOOpf. 

80 pf. 

l i t . 

98 e. 

75 Sit. 
65 Sit. 

Datum 

30-04 

03-05 

03-05 

27-04 

03-05 

18-04 
18-04 

216 

netten. Slovenië, een land dat 
vorig jaar ook al voor een uit
schieter zorgde, koos voor een 
creatieve oplossing door niet 
het portret van de schilderes 
Ivana Kobilca af te beelden, 
maar twee van haar schilderij
en. Een verademing tussen al 
die vrouwenportretten. 

AANTAL ZEGELS BEPERKT 
De meeste landen beperkten 
zich tot de uitgifte van één of 
twee zegels van doorgaans 
goede grafische kwaliteit zijn. 
Gibraltar gaf een serie van vier 
zegels uit, terwijl de Engelse 
bijdrage bestaat uit een nau
welijks zichtbare vermelding 
van het Europa-logo op twee 
van de vier zegels uit een ver
gelijkbare serie met verdien
stelijke Britse vrouwen uit de 
twintigste eeuw. De rechtsop
volger van de CEPT, 
PostEurop, heeft inmiddels be
sloten dat elk land met ingang 
van 1997 nog maar één Euro
pazegel mag uitgeven; blok
ken zijn voortaan zelfs taboe. 
Het is de vraag of deze richt
lijn strikt zal worden nage
leefd, want inmiddels is be
kend dat verscheidene landen 
voor dit jaar twee Europazegels 
in hun emissieprogramma 
hebben opgenomen. 
Het thema voor 1997 is overi
gens 'verhalen en legenden'. 

Het is maar de vraag of een 
dergelijk thema zich leent 
voor de uitgifte van één enke
le zegel. Uit talrijke voorbeel
den blijkt, dat voor het uit
beelden van zo'n onderwerp 
toch eerder series van rond de 
vier zegels nodig zijn. 

PRESENTATIE IN OVERZICHTJES 
In de afgelopen halve eeuw 
zijn al veel zegels met bekende 
en beroemde figuren uitgege
ven. Het was onvermijdelijk 
dat het verschijnsel 'meer van 
hetzelfde' zijn intrede deed. 
Hoewel dat ook het geval is bij 
de Europazegels van 1996 -
zie bijvoorbeeld de portretten 
van Moeder Teresa en Marie 
Curie - vinden we voor ver
scheidene thema's toch ook 
veel nieuwe aanwinsten. De 
uitgiften worden in dit artikel 
in het kort toegelicht en ver
der gepresenteerd in de vorm 
van overzichtjes voor zes 
hoofdsectoren. De kleine of 
moeilijker in te delen thema's 
zijn ondergebracht in de rest
categorie 'diversen'. 

t . SCHRIJFSTERS 
Schrijvende vrouwen zijn op 
de Europazegels van 1996 in 
de meerderheid. Afgebeeld 
zijn niet alleen schrijfsters van 
romans, maar ook die van to
neelstukken. Daarnaast ko-

3. Actrices 

Land 

Bosnië-
Herzegowina 
Bulgarije 

Denemarken 

Engeland 

Italië 

Polen 

Roemenië 

Spanje 

Tsjechië 

Afgebeelde persoon 

BahrijaNuriHodzic (1904-1993) 
operazangeres 
Katja PopowQ (1924-1966) 
operazangeres 
Asta Nielsen (1881-1972) 
filmster 
Dame Margot Fonteyn (1919-1991) 
ballerina 
Adelaide Ristori 
actrice 
Pola Negri (1896-1987) 
actrice 
HankoOrdonówno (1902-1950) 

Lucia SturdzoBulandro (1873-1961) 
actrice 
Carmen Amayo (1920-1963) 
flamencodanseres 
Emmy Destinn (1878-1930) 
sopraan 

Waarde 

80 d. 

40 L 

Skr. 

26 p. 

8501. 

tzl. 

40 gr. 

4140 L 

60 p. 

8kc. 

Datum 

15-04 

29-05 

09-05 

30-04 

29-04 

30-04 

30-04 

06-05 

06-05 

02-05 

men dichteressen in beeld, zo
als bijvoorbeeld de Griekse 
dichteres Sappho (ca 600 voor 
Christus) uit Lesbos. Zij was 
de belangrijkste vertegen
woordigster van de Aeolische 
lyriek en de grootste dichteres 
van de oudheid. Twee afge
beelde personen zijn interna
tionaal bekend: Astrid Lind-
gren en Karen Blixen. 
Zweden beeldde zijn geliefd
ste schrijfster af. Astrid Lind-
gren brak in 1945 door met 
haar romanfiguur Pippi Lang
kous, die overigens werd afge
beeld op een Zweedse zegel 
uit 1969. De televisie maakte 
Pippi tot een beroemdheid. 
Denemarken had nauwelijks 
een betere keus kunnen ma
ken met Karen Blixen, alias 
Isak Dinesen. Zij werd wereld
beroemd met haar roman Den 
afnkanske Farm, die in 1985 
door Sydney Pollack werd ver
filmd als Out of Africa, met Me
ryl Streep en Robert Redford 

in de hoofdrollen. 
Een opmerking over de Bul
gaarse zegel van 101. Diverse 
bronnen melden dat de dich
teres Elisaveta Bagrjana in 
1991 is overleden, maar op de 
zegel is het getal 1990 als over-
lijdensjaar opgenomen. 

2. KUNSTENARESSEN 
De meest in het oog springen
de uitgifte in de categorie 
'Kunst' is die, gewijd aan een 
schilderes uit Slovenië. In 
plaats van een portret van 
haar af te beelden, gaf Slove
nië er de voorkeur aan twee 
werken van de bewuste kun
stenares, Ivana Kobilca, voor 
het voetlicht te brengen. Op 
de zegels zijn de schilderijen 
Kinderen in het gras (detail) uit 
1892 en Boeket dahlia's tegen 
een lichtgroene ondergrond 
afgebeeld. De bescheiden be
lettering benadrukt de 
schoonheid van de zegels, die 
zijn verenigd in een velletje 



4. Weldoensters 

Land 

Albanië 

België 

Jersey 

Moldavië 

Roemenië 

Son Marino 
Voticoon 

Afgebeelde persoon Waarde 

Moeder Teresa r 1910) 51. 
Missionarissen van Naastenliefde Calcutta 1001. 

1501. 
Yvonne Nevejeon (1900-1987) 16 f. 
leidster kinderhulpwerk ONE/ 
redster vervolgde joden 
Elizobeth Gorrett 3 p. 

Elena Alistar(1873-1955) 
presidente Vrouwenliga 
Anno Asion (1897-1988) 
ons 
Moeder Teresa 
GionnoBerettoMolio (1922-1962) 
kinderorts/chirurge 
Editb Stein (1891-1942) 
Duitse katholieke theologe/filosofe 

*: velletje 

0.101. 

701. 

501. 
501. 

501. 

Datum 

? 
? 

*? 
04-05 

25-04 

21-06 

06-05 

22-03 
07-05 

07-05 

5. Koninklijk huis 

Land 

Andorra(F) 

Cyprus(Gr) 

Cyprus(Gr) 

Gibroltor 

Guernsey 

Hongarije 

Liechtenstein 

Luxemburg 

Man 

Monoco 

Afgebeelde persoon Waarde 

Ermessenda de Castellbó 
eerste vorstin von Andorra 
Coterina Comoro (1454-1510) 
koningin von Cyprus 
Mario Synglitiki 
onbekend 
Lady Dionor 1961) 
Prinses Anne (*1950) 
Koningin Elisabeth ('1926) 
Koningin-moeder Elisabeth (-1900) 
Koningin Elisabeth 
Prinses Anne 
Koningin Gizello (±980-1050/60) 
Prinses Elisabeth Wittelsboch 1837-1898) 
('Sisi', prinses van Beieren) 
Gravin Nora Kinksky (1888-1923) 
moeder van vorstin GIna von Liechtenstein 
Marie de Bourgogne (1457-1482) 

3 f. 

30 c. 

10 (. 

24 p. 
24 p. 
34 p. 
34 p. 
25 p. 
30 p. 
241 
75 f. 

90 r. 
75 r. 
16 f. 

Maria-Theresio von Oostenrijk (1717-1780) 25 f. 
Prinses Anne 
Koningin Elisabeth 
Prinses Grace Patricio Kelly (1929-1982) 

24 p. 
30 p. 

3 f. 

Datum 

04-05 

08-04 

08-04 

09-02 
09-02 
09-02 
09-02 
21-04 
21-04 

2-05 
2-05 

04-03 
04-03 
20-05 
20-05 
21-04 
21-04 
29-04 

van viermaal twee zegels. Op 
de velranden boven en onder 
zijn de gegevens in vier talen 
(Sloveens, Duits, Engels en 
Frans) vermeld. 
Duitsland voerde nogmaals 
Käthe Kollwitz ten tonele die 
eerder al in 1954 op een zegel 
werd afgebeeld. Herhaling 
van onderwerpen is een ken
merk van het steeds meer om
streden Duitse uitgiftebeleid. 

3. ACTRICES 
Ook bij de op de Europaze
gels van 1996 afgebeelde actri
ces komen we hoofdzakelijk 
namen tegen die alleen echte 
liefhebbers van een bepaald 
genre bekend in de oren zul
len klinken. De enige vrouw 
in deze categorie met een rui
mere bekendheid is ballerina 
Margot Fonteyn. 
Een algemene, bijkomende 
'handicap' bij dit thema is dat 

sommige van de beroemde 
vrouwen waarschijnlijk vooral 
bekendheid genieten bij de 
oudere generaties. Dat geldt 
bijvoorbeeld zeker voor Asta 
Nielsen, die wordt afgebeeld 
door Denemarken. Asta Sofie 
Amalie Nielsen was één van 
de grootste filmsterren uit de 
periode van de zogenaamde 
stomme film. Haar eerste film 
maakte ze in 1910. Ook film
ster Pola Negri is vooral be
kend bij de oudere generatie. 

4 . WELDOENSTERS 
Hoewel zij al vaker op postze
gels is afgebeeld, was het toch 
ondenkbaar dat Moeder Tere
sa op de Europazegels 1996 
zou ontbreken. Albanië gaf 
maar liefst twee zegels en een 
velletje met haar portret uit. 
Dat valt nog enigszins te ver
dedigen: Moeder Teresa is 
van Albanese afkomst. 

San Marino koos om heel an
dere redenen voor Moeder 
Teresa. Hoewel vrouwen in 
het politieke en maatschappe
lijke leven van dit ministaatje 
wel degelijk een rol vervullen, 
kunnen ze nog niet bogen op 
beroemdheid. Daarom werd 
besloten twee beroemde vrou
wen aan elkaar te 'koppelen': 
Moeder Teresa en de Italiaan
se filmster Gina Lollobrigida. 
Afgebeeld is een portret van 
Moeder Teresa en de handte
kening van Gina Lollobrigida. 
Het valt op, dat Moeder Tere
sa hier als vriendelijke oude 
vrouw is afgebeeld, terwijl de 
portretten van Albanië een 
ernstiger Moeder Teresa to
nen die ons een bijzonder in
dringende blik toewerpt. 

S. KONINKLIJKE VROUWEN 
Monaco maakte een nogal 
voor de hand liggende keuze 

en beeldde de in 1982 zo tra
gisch om het leven gekomen 
prinses Gracia af. 
Gibraltar , Guernsey en 
Man kozen voor afbeeldin
gen van leden van he t En
gelse koningshuis ; we mo
gen dat gerust als een 
zwaktebod beschouwen. 
Juist deze pe r sonen zijn 
one ind ig vele malen afge
beeld op postzegels van 
een groot aantal l anden . 
Hoogui t zal pr inses Diana 
- nu ze gesche iden is van 
pr ins Charles - voor taan 
he t filatelistische spotlight 
wel moe ten missen. Gibral
tar, Guernsey en Man leg
gen bij h u n uitgiften een 
relatie met de charitat ieve 
functies die de afgebeelde 
pe r sonen vervullen. Mis
schien da t da t h u n uitver
kiezing nog enigszins 
rechtvaardigt . 
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6. Gelijkheidsstrijdsters 
Land 

Finland 
Ierland 

Jersey 

Turkije 

IJsland 

Afgebeelde persoon 

Vrouw in stembureau 
Louie Bennett (18701956) 
vakbondsbestuurster/sufragette 
EmmellnePankhurst (18581928) 
sufrogette 
Nene Hotum 
volksheldin/vrijheidsstr jdster 
HalldóroBjarnadóttlr (18731981) 
stichtster diverse vrouwenorganisaties/ 
ultgeefster 
OlafiaJohannsdóttlr(1863l924) 

*: plus een postzegelboekje 

Waarde 

3.20 m. 
32 p. 

30 p. 

10.0001. 

35 kr. 

55 kr. 

Datum 

0803 
0204 

2504 

0505 

0505 

■'1804 

7. Diversen 
Land 

Aland 

CypruslT.) 

Faröer 

Griekenland 

Groenland 

Italië 

Malta 

Moldavië 

Portugal 
(Madeira) 
Rusland 

Slowakije 

Zweden 

Joegoslavië 

Afgebeelde persoon 

Fanny Sundström( 18831944). 
('de ongetroonde koningin van Aland') 

Waarde 

2.90 m. 

actief op cultureel/soclaal/polltlek gebied 
BerlaRemzlOzoran(*1931) 
journaliste 
KadryeHaluslHaclbulgur('1905) 
schooidirecteur/cultuurpolitlca) 
Vrouw aan zee 
Portret vrouw 

15.0001. 

50.0001. 

4.50 kr. 
7.50 kr. 

(ode aan alle Faröerse zeemansvrouwen) 
Amollo Fleming 
7 

Arnarulunnguoq/'de kleine vrouw' 

430 dr. 

4.50 kr. 
(18961933) langste sledevaart ter wereld 
Carina Negrone 
aviatrice 
Mabel Strickland (18991988) 
pollllco/uitgeefster kranten 
Maria SklodowskaCurle(18671955) 
wetenschapper (chemie/natuurkunde 
Gulomar VI heno (17051789) 
grootgrondbezltster/onderneemster 
E.R.Daschkowa (17111810) 
directeur Acodemie voor Wetenschap 
te St. Petersburg 
S.W. Kowolewskoja (18201891) 
wiskundige 
IzobelaTextorlsovó (18661949) 
botanicus 
Botanicus aan het werk/distel 
Cardus Textorianus 
Karin Koek (18911976) 
eerste vrouwelijke minister 
Onbekend 
Onbekend 

*: plus blok van tweemaal twee zegels 

750 L 

14 c. 

3.70 L 

98 e. 

1500r. 

1500r. 

BSk. 

8Sk. 

6kr. 

2.50 nd. 
5nd. 

Datum 

0605 

3105 

3105 

1504 
1504 

2204 

0509 

2904 

2404 

2106 

3105 

2005 

2005 

*0305 

*0305 

0305 

0705 
0705 
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6. GELIJKHEIDSSTRIJDSTERS 
De emancipatie van vrouwen 
is tegenwoordig vooral gericht 
op een rechtvaardige machts
verdeling tussen mannen en 
vrouwen; dat dan vooral door 
middel van de vertegenwoor
diging in bestuursorganen. 
Zeventig tot tachtig jaar gele
den stond het gelijkheidsstre
ven echter vooral in het teken 
van het verwerven van wette
lijk kiesrecht voor vrouwen. In 
ons land werd in 1979 een 
postzegel uitgegeven ter her
denking van het kiesrecht 
voor de Nederlandse vrouwen 

zestig jaar daarvoor. 
De zegel van 30 p. van Jersey 
toont een portret van de be
kende suffragette Emmeline 
Pankhurst met op de achter
grond een voor het vrouwen
kiesrecht demonstrerende 
vrouw. 
Op de Finse zegel is het uit
eindelijke resultaat van de ja
renlange, moeizaam verlopen
de strijd voor het vrouwenkies
recht in beeld gebracht: een 
vrouw brengt  vergezeld door 
haar kinderen  op het stem
bureau haar stem uit. De Fin
se vrouwen mochten in 1906 

als eersten in Europa (en als 
tweede in de wereld) van dit 
recht gebruik maken. 

7. DIVERSEN 
Tussen de uitgiften die onder 
de noemer 'diversen' kunnen 
worden gerubriceerd, zitten 
nogal wat minder courante 
thema's. Eén van de interes
santste onderwerpen kreeg 
gestalte op de twee zegels van 
Slowakije. Op de ene zegel is 
de botanicus (plantkundige) 
Izabela Textorisova afgebeeld, 
terwijl op de andere zegel een 
botanicus aan het werk is. Op 

deze zegel is ook de distel Car
dus textorianus afgebeeld. Be
paalde planten worden als 
een wijze van eerbetoon ver
noemd naar een botanicus. 
Opmerkelijk is ook de uitgifte 
van Faeröer: géén afbeelding 
van een individuele vrouw, 
maar twee zegels met afbeel
dingen gewijd aan een belang
rijke bevolkingsgroep op de 
Faeröer: zeemansvrouwen. De 
bewoners van de Faeröer heb
ben een intensieve relatie met 
het hun eilanden omringende 
water. 



NEDERLAND 
7IICx 100 — 
7IIDX 110 — 
7IIEX 115 — 
9IAo 45 — 
9IID0 45 — 
9IICO 45 — 
14Ax 300 — 
16Bx 200 — 
23Dx 525 -
24Cx 725 — 
24Jx 800 — 
26U 800 — 
27Gx 1076 — 
27Kx 975 -
32axx 200 — 
38ax 50 — 
39ax 175 — 
42ax 150 — 
37cx 1 0 0 -
39cx 1 2 5 -
42cx 150 — 
43cx 800 — 
47x 600 — 

1 

47/\x 700 — 
47Ao 200 — 
47Cx 626 — 
48Cx 1050 — 
480 500 — 
65/̂ x 110 — 
67Ax 30 — 
69Ax 20 — 
75/\x 100 — 
76Ax 60 — 
67Bx 27 60 
78Bx 140 — 
79Bx 325 — 
80x 950 — 
80o 850 — 
97xx 135 — 
97x 45 — 
970 30 — 
98x 65 — 
98o 20 — 
99x 175 — 
990 60 — 
lOOx 376 — 

lOOo 40 — 
101x 925 — 
1010 875 — 
104XX 500 — 
104x 190 — 
104O 145 — 
106XX 500 — 
105x 200 — 
105O 120 — 
130x 290 — 
130o 270 — 
131x 275 — 
1310 225 — 
133x 100 — 
133AX 110 — 
136/8XX 270 — 
164/Vxx 285 — 
164AX 125 — 
165/̂ xx 450 — 
165AX 275 — 
217AX 100 — 
346/9XX 575 — 
346/9X 300 — 

518/37XX 
1600 — 

518/37X 600 — 
534/7X 475 — 
544/8XX 19 60 
660/5XX 60 — 
556/Oxx 87 50 
563/7XX 28 — 
578/81XX 27 50 
583/7XX 20 — 
592/5XX 77 60 
602/6XX 24 — 
607/11XX 16 — 
641/5XX 30 — 
649/3XX 14 — 
666/9XX 20 — 
661/5XX 12 — 
666/Oxx 18 — 
671/5XX 46 — 
676/Oxx 13 — 
Luchtpost 
12/13XX 675 — 
12/13X 426 — 

Nieuwe prijslijst Nederland verschenen 

12/130 260 — 
Port 
I IBIVo 250 — 
8EfbxC 925 — 
IIAIIxC 575 — 
Blokken 
Spec aanb 
402/3Bxx275 — 
854XX 35 — 
858xx 4 — 
876XX 3 25 
886/8XX 100 — 
899XX 5 75 
917XX 10 — 
937XX 9 76 
983XX 20 — 
lOOIXx 12 50 
1024XX 9 — 
1042XX 11 — 
1063XX 4 — 
10B8XX 3 — 

LIECHTENSTEIN ZWITSERLAND 10-I5ct per Yv.Fr. 
Liecht 
1/3x 2 7 0 -
lAx 10 — 
2ax 105 — 
3bo 300 — 
25/39X 6 — 
40/2X 2 — 
49bx 27 50 
52/9X 250 — 
63/71X 245 — 
71x 120 — 
72/4X 80 — 
72/40 32 50 
75/7XX 52 60 
75/7X 35 — 
76/70 52 50 
78/1X 100 — 
82/9X 475 — 
90/3XX 60 — 
90/3X 30 — 
94/07X 575 — 
108/Oxx 135 — 
108/Ox 85 — 
111/3x 435 — 
114/6X 95 — 
117x 150 — 
129XX 125 — 
129x 95 — 
137/Ox 12 — 
141/2X 52 50 
153XX 17 60 
153x 11 50 
166/7X 6 50 
158XX 32 50 
158x 22 50 
159XX 12 60 
159x 9 — 
160XX 13 50 
160x 9 50 
161/6X 30 — 
167/lx 12 60 
172x 67 50 
182/5X 9 50 
193/6X 7 50 
213x 9 — 
214x 6 — 
218x 15 — 
222x 26 — 
2220 35 -
224/6X 13 50 
227x 20 — 
228/30X 17 50 
231x 6 — 
243/5X 26 — 
250x 20 — 
266XX 15 — 
266ax 500 — 
267x 100 — 
267ax 120 — 

xx=postfr 
K gekeurd 

Zola 
Betaling 

Geope 

1 N 
Laan 

(Tus 

268/Ox 66 — 
271x 17 60 
284/7X 47 50 
288/Ox 28 50 
294x 100 — 
295x 100 — 
300/3X 22 50 
304/7X 27 50 
309/2X 18 50 
313/4X 15 — 
315/8X 46 — 
327/Ox 20 — 
342A/9XX 30 — 
355XX 150 — 
373/6XX 4 50 
377XX 7 — 
383/6XX 3 76 
387/eincl ca 
15ctp Yv Fr 
Luchtpost 
1/6x 200 — 
7/8x 246 — 
9/13X 110 — 
14x 50 — 
15/6X 90 — 
24/33X 55 — 
34/7XX 20 — 
34/7X 16 — 
Blokken 
2xx 50 — 
2x 30 — 
20 46 — 
30 22 60 
4xx 130 — 
9xx 11 — 
lOxx 4 50 
l l xx 5 50 
12xx 4 75 
13xx 3 76 
14xx 5 26 
15xx 5 50 
16xx 6 — 
17xx 7 25 
18xx 6 50 
Dienst 
1/8x 425 — 
9/1 Ox 150 — 
11/12X 10 50 
13/6X 6 — 
16ax 55 — 
17/9X 57 50 
45/6XX 9 — 
Port 
1/12X 3 — 
13/200 40 — 
Zwitserland 
380 25 — 
40o 120 — 
41o 56 — 

480 30 — 
620 176 — 
76x 40 — 
77x 55 — 
810 70 — 
125x 100 — 
126x 8 — 
136axx 50 — 
136ax 30 — 
1370 7 60 
1420 6 — 
144x 145 — 
1440 3 — 
149/Ox 135 — 
149/0O 8 6 -
151/3X 100 — 
161/30 105 — 
154/6X 50 — 
154/60 52 50 
168/9X 27 50 
168/90 22 50 
170/2X 5 — 
173/50 20 — 
176/80 17 50 
185/7X 14 — 
185/70 30 — 
188/lx 15 — 
188/10 40 — 
192/5X 10 — 
192/60 32 50 
196/1 lx 225 — 
206x 37 50 
207x 16 — 
208x 24 — 
209ax 20 — 
210x 35 — 
211x 110 — 
207ax 15 — 
208ax 22 50 
210ax 26 — 
211ax 40 — 
212/3XX 4 50 
212/30 4 — 
214/7X 4 50 
214/70 6 50 
218/lx 3 — 
218/10 6 75 
222/5X 3 25 
222/50 7 25 
226/9X 3 — 
230O 5 — 
231/4X 3 75 
231/40 5 — 
235/8X 3 26 
235/80 6 — 
244x 60 — 
2440 2 50 
2450 32 60 
246/90 4 50 

