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OEKRAÏNE: POSTALE 
MALAISE EN NEPZEGELS 
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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 

MET DE NEDERLANDSCHE 
NAAR DE U.S.A. 
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l/l/iy ziyn /n San Francisco van 29 mei t/m 8 juni op onze Super Stand. 

Een perfecte mogelijkheid om uw zegels te verkopen via ons veilinghuis in 
"PRIVATE TREATY". Als u uw collectie (intact) en beschermd wil verkopen 
neem dan spoedig contact met ons op. 

Speciaal gevraagd collecties van o.a.: 
Azië, vooral voor Indonesië, China, Taiwan, Japan en Korea is 
de U.S.A. een goede markt. Verder ook Amerikaanse landen, 
Engelse koloniën en Wereld collecties. 
Foutdrukken, variëteiten, poststukken, stempels, rariteiten 
enz. van de gehele wereld. 

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 

Giuniï: oviiüiNAMii; 
GOUDEN-GIGA-WONDERDOOS 

Philapost heeft voor een schijntje van de waarde, de hele 
voorraad, de inventaris en het klantenbestand van een 
inmiddels geliquideerde postzegelveiling kunnen overnemen. 
Het gaat om zo'n grote hoeveelheid postzegels dat de 
handelaar die het aanvankelijk had gekocht zich er ook geen 
raad mee wist. 

Philapost kon dit hele object alsnog in één keer overnemen, 
zonder tussenkomst van andere handelaren. 

Bestel de 'Gouden-Giga-Wonderdoos' voor 
f 9 9 9 , - en betaal In 10 termijnen van 
f99 ,90 . U betaalt geen rente, geen 
verzendkosten en heeft een onvoorwaardelijke 
teruggavegarantie. 

Bel direct de Philapost bestellijn: 010-511 50 99, dan loopt u de 
Extra Wonderdoos niet mis. 

Het enorme volume van deze partij postzegels (bijna 
4000 kartonnen dozen met postzegels in 
voornamelijk albums) neemt zoveel ruimte 
in beslag dat Philapost eigenlijk maar 
één oplossing ziet voor dit probleem! 
Snelle en directe doorverkoop aan 
verzamelaars. 

i 

De medewerkersvan Philapost 
gaan, min of meer willekeurig, 
stapels van 50 verschillende 
albums maken. Philapost zorgt 
ervoor dat u geen doubletten 
krijgt en dat u de albums krijgt 
waar uitsluitend complete series in 
zitten. U krijgt allerlei verschillende 
maten albums. Grote en kleine, dikke 
en dunne. 

Wilt u meer informatie? Bij het ter perse gaan 
van uw maandblad was de informatie nog 

beperkt, maar nu kunt u bellen naar het 
speciale Informatie-nummer van 

Philapost: 010-512 10 10. Eén van 
onze medewerkers stuurt u dan 
direct de allernieuwste informatie 
met desgewenst een paar echte 
foto's. 

O/" s 
af. 

Vindt u ƒ999,- te veel geld? 
Ondanks het betalingsvoorstel? 
Of kijkt u de kat nog even uit de 
boom? Doe u zelf dan in ieder 

geval één plezier. 

De 'Gouden-Giga-Wonderdoos' is eigenlijk 
verpakt in drie dozen. Alles in één doos wordt te zwaar 
en zo'n grote doos is misschien niet eens te koop. U krijgt dus 
eigenlijk drie Wonderdozen. Bovendien krijgen de snelste 
bestellers een Extra Wonderdoos met allerhande los 
materiaal, zakjes en losse albumbladen. Wie weet wat daar nog 
allemaal uit tevoorschijn komt? 

Bestel de 
'Opruim-Wonderdoos' 

voor f 9 9 , - . 
U krijgt dan een Originele Philapost Wonderdoos 

met tenminste 100 verschillende 'items' met postzegels (zakjes, 
kaartjes, albumbladen, etc.) en een waardecoupon voor f99,-
cash korting. 

Besluit u vervolgens alsnog om de 'Gouden-Giga-Wonderdoos' 
te kopen dan krijgt u f99,- korting met de waardecoupon. 

POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGT VAN DE 
BESTELLUNG ZUN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST, TENZU ANDERS IS OVEREENGEKOMEN EEN BETALINGSHERINNERING KOST 

f 10,- PHILAPOST EN WONDERDOOS ZUN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA BV PHILA B.V IS INGESCHREVEN BU DE K.v.K. TE DELFT ONDER NUMMER 235724. TERUG
GAVE GARANTIE: RETOURNEREN IS ALTUD OP UW EIGEN KOSTEN EN RISICO GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD EIGENDOM VAN PHILA B.V. TOT VOLLEDIGE BETALING HEER PLAATSGEVONDEN. 
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SURINAME 
Nederlands & 
Onafhankelijk 

vanaf netto 40% 

Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 

5,40 
3,— 
3,— 

44,— 
36,— 

8,— 
36,— 
48,— 
s c 

ire,
80,— 
72,— 
64,— 

112,— 
160,— 

3,20 
52,50 

23/28(xx) 215,— 
30(xx) 140,— 
31 (XX) 10,— 
32(xx) 24,— 
33(xx) 10,— 
34/36(xx)  , 

37/40(xx) 375,— 
41/47(xx) 95,— 
41/47(xx) 95,— 
48/55(xx) 375,— 
56(xx) 100,— 
57(xx) 100,— 
58(xx) 20,— 
59(xx) 25,— 
60/64(xx) 350,— 
64(xx) 210,— 
65/68(xx) 35,— 
104/IIOxx 775,— 
111/14XX 17,50 
115XX 62,50 
116(xx) 5,— 
117XX 75,— 
118/26XX 175,— 
127/99XX 14,— 
103/36XX 66,— 
132fxx 60,— 
137/40XX 77,50 
141/44XX  ,— 
146/49XX  ,— 
157/66XX 20,— 
167/78XX 310,— 
179/82XX 37,50 
183/86XX 22,50 
187/89XX 15,— 
190/93XX 19,50 
194XX 
195/96XX 

35,

40,

197/99XX 62,50 
200/Olxx 4,— 
202/05XX 115,— 
206/09XX 9,50 
210/13XX 8,— 
214/19XX 29,50 
220/28XX 3 1 , — 
229/43 
247/48XX 
249/56XX 

375,— 
10,— 
12,50 

257/73XX 52,50 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 
308xx 

3 , — 
10,— 
17,50 
85,— 
60,— 
10,— 
17,50 
65,— 

309/11XX 47,50 
30,— 
12,50 

312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
Postfris zonder 
plakker 
331/34XX 17,50 
331/34XX 
Fosfor 35,— 

Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961XX 13,75 
1962XX 6,60 
1963XX 5,— 
1964XX 4,— 
1965XX 7,50 
1966XX 7,50 
1967XX 6,— 
1968XX 7,50 
1969XX 8,50 
1970XX 13,50 
1971XX 18,50 
1972XX 17,50 
1973XX 12,50 
1974XX 12,— 
1975XX 15,— 
Lp 1/7XX 40,— 
Lp.15/19xx660,— 
Lp.20/22xx 72,— 
Lp.23axx 10,— 
Lp.23bxx 10,— 
Lp.24/26xx 66,— 
Lp.27/28xx 4,25 
Lp.29/30xx 10,— 
Lp.31xx 9,60 
Lp.33/34xx 3,— 
Lp.33/34axx 3,— 
ook velleties 
leverbaar! 
Lp 33/34axx 75,— □ 
Porto 
33/35XX 22,50 
36/46XX 298,— 
47/57XX 20,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cal.: 
1975XX 75,— 
1976XX 60,— 
1977XX 35,— 
1978XX 30,— 
1979XX 25,— 
1980XX 40,— 
1981XX 60,— 
1982XX 65,— 
1983XX 60,— 
1984XX 70,— 
1985XX 75,— 
1986XX 40,— 
1987XX 65,— 
1988XX 88,— 
1989XX 68,— 
1990XX 68,— 
1991XX 69,— 
1992XX 70,— 
1993XX 110,— 
1994XX 120,— 
1995XX 115,— 
Ongebr.plakker 
1/3x 7,50 
3Ax 17,50 
4Ax 36,— 
5Ax 32,50 
6Ax 30,— 
lOaAx 475,— 
13Ax 84,— 
4Bx 33,— 
5Bx 32,50 
6Bx 25,— 
13Bx 50,— 
3Cx 2,50 
4Cx 33,— 
5Cx 27,— 
6Cx 6,— 
8Cx 36,— 
9Cx 55,— 
lOCx 132,— 
I ICx 60,— 
12Cx 52,50 
lOCx 80,— 
13Dx 250,— 
14Fx 77,— 
21 Cx 450,— 

29/35(5)x 
34/36X 
37x 
38x 
38Bx 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
62x 
64