260/3O 12 60 
254/90 12 50 
263/60 7 50 
267/0O 6 50 
271/70 8 60 
278/10 6 60 
282/50 6 50 
286/80 12 50 
298/10 13 50 
305/6O 3 60 
307/0O 11 60 
313AX 8 50 
313BX 32 50 
313CX 20 — 
314/\x 5 — 
314BX 22 50 
314CX 20 — 
315/U 7 50 
315BX 36 — 
315CO 25 — 
349/30 12 — 
368/6X 35 — 
4120 32 50 
4130 40 — 
4140 85 — 
4150 30 — 
4160 200 — 
419/20 20 — 
423/Eind 
ca 16 et per Fr 
Luchtpost 
1/2x 200 — 
3/9x 60 — 
3/90 76 — 
10/12O 70 — 
10a/2ax 70 — 
10a/2ao 50 — 
130 25 — 
140 47 50 
13a/5bx 190 — 
13ao 2 5 -
15bo 55 — 
16/8X 10 — 
16/80 25 — 
19/5X 20 — 
260 6 — 
27/34XX 90 — 
27/34X 65 — 
34Ax 10 — 
35x 4 50 
36/9X 14 50 
40x 15 — 
40o 27 60 
41xx 16 50 
41x 12 — 
410 15 — 
42/3XX 65 — 
42/3X 37 50 
44xx 32 60 

IS zpl, x=ong mpl, o=gebr, c =Certifica 
Alle zegels prima kwaliteit Volle garantif 

ig de voorraad strekt Porto extra tot ƒ 2 
postgiro 4417973 Onbekende klanten vc 

Teruggaverecht 7 dagen 
ld van woensdag t/m zaterdag 10 00-18 

T E R P H 1 
van Meerdervoort 39, 2517 AD Den 
sen Metropole en Anna Paulownastr 

Telefoon 070-3635080/3203155 

44x 25 — 
45xx 7 60 
45o 6 — 
46xx 3 — 
47xx 4 50 
48xx 4 60 
49xx 4 — 
Blokken 
3x 7 50 
3o 40 — 
4x 40 — 
40 30 — 
6x 70 — 
lOx 40 — 
14x 200 — 
14obnef210 — 
16xx 115 — 
16x 90 — 
16xx 17 50 
17xx 60 — 
18xx 8 — 
19xx 10 — 
20xx 3 — 
21xx 4 -
22xx 1150 
23xx 1150 
24xx 7 — 
26xx 6 — 
26xx 6 60 
Dienst 
1/8x 550 -
48Ao 14 — 
66o 17 60 
760 90 — 
185/02X 46 — 
227/47XX 8 5 -
2450 7 -
2460 10 — 
2470 22 60 
257/68X 70 — 
270/8X 40 -
279/84X 17 50 
285/95X 52 60 
296/15 
Kxx 725 — 
296/306X 25 — 
313/5KX 380 — 
364/61XX170 — 
362/Eincl ca 
15 et per Fr 
Port 
1/8o 50 -
120 450 — 
14o 215 — 
42/60X 25 — 
55/62X 20 -

at NVPH, 
5 echtheid 
50 -
oruitbet 

00 uur 

L A 
Haag 
aat) 

ENGELAND MACHIN-ZEGELS 
VOOR HET DAVO-ALBUM (met supplement 1996) 

Blad 
40 
41 
41a 
80 
84 
88 
93 
97 
102 
107 
118 
123 
127 
131 
A l 
A2 
A3 
A4 

Aantal 
30 wrd 
32 w r d 

9 wrd 
3 wrd 
1 wrd 
1 wrd 

12 wrd 
10 wrd 
15 w r d 
7 wrd 
7 wrd 
1 wrd 
1 wrd 
5 wrd 

27 wrd 
15 w r d 
17 wrd 
14 wrd 

Prijs 
16 50 
60,60 
90 50 
22 05 
12,50 
13 75 
23 00 
21 50 
30 95 
12,00 
13 90 

4 50 
6 00 

15 55 
181 35 

16,00 
70 45 
99 75 

Blad 
A5 
A6 
El 
E2 
R2 
R3 
R3a 
R4 
R5 
R5a 
R6 
R7 
R8 
R8a 
R9 
RIO 
RIOa 
R i l 

Aantal 
24 wrd 
13 w r d 
18 wrd 
15 wrd 
30 wrd 
26 wrd 

15 wrd 
16 wrd 
33 wrd 
12 wrd 
33 wrd 
21 wrd 
18 wrd 
15 wrd 
24 wrd 
24 wrd 
19 wrd 
12 wrd 

Prijs 
102 50 
27 75 
29 15 
37 00* 
26 35 
23 50 
36 50 

31 55 
22 40 
6 30 
58 55 
73 00 
35 90 
92 50 
42 70 
44 70 
96 25* 
32 40 

Aanvullende waarden voor biz E2 
Aanvullende waarden voor biz RIOa 

8 wrd 
7 wrd 

17 50 
21 00 

Verzendkosten onder ƒ 250 - ad ƒ 3 - (verzekerd ƒ 10 - ) extra Lijst met losse 
nummers op aanvraag Ook voor LEUCHTTURM album lijst op aanvraag 
Rest postfris Engeland vanaf 1888 zie december 1996 prijslijst (ƒ 2 50 op 
postbank O W ï n g e l a n d ) 

Prijslijst postfris Zuidelijk Afrika 
In maart komt onze prijslijst Zuid Afrika Bophuthatswana Ciskei Transkei 
Venda Zuid West Afrika en Namibië uit U kunt kunt deze lijst ontvangen 
door ƒ 2 50 over te maken op onze Postbankrekening o v v Prijslijst Zuidelijk 
Afrika Deze voorraad is ook aanwezig in het Postmuseum te Den Haag op 
22 en 23 maart t i jdens SAPEX tentoonstell ing 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

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

Tel 038 4213838 (fax 038 4226330) 
Postbank 3931929 

FILATELIE "DE BOEIER" 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 
Postzegels in luxe kwaliteit postfns of gestempeld, geen fdc's 
Pnjslijst gratis op aanvraag Prijzen in Nfl 
UIT ONZE P R I J S L I J S T Z W I T S E R L A N D P O S T F R I S (nummering ,.i,ens M O E D 

128 29 
130 32 
133 35 
142 
143 44 
146 48 
149 51 
153 55 
172 74 
175 78 
185 88 
209 12 
214 17 
218 21 
222 25 
226 
229 32 
235 38 
241 44 
246 49 
250 55 
262 65 
266 69 
281 84 
287 90 
294 96 
blok 2 
306 09 
314 17 
blok 3 
321 24 
326y 
326z 
blok 4 
328 30v 

397 50 
240 — 
125 — 
420 — 
82 50 
1 9 -
32 50 
32 50 
29 50 
32 — 
25 — 
7 — 
5 — 
5 — 
4 50 

195 — 
4 50 
5 50 
5 — 

15 — 
150 — 
10 — 
9 25 
9 25 
8 75 

13 — 
120 — 
12 — 
4 75 
9 — 

29 50 
125 

47 50 
107 50 
295 — 

328 30w 240 — 
328 30x 
331 34 

40 — 
5 50 

335 43 
356 
357 58 
359 62 
blok 5 
373 76 
377 85 
386 
387 94 
396 97 
398 
399 02 
blok 6 
405 07 
408 09 
blok 7 
412 15 
416 
blok 8 
blok 9 
420 21 
blok 10 
424 27 
428 30x 
43134 
435 37 
439 42 
443 44 
blok 12 
460 63 
464 
465 68 
469 
471 74 
475 78 
480 83 
484 87 
488 91 

37 50 
1 — 
175 
6 — 

5 9 5 -
5 — 

69 — 
1 — 

115 — 
2 25 
1 — 
4 75 

160 — 
2 1 -
175 

145 — 
5 — 
0 25 

125 — 
120 — 

175 
1 1 0 -

5 — 
2 75 
8 25 
150 
5 75 
4 — 

240 — 
2 0 -
1 — 
6 — 
0 60 

12 50 
5 — 

12 — 
5 — 
5 — 

496 99 
508 11 
blok 13 
514 17 
518 
519 21 
522 24 
525 28 
529 40 
541 44 
545 49 
550 54 
555 59 
blok 14 
561 65 
566 69 
570 74 
575 79 
580 84 
585 
586 87 
588 92 
593 96 
597 01 
602 06 
607 10 
blok 15 
613 17 
618 22 
623 26 
627 31 
632 36 
637 40 
641 45 
646 37 
648 52 
653 56 
657 61 

2 75 
9 50 

127 50 
6 — 

48 — 
2 — 
2 75 

10 — 
29 50 
6 — 

3 2 -
17 50 
34 — 

390 — 
13 50 
7 50 

17 50 
13 75 
17 50 
6 50 
1 — 

15 — 
8 — 

15 — 
15 — 
5 75 

150 — 
15 — 
14 — 
5 75 

15 — 
10 — 
6 — 

11 25 
4 75 
9 25 

56 
9 75 

662 
663 67 
668 71 
blok 16 
674 78 
679 80 
68182 
683 86 
687 91 
692 95 
696 13x 
714 18 
blok 17 
720 21 
722 26 
727 30 
73135 
736 37 
738 41 
742 46 
747 50 
751 55 
756 57 
758 62 
blok 18 
764 67 
768 73 
blok 19 
775 79 
780 
781 
782 85 
786 88x 
786 90y 
791 94 
795 99 
800 01 
802 

0 60 
6 75 
2 75 

24 — 
8 50 
150 

25 — 
17 50 
6 25 
6 — 

22 50 
13 50 
58 — 
125 
9 — 
4 50 
7 25 
125 

49 50 
4 75 
4 50 
4 — 
175 
4 50 
7 50 

12 — 
8 25 
9 — 
4 25 
6 — 
0 70 
2 25 
3 75 
5 75 
2 — 
3 — 
1 — 
3 50 

803 07 
808 11 
blok 20 
814 18 
819 
820-21 
822 
823 24 
825 
826 30 
831 32 
833 35 
836 40 
841 
842 
843 44 
845 49 
850 
851 52 
853 57 
858 61 
862 65 
866 69 
870 73 
874 77 
878 86 
887 90 
891 94 
895 99 
899 
900 01 
902 05 
90610 
Voor met 

2 50 
130 
2 25 
2 — 
0 35 
150 
0 35 
0 60 
0 55 
2 — 
4 50 
125 
2 — 
0 35 
0 35 
0 95 
2 — 
0 35 
0 35 
2 — 
150 

1150 
2 — 
150 
2 — 
7 — 
150 
2 — 
4 50 
2 50 
1 — 
2 — 
2 50 

ver 
melde nummers 
en complete laar 
gangen zie onze 
gratis prijsliist 

Onze prijslijst heeft nummering volgens Michel Yvert en Zumstein 
Bestellingen schriftelijk of per fax Levering aan nieuwe klanten tegen vooruitbetaling of 
onder rembours 
BIJ bestellingen tot Hfl 200 - + 3 50 verzend /adm kosten (rembours + 16 -) 
Boven Hfl 200 - franco levenng Minimumorder s v p Hfl 5 0 -
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTING' 
Betaling door overmaken naar giro/ban kreken mg of bijsluiten betaalkaarten/eurocheques 

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 



F.S.J.G. HERMSE, SITTARD 

PORT-BETAAIDSTEMPELSII) 
mfMMASSEpasim VANIEFMTEUE 

Tot enkele tientallen jaren geleden beschouwden filatelisten frankeemrachlnestempels als 

waardeloos. Brieven met deze stempels verdwenen over het algemeen zonder pardon in de 

prullenmand of kwamen bij het oud papier terecht. Op die manier zijn helaas veel stempels die 

tegenwoordig zeer zijn gezocht, voorgoed verloren gegaan. Poststukken met de aanduiding Port 

i^faa/c/ondergaan nog steeds hetzelfde lot als vroeger de frankeermachinestempels 

ondergingen. De bedoeling van het nu volgende artikel is de vraag op te werpen of dit terecht is. 

Port betaald het volgende ver
meld: 

'Op grond van het bepaalde 
in art 63, 6e lid van de Drgb 
van 13 oktober 1955, La N 
(Postbeschikking), wordt 
voortaan in het binnenlands 
verkeer gelegenheid gegeven 
tot frankering van brieven 
d.m.v. de aanduiding 'Port be
taald'. De aldus gefrankeerde 
brieven kunnen zonder mach-

De aanduiding Port betaald kan 
op twee manieren op post
stukken worden aangebracht: 
tijdens het drukproces van de 
envelop (een voorbeeld zijn 
de giro-enveloppen) of met 
behulp van een hand- of ma
chinestempel. Aangezien dit 
artikel over Port-hetaaldstem-
pels gaat, zal vooral de laatste 
methode aan de orde komen. 

GESCHIEDENIS 
Tijdens de periode voor de in
voering van de postzegel was 
het algemeen gebruikelijk dat 
het porto van brieven niet 
vooraf werd betaald. Dit was 
tevens een zekere garantie dat 
de brief ook werkelijk werd 
bezorgd: het porto moest im
mers nog worden geïnd. Daar
naast bestond de mogelijk
heid (soms de verplichting) 
om het port voor een gedeelte 
van de route te betalen (aßeel-
ding 1: brief, port betaald tot 
Keulen). Uitzonderlijker wa
ren brieven waarvan het gehe
le porto was betaald. Hiervoor 
gebruikte men geschreven of 
gestempelde aanduidingen 

als Post Paid, Port payé en Fran
co (vrij van port) - zie de aßeel-
dingen 2a, 2b en 2c. In Neder
land werden de stempels 
FRANCO ook na de invoering 
van de postzegels gebruikt 
voor de vernietiging van deze 
zegels. Spoedig was het ge
bruik van postzegels zo inge
burgerd dat dit soort aandui
dingen in stempels verdween. 
Later dook de aanduiding Port 
betaald weer op toen er door 
(oor logs) o m s t a n d i g h e d e n 
een tekort aan postzegels was. 
Zo werd in Duitsland veel het 
stempel Gebühr bezahlt ge
bruikt (afleelding3). In Neder
land werd en wordt het sys
teem Port betaald voornamelijk 
gebruikt voor massazendin
gen. 
Een voorloper van het huidige 
systeem was Frankering bij abon
nement. Deze wijze van franke
ring werd in februari 1892 in
gevoerd voor nieuwsbladen'. 
De adresbandjes van de bla
den moesten zijn voorzien van 
de aanduiding Frankering bij 
abonnement (zie afleelding 4), 
waarna deze zonder postze-

^yr,Q. 
f J^'(od^^j^trwx^<^' 

PORTPAYE FRANCO 

2a-c. Van links naar rechts de stempeloonduidingen Posf Paid, Port payé en Franco 

1 Aanduiding Fronco Collen (zie kader) op een brief uit 1786. 

gels konden worden verzon
den. Van deze mogelijkheid 
werd aanvankelijk weinig ge
bruik gemaakt omdat het ge
schatte port drie maanden 
vooruit moest worden betaald. 
Later werden de partijen op 
afrekeningsformulieren geno
teerd die van postzegels wer
den voorzien tot de waarde 
van het totale bedrag. Een tijd 
lang mochten hiervoor kin
derzegels worden gebruikt, 
hetgeen tot de bekende velaf-
stempeling leidde. Voor bij 
abonnement gefrankeerde 
stukken naar het buitenland 
werd het 'ten zeerste aanbevo
len' de aanduiding Frankering 
bij abonnement te vervangen 
door Port payé, gevolgd door 
de naam van het kantoor van 
ter post bezorging"'^. Wanneer 
uitgevers dezelfde adresban
den of omslagen voor zowel 
binnen- als buitenland ge
bruikten mochten beide aan
duidingen onder elkaar wor
den aangebracht. De aandui
ding Port payé moest altijd wor
den onderstreept of omlijnd. 
Het dagblad De Telgraaf/ 
Nieuws van de Dag gaf een ei
gen interpretatie aan deze re
gels (afleelding 5). De fran-
keeraanduiding Frankering bij 
abonnement werd op 1 januari 
1976 afgeschaft. 

INVOERING VAN DE 
FRANKEERMETHODE PORT 
BETAALD 
In Dienstorder H93bis 
(1958)'^ stond over de invoe
ring van de frankeermethode 

tiging van de C D . ter verzen
ding worden aangenomen, 
mits aan de volgende voor
waarden wordt voldaan:' 

Hierna werden in de desbe
treffende dienstorder de voor
waarden vermeld. Die kwa
men op het volgende neer: 

- per zending moesten ten
minste duizend brieven wor
den aangeboden; 
- er moest gebruik worden ge
maakt van de gedrukte of ge
stempelde aanduiding 'Port 
betaald', gevolgd door de 
naam van het kantoor van ter-
postbezorging, in de rechter
bovenhoek van de envelop; 
- de zending moest vergezeld 
gaan van een ingevuld formu
lier P229B in duplo; 
- de frankeerkosten moesten 
bij aanbieding in gereed geld 
worden voldaan; er werd geen 
korting op het normale porto 
verleend. 

Later werd de mogelijkheid 
geboden op drie manieren te 
betalen^: 

- in gereed geld; 
- door middel van (giro) be
taalkaarten; 
- door storting/overschrijving 
op een ambtelijke postreke
ning. 

Ook werd er een bepaalde 
korting verleend (zie hierna). 
Vóór 1958 was het al inciden
teel toegestaan grotere partij
en als Port betaald te verzen-
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(22) Wehr Bez. Aachen. 

3 Kaart van 13 juli 1945 uit Mülheim-Ruhr met in het stempel de aanduiding Gebühr 
bezahlt 

den. Dit werd dan van geval 
tot geval bij Dienstorder aan
gekondigd. Een voorbeeld 
hiervan is Port betaald Weerf. 
Volgens Veenstra werd dit al 
in 1930 toegestaan in Vriezen-
veen''. 

EISEN TEN AANZIEN VAN DE 
FRANKEERAANDUIDING PORT 
BETAALD 
In de PTT-gids 1982' werd 
ovet de eisen die werden ge
steld aan de frankeeraandui-
ding Port betaald het volgende 
vermeld: 

'De stukken dienen boven het 
adres in de rechter boven
hoek te zijn voorzien van de 
gedrukte of door middel van 
een adresseermachine of 
stempel aajigebrachte aandui
ding Port betaald, gevolgd door 
de naam van het kantoor van 
terpostbezorging.' 

Voor het buitenland moet de 
aanduiding luiden Port payé, 
gevolgd door de plaatsnaam. 
Stukken met de aanduiding 
Port betaald/ Port payé met de 
plaatsnaam kunnen zowel 
naar binnenlandse als buiten
lands bestemmingen worden 
gezonden. 
Vervolgens worden de eisen 
opgesomd, waaraan de aan
duidingen moeten voldoen: 

om de aanduiding moet een 
kader zijn geplaatst; 

de ingesloten oppervlakte 
moet minimaal 300 mm^ en 
maximaal 60x30 mm bedra
gen*; 

het is niet toegestaan de aan
duiding op etiketten aan te 
brengen*; 

sinds 1989 zijn de mogelijk
heden verruimd": grootver
bruikers mogen een 'orna
mentele' aanduiding gebrui
ken, maar in de afbeelding 

bU abon«*-»' to»"* 

fr^'^^'^^'iOt*»^'^^ 
4 Tweeregeliq stempeltje 'Frankering bij 

jnnement Zundert'. 

mag de kleur rood niet over
heersen. 

' : deze laatste voorwaarde is m 1989 
niet meer terug te vinden 

Uit de voorbeelden in afieel-
ding 6 blijkt dat aan geen van 
de voorwaarden strikt de hand 
wordt gehouden. Opvallend is 
dat zelfs de PTT zich niet aan 
zijn eigen regels houdt. Zo is 
op de enveloppen van de giro
afrekeningen de aanduiding 
niet omkaderd en ook ont
breekt de plaatsnaam. Bij de 
zogenoemde '24-uursdienst' 
worden etiketten met Port be
taald gebruikt. Sommige af
zenders gebruiken aanduidin
gen die niet aan de minimale 
grootte voldoen, en soms 
dreigt de maximale grootte te 
worden overschreden. Machi
nale aanduidingen worden 
dikwijls met een soort fran
keermachine aangebracht in 
de - niet als 'overheersend' 
toegestane - kleur rood. 

HOE WERKT HET SYSTEEM PORT 
BETAALD? 
De voor-waarden waaraan men 
moet voldoen zijn sinds de in
voering van het systeem Port be
taald herhaaldelijk gewijzigd. 
Zo moesten aanvankelijk mini
maal duizend stuks van hetzelf
de gewicht worden aangebo
den''. Later' werd onderscheid 
gemaakt tussen ongesorteerde 
en gesorteerde of afgebundel-
de stukken. Voor ongesorteer
de brieven en briefkaarten be
droeg het minimum honderd 
stuks, gesorteerd en afgebun-
deld 500 stuks. Voor drukwer
ken bedroegen de minimum 
aantallen 250, respectievelijk 
500 stuks. Bij het afbundelen 
moest worden gebruik ge
maakt van de in 1979 ingevoer
de postcode. In tegenstelling 
tot voorheen^ werd er een 
kwantumkorting verleend. 
Deze was afhankelijk van de 
soort stukken, de wijze van aan
bieden (bundeling), de be
stemming (bijvoorbeeld plaat
selijk) en het aantal. 
Elke partij Port betaald-stukken 

H.ri.z.'i.'VLSSRa 
71,3D.VICTOR Haao 

inCE - ( A . l l . ) FRASCS 

5. Krantenbandje van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag met onder de be-
drijfsaanduiding de tekst Frankering bij abonnement/ Port Payé/ Deventer. 

moest vergezeld gaan van een 
aanbiedingsformulier: 

- formulier PI731 voor partij
en brieven en briefkaarten; 
- formulier PI 732 voor partij
en drukwerken, monsters, 
pakjes en petitspaquets; 
- formulier PI 703 voor partij
en dagbladen en periodieken. 

een eigen codenummer dat op 
het formulier PI731 (aßeelding 
7) moet worden vermeld, dat 
dus voor alle soorten partijen 
tezamen kan worden gebruikt, 
met uitzondering van periodie
ken en dagbladen. Hiervoor 
geldt het formulier PI 703. 
De partijen moeten met het 
aanbiedingsformulier in een 

PORT 
BETAALD 

I J l : l . l . l l J J M . a 

» P O R T B E T A A L D * 
«ARNHEM » 

D . S . 
D . S . M . RE ISBURO N ^ 
KOESTRAAT 1 
6 1 3 5 KN S i « * A M f -

24 UUR 
D I E N S T 

Port Be ta iM 

Dsventar 

WAVIN 
BRUCHTEFIWEG 86 
POSTBUS 5 
n70AA HARDENBERG 

PORT BETAALD 
PORT PAYÉ 

HAROENaERG 
PORT BETAALD 

DORDRECHT 

pon beuald 
Portoayö 

W98f1 

P o s t b u s 7 2 5 
1180 <S 

POflT BETAALD 
POFlTm'É 

AMSraVEEN 
«VSEAS 

6 Aan de duidelijk omschreven voorwaarden voor de Port betoo/c/-regeling bleek men 
zich niet al te strikt te houden, zoals uit deze voorbeelden blijkt 

Bij iedere soort moest een be
oordelingsexemplaar worden 
toegevoegd. Betaling ge
schiedde bij inlevering op het 
kantoor of door middel van 
een maandfactuur. Grote, lan
delijke klanten (banken, giro) 
kregen een bijzondere kor
tingsregeling. 
Bij de huidige regeling'' wordt 
onderscheid gemaakt tussen 
brieven, drukwerken, kaarten 
en pakketten. Verder zijn er 
nog regelingen voor aangete
kend, verzekerd vervoer, rem
bours, ongeadresseerde ver
spreiding en antwoordnum
mer. ts\ deze diensten hebben 

postkantoor worden aangebo
den. In een aantal grote plaat- r-
sen heeft men hiervoor een ^ 
aparte zaken- of businessbalie "" 
{afbeelding 8). Ook kunnen ^ 
firma's met de PTT een con- •* 
tract afsluiten, waardoor de s 
post 's morgens wordt ge- ^ 
bracht en 's avonds opge- ™ 
haald, inclusief partijenpost. 2 

SOORTEN - ^ 
FRANKEERAANDUIDINGEN PORT Wi 
BETAALD UI 
Men kan de aanduidingen 
Port betaald in drie groepen 
verdelen: 
- Port betaald aangebracht tij-



222 

0 
j 1731 

MÊÊÊ 

NMmUant 

AdrsE 

PotlcocM «n woonplaati 

Gmnchi 
parMuk 

S 

s 
s 
s 
e 
s 
0 

e 
B 

g 

e 
e 
9 

e 
9 

Alteen b.] henkenng rrwl een 1 D Brieven IQ D Frenker.nB mei regelt 

"" 
Le 

■uilen 4 D Drukwerk 
tten Nummer 5 D Pek,e»/pa 

B D Vertaegd 

kaarten 11 D Belitukken' 

14 D Lineeire verrekening 

9 D 0 CorreCM | 
Cotfe Aantal ttuks Pr.js |>er «luk Sedreg' Bedfeo" 

C f . 1 

Totaal 

Kwantumkorting A 

Te leclureren 

, ' 
f ( 

t 

9econvoJB«rd «oor 

1 
7. Formulier PI 731 van PTT Post (hier gedeeltijk afgebeeld) kon worden gebruikt voor 
de registratie van brieven, drukwerken, kaarten en pakketten (al dan niet aangetekend 
verstuurd, verzekerd vervoerd, onder rembours verzonden, ongeadresseerd verspreid 
of met gebruikmaking van een antwoordnummer ter post bezorgd]. Voor periodieken 
en dagbladen was een apart formulier, PI 703, in gebruik. 

dens het drukken van de enve
lop of kaart; 

machinaal aangebrachte 
stempels met de tekst Port be
taald; 
 handstempels met de tekst 
Port betaald. 

Zoals al werd verrmeld ga ik 
op de eerste soort niet dieper 
in, gezien de titel van dit arti
kel luidt 'Portbetaaldstem
pels. De al eerder genoemde 
giroenveloppen vormen een 
voorbeeld van het massaal ge
bruik van deze soort. 
Sommige firma's hebben de 
gelegenheid aangegrepen om 
iets moois te maken van zo'n 
prozaïsche aanduiding. De 

R EINDHOVEN 
Zaken 

Zkn Ehv 5387 

a ROTTERDAM 
Business Balie 

EKPRTPTP37556 

8. Deze aantekenstrookjes getuigen van 
fiet bestaan van aparte zaken or busi

f nessbalies bij de (grote) postkantoren. 

2 9ac. Creativiteit op de vierkante centi
— meter: Port fcetaoWstempels van Bona 
o. Ventura, de lucfitfiaven Schiphol en de 

firma Geba. 

uitgever Bonaventura toont 
op zijn enveloppen het be
drijfslogo (boom) en de lucht
haven Schiphol maakt recla
me voor het vliegen. De firma 
Cieba gebruikt de afbeelding 
van een postbode (afbeeldingen 
9a, 9b en 9c). 

Voor grote partijen  bijvoor
beeld 5000 brieven of druk
werken  wordt een kwantum
korting verleend. Verzenders 
die geregeld grote partijen 
aanbieden kunnen in aanmer
king komen voor een con
tractkorting. Dit zijn klanten 
(bijvoorbeeld banken) die 

jaarlijks tenminste f200.000,
besteden (na aftrek van de 
korting). 

TOEGESTANE AANDUIDINGEN 
In de PTTgids van 1982' wor
den drie soorten aanduidin
gen genoemd: 

 Port betaald en een plaats
naam, voor binnenlandse zen
dingen; 
 Port payé en een plaatsnaam, 
voor buitenlandse bestemmin
gen; 
 Port betaald/Port payé en een 
plaatsnaam voor zowel bin
nen als buitenlandse bestem
mingen. 

De tweede aanduiding wordt 
vrijwel alleen als machine
stempel aangetroffen. Dit is 

wel verklaarbaar: een afzen
der die post naar zowel bui
tenlandse en binnenlandse 
bestemmingen stuurt hoeft 
maar één stempel te laten ma
ken. Alleen voor afzenders die 
grote partijen naar het buiten
land verzenden loont het de 
moeite om dergelijke stem
pels aan te maken. In de Post
gids van 1989 zijn een aantal 
voorbeelden afgedrukt (zie 
afleelding 10). 
Instellingen die in meer plaat
sen vestigingen hebben, kun
nen met schriftelijke toestem
ming van de directeur van het 
postkantoor de aanduidingen 
gebruiken die in afleelding 11 
worden getoond. 
Deze aanduidingen zijn alleen 
toegestaan op postzendingen 
die worden aangeboden op 
een postkantoor waarvan de 

plaatsnaam op de envelop is 
aangegeven. Blijft alleen het 
probleem van de 'directeur 
van het postkantoor': in de 
nieuwe constellatie van PTT 
Post bestaat deze functionaris 
niet meer: men wende zich tot 
de Manager Klantenservice. 
(slot volgt) 

Noten: 
': Hägers Filatelistische Encyclope
die, Samson, Alphen aan den Rijn 
1979 
'': Postgids Binnen en Buitenland, 
deel IA: Voorschriften Postdienst 
1959, nummer 94 
"■: PTTDienstorder H 93 bis (1958) 
'': Verzamelde Voorschriften der 
PTT Deel 2: postdienst, brief en 
pakketpost, ingevoerd in 1948, bij
gewerkt tot 1973 
': PTTDienstorder Hl d.d. 
6.1.1955 
'': D. Veenstra, niet gepubliceerd 
concept Port betaald 1990 
': PTTgids 1982 pag. 91. 

~ 
Port betaald 
Rotterdam 

Portpayé 
Rotterdam 
PaysBas 

Port betaald 
Port payé 

Rotterdam 
PaysBas 

10. Port betaald/Pori payé met een plaatsnaam. 

Port betaald 
Nederland 

Port payé 
PaysBas 

Port betaald 
Nederland 
Port payé 
PaysBas 

11. Port betaald/Port payé zonder plaatsnaam, maar met Nederland en/of PaysBas; 
deze stempels waren in gebruik bij bedrijven met meer dan één vestiging. 

Pzh. N. de Neef 
Indonesië postfris 
Blokken 
6 
9 
10 
12 
16 
17 
19 
21 
23 
30/1 
34/5 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
47 
63/4 
63 
65 
66 
68 
81 
82/3 
MSI 
MS2 
MS3 

10,00 
33,00 
36,00 

4,00 
8,00 

60,00 
60,00 

7,00 
18,00 
11,00 
9,00 
4,00 
6,50 
3,50 
4,00 

25,00 
19,00 
6,00 
6,00 

80,00 
60,00 
21,00 
19,00 
45,00 
50,00 

150,00 
11,00 

8,50 
7,50 

nette plakker 
1/4 
6 
9 
13/4 
16 
17 

10,00 
4,00 

11,00 
3,00 
3,50 

22,50 

Bestel l ingen b.v.k 
(zat., m a a n d a g / d 
4335822 : kor t ing 

N. DE NEEF 

(Z.bloem) 
Zegels 
651B 
684 
685/6 
705/6 
710/2 
790/5 
880/2 
1005/9 
1029/1 
1055/6 
1718/0 
Port 
4/13 
52/5 
56/0 
Untea 
1/19 
IB23A 

N E D E R L A N D & 0 

17,50 
15,00 
15,50 

5,00 
11,50 

8,75 
3,25 
9,50 
5,50 
1,75 
2,50 

12,50 
5,00 
6,00 

67,50 
20,00 

TB's/brugparen 
1672 
1678/9 
1703/0 
1718/0 

3,50 
7,00 
6,00 
7,50 

Jap. Bezetting 
postfris 

5/12 
9 
11 

37,50 
2,00 
5,00 

Java en Mad. 
10 
11/15 
46/7A 
Sumatra 
22A 

20,00 
5,00 

12,00 

95,00 

. schr i f te l i jk (boven 
n s d a g van 11.002 
2 % of 4 % boven f 

POSTBUS 14 

Indonesië 
(vig. Prangko) 
postfns 
167C 100,00 
luxe plakker 
167C 50,00 

Nederland 
postfris compl. 
jaargangen 
752/763 12,50 
811/835 3,50 
836/855 32,00 
856/875 7,00 
876/899 16,00 
900/917 11,00 
918/938 16,50 
963/983 25,00 
984/001 20,00 
1002/024 16,00 
losse nrs.postfr. 
340,756,783 25% 
737,790,806 20% 

G. 
Nederland 
postfris auto

maatboekjes 
1H 
6a 
6c 
6fFQ 
7bF 
8c 
lOaF 
12a 
13a 
14b 
29 
30 
31 
32 
35 
36 
37 
38 
40 
41 

7,50 
5,75 

37,00 
40,00 

4,00 
45,00 
12,00 
16,00 
19,00 
5,00 
4,50 
3,75 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 

14,00 
5,00 
5,00 
5,50 

Samenstelling met uitsluitend complete 1 
uitgiften in luxe postfrisse kwaliteit en 1 
een cat. waarae van: 1 

ƒ100,- ƒ200, - ƒ300, - 1 
Nederland 15,- 32,- 52,- 1 
Ned. Antillen 8,- 17,- 27,- 1 
Indonesië 18,- 42,-
Sunname 12,- 26,-
Rep. Suriname 10,- 2 1 , -

Nederland luxe blanco FDC's 
171 t/m 231A (cat.wrd. ƒ 298) 
232 t/m 269A (cat.wrd. ƒ 318) 
270 Vm 288A (cat.wrd. ƒ 173) 
Ned. Antillen luxe blanco FDC's: 
E l , 12, 15, 18/20, catwrd. ƒ 99,-

69,-
42,-
33,-

39,-
52,-
39,-

19,-

ƒ 1 0 0 , - f ranco). Tel. 0523 -614978 
2.30) Bij vooru i tbeta l ing o p Postg i ro 

500 , - . Grat is pri jsl i jst o p aanvraag. 

3 7700 AC DEDEMSVAART 

1 



G. DE JONG, HEEMSTEDE 

JUBIUUMZEGELS1923 
VAN 2 EN 35 CENT 
Nimm vondsten in M afgßbpmjmr 

Ook vorig jaar werd weer een aantal gezochte variëteiten 

van de Jubileumemissie uit 1923 gemeld. Het gaat om de 

zegel van 2 cent met lijntanding 12x11V2 en de zegel van 35 

cent met lijntanding 11x11. De heer De Jong uit Heemstede 

doet verslag. 

De Nederlandse Vereniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH) zond twee gebruikte 
exemplaren in, beide met het 
stempel Rotterdam (zie de af
beeldingen 1 en 2). 
Postzegelveiling Rietdijk uit 
Den Haag legde een onge
bruikt exemplaar ter keuring 
voor {aßxeldmg 3). 
Een vierde exemplaar, dit
maal met het stempel Bergen 
N.H., werd door een verzame
laar ingezonden (aßeelding 4). 
Zoals gezegd: alle hiervoor ge
melde exemplaren bleken 
echt te zijn. Maar dat gold niet 
voor de overige exemplaren 
die voor keuring werden inge
zonden. Behalve een aantal ze
gels waarvan de eigenaren niet 
nauwkeurig genoeg hadden 
gemeten, werden ook twee 
vervalsingen voorgelegd. Bij 
het ene exemplaar was de ver
ticale perforatie nagetand, ter
wijl bij het andere exemplaar 
kennelijk was ge
tracht door de 
zegel uit te rek
ken de tanding 
l l ' / a i n 11 om te 
toveren. 
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35 CENT MET LIJNTANDING 
11X11 
In het afgelopen jaar werd 
weer een aantal Jubileumze
gels van 35 cent met lijntan
dring 11x11 ter keuring bij 
mij ingeleverd. Hiervan ble
ken er vier echt te zijn. Het 
aantal tot dusver gevonden 
exemplaren komt daarmee 
op 112. 

plaren echt te zijn. Tot de ge
keurde exemplaren behoor
den een zegel met het stempel 
Leiden en een exemplaar met 
het stempel Schin op GeuUe; 
beide plaatsnamen waren mij 
op deze variëteit tot nu toe on
bekend. 
Wat het negentiende exem
plaar betreft: dat was een post
frisse zegel, voorzien van een 
stuk velrand, die door natan
ding bleek te zijn vervals (zie 
aßeelding 5). 
De laatste jaren heb ik een 
aantal van dergelijke zegels 
onder ogen gekregen, al dan 
niet voorzien van een stuk vel
rand. Aangezien ze alle af
komstig zijn van dezelfde 
drukplaat zijn deze vervalsin
gen kennelijk door een en de

zelfde 'fabrikant' vervaardigd! 
Mocht u dus een op het oog 
echt lijkende zegel aangebo
den krijgen dan doet u er 
goed aan deze eerst te laten 
keuren voordat u tot aanschaf 
over gaat. 

NIEUWE KEURINGEN 
Als u exemplaren hebt van de 
hier beschreven zegels (2 cent 
Jubileumemissie 1923 met 
lijntanding 12x1 l ' / s en /of 35 
cent Jubileumemissie 1923 
met lijntanding 11x11) kun tu 
deze ter keuring aan mij voor
leggen. Het adres is 

G. deJong 
Bachlaan 24 
2102 EH Heemstede 
Telefoon 0235288881 

2 CENT MET 
LIJNTANDING 
12X1172 
In totaal werden 
er van de Jubi
leumzegel van 2 
cent met lijntan
ding 12x1 l ' A 
negentien exem
plaren ter keu
ring ingezon
den. Daarvan 
bleken achttien 
gebruikte exem

isasiö^a 

OElSa 223 



^ — I 

S A M E N S T E L L I N G : CHARLES B O I S S E V A I N 

Htetpostiljonsuniform uit 1818 is het eerste uniform van de posterij
en Het uniform geeft de postiljon, die overheidsdocumenten te 
paard vervoert, meer status en bescherming Op zijn borst een kope
ren uniformplaat. (Collectie Het Nederlandse PTT Museum, 
Den Haag) 

[3] INDUaiEF 
Het aparte en leuke van 
de bijdrage van een fila
telist aan historisch on
derzoek in het algemeen 
is zijn of haar wijze van 
benadering. Een filatelist 
is in eerste instantie toch 
een verzamelaar: uit
gaande van zijn collectie 
of zelfs een enkel stuk 
gaat hij op zoek naar de 
bredere context. Op 
deze wijze wordt heel 
wat (historische) informa
tie naar boven gehaald. 
Dit heet de inductieve 
methode, waarbij de on
derzoeker van bijzonder 
naar algemeen werkt. 

Perfins 
Persoonlijk spreekt mij in 
dit kader deïirmaper/o-
ratie {perfin) erg aan. 
Het idee dat iemand met 
een apparaat postzegels 
gaat perforeren om onei

genlijk gebruik te voor
komen vind ik overigens 
wel curieus. Hebben nu 
werkelijk zóveel mede
werkers van een bedrijf 
toegang tot de postze-
qelvoorraden dat zo'n 
klus erdoor wordt ge
rechtvaardigd? 
Maar goed, het gaat na
tuurlijk om de letters die 
worden uitgebeeld en 
om het bedrijf dat 'er
achter' zit. Ik kan mij zo 
voorstellen, dat met be
hulp van de enveloppen 
waarop de periin is ge
plakt, gemakkelijk te 
achterhalen valt om welk 
bedrijf het gaat, met wie 
het correspondeerde en 
misschien nog wel waar
over. 

Vlees en bloed 
Persoonlijk houd ik erg 
van bedrijfsgeschiedenis 
en monumenten van be-

224 

ZATERDAG 22 MAART: OPEN HUIS 
BIBLIOTHEEK EN STUDIEZAAL PH MUSEUM 
In vorige afleveringen van deze rubriek is al ver
meld dat de posthistorische en filatelistische biblio
theek van IV Philatelica (voorheen gehuisvest aan 
de Korte Poten in Den Haag) nu is ondergebracht 
in de bibliotheek van het PTT Museum. 
Graag stellen wij op 22 maart de museumbezoe
kers in stoot om een kijkje achter de schermen van 
de bibliotheek te nemen. Er wordt uitgelegd wat 
de mogelijkheden zijn om met behulp van onze 
nieuwe algemene studiezaal gebruik te maken 
van de publicaties, en van het beeld- en het docu
mentatiemateriaal. 
Deze dag valt samen met de jubileumtentoonstel
ling van de Zuid-Afrikaverzamelaars, dus een 
dubbele reden om naar Den Haag te komen. 
De dagen dat u terecht kunt op de studiezaal post-
waarden en poststukken zijn: 27 maart, 10 en 24 
april, 15 en 29 mei en 12 en 26 juni. We verzoe
ken u wel om u even telefonisch aan te melden: 
070-3307560. 

drijf en techniek. Met 
zo'n perfin in mijn hand 
zou ik onmiddeliik op 
zoek gaan naar riet be-
drijfsarchief en naar een 
nog eventueel resterend 
bedrijfspand. Uiteindelijk 
gaat riet toch om een 
eind negentiende-eeuws 
fenomeen, dus uit de pe
riode van de Industriële 
Revolutie. En wanneer ik 
dan de hele geschiedenis 
van zo'n bedrijf binnen 
mijn geestelijk bereik 
heb, don pak ik mijn 
perfin in de hand en laat 
mijn gedachten afdwalen 
naar de directeur en zijn 
secretaresse aan de 
POKO-machine, die de 
rollen postzegels staan te 
doorboren, t-let zijn men
sen van vlees en bloed 
voor mij geworden en 
mijn perfin heeft opeens 
emotionele waarde ge
kregen. 

Ingekleurd 
Bij bedriifshistorisch on
derzoek kan ook de de
ductieve methode wor
den gebruikt. We kijken 
dan waarin Nederland 
op industrieel gebied 
sterk was in een bepaal
de periode, splitsen dat 
uit naar regio's en be
drijfstakken en in tabel
len. Wanneer don duide
lijk is wat de werkelijke 
motoren waren voor 's 
lands economische ont
wikkeling besluiten we 
om een bepaald bedrijf 

ptt museum 
aan een nader onder
zoek te onderwerpen. 
Via het beleid, de gebou
wen, de financiën en het 
personeel komen we op 
de uitvoering van de 
werkzaamheden uit. We 
realiseren ons don mis
schien, dat er nog heel 
kenmerkende en archi
tectuur-historisch belang
rijke gebouwen van de 
firma zijn overgebleven. 
Bij het verzenden van de 
bedrijfspost is don mis
schien het doorboren van 
postzegels een onder
werp dat we ontmoeten 
en bij het verhelpen van 
telefoonstoringen komen 
we misschien de bedrijfs
kleding van de monteur 
tegen. En met deze con
crete en dagelijkse zaken 
wordt zo'n bedrijf ook 
wat 'ingekleurd' en gaat 
het voor ons leven. 

Dit soort bespiegelingen 
komt mij voor de geest, 
als ik denk aan het ko
mende weekeinde van 
29 en 30 maart, als de 
Perfin Club Nederland 
zijn tienjarig bestaan 
viert in ons museum. Ik 
ben bijzonder gelukkig 
met het feit dat dit sa
menvalt met de (laatste) 
gelegenheid om onze 

hartstikke goede en leuke 
tentoonstelling Pasvorm, 
kleding in dienst van 
promotie en protectie te 
bekijken en met de sa
menwerking die is ge
zocht met de Stichting 
Haags Industrieel Ert-
goed (SHIE). SHIE richt 
zich op nog resterende 
bedrijfspanden in Den 
Haag en de expositie 
Pasvorm schetst de ont
wikkeling van de be
drijfskleding van PTT van 
1818 tot heden. Aan een 
speelse, achttien meter 
lange, kapstok worden 
ongeveer veertig ver
schillende kledingcombi-
naties getoond. 
Hoewel de twee evene
menten geheel los van el
kaar staan wordt tijdens 
Perfilex 97 op verschil
lende wijzen aandacht 
besteed aan diverse as
pecten van bedrijfsge
schiedenis. Hopelijk ver
sterken deze activiteiten 
elkaar en hebben we 
veel belangstelling. Ik zal 
er in ieder geval zijn! 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserva
tor Posthisforie en Filatelistische 
verzamelingen bi) Het Neder
landse PTT )v\useum te Den 
Haag 

Het ribfluwelen (katoenen) uniform voor de technische dienst volgens het Rijkskledingbesluit van 1954 
(Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 



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

Giro: 73.31.882 

Wij zijn geopend op: 
DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG 

(openingstüden: do/vr. 9.00 -17.00 - za. 10.00 -15.30 uur en volgens afspraak) 

VRAAG VRIJBLIJVEND DE VOORWAARDEN 
VOOR HET PPC-CLUBIJDMAATSCHAP AAN 

EN ONTVANG TEVENS GRATIS ONZE 
PARTUENLIJST (die wekelijks wijzigt!!). 

BENT U NOG STEEDS OP ZOEK NAAR 
GOEDKOPE, ORIGINELE, ONGETELDE, 

AVONTUURLIJKE PARTIJEN? 
DAN BENT U BLLJKBAAR NOG NIET BU ONS 

OP BEZOEK GEWEEST!! 

BU ONS TREFT U MAANDELUKS DE 
GROOTSTE SORTERING NIEUWE PARTIJEN/ 

COLLECTIES EN RESTANTPARTIJEN AAN. 

! NIEUW l 
"HET PPC-BONUSSYSTEEM" 

Elke PPC-klant ontvangt vanaf maart bij 
aankoop van een partij/doos/collectie een 

PPC-BONUS-kaart. 
Op deze persoonlijke kaart wordt genoteerd 

voor welk bedrag u gekocht hebt. 
Elke volgende aanschaf die u bij PPC doet 

wordt op deze kaart bijgehouden. 
Tevens wordt het totaalbedrag van alle keren 

dat u gekocht hebt bijgehouden. 
Nä de 5e keer hebt u het recht om een nieuwe 
aankoop te doen, maar LET OP!!... nu met 

30% KORTING. 
Het maximumbedrag waarover u deze 

30% korting krijgt is het totaal bestede bedrag 
van de voorgaande 5 keren die op uw 
PPC-bonus-kaart geregistreerd zijn. 

Levering alleen onder rembours of na vooruitbetaling 
Goede parkeergelegenheid (op zaterdag vnj parkeren') 

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS KANTOOR 

f ^ \ MEGA PLATEN- & CD-BEURS 

MUSIC & FILM MEMORABILIA EXPO 1997 

met uw eNtReeeewijs cRatis toegaNj; 
tot De mega ptateN-t cD-BeuRS 

music i iitm memoRaeiLia expo 
expositie vaN eigewDommeN vaN vip's 

De fil.m-, tv- eN muziekweRelD. 

I N L i C H t I N C e N 

teL. 0 3 0 295 55 6 0 
f a x 0 5 0 294 05 79 

f 1 2 , 5 0 peR peRsooN peR o a g 
F 1 0 , peR peRSOON peR o a g m e t Reouct ieBON o f u pas 
f 2 0 , "^peR peRSOON VOOR BeiDe o a g e N 
f 1 0 , P P P D VOOR 60+ CN klNDCReN VaN 4 t o t II j aaR 

5 EN 6 APRIL 1997 
van 10.00 to t 17.00 uur 
JAARBEURS UTRECHT ^«arbeuï^"^'^^'' 

I n te rna t iona le Verzameldagen 5 en 6 apr i l 1997 

r e d u c t i e b o n 
v o o r m a x i m a a l 2 p e r s o n e n 

Bij inlevering van deze reductiebon betaalt u per persoon f 10,- entree 
i.p.v. f 12,50. Voor beide dagen (10-17 uur) geldt het gereduceerde 

tar ief van f 20,- per persoon. 



urTGiFïEni 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 don 
wil dat zeggen dot de gegevens von 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van moort (3) 
opbladzi|de223 
Als bi| een zegel geen omschriiving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
oms(hri{ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen 
Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch m dot derge-
li|ke emissies in tentoonstellingscollec-
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALBANIË 
2 0 - 9 - ' 9 6 . Gedenkjaren. 
10,851. Resp. wiskundigen Gott
fried W. Leibniz (1646-1716), 
René Descartes (1596-1650). 
2 5 - 9 - ' 9 6 . Tweehonderdvijftigste 
geboortedag van de Spaanse schil
der Francisco de Goya (1746-
1828); schilderijen. 
10,601.; blok van 100 L Resp.'de 
naakte Mojo', 'Doöa Isabel Cobos 
de Porcel'; zelfportret. 

ANDORRA FRANS 
12 -9 - '96 . Internationale 
museumdag. 
60P.Oudstriikiizer. 
7 -1 - ' 97 . Herdenking Francois 
Mitterrand (1916-1996). 
3.- F. Portret, tekst 'Coprincep 
d'Andorro, 1981-1995'. 

BELGIË 
Zie pagina 177. 

BULGARIJE 
Afbeelding melding 1/74. 
14-10 - '96 . Honderd jaar natio
nale kunstacademie. 
15 K. Getal 100 afgebeeld als 
kunstenaar met penseel en palet, 
kunstacademie. 
21 -10 - ' 96 . Turkse leger versla
gen door Bulgaarse troepen onder 
aanvoering van Tsaar Simeon I 
(regeringsperiode 893-927) 1100 

jaar geleden. 
10 en 14 K. In samenhang met 
doorlopend beeld. Strijdtoneel, 
zwaarden. 
18 -11 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef'; 
kindertekeningen. 
7,15,20,60 K. 
26 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
15,60 K. Resp. kerstboom met 
kaarsjes; kerk, kerstboom, ster. 
11 -12 - '96 . Honderdste geboor
tedag van schilder Zsanko Lavre-
nov (1896-1978). 
15 K. Schilderij met stadsgezicht. 

CYPRUS TURKS 
3 1 - 1 0 - ' 9 6 . Europees voetbal
kampioenschap, Engeland. 
15.000,35.000 Tl. Resp. rij voet
ballen met beeldmerk; voetbal, 
vlagqen deelnemende landen, 
beeldmerk. 
23 -12 - ' 96 . Gedenkjaren. 
10.000,20.000,50.000,75.000 
TL. Resp. civiele hulpdiensten, pre
senteren vaandel, kinderen bij 
bron, milieubescherming. 

DENEMARKEN 
13-3 - '97 . Honderd jaar'Fri-
lands' (openlucht) museum. 
3.50,3.75,5.-, 8.75 kr. Resp. 
'Stub'(bok)molen van Karlstrup 
(symbool van het openluchtmuse
um), watermolen van Ellested, 
schuur van herenboerderij van 
Fjellerup, boerderij van Remo. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 2/146. 

ESTLAND 
Afbeelding melding 2/146. 
24 -10 - ' 96 . Frontceerzegel type 
'staatswapen'. 
2.50 kr. Staatswapen. 
2 1 - l - ' 9 7 . Kastelen. 
4.80 kr. Kasteel Viljondi, 1244. 

FINLAND 
Afbeelding melding 2/146. 
3 0 - 1 - ' 9 7 . Honderd jaar postor
derverkoop. 
2.80 Fm. Postpakket. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 2/146. 
3 1 - 1 - ' 9 7 . Twintigste verji 
van het 'Centre Georges Pompi
dou'. 
3.- F. Buitenaanzicht. 
8-2-'97.Wenszegels. 
3.- F. Tweemaal. Resp. 'faonne 
fête' (letters met confetti), 'joyeux 
onniversaire' (met zeilboot, hoed, 
bloem, kaars, ring, hort, strik, 
auto, schoen, zonnebril, ballon, 
vliegtuig). 
14 -2 - ' 97 . Tweehonderdvijftig 
jaar nationale school voor weg- en 
waterbouw ('des Ponts et Chous-
sées'). 
3.- F. De 'nieuwe' school. 
22-2 - ' 97 . Guyanees erfgoed; 
'Soint-Lourent-du-Moroni'. 
3.- F. Toegangspoort van het 
tronsportatiekomp. 

GRIEKENLAND 
Afbeelding melding 2/146. 

GIBRALTAR 
12-2 - '97 . Katten. 
5,24,26,28,30,35 p. Resp. 
'tabby American shortnair', 'Manx 
red tabby', 'blue point Birman', 
'red self longhair', 'British short 
hair tortoiseshell and white', 'Bri
tish bicolour shorthoirs'; postze-

12-2 - '97 . Europal 997; themo 
'sagen en legenden'. 
28,30 p. Beide tweemaal. Resp. 
de 'Mary Celeste' op ruwe zee, 
aan boord van de Mary Celeste, 
boot nadert de Mary Celeste, Mary 
Celeste met volle zeilen. 

HONGARIJE 
20 -9 - ' 96 . Uitgiftedatum mel
ding 11/795 'folkloristische bor
duur- en stofversiermotieven' 
(woorden van 300 en 500 Ft.). 

IERLAND 
16-1 - '97 . Fronkeerzegels; vo
gels". 
28,32,44,52 p., £ 1 . Resp. Parus 
coeruleus, Erithacus rubeculo, Fra-

tercula orctico, Tyto alba, Anser ol-
bifrons flavirostris. 
28-l-'97.'Love'/wen5zegels; 
dieren van de boerderij. 
32 p. Viermaal. Resp. kraaiende 
haan, koe afgebeeld tegen nach
telijke hemel, varken met knap-
zak, duivenpoor op boomtak met 
hort; postzegelboekje met twee
maal vier zegels. 

ITALIË 
7-1 - ' 9 7 . Tweehonderdste ver
jaardag van de 'primo tricolore'. 
750 L. Interieur van de 'Sola del 
Tricolore' met twee vlaggen. 
1 - 2 - ' 9 7 . Italioonse sport; we
reldkampioenschap alpineskiën 
'Sestrieres 97'. 
750,850 [.Symbolische voorstel
lingen. 
7-2- '97 . Honderdste sterfdag 
van Gahleo Ferraris (1847-1897). 
750 L Portret 

JERSEY 
10-3 - '97 . Geschiedenis van de 
luchtvaart, Vl/zestigste verjaar
dag 'Jersey Airport'; vliegtuigen. 
20,24,31,37,43,63 p. Resp. 
DH95 Flamingo, HPR1 Marathon, 
DH114 Heron, Boeing 737-236, 
BN Trislonder, Boe 146-200. 
15 -4 - ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
20,24,31,63 p. Resp.'Buil of St. 
Clement' (uit water opduikende 
stierenkop), 'Black Horse of St. 
Ouen' ('vliegend'paard met rui
ter),'Black Dog of Bouley Boy' 
(zwarte hond), 'Les Fontaines des 
Mittes' (twee sierlijke vrouwenfi
guren tussen varens). 

JOEGOSLAVIË 
1 -6 - ' 96 . Honderdvijftig jaar 
bouwkundig onderwijs in Servië. 
1.50 Ndin. Symboliscne voorstel
ling. 
2 2 - 7 - ' 9 6 . Honderdvijftigste ver-
joordog van de slagen bij Mortinici 
en Kruse. 
1.50,2.50 Ndin. Resp. vorst Petor 
I. Petrovic, lijfwacht. 

31 -8 - ' 96 . Ruiterfeest, Ljubicevo. 
1.50,2.50 Ndin. Resp. galop, ge
strekte galop. 
25 -9 - ' 96 . Zestig jaar dierentuin 
van Belgrado; fauna. 
1.50 en 2.50 Ndin. Tweemaal, in 
samenhang; éénmaal met vignet. 
Resp. Probosciger oterrimus. Gou-
ra scheepmokeri, vignet met twee 
honden' 'de schepping' van 
Michelangelo, Equus burchelli anti
quorum, Panthern tigris altoica. 
2 -10- '96 . Werelddag van het 
kind; kindertekeningen 
1.50,2 50 Ndin Resp. sprookje, 
vogel. 
17 -10- '96 . Medaillewinnaars 
Olympische spelen Atlanta 1996. 
2.50 Ndin. Viermaal. Resp. goud 
triotlon, brons geweerschieten, zil
ver basketbal, brons volleybal. 

KROATIË 
Afbeelding melding 2/146. 
16-8 - '96 . Verplichte bijplokze-
gel 'hulp aan Vukovor'. 
0.65 kn. Crucifix. 
1 - 9 - ' 9 6 . Verplichte bijplokzegel 
'strijd tegen drugsmisbruik'. 
0.65 kn. Brandende kaars, witte 
lelies en schelp. 
14-9- '96 . Verplichte bijplokze
gel 'Rode Kruis, week van de tbc-
bestriiding'. 
0.65 kn. Berglandschap. 
10 -10- '96 . Verplichte bijplokze
gel 'vijfenzeventigste verjoordog 
van de eerste isolatie van insu
line'. 
0.65 kn. Canadese fysiologen Sir 
Frederick Grant Banting (1891-
1941, Nobelprijs 1923) en Charles 
Herbert Best (1899-1978). 

LITOUWEN 
16-11- '96 . Uitgiftedatum mel
ding 1/74 'sport, bronzen medail
le Olympische spelen voor Litouw
se basketballers'. 

MACEDONIË 
l - 1 2 - ' 9 5 l Verplichte bijplokze
gel 'Rode Kruis, week van de strijd 
tegen aids*'. 

'2F 



1 den. Biologische symbolen voor 
man en vrouw, tekst. 
1 - 3 - ' 9 6 . Verplichte biiplakzegel 
'Rode Kruis, week van de tbc-

1 den. Beeldmerk, hand en appel. 
8-5 - '96 . Verplichte bijplakzegels 
'week van het Rode Kruis'. 
I den. Vijfmaal. Resp. tekst, vier
maal oorkonde met grondbeginse
len in Macedonisch, Engels, Frons 
en Spaans. 
l - 6 - ' 96 . Verplichte bijplokzegel 
'Rode Kruis, solldoriteitsweek'. 
I den. Verwoest gebouw, wijzer
plaat. 
8-9 - '96 . Vijf joar onafhankelijk
heid. 
10 den. Vlag, lakzegel van de op
stand in Ohrid (1903). 

MOLDAVIË 
6 -10- '96 . Stad Chisinou 560 
jaar geleden gesticht. 
0.10,1.30,2.401. Resp. stadhuis, 
cultuurpaleis, 'Mozaracne'-kerk; 
stadswapen. 

OOSTENRIJK 
21 -2 - ' 97 . Honderdvijftig jaar 
academie van wetenschappen. 
10.- S. Symbolische voorstelling. 
2 1 - 2 - ' 9 7 . Serie'Oostenrijks 
natuurschoon'. 
6.- S. Wijngaarden 'Nussberg'-
leopoldsberg/Wenen. 

OEKRAÏNE 
24 -8 - '96 . Vijf jaar onafhanke-
li|kheid. 
20 000 kb. Symbolische voorstel
ling (jaartallen 1991-1996, 
staatswapen, letter V, tok). 
31-8 - '96 . Eerste Oekraïense 
aardsatelliet. 
20 000 kb. Satelliet'Sitsch-1'. 
31 - 8 - ' 9 6 . Oekraïense locomo
tieven. 
20.000,40.000 kb. Resp. stoom
locomotief klasse 00, dieselloco
motief klasse 2 TE-116. 
14-9- '96 . Oekraïense vliegtuig
bouw. 
Blok met tweemaal 20.000 en 
tweemoal 40.000 kb. Resp. vlieg
tuig AN-124, portret vliegtuigbou
wer O.K Antonow (1906-1984), 
vliegtuig AN-2,AN-225. 

POLEN 
25 -9 - ' 96 . Muziek; jazzmusici. 
70 gr. Soxofonist en violist Zbi-
giew Seifert (1946-1979). 
9 -10 - ' 96 . Vijfenzeventig jaar 
PTT-museum in Wroclaw (Breslau); 
schilderijen. 
40 gr. Resp. 'poordenwissel op het 
poststation' van M. Waterski; 
'postkoets in Jagniotkowo' van 
professor Tdger. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 2/147. 

ROEMENIË 
12-9 - '96 . Inheemse fauna". 
70,150,220,740,1500,35001. 
Resp. Matrix notrix (slang), Testu-
do hermonni (schildpad), Aloudo 
orvensis (vogel met muziek-
schrift), Vulpes vulpes (vos), Pho-
coena phocaeno (dolfijn), Aquilo 
chrysoetos (arend). 
Zonder datum. Belangrijke per
sonen. 
100,150,370,1500 L. Resp. Ston 
Goleston (1875-1956), Corneliu 
Coposu (1914-1995), Horio Vinti-
lo (1915-1992), Alexandra Popo-
na{1906-1946). 
Zonder datum. Oude auto's". 
Twee blokken met vier zegels. 
1.70,150,220,2801. Resp. 
Spider (1930), Citroen (1932), 
Rolls Royce (1936), Mercedes-
Benz (1933). 
II. Resp. 120,2500,2550 (twee
maal) L Resp. Jaguar SS 100 
(1937), Bugotti type 59 (1934), 
Alfa Romeo 8C Grand Prix Monaco 
(1931), Mercedes-Benz Roadster 
(1936). 
Zonder datum. Kerstmis 1996; 
'Modona Romano'. 
150 [.Madonna met Kind. 
Zonder datum. 'Hong Kong 97'. 
Blok met zegel van 1500 L Mar
garet Thatcher (Brits minister-pre
sident) op bezoek bij Deng Xiao
ping (voorzitter van de centrale 
militaire commissie van de com
munistische partij in China). 

RUSLAND 
5-12- '96 . Gelukkig nieuwjaar. 
1000 r. Klok met wijzers op even 
voor twaalf. 
20 -12 - ' 96 . Geschiedenis van 

Rusland. 
1500 r. Viermaal. Resp. Wassih III 
(1479-1533), Iwon IV'de ver
schrikkelijke'(1530-1584), Fjo
dor Iwanowitsch (1557-1598), Bo-
risGodunow{1551-1605). 

SLOVENIË 
2 1 - l - ' 9 7 . Folklore; carnavals
maskers 'Cerkno lovforji'. 
20,80Sit.Resp.'Taterjast','Pust'. 
21-l-'97.BergSneznik(Snez-
nik: met sneeuw bedekt; Romeins: 
Mons Albius), 1796 meter hoog. 
20 Sit. Berg Sneznik met flora. 
21-l-'97.'Love'-zegel;Eros 
(god van de liefde; Romeins: Amor 
of Cupido). 
15 Sit. Collage van verschillende 
cupido's. 

SLOWAKIJE 
25 -9 - ' 96 . 'Schoonheid van het 
vaderland'. 
4,8,12 Sk. Resp.'Poppersee', 
'Steinbachsee', 'Strbské Pleso'. 
5-10- '96 . Schilderij uit het mu
seum voor moderne kunst, Stock
holm. 
14 Sk. 'De barokstoel' van Endre 
Nemes (1909-1985). 
5 -10 - ' 96 . Kunst uit het natio
naal museum, Pressburg. 
10 Sk. Beeldhouwwerk 'ingehou
den lachen' von Franz Xaver Mes
serschmidt (1736-1783). 
15-10-'96. 'Uitvindingen'. 
4,6 Sk. Resp. poordenboon Press-
burg-Trnavo, ééndekker von A. Ci-
novsky. 
5 -11 - ' 96 . Kerstmis. 
2 Sk. Dorp in kerstsfeer in de 
streek von Kysuce. 
13-11- '96 . Kunst. 
7 Sk. Portretschilderij von konin
gin Ntombi Twolo (scnilder: Andy 
Warhol, 1928-1987). 

SPANJE 
Afbeelding melding 2/147. 

TSJECHIË 
9-10-'96.Vierhonderdvijftigste 
geboortedag van de Deense ster
renkundige Tycho Brohe (1546-
1601). 
5 Kc. Portret. 
9-10- '96 . Oude vliegtuigen. 
7,8,10Kc.Resp.LetovSl,Aero 

A11,AviaBH21. 
13-11- '96 . Schilderijen uit het 
nationaal museum, Praag. 
9,11 Kc. In vellen met vier zegels 
en middenveld. Resp. 'de tuin van 
Eden'(JosefVóchol, 1884-1969), 
'ontbijt met ei' (Georg Flegel, 
1566-1638). 
13-11- '96 . Kerstmis 1996. 
3 Kt. Geboortetafereel. 

TURKIJE 
23-10- '96.Jaar van het mid
den- en kleinbedrijf. 
15.000 TL. Wereldbol, beeldmerk. 
13-11 - ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
van de universiteit van Ankara. 
15.000+2.500 TL. Symbolische 
voorstelling. 
17 -12- '96 . Historisch, maat
schappelijk en cultureel erfgoed. 
10.000,15.000 TL. Resp. openba
re bibliotheek in Amosyo, grote 
moskee en ziekenhuis in Divrigi. 

WITRUSLAND 
24 -9 - ' 96 . Kerken. 
3300 r. 'Nikoiaus'-kerk in Mogil-
jow, froncisconenkerk in Pinsk. 
16-10- '96 . Honderdste geboor
tedag van kunstwetenschapper Mi-
koiaSchtschakazichin(1896-
1940). 
2000 r. Portret. 

IJSLAND 
4 - 2 - ' 9 7 . Vogels; eenden. 
10.-, 500.00 kr. Resp. Mergusser-
rator, Anas crecco. 

ZWEDEN 
28 -2 - ' 97 . Dieren uit de Noordse 
ark (zie pagina 210). 
Vier zegels zonder waorde-oon-
duiding ter frankering van binnen
landse post met tekst 'brev inri-
kes' en 'ekonomibrev'. Resp. 
Equus przewalskii, Ponthero uncio 
(volwassen dier, twee jonge 
sneeuwpanters), Alopex logopus. 
28-2-'97.Wenszegels'vroHjk 
Posen'(zie pagina 210). 
Twee zegels zonder woorde-oon-
duiding met tekst 'brev inrikes'. 
Resp. bos gele narcissen, kleurrij
ke haan. 
28 -2 - ' 97 . Fronkeerzegel type 
'portret koning Corl XVI Gustaf'. 
Zegel zonder waorde-oonduiding 

met opdruk'brev inrikes'. 
28-2 - '97 . Fronkeerzegel type 
'portret koningin Silvia'. 
8.-kr. 

ZWITSERLAND 
11 -3 - ' 97 . Honderdvijftig joor 
Zwitserse spoorwegen". 
0.70,0.90,1.40,1.70 F. Resp. lo
comotief 2000, 'The Red Arrow' 
(gebruikt tijdens Expo 1964), 
'Pullman coaches' (luxe slaapwa
gens), 'Brötli-Bahn'. 
ll-3-'97.Gallo-Romeinse 
kunstwerken en vier verschillende 
stichtingen op archeologisch ge
bied. 
0.70,0.90,1.10,1.80 F. Resp. 
Venus von Octodurus (opgegraven 
in Mortigny, 1939) met tekst 'Fon-
dotion Pierre Gionoddo'; borst
beeld van Bacchus (god van de 
dronk, Grieks: Dionysus, opgegra
ven in Augusta Rouruco, 1918) 
met tekst 'Pro Augusta Rourico'; 
gevleugelde Romeinse godin Victo
ria (Grieks: Nike) afgebeeld op 
vaosscherf gevonden in luliomo-
gus in Schleitheim, Schaffhausen 
(Romeinse boden) met tekst 'Pro 
luliomago'; vloermozaïek met 
vrouwelijk theatermasker gevon
den bij Valien, kanton Fribourg in 
1989, tekst'Pro Valien'. 
l l - 3 - ' 9 7 . Posterijen; kinder
boek 'Globi joins the Postal Servi
ce' (65e boek in de serie over Glo
bi, creatie van Robert Lips). 
0.70 F Globi op skeelers bestelt 
brief en pakje, postauto op achter
grond. 
11 - 3 - ' 9 7 . Vijftigste verjaardag 
van de Noord-Atlantische luchtver-
binding. 
1.80 F. DC-4 van 'Swissair' boven 
wereldbol met Europa en Amerika; 
tekst 'Geneve - New York, 1947-
1997'. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
7-10- '96 . Vlinders. 
Zes woorden en blok. 
5-11 - ' 96 . Paarden 
Vijf woorden en blok. 
10-12- '96 . Katten. 
Zes woorden en blok. 

i 



ANGUILLA 
21 -6 - ' 96 . Koralen. 
20,80 c, $ 5. Resp. Siphonoaor-
gio mutabilis, niet vermeld, Rnipi-
dogorgio flabellum. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 2/147. 

ASCENSION 
7- l - '97. 'Hong Kong 97'; Plan
ten. 
20,25,30,65 p. Resp. Phoenix 
dactylifero, Furcraeo gigontea, 
Araucorio excelsa, Chomaerops 
humilis. 
l - 4 - ' 9 7 . Vlaggen. 
12,25,30,65 p. Resp. rode vlag 
met Maserk Ascension, RAF-vlog 
met Tristar, NASA embleem met 
shuttle Atlantis, witte vlag met 
HMS Northumberland. 

BAHAMAS 
3-2-'97. 'HongKong97'. 
Blok met zegel van $ I . 'Skyline' 
Hongkong, beeldmerk. 

BAHRAIN 
Afbeelding melding 2/147. 

BELIZE 
12-2-'97.'HongKong97',jaar 
van de os/buffel**. 
25,60,75 c . , $ l . Resp.'red poll', 
'Brahman', 'Texas Longhorn', 
'Chorbroy'. 

BENIN 
8 -4 - '96 . Expo, Beijing (Peking) 
1996. 
Vier waarden. 
15-10- '96 . In het wild levende 
hoefdieren. 
7es waarden. 
5 - 1 1 - ' 9 6 . Dieren van de zee. 
Zes woorden. 
4-12 - '96 . Vissen. 
Vijf waarden en blok. 

BERMUDA 
12-2-'97.'HongKong 97'; op
drukken op serie vuurtorens en 
navigatie. 
30,65,80 c., $2.50.'Hog Fish 
Beacon', vuurtoren 'Gibbs Hill' 
(1900), vuurtoren'St. David' 
(1900),'North Rock Beacon'. 

BHUTAN 
25 - 11 - ' 96 . Locomotieven. 
Twee vellen met zes zegels van 20 
nu. 
I. Resp. 'Standard 0-6-0' (India), 
'Main-Line 1' 900 pk diesel-elek
trisch (Finland), '0-8-0 Shunting' 
(Rusland),'AlcoPA-1'diesel-elek
trisch (VS),'CI 1 class 2-6-4 
Branch' (Japan), 'Settebello De 
Luxe' hoge snelheidtrein (Italië). 
II. Resp. '0-6-4' (Chili), eerste 'Pa
cific' locomotief in Europa (Frank
rijk), '4-6-0' (Noorwegen), 'Atlan
tic Type Express' (Duitsland), '4-
Cylinder 4-6-0 Express' (België), 
'Standard Type 4' diesel-elektrisch 
(Engeland). 
Twee blokken van 25 nu. Resp. 
'Class KD 0606' (Zweden), 'Shin-
konsen New Railway Series 200' 
(Japan). 
25 -12 - ' 96 . Medaillewinnaars 
Olympische winterspelen. 
10,15,25,30nu.Resp.Vegard 
Ulong (Noorwegen, 1992), Kristi 
Yamoguchi (VS, 1992), Markus 
Wosmeier (Duitsland, 1994), 
GeoraHockl (Duitsland, 1992). 
Strook met vier zegels van 15 nu. 
Resp. Andreas Ostler (Duitsland, 
1952), Wolfgang Hoppe (DDR, 
1984), Stein Eriksen (Noorwegen, 
1952), Alberto Tombo (Italië, 
1988). 
Twee blokken von 70 nu. Resp. 
Henri Oreiller (Frankrijk, 1948), 
Eduard Scherrer (Zwitserland, 
1924). 

BOTSWANA 
23 -11 - ' 96 . Belangrijke instelhn-
gen. 
20,30,50,70,80t. , lP.Resp. 
Bofwo ('Botswana Family Welrore 
Association'), 'Pudulogong Reha
bilitation Centre', FAB ('Forestry 
Associotion of Botswana'), YMCA 
('Young Women's Christian Asso
ciation'), B.C.W. ('Botswana Coun
cil of Women'),'SOS Children's Vil
lage Association of Botswana'. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 2/148. 
9-12 - '96 . Toerisme. 
Vijf zelfklevende zegels met '1 -
Porte Nocional'. Resp. monument 
von Ipirangi in Söo Paulo; Hercilio 

Luz-brug in Florionópolis, Santo 
Cotarino; wijk Pelourinho in Sal
vador, Bahio; nationaal congres in 
Brasilia; Ver-o-Peso markt in 
Belém, Poró. 
9-12- '96 . Braziliaanse vliegtui
gen. 
Vijf zelfklevende zegels met ' l ° 
Porte Nacional'. Resp. EMB-145, 
EMB-120, Brasilia, EMB-312 Tu-
cono, EMB-312 H Super Tucono, 
AMX. 

BURKINA FASO 
20 -10 - '96 . Wereldvoetbalkam
pioenschap Frankrijk 1998. 
Vier waarden. 

CAMBODJA 
13-4- '96 . Cultuur. 
Drie waarden. 
20-4-'96.Capex 1996; oude 
treinen. 
Zes waarden en blok. 
7-5- '96 . Vogels. 
Zes waarden. 
3-10- '96 . Wilde dieren. 
Zes waarden. 
8 -11 - ' 96 . Honden. 
Vijf waarden. 
15-12- '96. Zeilschepen. 
Vijf woorden en blok. 
21-12 - '96 . Vijfenveertig jaar lid 
vondeUPU*. 
Drie waarden. 
30-12 - '96 . Lidmaatschap 
UNO*. 
Drie woorden. 
30-12 - '96 . Onafhankelijkheids
dag. 
Drie waarden. 

CANADA 
7-1- '97en7-2- '97 .Jaarvan 
de os/buffel**. 
45 c; blok met twee zegels van 
45 c. in woaiervorm. Gestileerde 
os. 
10-1 - ' 97 . Vogels. 
45 c. Viermaal. Resp. Aechmopho-
rus occidentalis, Siolia currucoides, 
Morus bassonus, Pironao olivaceo. 
17-2- '97 . Canadese kunst; schil
derij van Walter Joseph Phillips 
(1884-1963). 
90 c.'York Boat on Lake Winni
peg'-

CENTRAAL-AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
22 -11 - ' 96 . Eerbetoon aan de 
zeven omgekomen ruimtevaor-
ders van de Space Shuttle 
Challenger (28 januari 1986). 
Vel met zes zegels van 300 F. 
Resp. de 'grote nevel' in Androme-
da, komeet van Halley, Soturnus, 
Jupiter, moan, Mors; op volrond 
de NASA* Spoce Shuttle Challen
ger boven Je aarde. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
21 -12 - ' 96 . Honderd jaar Chine
se posterijen/internationale post
zegeltentoonstelling in 'Kaohsiung 
Chung Cheng Martial Arts Arena'. 
Opdruk op blokje 'jaar van de 
osAuffel**'(melding 1/76). 
15-1 - ' 97 . Porseleinfabricoge in 
vroeger tijd (zie februarinummer 
Thematiscn Panorama pag. 154). 
5.-(tweemaal), 7.-, 10.-, 13.-. 

CONGO 
30 -4 - ' 96 . Oude auto's. 
Zes waarden. 

CUBA 
12-4 - '96 . Vijfendertigste ver
jaardag van de eerste mens in de 
ruimte. 
15,65 c. Gagarin (1934-1968), 
Wostok. 
19-4- '96 . Vijfendertigste ver
jaardag van de door de Verenigde 
Staten ondersteunde, mislukte in
vasie van door de CIA geïnstrueer
de Cubaanse ballingen bij de Var
kensbaai (tegen het bewind van 
premier Fidel Castro)/vijfendertig-
ste verjaardag van de proclamatie 
van de Cubaanse revolutie door Fi
del Castro. 
15,65 c. Resp. arm met machi
nepistool, portijvlog. 
8-5 - '96 . Zeilschepen. 
Vijf waarden en blok. 
12-10-'96.Upaep*. 
Twee woorden. 
27 -10 - ' 96 . Toerisme. 
Vier woorden. 
8-11- '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
Een waarde. 
30 -11 - ' 96 . Schaken. 
Vijf woorden. 
2-12 - '96 . Veertigste verjaardag 
van de aankomst van het schip 

Gronmo. 

DOMINICA 
2-1 - ' 97 . Jaar van de os/buf
fel**; schilderijen 'herdboy and 
buffalo'van Li Keran( 1907-
1989). 
Strook met tweemaal vier zegels 
van 90 c. Resp. 'herdersjongen 
speelt fluit', 'ploying cricket', 
'naar de krekel luisteren in de zo
mer', 'arazen in de lente'. 
Twee blokken. I. De vier zegels 
van 90 c. met herwaardering van 
55 c; II. $ 2.-. Schilderij 'terug
keer in wind en regen' van Li Ke
ren. 

EL SALVADOR 
3-7 - '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen Atlanta 1996. 
1.50,3,4,5 C. Resp. discuswer
pen, hordenloop, worstelen, speer-
werpen. 
9-8- '96 . Trekvogels. 
1.50 C. Vijfmaal. Resp. Pheuticus 
ludovicianus. Icterus golbulo, Ty-
ronnus forficatus, Faico spar-
verius, Dendroico petechia. 

FALKLANDEILANDEN 
2-1 - '97 . Pinguïns (Spheniscus 
mogellonicus). 
17,35,40,65 p. Resp. baltsen, 
broeden, paartje, zwemmende 
pinguïns. 
3-3- '97 . Varens. 
17,35,40,65 p. Resp. Gleichenia 
cryptocorpo, Ophioglossum croto-
lopnoroides, Blechnum magelloni-
cum, Blechnum penno-morino. 

FILIPIJNEN 
5-11- '96 . Correctie uitgifteda
tum melding 2/148'Posko 96'. 
1 -12- '96 . Nieuwjaar; jaar van 
de os/buffel**. 
4.-, 6.- P.; blok met de beide 
woorden en twee vignetten. Twee 
verschillende afbeeldingen van os
sen; vignetten met teksten, vuur
werk en feesthoedjes. 
1 4 t / m / 1 7 - 1 2 - ' 9 6 . ' A s e a n -
pex 96', internationale postzegel
tentoonstelling in Manila, decem
ber 1996; schrijver Jose Rizol. 
Vier blokken met vier zegels van 
4.- P. Resp. portretten op vier ver
schillende leeftijden; boek 'Noli 



Me Tangere', boek 'Ei Filibusteris-
mo', 'Oyang Dapitana' (beeldje 
van Rizal), borstbeeld van Rizal 
(van Ricardo Camicero); woonhuis 
in Calamba, universiteit in Manila, 
hotel 'de Oriente' in Manila, Dapi-
tan in Rizals tijd; centrale universi
teit van Madrid, Brits Museum in 
Londen, botanische tuin in Madrid, 
Heidelberg in Duitsland. 
Vier blokken met de portretzegels 
met herwaardering van 12.- P. 
met handschriften. 

GAMBIA 
22-10- '96. Vogels. 
50,63,75 b., 1,1.50,2,3,4,5, 
10,15,20,25,30D.Resp.Plu-
vianus oegyptius, Rostratula ben-
ghalensis, Emberiza flaviventris, 
Terathopius ecaudatus, Chryso-
coccyx caprius, Streptopelia turtur, 
Ploceus cucullatus, Corocias garru-
lus, Amadina fasciato, Upupa 
eposs, Otis leucotis, Apaloderma 
narina, Ceryle rudis, Faico tinnun-
culus. 
2-l-'97.Jaarvandeos/buf-
fel**; traditionele Chinese papier
knipsels. 
BloK met vier zegels van 3 D. Ver
schillende buffels met kalligrafie 
door de eeuwen been. 
Blok van 10 D. Chinese volkskunst 
(koeienjongen rijdt na gedane ar
beid op buffel naar huis). 

GRENADA 
2-1- '97. Jaar van de os/buf
f e l " . 
Blok met drie driehoekige zegels 
van $ 2. Resp. Britse langhoornige 
buffel, Aziatische buffel, Afrikaan
se buffel (In zilveren en gouden 
uitvoering). 

GUINEE 
20-10- '96. Honden. 
Zes woorden en blok. 
15-11- '96. Kotten. 
Zes waarden en blok. 
20-12- '96. Paddestoelen. 
Zes waarden en blok. 

GUYANA 
2-12- '96. Verkenning van de 
diepten der oceaan; onoerwoterle-
ven en vaartuigen. 
Vel met vijfmaal drie zegels van 

$ 30. Doorlopend beeld. Resp. 
Mitsukurino owstoni, Latimeria 
cholumnoe, onderwatervaartuig 
Jason (VS), diepwater ongewervel-
den, onderzeeër NR-1 (VS), Archi-
teuthis, Physeter catodon, duik
boot Alvin (VS), twee duikers bij 
scheepswrak, duikboot Shinkai 
6500 (Japan), Riftio pachyptila, 
'onglerfisn', Hexoncbus griseus, 
onderwotervaartuig ABE (VS), 
Chouliodus mocouni, Saccopha-
rynx ampullaceus, Argyropelecus 
hemygenus. 
2-12- '96. Onderwaterleven; vis
sen en flora. 
$6 (tweemaal), 20,25,35,200. 
Vissen Resp. Verreo oxycepholus, 
Pomacanthus imperotor, Ostrocion 
cuibicus, Amblypnododon aureus, 
Bolistoides conspicillum, Lienaz-
della fasciato. 
Twee blokken van $ 300. Flora. 
Resp. Eusmilla fostigiota, op blok
rand Amphiprion bicinctus (vis); 
Hecteractis anemones, op blok
rand Centropyge coriculus (vis). 
2-1 - ' 9 7 . Jaar van de os/buf
fel**. 
Blok met vier zegels van $ 50. Pa
pierknipsels van ossen. 
Vel met viermool de vier zegels 
van $ 50 met een berwaarcTering 
van $20,30,50 en 100. 
Blok van $ 150. Gestileerde os 
met in Chinese karakters 'geluk
kig nieuwjaar van de os' 
Januari ' 97 . Walt Disney; 
Mickey en zijn vrienden vieren 
Chinees nieuwjaar. 
Vel met $6,20,25,30,35,60; 
vel met zes zegels van $ 30; blok
ken van $150,200. 

HONGKONG 
17-1 - '97 . Jaar van de os/buf
fel**. 
$1.30,2.50,3.10,5.-; blok met 
de vier woorden. Vier verschillen
de geborduurde ossen; postzegel-
boelcje. 
26-1 - ' 97 . Frankeerzegels. 
10,20,50 c., $1,1.20,1.30, 
1.40,1.60,2,2.10,2.50,3.10,5; 
drie hoge woorden $ 10,20,50. 
'Skyline' van Hongkong. 
BloK met strook van dertien loge 
woarden, blok met strook van drie 
hoge woorden. 

12-2-'97.Frankeerzegel. 
Blok van $10. Gezicht op eiland 
Hongkong. 
16-2-'97.Frankeerzegel. 
Blok van $10. Gezicht op Hong
kong. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
16-12- '96. Uitgiftedatum mel
ding 2/150 'militaire uniformen'. 

INDONESIË 
Afbeelding melding 2/150. 
Afbeelding en aanvulling melding 
2/150 'kunst en cultuur': resp. 
'Boksa kembong'- dans van Zuid-
Kolimonton (Borneo), 'Ngorojeng'-
dans van Jakarta, 'Rompoi'- dons 
van Aceh (Atjeh), 'Boi Tuko'- dons 
van Oost-Timor. 

ISRAËL 
5-12- '96. Gelijke kansen voor 
gehandicapten (UOAD: 'Umbrella 
Organization of Associotions for 
the Disabled'). 
NIS. 5.-. Symbolische voorstelling 
(gestileeroe figuren op stoel en in 
rolstoel aan tafel; gehondicopte 
overhandigt bloem aan valide). 
5-12- '96. Honderdste verjaar
dag van het tijdschrift 'Ho-
Shiloach'. 
NIS. 1.15. Portret van redacteur 
Asber Zvi Ginzburg (pseudoniem 
AhodHo'om, 1856-1927), kop 
van het 'Moondblad voor weten-
schop, literatuur en onderwerpen 
die van wezenlijk belang zijn'. 
5-12-'96. Dog von de filatelie; 
Israël en de ruimte. 
NIS. 2.05. Satelliet Ofek-1(=Ho-
rizon-1) met drietrops Shovit-
raket, wereldbol. 
5-12-'96. Samenleven van 
mens en dier. 
NIS. 1.10,1.75,2.-. Resp. vogels 
en vliegtuigen (vignet met tekst 
'the birds of the air, and they will 
tell you'), huisdieren (vignet: 'ask 
the oeosts, ond they will teach 
you'), dolfijnen (vignet: 'and the 
rishoftheseowilldecloreto 
you'); teksten ontleend oon bijb 
Doek Job. 

JEMEN 
14-10- '96. Vogels (melding 

10/715). 
20,50,60,70,1 OOR.; blok von 
50 R. Resp. Tyto alba, Alectoris 
philbyi, Gypoetus borbotus, Alec
toris melonocephola, Chlamydotis 
unduloto; Ixobrychus minutus. 
l l - 1 2 - ' 9 6 . Vijftig jaor Unicef* 
(melding 10/715). 
20,50,60,70 R.; blok met zegel 
van 150 R. Resp. onderwijs, dan
sende meisjes, moeder en kind, 
moeder met drie kinderen; meisje 
mookt sieraden, op blokrand tekst 
'children first'; olle zegels met 
beeldmerk. 
30-11- '96 . Zeldzame floro 
(melding 10/715). 
20,50,60,70,1 OOR.; blok van 
150 R. Resp. Porodio moossii, No-
tococtus cristotus, Adenium obe-
sum socotronum, Drocoena cinno-
bari, Mommillorio erytbrosperma; 
Porodio maossii. 
30-11- '96 . Onderwaterleven, 
vissen (melding 10/715). 
20,50,60,70,1 OOR.; blok van 
150 R. Resp. Heniochus ocumino-
tus, Zebrosoma xonthurum, Po
macanthus imperator, Pomacan
thus vanthometopon; Cheilinus un-
dulotus. 

KENIA 
15-1 - ' 97 . Nieuwe uitgiftedatum 
en ofbeeldmg melding 1/76 'Co-
meso'. 
31 -1 - ' 9 7 . Nieuwe uitgiftedatum 
en afbeelding melding 12/873 
'WWF*, vissen von het Victorio-
meer'. 
20-2- '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 12/873 'spoorwegen'. 
28-2- '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 12/873 'vruchten'. 

KOREA ZUID 
l -8 - '96 . 
Wereldvoetbalbeker/FIFA*cup 
2002. 
400 w. Tweemaal; twee blokken 
met vier zegels. Resp. Twee ver
schillende spelmomenten van het 
Koreaanse team tijdens de wereld-
bekerfinoles. 

LAOS 
3-5-'96.Wereldvoetbalkam-
pioenschopFronkriik1998. 
Vijf waarden en blok. 

25-10- '96. Flora. 
Vier woorden. 
5-l l- '96.Paarden. 
Vijfwoordenenblok. 

MAAGDEN(VIRGIN)-
EILANDEN 
Aanvulling melding 2/150 'fron 
keerzegels sportvissen': 
1,10,15,20,25,35,40,50,60, 
75,1.50,1.85,2,5,10. Resp. 
Scomberomorus moculotus, Acon 
thocybium solondri, Sphyroena 
borrocudo. Tarpon otlonticus, Go-
leocerdo cuvieri, Istiophorus olbi-
cens, Coryphoeno hippurus, Thun-
nus atlanticus, Thunnus olbocores, 
Scomberomorus cavallo, Tetroptu-
rus olbidus, Seriola dumerili, Sar-
da sardo, Albulo vulpes, Makoira 
nigricans. 

MALAWI 
5-12- '96. Natuurbescherming; 
vlinders. 
601., 3,4,1 OK. Resp. Precis tu-
gelo, Papilio pelodurus, Acrea ocri-
to, Melonitius ledo. 
12-12- '96. Kinderen met kerst
mis. 
10,20,30,601. 

MAURITIUS 
10-3- '97. Vruchten. 
60 c, 4,5,10 Rs. Resp. 'vavong', 
'pom zoko', 'zombos', 'sapol ne
gro'. 

MEXICO 
2-10- '96. Met uitsterven be
dreigde dieren. 
Vel met vijfmaal vijf zegels van N$ 
1.80. Doorlopend beeld. 

NAURU 
16-12- '96. Kerstmis 1996. 
50,70 c. 
12-2-'97,'HongKong97';'de 
grote boeddha'. 
Vel met 1,2,5,10,12,15,25 c. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 2/151. 

NICARAGUA 
28-3- '96. Olympische spelen At
lanta 1996, II. 
1,2,2.50(negenmaal),3,10C. 
Resp. Japanse judoka Tokehide 
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Nükütani (goud 1964), stadion in 
Tokio, basketbal, baseball, bok
sen, verspringen, judo, handbal, 
volleybal, waterpolo, tennis, dis
cuswerpen, discuswerper van My
ron. 
2 8  3  ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta, III.; gouaen medaillewin
naars boksen. 
2.50 C. (negenmaal); blok van 
25 C. Resp. Andrew Moynard, Rudi 
Fink, Peter Lessov, Angel Herrera, 
Potrizio Olivo, Armando Martinez, 
Slobodan Kocor, Teofilo Steven
son, George Foreman; Cassius 
Cloy. 
154  ' 96 . Paarden; Arabier
hengsten. 
1,2,2.50,3 (tweemaal), 4 (twee
maal) C; blok van 16 C. Resp. 
Ola, Viajero gracioso. Noble vago
bundo, Boilarin dorado, Corredor 
de Olos, Domodor de Olas, Cam
peon de Ebono; Orgulloso corazon. 

NIEUWZEELAND 
1 5  l  ' 9 7 . NieuwZeelondse 
koeien. 
40,80 c . ,$ l .  , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. 'HolsteinFriesion', 'Jersey', 
'Simmental', 'Ayrshire', 'Angus', 
'Hereford'; vellen gedrukt met 
middenstrook met verwiizing naar 
het jaar van de os/buffel**. 
12 2  ' 97 . Ontdekkingsreizigers. 
40,80 c . ,$ l .  , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. James Cook 1769 (kaart 
van kustlijn en novigotieinstru
ment), de Polynesische ontdek
kingsreiziger Kupe (dubbele 
kano), Moui (figuur van half 
mens, half god met vishaak en 
'Cape Kidnappers'), Jean de Sur
ville 1769 (schip en anker), Du
montd'Urville 1827 (krab, schip 
bij possage 'French Pass'), Abel 
Tasmon, 1642 (routekaart, illus
tratie uit journaal van Tosman). 
122'97.Frankeerzegel 
$ 10. Vulkanische berg Ruopehu 
(2797 meter hoog). 

NIGERIA 
Afbeelding melding 2/151. 
1010'96. ' Istanbul 96', we
reldtentoonstelling filatelie. 
30 N. Beeldmerk, vlag, dato. 
11 12  ' 96 . Vijftig joor Unicef*. 
5,30 N. Resp. recht om te spelen 

(jongen met speelgoed), onderwijs 
voor meisjes (school, lezend meis
je onder boom); beeldmerk. 
3 0  1 2  ' 9 6 . Vijfde verjaardag 
van de nationale commissie voor 
'moss literacy'. 
5,30 N. Beeldmerk met tekst 
'teoch one to teach one' (onder
wijs iemand om iemand iets te le
ren), open boek met beeldmerk 
en tekst 'education through co
operation' (onderwijs door samen
werking). 

NIUE 
2 0  1 2  ' 9 6 . Koralen. 
20,50,70 c., $1,1.20,1.50,2, 
3,4,5. Resp. Acroporo gemmi
fera, Acropora nobilis, Goniopora 
lobota, Syloster sp., Alveoporo ca
toloi, Fungio scutario, Porites soli
do, Milleporo sp., Pocilloporo 
eydouxi, Plotygyro pini. 
10 2  ' 97 . Jaar van de os/buf
fel**. 
Blok van $1.50. 

PALAU 
Januari/februari ' 9 7 . Vijftig 
joor Unesco*; Duits en Japans we

Vel met acht zegels van 32 c. en 
een vignet. Japans werelderfgoed 
resp. Kyoto, Horyuji en zes ver
schillende afbeeldingen in Himeji
jo; vignet met beeldmerk. 
Vel met vijf zegels van 60 c. Duits 
werelderfgoed resp. kasteel Au
gustenburg (twee verschillende af
beeldingen), kasteel Folkenlust, 
Romeinse ruïnes in Trier, historisch 
huis in Trier. 
Twee blokken van $ 2. Resp. oude 
Japanse boom in Yakushimo, bos 
in ShirakomiSonchi. 
Februari ' 9 7 . Joor van de 
os/buffel**. 
Blok met zegel van $ 2. Boer van 
Palou met door karbouw getrok
ken wogen. 
Februari'97. 'HongKong 97'; 
flora. 
1,2,3,4 ,5 c. Resp. Pemphisoci
dula, Scoevolo taccodo, Terminolio 
catoppa, Guettarda speciosa, 
Erytnrina variegoto. 
Blok met vier zegels van 32 c. 
Resp. Cordia subcordoto, Bikkio 
polouensis, Sonneratio coseolaris. 

Hernondio nymphoeifolia. 
Blok met vier zegels van 50 c. 
Resp. Morindo citrifolia, Ailanthus, 
Cerbera manghos, Borringtonia 
osiatico. 
Blok van $ 3. Hibiscus tilioceus. 

PARAGUAY 
711 '96 . Kerstmis 1996; schil
derijen van 'Moeder met Kind'. 
200,1000 Gs. Van resp. Koki 
Ruiz, Hernón Miranda. 

POIYNESIË 
4  1 2  ' 9 6 . Schilderijen met als 
thema 'de vrouw'. 
70,85,92,96F.Resp.'Vahine' 
(vrouw) van Titi Bécoud, 'Vahine a 
la couronne de outi' (vrouw met 
bloderkroon) van Moryse Noguier, 
'Vohine rêveuse' (dromende 
vrouw) van Christine de Dinechin, 
'Travail a deux' (twee werkende 
Tohitioonse vrouwen) van Andrée 
Lang. 
2  l ; ' 9 7 . Tachtigste jaar 'Société 
des Etudes Océaniennes' (publico
tie over tatoeëren en schrijftradi
ties). 
55 F. Symbolische voorstelling 
(schrijvende hond, letters S.E.O.). 

SEYCHELLEN 
122'97. 'HongKong 97'; 
over en opdruk op frankeerzegel 
Yvert nr. 75 van Zil Elwogne Sesel 
(vogel Egretto soera). 
1.50 R. op 2.R. Beeldmerk. 

SIERRA LEONE 
1912  '96 . Klassieke fantasie
figuren en verhalen van de zee. 
Acht blokken. Resp. 'de dochter 
van de zeedraok' (met schildpad), 
'Homo Aquoticus' (gebaseerd op 
boek van Poul Anderson), 'Fairies 
oftheSeo','First Totem Pole', 
'The Secret Oceans' (gebaseerd op 
boek van Betty Ballantine, met 
dolfijnen en vaartuig 'The Turtle'), 
'Mermaids' (zeemeerminnen zou
den ontstaon zijn uit zeekoeien: 
manatees of dugongs), 'How the 
Vl/hole Got lts Throat' (man op vlot 
vaart wolsvisbek binnen), 'Killer 
V/hole Crest' (versierde walvisvin 
als totempaal). 
2  1  ' 9 7 . Joor von de os/buf
fel**. 

Blok met vier zegels van 250 Le. 
Gestileerde ossen. 
Blok van 800 Le. 
Februari/maart ' 9 7 . Unesco*, 
werelderfgoed. 
60,200,250,400,500,800 Le. 
Resp. stad Kzhi Pogost (Rusland), 
nationaal park Durmitor (Joego
slavië), stad Nessebor (Bulgarije), 
stad Itchon Kalo (Oezbekistan), 
klooster van Kievo in Kiev (Oe
kraïne), bergwondelpaden (Slowa
kije). 
Drie vellen. 
I. Acht zegels van 300 Le. Resp. 
berg Kilimanjaro (Tanzania), mo
nument in Fosil Ghebbi (Ethiopië), 
nationaal park Ruwenzori (Ugan
da), Nubische tempels in Aboe 
Simbel (Egypte), natuurreservaat 
'Tsinoy of Bemaraho' (Madagas
car), nuis in Djenne (Mali), 
'Ashanti' traditionele gebouwen 
(Ghana), koninklijke paleizen in 
Abomey (Benin). 
II. Acht zegels van 300 Le. Resp. 
stad Roros (Noorwegen), stad 
Warschau (Polen), kathedraal van 
OnzeLieveVrouwe (Luxemburg), 
stad Vilnius (Litouwen), 'Jelling 
Mounds' (grafheuvels in Dene
marken), oude kerk van Petojdve
si (Finland), onbekend (Zweden?), 
kathedraal in Bern (Zwitserland). 
III. Vel met vijf zegels van 300 Le. 
Vijf verschillende afbeeldingen in 
Himejijo (Japon). 
Twee blokken van 2000 Le. Resp. 
vogelreservaat 'Djoudj' (Senegal), 
acropolis in Athene (Griekenland). 

SRI LANKA 
2 5  1 2  ' 9 6 . Swami Vivekonon
do. 
2.50 R. Portret met landkaart op 
achtergrond. 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 2/151. 

ST. LUCIA 
8  1  ' 9 7 . Fronkeerzegels; vlag
gen en schepen. III. 
$l,2.50,5,10,25.Resp.Enaelse 
vlag (1801), vlag van de Confede
ratie (1861), Canadese vlag 
(19161919), vlag van de Verenig
de Staten (19421946), vlag van 
St. Lucia; schepen op achtergrond. 

ST. VINCENT 
21  ' 9 7 . Joor van de os/buf
fel**. 
Strook met drie zegels van $ 1 . 
Gestileerde ossen met op achter
grond Chinese karakters voor ge
tallen 10 en 12 (hemel en aarde). 
Vel met driemaal de drie zegels 
van S1 met een herwaardering 
van 75 c. 
Blok van $ 2. Als de zegels met op 
blokrand aetallen 10 en 12 in Chi
nese karakters. 

SURINAME 
Afbeelding melding 2/151. 

TANZANIA 
1012 '96 . Katten en honden. 
100,150,200 Sh. Katten. Resp. 
'liloc point Siamese', 'Somali', 
'British blue shorthoir'. 
Vel met vier zegels van 300 Sh. 
Katten. Resp. 'American shorthoir 
silver tabby','Scottish fold','Per
sian blue', 'Ocicat'. 
70,250,600 Sh. Honden. Resp. 
'Sharpei', 'beagle', 'keeshond'. 
Vel met vier zegels von 300 Sh. 
Honden. Resp. 'Sint Bernard', 
'Shetland sheepdog', 'Somoyeed', 
'Australian cottle dog'. 
Twee blokken van 1000 Sh. Resp. 
kot 'ragdoH', bond 'rough collie'. 

TOGO 
25 3  ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
Zes woorden en blok. 
27 11  ' 96 . Vogels. 
Zes woorden en blok. 
3 0  1 1  ' 9 6 . Schildpadden. 
Zes waarden en blok. 
2 1  ' 97 . Jaar van de os/buf
fel**; schilderijen van Shanghai 
kunstenaar Ren Bonion (1840
1896). 
Vel met tweemaal drie zegels van 
180F. resp.'jongen op buffel', 
'terugkeer van de weidegrond', 
'grazen bij de vijver'. 
Blok met zegel van 550 F. Schilde
rij 'lezend naast een os'. 

TOKELAÜ 
122  '97 . Jaar van de os/buf
fel**. 
Blok van $ 2.; blok ook met met 
opdruk 'Heng Kong 97'. 

TANZANIA 
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UGANDA 
2-1 - ' 9 7 . Jaar van de os/buf
f e l " . 
Blok met vier zegels van 350 Sh. 
Os in de vier jaargetijden. 
Blok met zegel van 1500 Sh. Ze
gel met kalf, blok met koe. 
Januar i / februor i '97.WWF*; 
'redt de Rothschilds giraffe'. 
l150,300,800,]000Sh.Resp. 
moeder en kolf, kop van volwas
sen giraffe, twee volwassen man
nen vechten om leiderschap, hord-
ilopend vrouwtje. 
Strook met vier zegels van 
300 Sh. Vier verschillende afbeel
dingen; blok van 250 Sh. Vrouwtje 
met jong. 
Alle zegels met beeldmerk. 
Februari ' 9 7 . Eerste verjaardag 
van de grondwet. 
150,350,550 Sh.Resp. geopend 
wetboek, banier, boek met de 
woorden 'The Constitution'. 

URUGUAY 
5 -6 - ' 96 . Schilderwedstrijd voor 
scholieren 'bescherm onze plane
ten'. 
3.20 P. Winnend ontwerp van 
Sorayo Campanello. 
5 -6 - ' 96 . Fronkeerzegel; nieuw 
postbeeldmerk. 
7 P. Zegel met tekst'VIP Postal'. 
17 -6 - ' 96 . Historische zeilsche
pen. 
3.20 P. Vijfmaal. Resp. 'Nuestro 
5eüora de la Encino' (1726), 'San 
Francisco'(1729), vloot van de 
zeerover Etienne Moreou (1720), 
'LaAtrevida'(1794),'Nuestra 
>eüoradelaLuz'(1752). 
l 5 - 7 - ' 9 6 . Achtentwintigste 
iterfdog van schilder Cormelo de 
\rzadun (1888-1968). 
3.50 P. Bloemenlondschap. 
29-7- '96 . Tachtig joor joodse 
jemeenschap in Uruguay. 
'.50 P. Oude joodse woonwijk. 
J0-7- '96 . Wetenschappers. 
!.50 P Viermaal. Resp. scheikun-
lige Tomóa Beno HIrschfeld 
1939-1986), dierenarts Miguel C. 
iubino (1886-1945), dierenarts 
fictorBertullo (1919-1979), na-
uur- en sterrenkundige Enrique 
egrand (1861-1939). 
l -8 - '96 . Fronkeerzegel. 
!onder waarde-aanduiding. 

Beeldmerk met letter E. 
2 7 - 8 - ' 9 6 . Frankeerzegels; histo
risch Uruguay. 
0.50,1 P. Tweemaal dezelfde af
beelding van een brievenbus 
(1879). 
3 0 - 8 - ' 9 6 . 'Aerofila 96', Buenos 
Aires. 
Blok met zegel van 12 P. Portret 
van de Duitse luchtvaartpionier 0. 
Lilienthol (1848-1896); blokrond 
met 'vliegtuigen'. 
3 - 9 - ' 9 6 . Geschiedenis van de 
wetenschap. 
7.50 P. Driemaal. Resp. Griekse fi
losoof Aristoteles (384-322 voor 
Christus), Engelse wiskundige 
Isaac Newton (1643-1727), Duitse 
natuurkundige Albert Einstein 
(1879-1955). 
9 - 9 - ' 9 6 . Honderd jaar stoats-
bank. 
3.50 P. Tweemaal. Bankbiljetten 
van resp. 10 P. (1896), 500 P. 
(1896). 
1 2 - 9 - ' 9 6 . Dog van nationaal 
erfgoed. 
3.50 P. Tweemaal. Resp. kapel 
van Norbona (achttiende eeuw), 
Spaanse versterkingswerken op 
het eiland Gorriti (achttiende 
eeuw). 
2 0 - 9 - ' 9 6 . Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van de bond voor 
veefokkerij. 
3.50 P. Beeldmerk, getal 125. 

VANUATU 
15-1 - ' 9 7 . Toerisme; duiken. 
70,75,90,140 vt. Resp.'coral 
garden', 'Lady of the President 
Coolidge' (embleem op scheeps-
wrak), 'Boris-Queensland grouper' 
(vis), wrok van de 'President Coo
lidge'. 
BloK met de vier zegels, blok met 
zegels van 75 en 140 vt. met 
beeldmerk 'Pacific 97'. 
12-2- '97. 'Hong Kong 97'; flo
ra. 
Blok met twee zegels (25 en 200 
vt.) von melding 1/78 'flora' met 
vermelding van tentoonstelling 
'Hong Kong 97' en beeldmerk. 

VENEZUELA 
7 - 1 1 - ' 9 6 . Kerstmis 1996. 
Vel met twee stroken van vijf ze
gels von 60 en 80 Bs. Resp. kind 

zet schaapje neer in kerststal, mu
zikanten, andere afbeelding muzi
kanten, dansers, muzikanten, uit
wisselen van cadeaus, kerstmaal
tijd, kerstochtend (meisje in hang
mat en kerstcadeaus), man en 
vrouw met kaarsen bij 'het kind', 
liefkozen van het kim ind. 

VERENIGDE NATIES 
12 -2 - ' 97 . Frankeerzegels; vlog-
gen. 
32 c. Achtmool. Resp. Liechten
stein, Korea, Kozachston, Letland, 
Tadzjikistan, Georgië, Armenië en 
Namibië. 
Twee vellen met elk vier blokken 
van vier zegels. 
I. Liechtenstein, Korea, Kozach
ston, Letland. 
II. Tadzjikistan, Georgië, Armenië, 
Namibië. 
1 2 - 2 - ' 9 7 . Frankeerzegels. 
US$ 0.08,0.55. Resp. Prunus, 
roos (van de vrede). 
Zw.Fr.0.10,1.10. Resp. vlag van 
de Verenigde Naties, detail van 
fresco 'Palais des Notions' in 
Geneve von de Italiaan Massimo 
Compigli. 
O.Sh. 5,6. Details von'Ho-o Roigi' 
(vliegende feniksen) van de Ja
panner Sogenji Yoshido. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Aanvulling melding 1/78 'met uit
sterven bedreigde dieren': weten
schappelijke namen resp. Mustelo 
nigripes, Rhynchopsitta pochy-
rhyncho, Monochus schouinslandi, 
Crocodylus acutus, Leopordus por-
dolis, Popilio aristodemus ponceo-
nus, Schophiopus bombifrons, Pe-
leconus occidentalis, Gymnogyps 
californianus, Solmo trutto gilen-
sis, Thomnophis sirtolis, Rongifer 
torondus caribou. Puma concolor, 
Choradrius melodus, Trichechus 
manatus. 
8 - 1 0 - ' 9 6 . Kerstmis. 
32 c. Tweemaal. Resp. gezin voor 
versierde schoorsteenmantel, 
kunstrijdend meisje. 
2 4 - 1 0 - ' 9 6 . Flora; gele roos. 
Postzegelboekje (20x32 c) . 
1-11 - ' 9 6 . Sport; wielrennen. 
Blok met twee zegels van 50 c. 
Wielrenners. 

5-1 - ' 9 7 . Jaar van de os/buf
fel**. 
32 c. Gestileerde os met tekst 
'Happy New Year' en in Chinese 
karakters 'jaar van de os'. 
2 8 - 1 - ' 9 7 . Serie'black heritage'; 
Benjamin Oliver Davis Sr. (eerste 
zwarte briqode-generaal). 
32 c. Zelfklevende zegel. Benja
min 0. Davis op inspectie bij Ame
rikaans front in Frankrijk, 1944. 

ZIMBABWE 
7 - 1 - ' 9 7 . Runderrassen van Zim
babwe. 
45 c., $1.50,2.20,3.30. Resp. 
Moshono-koe, Tuli-koe, Knoni-
stier, Brohman-stier. 

Verkiar inq afkort ing TP: 
De aanduiding'" wil zeggen dot de 
desbetreffencle emissie ook in de 
rubriek Thematisch panorama 
wordt beschreven or afgebeeld. 

*: Gebruikte afkort ingen: 
Aids Acquired immune defi

ciency syndrome 
FIFA Federation Internatio

nale de Football Asso
ciations 

NASA Notional American 
Space Agency 

UNO United Nations Organi
zation 

Unesco United Nations Educa
tional Scientific ond Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

UPU Universal Postal Union 
Upaep Union Postal de los 

Americas y Espono y 
Portugal 

WWF WorlcTWildlifefund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

**: Joor van de os /bu f fe l : 
De Chinese maonkolender bestaat 
uit twaalf tekens: rot, os/buffel, 
tijger, konijn/hoos, draak, slang, 
paard, geit, aap, hoon, hond, vor-
Ken/zwijn. 

SIBBBtóSf"*^ 

Gelegenheids-
stempels 

14 en 15 maart: 
Beuningen: speciaal 
stempel ter gelenfieid 
van de Dag van de 
Jeugdfilatelie in de Tin
negieter, Leigraaf 2 in 
Beuningen (geopend: op 
14/3 van 19.30-22.00 
uur en op 15/3 van 
10.00-16.30 uur). Te 
stempelen corresponden
tie kunt u zenden aan 
PTT Post de Verzomelser-
vice, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. 
Vermeld op de envelop 
Dag van ae Jeugdfilate
lie. Om een zo duidelijk 
mogelijke afdruk te krij
gen dient het poststuk te 
worden gefrankeerd met 
één postzegel van de 
juiste waarde in de rech
terbovenhoek. 

JEUGDFILATELIE 
^ t : Beun ingen 

< 
< 
tu 

een i f r u i t t u i n :<^ 

. . . . ^ Land van s 

18 maart: 
Den Haag: eerstedog-
stempel strippostzegel-
vellefje 'Suske en Wiske' 
van de Belgische stripte
kenaar Willy Vander-
steen. Bij de Vakhandel 
Filatelie zijn eerstedag-
enveloppen verkrijgbaar 
tegen de prijs van zestig 
cent per stuk. De enve
loppen worden van het 
speciale eerstedogstem-
pel voorzien als ze uit
sluitend zijn beplakt met 
het souvenirvelletje met 
daarin de twee waarden 
(80 en 80 cent). De en
veloppen moeten op 
dinsdag 18 maart 1997 
aan de oaiie van een 
postkantoor worden 
aangeboden, voorzien 
van een volledig adres. 

fmk ddi 
l/dn uilgffte 
Den HdBi 

p 
i 
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VERKOPEN 
IS VOOR ONS GEEN PROBLEEM! 

MAAR VOOR HET 

INKOPEN 
DOEN WE GRAAG EEN 

BEROEP OP U! 
Daarom vragen wij dus dringend te 

koop: postzegels, munten en 
bankbiljetten in elke orde van grootte; 

van één insteekboek van ƒ 100,- tot een 
wereldcollectie van ƒ 500.000,-. 

Stuur ons dan ook zo spoedig mogelijk 
uw aanbieding, of kom langs voor een 

gratis taxatie! 

• * * • 
• El]RQPOST"DEDffl groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

*77^ Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hertogenbosch 

tel. 073-6132157 
fax 073-6147589 

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

THI^MATISCHE FIUTEIIE 

De Nederlandse Vereniging voor Tiiematisciie 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het blad THEMA met 
gevarieerde artikelen en toelichting op 
nieuwe thematische postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

uw verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en 

materiaal van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

Mevr. B.M. Waltmann-Steunenberg 
Amethist 7, 3643 AR Mijdrecht 

Tel. 0297-286027 

THEMATISCH VERZAMELEN? 
BOEIENP EN VEElZIJPiai 
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RUIMTEVAART-CATALOGUS 1997 
Lolhni (trans) wereld-catalogus ruimtevaart op zegels 1997 400 bIz 97,50 
Gibbons (eng ) cat Channel Islands/Man 1997 241 biz 31,35 
JPS (jap) spec cat Japan/Gab 1997 783 biz met engelse 

inhoudsopgave 97,50 
IHS (eng ) semi-spec cat Thailand 1997 kleur 241 biz 75,— 
SchantI (duits) zak-plaattoutencat BR Duitsland kleur 216 biz 25,— 
ACS (eng ) zakcatalogus Nieuw Zeeland 1997 kleur 59 biz 19,50 
Scott (eng ) zakcatalogus USA 1997 kleur 320 biz 24,50 
Mc Kee (eng) wereldcat padvinders op zegels 1997176 biz 

zonder afbeeldingen 42,50 

AANBIEDING: ZAKCATALOGI 1996 per deel ƒ 7,50 
Philex (duits) zak-landencatalogi 1996 prijzen in DM,met FDC's in kleur 
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie/Kanaal, Luxemburg, Oostenrijk, 
Spanje, Vaticaan, Ver Europa, Ver Naties, Zwitserland/Liecht, België 
(zwart), Nederland (zwart/wit) 
per vier ƒ 25,-; per zes ƒ 35,-; per tien ƒ 50,-. 

PERGAMIJN-ZAKJES 
46/60mm per 100 5 50 per 1000 50— 115/160mm perlOO 11,—perlOOO 105 — 
62/62mm per 100 6 50 per 1000 60— 120/180mm perlOO 15—perlOOO 140 — 
65/102 mm per 100 6 — per 1000 55 — 130/200mm perl00 14 — per 1000 135 — 
85/117mmper100 8 — per100070— 165/215mm perlOO 20—perlOOO 170 — 
Glasheldere hoezen voor briefkaarten 107/150 mm per 100 22 — per 1000 195 — 

voor Nederlandse FDCs 190/100 mm perlOO 9—perlOOO 80 — 

Postzegelplakkers merk Ideal topkvifaliteit 1.000 ƒ 4 , - ; per 10.000 ƒ35, -
Hoekstroken doorzichtig en zefklevend voor het vastzetten van blokken, 
brieven, kaarten, foto's in albums per 100 ƒ 7, - per 1.000 ƒ 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 

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

Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9 00-17 00, zaterdag 10 00 13 00 

MOTIEVEN 
Prijsli}sten gratis op aanvraag: 

I. Dieren 2. Planten 
3> Spoor^vegen 4« Padvinderij 
5> Scliepen 6. Lucht-ZRuinitevaart 
7. Sclülderiien/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschiUende velletjes) 

lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

D - 48X43 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 X5I 45275 Fax: O049 25X 46718 



THEIVIAT1SCH 
P A I U O R A M A SAMENSTELLING: D VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

VOORJAAR 
Dit jaar viert Noorwegen 
het SfO-jcrig bestaan 
van de Noorse posterij
en. Op 2 januari werden 
in de reeks Noorse flora 
vijf zegels uitgegeven 
met afbeeldingen van 
bekende bloemen In to
taal zullen er tien tot 
twaalf zegels in deze 
reeks verschijnen, zodat 
er op termijn nog een se
rie van vijf tot zeven zal 
komen De eenvoudig 
uitgevoerde zegels zijn 
gebaseerd op foto's van 
de natuurfotograaf Jon 
0steng Hov 
De namen van de bloe
men ontbreken op de ze
gels, maar ze zijn zó be
kend, dat dit geen be
zwaar is. 
Op de zegel van 3.20 ö. 
staat de rode klaver [Tri
folium pratense). op die 
van 3.70 ö. het klein 
hoefbiad [Tussilago far-
fara], het lelietje-van-da
len [Convallaria majalis) 
op de zegel van 4.30 ö., 
op die van 5 00 ö het 
grasklokje (Campanula 
rotundifolia) en tot slot 
op de zegel van 6 00 ö. 
een margriet [Chrysan
themum leucanfhemum]. 

mmmmmmimmimmim 
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Sinds 1987 qeeft Noor
wegen zegels met af
beeldingen van planten 
en dieren in postzegel
boekjes uit. Deze boekjes 
zijn heel populair Na 
paddestoelen, vlinders, 

orchideeën en wilde bes
sen waren de kleine in-
sekten aan de beurt. Op 
de twee zegels van 
3.70 ö. zijn de hommel 
(genus Bombus) en het 
lieveheersbeestje (familie 
Coccinellidae) afge
beeld In tegenstelling tot 
voorgaande zegels zijn 
deze insekten in een na
tuurlijke omgeving te 
zien. 

POPULARITEIT THEMA'S 
FLORA EN FAUNA STIJGT 
Zegels met afbeeldingen 
van planten en dieren 
zijn steeds meer in trek 
bij de verzamelaars. 
Postadministraties spelen 
daarop in met kleurrijke 
zegels. 
Ierland ging op 16 ja
nuari van start met een 
nieuwe reeks permanen
te zegels met als thema 
vogels. De eerste serie 
van de reeks, die in 
1997 en 1998 zal wor
den voltooid, bestaat uit 
vijf zegels. Ook in deze 
serie figureren in hoofd
zaak bekende vogels De 
vier lage waarden wij
ken qua formaat af van 
de'hoge waarde', de 
zegel van £ 1.- De klei
ne zegels meten 27 bij 
24 mm, terwijl die van 
£ 1.- het dubbele for
maat (27 bij 48 mm) 
heeft. 

Op de kleine zegels wor
den de vogels veelal te
gen een witte onder
grond afgebeeld; de 
gans op de grote zegel 
staat in een berg^achtig 
landschap. Op de kleine 
zegels is behalve de Ierse 
en de Engelse naam ook 
de Latijnse naam ver

meld, terwijl op de grote 
zegel de Engelse naam 
ontbreekt. Afgebeeld zijn 
op de zegel van 28 p. de 
pimpelmees [Parus cae-
ruleus), op de zegel van 
32 p. het roodborstje 
[Erilhacus rubecula), op 
die van 44 p. de pape
gaaiduiker [Fratercula 
arctica] en op de zegel 
van 52 p. de kerkuil 
[Tyfoaloa). 
Op de zegel van £ 1.- is 
de Groenlandse kolgans 
[Anser albifrons] te zien 
De helft van deze vogels 
uit Groenland overwin
tert in Ierland, de andere 
helft in Schotland. 

THEMATISCHE 
ZOEKPLAATJES 
Hoewel ik zo nu en dan 
kritische opmerkingen 
maak over de grafische 
kwaliteit van de postze
gels van Roemenië, kun
nen deze thematisch best 
de moeite waard zijn. 
Een leuk voorbeeld van 
zo'n serie is de Fauna
serie die op 12 septem
ber 1966 werd uitgege
ven. Deze serie van zes 
zegels biedt een variatie 
aan redelijk bekende 
dieren. De afbeeldingen 
van de dieren zijn sober 
en grafisch van matige 
kwaliteit, maar dat is in 
dit geval niet echt be
zwaarlijk. Op de zegels 
is zowel de Roemeense 
als de Latijnse naam ver
meld. 

De nevenafbeeldingen 
zijn thematische zoek-
plaatjes, al hebben ze 
wel een relatie met de af
gebeelde dieren. Zo is 
bijvoorbeeld boven de 
ringslang een voorstel
ling te zien met Adam en 
Eva in de hof van Eden. 
Daarin heeft de slang 
zich om de stam van de 
boom der kennis van 
goed en kwaad geslin
gerd. 
Ändere afbeeldingen 
prikkelen de nieuwsgie
righeid Heeft het mu
ziekstuk bij de veldleeu-
werik een rechtstreekse 
relatie met deze zangvo-
gel? De afbeelding bij de 
rode vos doet vermoeden 
dat het om een sprookje 
gaat, maar welk? Een se
rie vol thematische ver
rassingen! De getoonde 
dieren zijn de ringslang 
[Nafrix natrix, 70 I.), dié 
Griekse landschilpad 
[Tesfudo hermanni, 
150 I.). de veldleeuwerik 
[Alouda arvensis, 
2201.) de rode vos (Vu/-

Ces vulpes, 740 I.), de 
ruinvis [Phocaena pho-

caena, 1500 I.) en de 
steenerend [Aquila chry-
saetos, 3500 I.). 

VLINDERS UIT 
GROENUND 
Groenland gaf op 14 ja
nuari een serie uit met 
als thema 'vlinders in 
Groenland'. Drie van de 
vier afgebeelde vlinders 
zijn typisch Scandinavi

sche vlinders; Neder
landse namen zijn daar
voor dan ook niet be
schikbaar. Op de zegels 
zijn de namen drie keer 
vermeld, de eerste ver
melding in het op Groen
land ganjgbare Eskimo
dialect, dan de Latijnse 
naam en tenslotte de 
Deense naam. De vlin
ders zijn in hun natuurlij
ke kleuren tegen een wit
te ondergrond afge
beeld. Dat maakt een 
wat klinische indruk, 
maar het zorgt wel voor 
duidelijke afbeeldingen. 

Op de zegel van 8 00 kr is de 
kleine vuurvlinder [Lycaena 
phiaeas] te zien. die in grote de 
len van de wereld voorkomt, 
maar op Groenland de zeld
zaamste soort IS Hi| werd pas in 
1941 in de omgeving van Thule 
ontdekt en is ook daarna maar 
zelden gesignaleerd In Groen
land komen twee soorten parel 
moervlinders voor Clossana 
charciea en Clossana polaris 

Op de zegel van 2.00 k. 
is de Parelmoervlinder te 
zien. deze dankt zijn 
naam aan de zilveren 
vlekken op de onderkant 
van hun achterste vleu
gels. Ze hebben zich zó 
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aangepast aan het kli
maat op Groenland dat 
ze geen hoge temperatu
ren verdragen. Deze 
vlinders worden in het 
zuidelijk deel van Groen
land dan ook alleen 
maar aangetroffen in de 
hogere berggebieden. 

Hetzelfde geldt voor Co-
lias hecla. die verwant 
lijkt aan de luzernevlin-
der die wij kennen. Co-
lias hecla is afgebeeld 
op de zeghel van 3.00 k.; 
deze vlinder is te herken
nen aan de fraaie oran
je-gele kleur van het 
mannetje - het vrouwelij
ke exemplaar is meer 
vuilgeel van kleur. 

Plebejus franklinii, te 
zien op de zegel van 
4.75 k., heefteen vrij 
ruim verspreidingsge
bied en wordt in Europa 
aangeduid als Plebejus 
glandon. Er bestaan zo'n 
zeventig soorten. Bij ons 
kennen wij deze vlinder 
als het blauwtje. 

HISTORISCHE AUTO'S 
Zegels met antieke auto's 
worden tegenwoordig 
bijna aan de lopende 
band uitgegeven. De se
rie Australia's Classic 
Cars, die op 27 februari 
werd uitgegeven, is ech
ter allerminst een massa
product. De auto's staan 
op vier zegels van 45 c. 
De namen van de auto's 
zijn op de zegels ver

meld. Rond de eeuwwis
seling werden er in Aus
tralië op heel kleine 
schaal auto's gefabri
ceerd. Harley Tarrant, in 
die tijd de grootste auto
fabrikant, leverde niet 
meer dan zeventien au
to's af totdat in 1907 de 
productie werd gestopt. 
In 1921/22 bezat nog 
maar één op de vijfen
vijftig inwoners een auto, 
maar nu is er in Australië 
een auto op iedere 1.7 
inwoner. De auto's die 
op de zegels zijn afge
beeld, werden alle in 
Australië tussen de jaren 
dertig en de jaren zestig 
geproduceerd of geas
sembleerd. 
De zegel linksboven 
toont de Ford Coupe Ufi-
lity 7 934. Dit was de 
eerste lichte pick-up, een 
autotype dat geschikt is 
voor zowel het vervoer 
van personen als dat van 
goederen. De crèmekleu
rige auto is afgebeeld in 
een agrarische omge
ving. De boer zwaait met 
zijn hoed zijn vrouw ge
dag, terwijl drie van zijn 
koeien nieuwsgierig toe
kijken. De auto werd 
destijds verkocht voor 
ongeveer 280 dollar. 
Op de zegel rechtsboven 
is de GMH Holden 48-
215 / 948 te zien, later 
bekender als de FX. Het 
was de eerste auto die 
geheel in Australië werd 
gebouwd. Het eerste 
exemplaar rolde op 29 
november 1948 van de 
productielijn van Gene
ral Mofor Holden; eige
naar werd eerste minister 
Ben Chifley. De FX kostte 
in die tijd 733 dollar. De 
lichtgroene auto is afge
beeld in een typisch Aus
tralisch straatoeeld met 
kinderen op het trottoir. 
Het rode gevaarte achter 

de auto is wellicht een 
rode brievenbus. De be
stuurder bemoeit zich 
even niet met het ver
keer, maar met een hond 
op straat. Op de muur 
van het pand in de lin
kerbovenhoek is autore
clame te zien. 

Op de zegel linksonder 
staat een typisch Engelse 
auto, de Austin Lancer 
1958. De rood crème 
auto is te zien in een 
park meteen picknic
kend gezin op de achter-
grono. De eerste Lancer 
kwam op 28 maart 1958 
beschikbaar. Er moest 
1.025 dollar voor op ta
fel worden gelegd. 
De auto op de zegel 
rechtsonder onderstreept 
de groeiende belangstel
ling van Australiërs voor 
Amerikaanse auto's. Af
gebeeld is een exem
plaar uit de Chrysler Va
liant R Series u]\] 962. 
Deze typische Ameri
kaan werd meteen popu
lair. Ondanks de voor 
die tijd pittige prijs van 
1299 dollar was de eer
ste voorraad binnen en
kele dagen uitverkocht. 
De lichtgekleurde auto is 
afgebeeld bij een snack
bar. 

Australia Post geeft be
halve de zegels ook 
Stamp Packs. Collector's 
Packs en de bekende 
Heritage Books uit. De 
bestaande postzegel
boekjes hebben nu voor 
het eerst gezelschap ge
kregen van een zoge
noemd prestige-boekje 
[Prestige Collection], in 
navolging van de Engel
se Royal Mail. Een ge
woon boekje kost 4.50 
dollar, voor een presti
ge-boekje moet 9.95 
dollar neergeteld wor
den. 

* ' AUTOMOBILE DE EPOCÄ 

, ROMANIA : ROMANIA 

AUTOMOBILE DE EPOCÄ 

Traditioneler zijn de twee 
blokjes van vier zegels 
met oude automobielen 
[Automobile de epoca) 
die Roemenië in 1996 
uitgaf. De namen van de 
auto's zijn op de zegels 
vermeld. De vormgeving 
verschilt per blokje. Bij 
het ene blokje loopt de 
ondergrond - een ge
bouw - deels door op de 
velrand, bij het andere 
zijn antieke auto's op 
drie velranden getekend. 
Op alle acht zegels zijn 
auto's uit de jaren dertig 
te zien. De vier zegels 
met een gebouw als on
dergrond zijn gedrukt op 
papier met een pasteltint. 

Afgebeeld zijn een Mer
cedes-Benz uit 1933 
(280 I.), een Spider uit 
1930 (70 I.), een Citroen 

uit 1932 (1501.) en een 
Rolls Royce uit 1936 
(220 I.). 

Op de zegels van het an
dere blokje hebben de 
automobielen wat fellere 
kleuren. Op de zegel van 
2550 I. staat een Merce
des-Benz 500K Roadster 
(1936), op die van 
2500 I. een Bugatti 'Type 
59' (1934), op die van 
2550 I. een Alfa Romeo 
8CGP Monaco (1931) 
en op de zegel van 
1201. een Jaguar SSl 00 
(1937). 

150 JAAR SPOOR IN 
ZWITSERLAND 
Jubileumseries over ver
voer brengen vaak de 
technische ontwikkelin
gen over een langere pe
riode in beeld. Op series 
uit Zwitserland is menig 
verzamelaar extra attent. 
De natuurlijke gesteld
heid van dit land stelt im
mers heel specifieke ei
sen aan de infrastructuur 
voor het weg- en spoor
wegverkeer. 
De serie die Zwitserland 
op 11 maart uitgaf ter 
gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van 
de Zwitserse spoorwe
gen, stelt in dat opzicht 
niet teleur. De vier zegels 
markeren belangrijke 
hoogtepunten uit de pe
riode van 1847 tot 
1997. De twee locomo
tieven, een trein en een 
rijtuig zijn afgebeeld te
gen een witte achter
grond. Links is steeds een 
groepje treinreizigers te 



zien, terwijl rechts een 
persoon wordt afge
beeld, gestoken in bij de 
zeqeiarDeeldinq passen
deT<leding. ^ ^ 
De geschiedenis van het 
spoorwegmateriaal is 
wat de waarden betreft 
in omgekeerde volgorde 
afgebeeld. 

Op de zegel van 70 r. 
staat een vierassige loco
motief van het type 
2000. Deze universele 
locomotieven werden in 
1990 aangeschaft. Van 
dit type zijn 119 exem
plaren in gebruik. Ze 
kunnen maximaal 230 
kilometer per uur rijden. 

18*7: 
199?: 

m 
De Rote Pfeil op de zegel 
van 90 r. stamt uit de ja
ren dertig. De beide pro
totypen van deze electri
sche treinen werden in 
1935 afgeleverd. Van de 
oorspronkelijk zeven 
electrische en twee die
seltreinen zijn nu nog 
maar twee stuks in ge
bruik en dan nog slechts 
incidenteel 
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Op de zegel van 1.40 f. 
staat een zogenoemde 
Pullmanwagon. In de ja
'en twintig en dertig wer
den deze luxe slaapwa
30ns in Zwitserland veel 
aebruikt. In 1931 wer
den ze tijdens de zomer
dienstregelinq ingezet 
^oor de SimplonOnent

zxpress, de Cotthard
■'ullmanExpress, de Arl

■)ergOrientExpress, de 
DberlandExpress en de 
zngadinExpress De 
Jome rechts met de pot
loed zorgt er voor dat 
ieze zegel ook past in 
ien verzameling kleding 
sn mode. 

Dp de zegel van 1.70 f. 
)rengt de afbeelding van 

de stoomlocomotief Lim
mat de vroegste geschie
denis van de Zwitserse 
spoorwegen in beeld. 
Deze locomotief werd ter 
gelegenheid van het 
rionderdjarig bestaan in 
1947 opnieuw gebouwd 

en IS te zien in het 
Schweizerisches Ver
kehrshaus in Luzern. 
In de jubileumserie uit 
1947 (100jarig jubi
leum) is ook een zegel 
met een afbeelding van 
de eerste stoomlocomo
tief opgenomen. Die se
rie kan ook vijftig jaar la
ter nog voor een redelijk 
prijsje worden aange
schaft. Aan deze loco
motief is een leuk verhaal 
verbonden. De spoorlijn 
tussen Zürich en het Zwit
serse Baden staat bekend 
als de Spanische Bröfli
spoorweg. Spanische 
Brötii was een beroemde 
specialiteit van de stad 
Baden die niet elders in 
Zwitserland verkrijgbaar 
was. In de herenhuizen 
in Zürich was het gebruik 
om bij hoog bezoek de 
lekkernij aan het ontbijt 
te presenteren. De 
dienstboden moesten 
dan heel vroeg opstaan 
om de Spanische Brötii 
's morgens om vier uur in 
Baden te halen en al lo
pend naar Zürich te 
brengen. De opening 
van de spoorlijn Baden
Zürich op 9 augustus 
1847 bracht daarin ver
andering: voortaan kon
den de dienstboden voor 
de terugreis de eerste 
vroege trein nemen. 

ELFSTEDENTOCHT 
Er blijken nog meer re
gioposten dan in het arti
kel over de Elfstedentocht 
werd vermeld (zie 'Phila
telie' van februari) zegels 
te hebben uitgegeven ter 
gelegenheid van de 
jongste elfstedentocht 
Rondom Post Midden 
Friesland {ji\ Franeker 
gaf een velletje van tien 
gelijke zegels van 50 
cent uit De afbeelding 
toont winnaar Henk An
genent die met zijn ar
men omhoog over de fi
nish gaat. Franeker kan 
daarmee bogen op de 
zegel die veruit de dui
delijkste afbeelding van 
de winnaar toont. 
Reli Post uit Sliedrecht 

gaf een soortgelijk velle
tje uit, maar dan met een 
foto van de doortocht 
van de kopgroep wed
strijdrijders in Bartle
hiem. 

VDW Regiopost uit Sur
huisterveen koos een an
dere aanpak: vier ver
schillende zegels van 50 
cent in een velletje van 
twintig zegels. Te zien 
zijn actiebeelden van zo
wel de wedstrijd als de 
toerrijders. 
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Dezelfde formule werd 
ook toegepast door 
YMCOReg/oposf uit 
Harlingen. Op deze ze
gels staat de aanduiding 
'15e Elfstedentocht'97'. 
Rondom Post en Reli Post 
maakten gebruik van de 
diensten van dezelfde 
grafisch vormgever, de
zelfde die ook alle zegels 
van Regio Post Noord
Oost Friesland voor zijn 
rekening neemt. 

OUD EN NIEUW 
Dankzij een ruilcontact 
met een verzamelaar in 
NieuwZeeland kreeg ik 
een aantal enveloppen in 
handen waarvan de ze
gels met behulp van een 
/n/cƒe^printer ontwaard 
zijn. In deze 'stempels' 
zijn slogans opgenomen 
die ik ook al in gewone 
machinestempels ben te
gengekomen. Oud en 
nieuw kunnen nu naast 
elkaar een plekje in de 
verzameling krijgen! 
Er zijn tot nu toe elf ver-
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schillende slogans met 
als thema 'Veiliq Ver
keer' [Rood Safety) ge
bruikt. De printerteksten 
zijn vrij gemakkelijk in te 
stellen. Dat verklaart 
waarom sommige slo
gans soms maar één dag 
in gebruik waren of 
slechts voor één bepaal
de partij post werden ge
bruikt. 

VERZAMELAAR 
GEANALYSEERD 
De verzamelaar heet het 
artikel dat dr P.J.M, van 
Alphen (psychiater te Sit-
tard) en drs W.E.J. van 
den Bold (voorzitter van 
de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie) - beiden thema
tisch verzamelaar -
schreven voor het janua
rinummer van het vak
tijdschrift Psychologie. 
De belangrijkste conclu
sie is dat de meeste ver
zamelaars een (lichte) 
dwangmatigheid niet 
kan worden ontzegd. 
Wie eenmaal met het 
verzamelvirus is besmet, 
raakt het veelal niet weer 
kwijt. 
De keuze voor het verza
melen van postzegels 
heeft te maken met de 
status van de postzegel
verzamelaar. De filatelie 
is niet zo maar een hob
by, maar stijgt daar bo
ven uit. 
In een analyse van de 
postzegelverzamelaar 
wordt onderscheid ge
maakt tussen de traditio
nele verzamelaars en de 
thematische verzame
laars. Waar de traditio
nele verza
melaar zich 
meer verdiept 
in details, dus 
meer in de 
diepte bezig 
is, rioudt de 
thematische 
verzamelaar 
zich met een 
veel uitge
breider ge
bied bezig 
De slotconclu
sie luidt dan 
ook: 'De the
matische ver
zamelaar is 
dus in de eer
ste plaats be
zig met het 
overzien en 

analyseren van verban
den, met de rode draad 
in het verhaal van zijn 
collectie en probeert dat 
ook nog op een originele 
en creatieve wijze te 
doen. Behalve op creati
viteit komt het daarbij 
ook nog aan op analyse
rend en synthetisch ver
mogen.' 
Promotie van de themati
sche filatelie buiten de 
kring van de filatelie is 
van groot belang. In dat 
verband valt het toe te 
juichen, dat thematische 
verzamelaars hun mede
werking verlenen aan 
publicaties over hun ver
zameling in niet-filatelis-
tische tijdschriften. 
In hetzelfde nummer be
gon Psychologie met een 
maandelijkse rubriek, 
waarin dit blad iets laat 
zien van de collectie van 
de heer Van Alphen. Het 
zal u niet verbazen dat 
hij in zijn thema de psy
chiatrie en de geestelijke 
volksgezondheid door de 
jaren neen in beeld 
brengt. De eerste afleve
ring gaat over Angst- en 
naaebootste stoornissen. 
Ook andere bladen ma
ken reclame voor het the
matisch verzamelen. Zo 
heeft het vakblad Vee
tee/f (van de Rundvee
stamboeken) sinds fe
bruari 1996 een rubriek 
die Koerier heet en 
waarin elke maand iets 
over runderen op postze
gels wordt verteld. Daar
voor wordt gebruik ge
maakt van de collectie 
van de heer C. Bakker uit 
Enkhuizen. 
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MARUKE VAN MOLL: 
TILATELISTEN HEBBEN HET NIET 
ALLEEN VOOR HET ZEGGEN' 
Filatelie-directeur wil nóg meer Nederlandse zegels 

Sinds april vorig jaar is Marijke van liAoll directeur van PTT 

Post Filatelie. Bijno tegelijk met haar komst is het gezicht van 

de 'postzegelafdeling' veranderd. En wat Van Moll betreft 

gaan die veranderingen nog een tijdje door. 

Maandbladmedewerker Gerrie Coerts sprak met haar over 

Bert en Ernie, oneerlijke concurrentie, de Euro en haar carrière 

('ik ben een laatbloeier'). 

Als het aan directeur Marijke 
van MoU van PTT Post Filate
lie ligt komen er nog meer 
soorten Nederlandse zegels. 
'We hebben ideeèn zat', zegt 
ze. En dat bleek dan ook, de 
afgelopen maanden. Neder
land kan inmiddels prat gaan 
op pakketpoststickers die rui
ken, en postzegels waarop ge
krast kan worden en voor het 
eerst in jaren zijn er weer ze
gels die binnen veertien da
gen uitverkocht zijn, zoals de 
Sesamstraat-zegels. Ook kun
nen 'grootverbruikers' nu op 
gemakkelijke vfljze zegels 'aan 
de rol' krijgen: zelfklevend 
(het zijn letterlijk plakzegels), 
net als tegenwoordig bij veel 
meer uitgiften het geval is. Het 
wordt gedaan om het zegel-
plakken nóg gemakkelijker te 
maken. 

NIEUWE PRODUCTEN 
Maar er gebeurt meer bij PTT 
Post Filatelie in Haarlem. Het 
jeugdpostzegelblad Stampte is 
ingeruild tegen het bredere 
verzamelblad Wordt Vervolgd 
en de publicatie Colled (de op
lage schommelt rond de 200 
duizend exemplaren) heeft 
een moderner uiterlijk en een 
overzichtelijkere indeling ge
kregen. 
Nog een voorbeeld van de bij
zondere producten die tegen
woordig uit Haarlem komen: 
zo is er - alleen dit jaar - het 
Postzegeluitgifteboeh 1997. Het 
gaat om een boek op album
formaat, met veel strips en an
dere tekeningen, vlot geschre

ven en met een kalender met 
ballonnetjes waarin opgeno
men de uitgiftedata en om
schrijvingen van de nieuwe ze
gels. 

REKENING HOUDEN MET 
DOELGROEPEN 
Van Moll kan de postzegel
drukpers echter niet nog va
ker laten lopen dan nu al het 
geval is. Ze zegt zich op dit 
moment aan de afspraak te 
houden die gemaakt is met de 
Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen. Een jaar-
set nieuwe postzegels zou niet 
duurder mogen zijn dan een 
gulden of zestig, zeventig - en 
daar moeten losse zegels die 
uitsluitend in velletjes uitko
men ook bij zitten. 
Van Moll over die vrijwillige 
beperking: 'Je hebt nu een
maal met allerlei doelgroepen 
rekening te houden. Maar 
misschien ben ik door die be
perking op dit moment com
mercieel onverstandig bezig,' 
zegt ze. 'Sterker nog: als ik die 
afspraak niet had zou ik on
middellijk twintig zegels per 
jaar meer laten maken'. 
Woorden waarvan een verza
melaar Nederland misschien 
wit wegtrekt, maar de verande
ringen die Van Moll voorstaat 
vindt ze juist goed: 'Ik hou er 
van te zeggen dat de tijden 
veranderen'. 

GEBOORTEZEGELS 
Het huidige beleid van de 
PTT Post richt zich vooral op 
het stimuleren van het schnj-

Drs Mari|ke van Moll, directeur Filatelie van PTT Post 'Ik hou er van te zeggen dat de 
ti|den veranderen' (foto PTT Post, Den Haag) 

ven. Voor PTT Post telt heel 
sterk de slogan 'wie schrijft die 
blijft'. De kreet 'laat eens wat 
van je horen' van zuster PTT 
Telecom is op de buis inmid
dels verdrongen door reclame 
voor de liefdesbrief en het ver
zenden van een mooi cadeau 
per post. De business unit Fila
telie wil zijn steentje bijdragen 
aan die doelstelling door voor 
die brieven en kaartjes mooie 
en passende postzegels te 
plakken. Daarom komen er, 
in navolging van de Friese 
stadspostdienst Regiopost, dit 
jaar ook geboortezegels. De 
postzegel kan zo het product 
brief verbeteren en het ge
bruik ervan stimuleren. 
Op dit moment brengt meni
ge vader of moeder de uitno
digingen voor een verjaarspar-
tijtje nog zelf weg. Van Moll 
hoopt dat ze dat in het vervolg 
door de postbode laten doen, 
met op de envelop een toepas
selijke zegel, zoals die met de 
geinige koppen van Bert en 
Ernie van Sesamstraat. Van 
Moll: 'Het moet een genot 
zijn om te plakken en een ge
noegen om er naar te kijken'. 

ONEENS MET KRITIEK 
Met de kritiek dat er vooral 
puur commerciële zegels uit
komen, gericht op een groot 

koperspubliek is Van Moll het 
niet eens: 'Tweemaal per jaar 
wijden we twee series met drie 
tot vier zegels aan herdenkin
gen en dergelijke zaken, en 
bovendien zijn er ook nog de 
ouderen- en kinderpostzegel. 
Dat vind ik niet niks.' Van 
MoU wijst er ook op dat filate
listen het niet alleen voor het 
zeggen kunnen hebben. 'Ver
zamelaars zijn voor ons net 
zo'n doelgroep als de particu
lieren,' aldus de directeur. 'Ze 
zijn allebei belangrijk'. 
De verkoopcijfers lijken Van 
Moll gelijk te geven: de Sesam 
straat-serie in vellen leverde in 
ieder geval een run op de lo 
ketten op. De zegels (vijf mil
joen van 70, acht miljoen van 
80 cent) waren binnen veer
tien dagen uitverkocht. Het
zelfde gebeurde met het Bom 
mei-velletje (twee miljoen 
stuks) en de Vermeer-zegels 
Van MoU: 'Het ging zelfs zo 
snel dat we er klachten ovei 
hebben gekregen'. 

NIEUWE VERZAMELAARS 
Door gecombineerde produc 
ten, zoals de Ecu-brief en de 
Tele-brief denkt Van Mol 
nieuwe verzamelaars aan te 
trekken. Inmiddels zijn ei 
voor beide producten eer 
'fors aantal' abonnees; vol 



gens Van Moll gaat het om 
enige duizenden. 
Het leuke van een Telebrief is 
volgens haar dat je op een 
postkantoor een 'leuk cadeau
tje kunt kopen dat niet duur 
is, maar toch apart'. Dat grap
pige, aardige van een postze
gelproduct, al dan niet ge
combineerd met iets niet-fila-
telistisch, is iets waar PTT Post 
nog meer gebruik van wil ma
ken. Maar, zo stelt Van Moll 
nadrukkelijk, 'Schaarste is 
heel goed voor het verzame
len, al zullen wij het niet zo 
doen als met Barbie-poppen 
die in een gelimiteerde opla
ge voor giga-bedragen worden 
verkocht. Op die manier in
spelen op de markt vind ik iets 
heel anders'. 

KRITIEK: VERVELEND 
Van MoU zou graag zien dat 
ook haar concurrenten èn 
klanten, de honderden post-
zegelwinkels in Nederland, 
wat meer aan verkoopbevor
dering zouden doen. De PTT 
èn die winkeliers zouden sa
men nog meer mensen aan 

het verzamelen kunnen krij
gen. Met name het feit dat de 
jeugd weinig in de winkels 
komt baart haar zorgen. Ze 
wijt dat onder meer aan het 
ontbreken van een gemeenschap
pelijke formuk in de postzegel
branche. De laatste jaren is er 
wel contact tussen de PTT en 
de handelaren verenigd in de 
NVPH, maar veel handelaren 
houden het er op dat de PTT 
puur zijn eigen gang gaat. 
De kritiek van de handel dat 
PTT oneerlijke concurrentie 
bedrijft met haar postorderbe
drijf in Groningen vindt Van 
MoU vervelend. 'Als het niet 
zo goed gaat in de branche is 
het slecht om naar elkaar te 
gaan wijzen', zegt ze. 

VEERKAMP: NOG NIET AAN DE 
BAK 
Zelf is Marijke van MoU geen fi
latelist. Of ze zou die naam 
moeten verdienen dankzij het 
feit dat ze een fan is van de 
Franse graficus Folon en van de 
zegels die deze voor Frankrijk 
en Groot-Brittannië ontwierp. 
Ze heeft ook de complete verza

meling 'postzegels' van kunste
naar Joost Veerkamp in haar be
zit. 'Heel intrigerend,' zegt ze 
diplomatiek, 'En dan bedoel ik 
zowel zijn werk als zijn uitspra
ken.' Maar dat Veerkamp een 
'echte' Nederlandse zegel mag 
ontwerpen, nee, dat zit er voor
lopig nog niet in. Van MoU wil 
Veerkamp wel uitdagen om 
daar iets aan te doen: 'Dan 
moet hij wel eerst zijn stijl wat 
veranderen, want hij imiteert 
op dit moment vooral.' 

LAATBLOEIER 
Van MoU heeft een bijzondere 
carrière achter de rug. Ze ty
peert zichzelf met de opmer
king Tk ben een laatbloeier'. 
Na de middelbare school 
werkte ze in vier verschillende 
bedrijven, in - wat ze noemt -
'uitvoerende en management-
ondersteunende functies'. Pas 
toen ze tegen de dertig liep 
maakte ze de stap naar de uni
versiteit. 'Vóór die tijd kon ik 
moeilijk een keuze maken,' 
verklaart ze. Ze studeerde psy
chologie en bedrijfskunde, 
kwam in 1984 bij PTT Tele-

GEENEURO-ZEGEUMAAR 
WEL DUBBELE VALUTA? 
De komst van de Europese een
heidsmunt Euro zal de postze
gel niet zo ingrijpend verande
ren als het geval is met het 
bankbiljet en de munt, zo 
meent Marijke van MoU. Er zal 
volgens haar ook geen Euro-ze
gel komen: een zegel, geldig 
voor geheel Europa. Ook het 
einde van de vertrouwde lan-
denzegels lijkt daarmee niet in 
zicht. 
Maar er zijn wel andere conse
quenties. Zo kan het misschien 
gebeuren dat er gedurende en
kele jaren twee valuta op de ze
gels komen te staan: guldens en 
Euro's. Bij het giraal verkeer zal 
al vanaf 1998 met iSaro'i worden 
gewerkt; papier- en muntgeld 
volgen pas in 2002. 
Er is inmiddels een commissie 
samengesteld die zich zal bui
gen over alle consequenties die 
de introductie van de Euro voor 
de Nederlandse postzegel zal 
hebben. 

com en werkte daar onder 
meer als directeur Facilitei
ten. Ruim tien jaar later werd 
ze gevraagd als directeur van 
PTT Post Filatelie. Ze zei ja. 

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-Adam) 
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BELANGRIJK! ALLEEN VOOR ABONNEES, DE VERMELDING VAN NAAM EN ADRES (OF 
NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

IMPORTANT! SUBSCRIBERS ONLY, STATING YOUR NAME AND ADDRESS (OR YOUR 
NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

WICHTIG! NUR FUR ABONNENTEN, ANGABE NAME UND ADRESSE (ODER NAME 
UND TELEFONNUMMER) IN DER ANZEIGE IST VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Gratis prijslijsten van IJsland, 
Noorwegen, Zweden, Australië, 
Nw -Zeeland en Gibraltar F van 
Loo, Lijsterveld 7, 2727 AJ Zoeter-
meer, tel 079-3312430 

800W. Europa + Wereld en grf in 
bnef 10,-, S50 NL grf en toeslag 
10,-, 1x2 kg Engel groot en klein 
40 , - + porto 5 , - R Tams Bov 
str 131 Giro 3129687 

Stort ƒ 3 0 , - / / 50 , - op giro 
528770 van A Groffen, Son U 
ontvangt 600/800 verschillende 
Nederland. 

Geen thema zonder poststukken! 
Vraag zichtzending H Mennes, 
Parelhoendreef 13, 7391 EC 
Twello Tel 0571276081 Heel 
veel thema's 

Blokken 46 verschillende voor 
motiefverz ƒ 2 5 , - Giro 4330015 
t n V Arkenbosch, Amstenrade 

Onze prijslijst 'Bloemen' en "Walt 
Disney' 7ijn af Vraag nu aan' v 
Dal, Postbus 773, 5700 AT Hel
mond 

Onze 'maandlijst' bevat telkens 
andere landen en motieven 
Vraag hem nu gratis aan v Dal, 
Postbus 773, 5700 AT Helmond 
Ook voor landenabonnementen 

Gelopen poststukken met the
ma's ansichtkaarten, Duitse 
Reich, dierenkaarten, aandelen, 
rokjeskaarten Mw A N Brigge-
man v d Schelde, Kantelenweg 
70, 32S3 RD Oostvoorne 

700 zegels W.-Europa veel grf 
H W en kpl serie's ƒ 10,- Giro 
3330084 Boeukes, Baroniehof 
100, He lmond 

Volksrepubliek China ** gratis 
prijslijst bij H a m e Baken, Pb 
1291, 5004 BG Tilburg, t e l / f ax 
013-4684615 Abc 45 C / Y u a n 

Veren^fd Europa **, 0 en FDC 
CEPT en alle mogelijke meelopers, 
brugparen, ongetande, enz Gratis 
prijslijst bij Harrie Baken, Pb 1291, 
5004 BG Tilburg, te l / fax 013-
4684615 Ook abo-service 

7 jrg. Philatelie 1989 t /m 1995 
ƒ 40 , - afgeh J de Wmter, Rotter
dam, tel 010-4532609 

Collectie Rusland *** 1964/77 
c w ƒ 320, -pr i j s ƒ 9 5 , - 1977/80 
c w ƒ 400,-pri js ƒ 120,- 1980/83 
c w ƒ 250, - prijs ƒ 7 5 , - Inlichtin
gen C V Beveren, tel 010-
4229820 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Süenstra, Banetgeel 21, 2718 
BL Zoetermeer, tel 079-3610229 

Indonesië pfr stuur uv\ manco-
lijst Zonneb loem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par
tijtjes en nieuwtjesdienst M 
Snoek, D Wierengastraat 45, 
1602 TK Enkhuizen, t e l / fax 
0228-318267, na 18 00 uur s v p 

Theresienst. Ghettopost nieuwe 
monogr , 2 gouden medailles bij 
werelduitst spec prijs Breebaart, 
Donkerstr 39, 4063 CX Heesselt, 
te! 0344-652589 

*c 600 Wld of 300 W.-Eur. of 200 
Ä Ned. met grf+toesl of 200 Aust 
i^ ƒ 1 0 , - Giro 5369485, G Blok-
^ land, Dordrecht 

Profiteer nu. Stuur ƒ 10,- naar P 
Bootsma, Postbus 8198, 1802 KD 
Alkmaar of bankrek 618792627 
en ontvang mijn pnjslijsten NL 
plus 4 zomerseries en 4 kinderse
ries postfr Bestel snel dan gratis 
erbi] de milieustrook Btslisi do tn 238 
4000 zegels, 135 landen buiten 
Europa incl 3 stokboeken 
ƒ 400,- J B V Greumnge Tel 
0184602557 

Australië per kg ƒ 70,- . Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antonisse, Uden, 
tel 0413268333, giro 3423666 

Ned./Overzee tot 1940 v a 50% 
na 1940 v a 40% nu v frankeer-
geldige zegels, mancolijst, service, 
abonnementen gehele wereld 
Tevens inkoop NOR P/h Advan
tage, Pb 148, 3350 AC Papen-
drecht, tel 078-6153386, fax 078-
6413340 

IJsland 40 versch grf ƒ 10,- met 
nieuw H v Lienen, Buurserbeek 
13, 1509 EJ Zaandam 

Postfris frankeergeldige zegels 
Ned 80% van de waarde v Die-
peningen, tel 030-2435705 

Nederland en Zwitserland pfr en 
gestemp Graus prijslijst Filatelie 
T)e Boeier', Klipper 75, 2991 KL 
Barendrecht. 

Ned. grfm. + toeslag ƒ 6 9 , - p kg , 
20 kg KLFM ƒ 100,- D de Wilde, 
Moordrecht, tel 0182-374009 

Verz. Austr. Canada Nw Zeeland, 
Bund+Berlijn pfr ofgest Alles t / m 
1995 Tel 040-2840506 na 8-4-'97 J 
Vesters, Lobroek 32, Nuenen 

Te koop p fr /frankeergeldig 
Ned. toesl bijz zegels niet bere
kend tot bedrag 14 0 5 1 , - Hoog
ste bod gevr Antwoordnr 10755, 
2501 WB Den Haag, t a v R de 
Nijs 

800 Europa of 1000 wereld of 250 
grf motief ƒ 1 5 , - , 500 Ned 
ƒ 1 0 , - Giro 413922, A Snoep, 
Dordrecht 

Ned. aant. strookjes 500 versch 
ƒ 1 0 0 , - , 250 versch ƒ37,50, 100 
versch ƒ 7 , 5 0 Giro 561404 t n v 
J Spijker, Leiden 

Nat. postst. en postzegelbeurs. 
Zat 5 april van 10 tot 17 uur Toe
gang gratis 'De Koepel' , Kapittel-
weg 399A, Hilversum V a station 
H'sum bereikbaar met buslijn 1 + 
2 ncht ing Kerkelanden Inl 035-
6831172 Filver Hilversum en 

Zd. Korea, Thail., Maleisië, China 
bi 12+16, Macau blok 1+8 ** lijst 
tg ret porto J Slangen, Bergse-
weg 10a. 6367 HB Voerendaal 

Aruba pf '86-'90 ƒ 1 1 0 , - PTT-
mapjes 1-130, 90% postkant pr J 
Schaapman, tel 0570-619504 

200 Kerken ƒ 3 9 , - . 100 Rubens 
ƒ 3 9 , - , 300 kostuums ƒ32,50, 
2000 wereld ƒ 38,- , 100 Curasao-
Ned-An t ƒ32 ,50 , 500 Frankrijk 
ƒ 42,50, 100 Lesotho ƒ 37,50 Jac 
van Welsenis, Coloniastraal 57, 
3024 TA Rotterdam, gironr 
6513551 

Postfris/gestempeld: blokken. 
Bulgari)e, Honganje, Roemenië, 
CSFR Michel Mark I 000,00 voor 
ƒ 1 2 5 , - Michel Mark 5 000,00 
voor ƒ 495 , - Geen doubletten 
PZH Wiktor, Hodgessu 13,6135 
CS Sittard, tel 046-4512751 

250 grf W.-Europa met toeslag en 
hogere waarden veel nieuwe ze
gels 1996 ƒ 2 5 , - kontant in brief 
of op gironr 1834376 Huls bv, 
H L Kingsü-aat 55, 6245 GH Eys-
den, tel 043-4093495 

DDR '76/83 ** in Falzlos-album 
kat 1160 voor ƒ 3 5 0 , - Arken
bosch, Gertrudisstr 8, 6436 BL 
Amstenrade, tel 046-4422241 

Pracht Verz. BRD-Berlin-DDR 
Met veel bloks+velletjes ** en 0 
catw ƒ 2 6 475, - voor fSbOO-
Tevens D Reich **-*- © 35% cw 
Vleugels Bunde, tel 043-
3645896 

700 zegels W.-Europa veel grf 
H W en kpl series J iO,- Giro 
3330084, Boetzkes, Baroniehof 
100, Helmond 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

12 Albums !'■ dagbneven Bundes
post + Berlijn Niets dubbel Cat 
prijs Michel DM 5400, T e a b 
Kranendonk, Haarlem, tel 023
5330062 

Jaarpakketten PTTPost 1977
1994 compleet J van Eck, tel 
0182522697 

200 Vlinders ƒ 15,-, 300 schepen 
ƒ 2 0 , - 100 mu/iek ƒ 1 0 , - , 1000 
Engelse geb ƒ 33, - , 100 Guernsev 
ƒ17,50, 500 Brits West-Indie 
ƒ 5 1 , - Jac van Welsenis, Colo-
mastraat 57, 3024 TA Rotterdam, 
gnon r 6513551 

Postzegels Rusland tevens blok-
ken+sierbogen C v Beveren, 
3055 ZL Rotterdam, tel 010-
4229820 

Dominicaanse Republiek blok 37 
Michel incl porto ƒ 7,- Blok 37A 
ƒ 1 0 , - P de Wit, Koekoekspl 
7hs, 1021 VA Amsterdam, tel 
020-6327298, - ook nieuwtjes - 1 
peso = ƒ 0.50. 

Bod gevr op verz Wereld met 
304 senes, 61 bloes, 1900 D M 
J V d Meer, tel 0561-688809 

Nederland en Ver. Europa*** 0 
v a No 1 Stuur uw no's, ontvang 
mijn pnjs F Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar, tel /fax 
0316-529241 

Kilo afgeweekte postzegels wereld 
met grootf + 22 000 zegels voor 
ƒ 6 5 , - giro 6698416 t n v J Ko
ning, Den Haag, tel 070-3972999 
Ook kilo telefoonkaarten ƒ 9 0 , -

12.000 verschil. frank.mach. 
stempels gesort op letter en 
nummer t e a b Pt Ver Eur Sur 
en Ant 30% FDC Ned Sur Ant 
Jochems, 4707 HB, tel 
0165541286 

Zweden 1200 versch. grootf. 
199,-. Giro 5445643/cheque T 
Kwakkel, Doesburg 2, 8181 ZL 
Heerde 

Veld-Censuur-Krijgsgev.kamp. en 
dienstpost div oor logen/ landen 
J Hoogakker, Pb 181, 7040 AD 
's-Heerenberg, tel 0314-662518 

België aanbieding veel grf Deze 
mnd 150 gest ƒ 1 5 , - , 500 gest 
ƒ 40 , - Giro 2300785 RSD, Linde
laan 23, 1775 GK Middenmeer 
Ook het adres voor uw mancolijs-
ten Europese landen 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NL pf en Q Eventueel te ruilen te
gen uw overtollige frankeergeldi
ge zegels NL Vanaf nr 105 Ŵ  
Flier, tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

Duitsland duur^ Stort ƒ 5 , - en u 
ontvangt mijn prijslijst vanaf 13% 
en een presentje Giro 1257797 
t n v B C van Verseveld, De Ol
men 80, 6903 PB Zevenaar, tel 
0316-524164 

Telefoonkaarten 35 versch Ne-
derl ƒ32,50, Gno 1257797 B C 
van Verseveld, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

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, Israël 

Ned. grootformaat per kg f 42,-, 
25kg kleinformaal ƒ 83,-,afge-
weekt Ned ƒ 1 2 , - p e r kg H v d 
Akker, tel 0174-6286673, fax 
624171 

Grootrond. Part biedt aan DP 
stok en zegel Liefst ruilen Tel 
0555-191300 Ook typerader v 
Teeseling 

GEVRAAGD 
Verz zoekt sigarenbandjes e v t 
ruilen vooi post/egels A Blom, 
Tolstraat 48, Alphen a d Rijn 

Padvinders poststukken gezocht 
1907-1959 Fied Maarsen, Box 
1045, 1780 EA Den Helder, tel 
0223-645077 

Voorloper bestellerstempels van 
Amsterdam 1852-67, Breda, Cu-
lemborg, Doidrecht, Gonnchem, 
Haarlem 1859-73, Leeuwarden, 
Nijmegen, Velp R Pijning, Dom-
melstr 12, 1823 EZ Alkmaar, tel 
0725112270 

Machin Engl. Pfr bund / 
bkl inh/e tc S Kooij, Pb 300, 2200 
AH Noordwijk, fax 071-3612904 

Te koop gevr strippen en blok
ken NVPH nr 34, betaal goede 
prijs Bongers, Pb 4, 6040 AA 
Roermond 

Heraldiek, v lagen zegels, kerke
lijk, militana, overheid, scholen, 
universiteit G Zomer, Bockamastr 
14,8651 BE IJlst, lel 051^-532802 

Zoek gebruikt Italië voor 1960, 
Engeland port Ierland voor 
1940 N Cremer, Pb 4, Alkmaar 

Grootrond op zegels serie 56 /80 
Stempel goed leesbaar S Oprel, 
Groenendaal 165, 3011 SR Rot
terdam 

Engeland fran keergeldig met 
gom ƒ 2 , - /£ , Guernsey ƒ 2 , - /£ , 
M a n 7 l , 5 0 / £ Brouwer, tel 058-
2886836 

Amerika frankeergeldig met 
gom ƒ 1,1 O/S D O Brouwer, 
Lenteklokje 47, Leeuwarden, tel 
058-2886836 

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 
Meedervoort 967, 2564 AJ Den 
Haag, tel 070-3688710 of 070-
3548779 

Firmaperforaties wereld D Sche
per, Hogeland 1, 2264 JX Leid-
schendam Tel 070-3279626 

Postzegelboekjes Wij hebben be
langstelling vo<ïr betere boekjes 
Nederland en wereld Aanbiedin
gen Booklets International, Post
bus 1051, 5140 C:B Waalwijk. 

Telefoonkrt. en machineroondst. 
van V hegtuigmtsch en vliegvel
den, gehele wereld A Bouwense, 
tel 011V212762 

Museum zoekt spullen uit 2e We
reld-koude oorlog, van voertui
gen, nazi zaken etc in ruil voor 
postzegel-ver/amelingen Aan
biedingen P Vader, Noorden-
dijk 15, 9988 TE Usquert , tel 
0595431224 of fax 0595434100 

Frankeergeldige zegels, NI vanaf 
nr 1050. ook zonder gom, even
tueel te ruilen voor zegels NL 
Geef tol 80% van de frankeer-
waarde W Flier, tel 0180-
617448 Niet op zondag 

Engeland **^ Yv 238 ƒ 4 0 , - , Yv 
1 8 3 / 1000,-, Fosfor 375 /7 ƒ 4 5 , - , 
378 /380^ 6 5 , - Mooi gebruikt W 
39 ƒ 750,-, 42 ƒ 1100,-, 45 ƒ 1500 
Ook collecties en lopmatenaal 
Brouwei, Leeuwaiden, lel 058-
2886836 

Internationale antwoordcoupons 
en telegrammen J Peters, Post
bus 43, 6000 AA Weert 

Ansichten van oude post- en tele-
graafkantoren J Peters, Postbus 
43, 6000 AA Weert 

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 
Nederiand. P j Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Langslemptls en puntstcmpels 
op de Eerste Emissie Nederland 
1852 A Gabnelse, Poste Restan
te, Postkantoor, 4330 NA Middel-
buig 

DIVERSEN 
Stort f 15,- op postgiro 6733557 
t n v F H Weyde, G Winckelsii 
28, Amsterdam U ontvangt 400 
versch. Ned. met compl senes 

Italië verzamelaars interesse 
contactgroep e n / o f ruildagen ml 
L v d Meer, Voorstraat 23, 2201 
HJ Noordwijk 

Zoek kontakt verzamelaars miss 
Liberty H Bouwens, Nieuwen-
di jk l8 ,8131 CEWijhe 

Stuur 150 postzegels gr fm 
Ned /wereld Zelfde aantal en 
fm retour H Sprakel, Achterh 
Molenweg 285, 7556 GL Henge
lo 

Ruilen stuur 150 verschillende 
Europa zelfde aantal retour J 
Jonkman, Ch de B Boni 26, Lo-
chem 

Ruilen 100 zegels Zwitserland 
zelfde aantal retour EJ Middel-
veld, Vossersteeg 77, 7722 RJ Dall-

Schriftelijke veiling van uitslui
tend poststukken, brieven, post-
historie, censuur, luchtpost, the
matische stempels etc van de ge
hele wereld Gratis katalogus bij 
G A van Albada, Klimopzoom 
119, 2353 RH Leiderdorp, l d 
071-5415609, na 18 00 uur 

Telefoonkaart globe 50jr. slort 
ƒ 10,- op giro 2922048 t n v HPK 
Wolters m exempl Tel 
0318632280 

Ruilen zend 600 of meer buiten
land ld retour p o Blok, Hoge 
Filterweg 606, 3063 KL Rotter
dam 

Stuur mm 100 max. 30{ 
Gr./Frm. p zegels hele wereld 
naar A Kuipers, Strekel 20, 1771 
PN Wienngerwerf, zelfde aania 
retour 

Israel: ver/orging van abonne 
menten 5 of meer abon extr. 
kortingen Inl A Bouwense, tel 
011V212762 

Koop de nieuwe gespecialiseerd« 
katalog prangko Indonesia 199'v 
in kleui en grootformaat Sterk 
uitgebreid (50 pag meer) steri 
verbeterd en tjonge tjonge wa 
een prijsverhogingen" ƒ 3 5 , - bi 
de vakhandel - koop hem nu 

Studiegroep Biiiannia de ver/a 
meiaars van Engeland en Eng 
geb. organiseren 4 keer per jaai 
een bijeenkomst in Nieuwegem 
Eigen rondzendmg, veilingen 8x 
en clubblad Secretaris L var 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugo 
waard, tel 072-5711935 

Veel internationale ruilcontactet 
in ons blad 'Dilight' Laatste num 
mer 8 postz 80 et naar Postbu. 
976. 3900 A / Veenendaal 

Philatelie vanaf 
1 maart in de 
losse verkoop 



Especes menacées d extinction n^AQ 

H -

„Ieder dier is 
een stuk natuur 

r W r V n 

/ / 

Konrad Lorenz 
De 
beide prachtexem-
plaren van de species „Ursus 
maritimus,, (ijsbeer) worden als voorbeeld voor alle dieren gebruikt waarvan het voort
bestaan massief bedreigd is. Het zoeken naar aardolie en het exploitabel maken ervan 
alsmede het jagen met ultramoderne gereedschappen heeft voor talrijke ijsberen al tot 
een bitter einde geleid. De ijsberenpopulatie, met als belangrijkste leefi'uimte de omge
ving van de noordpool, is tot op rond 20.000 exemplaren gedecimeerd. De nu reeds • 
vijfde postzegelserie van de Postadministratie van de Verenigde Naties „Bedreigde soor
ten,, is gewijd aan 12 dieren die, evenals de ijsbeer, ernstig bedreigd zijn. 

Een klein vel 
bestaat ml vier series 
van vier zejreb 

De serie van dit jaar omvat dne kleine vellen in drie 

valuta (CHF, ATS en USD). Elk velletje bestaat uit 

16postzegels met de aß?eeldingen van vier diersoorten die 

volgens de Overeenkomst inzake de internationale han

del in bedreigde tn het wild levende dier- en plante-

soorten (CITES) bedreigd zijn. Alle aßeeUingen op de 

zegels zijn door uitstekende heden-

daape kunstenaars, twee Amerikanen 

en een Italiaanse, gemaakt. Er zijn 

12 miniatuur-kunstwerken ontstaan 

8 die een duidelijk standpunt innemen 

en met alleen filatelisten uit de hele 

wereld enthousiast maken. 

Coupon invullen, uitknippen ofcopieren en opsturen naar UNPA, Postadministratie van de Verenigde Naties, Palau d^ Nations, CH-1211 Geneve 10, Zwitserland 

D J A , stuur mi) a u b sene{s) van vier voor de set-prijs van Hfl 15 05 

D J A , stuur mij a u.b serie(s) van de drie vellen voor de set-prijs van Hfl 48 15 

D J A , stuur mi) a.u b serie(s) van de drie eerstedagenveloppen met elk een bIok)e van vier voor de sec-prijs van Hfl. 17.15 

D J A , stuur ml] a u b serie(s) maximumkaarten voor de set prijs van Hfl 17 15 

Alle pri)zen incl porto en verzending, betaalbaar na onrvangst met rekening. 

Naam Klantennummer Adri Postcode/plaats Datum/handtekening 
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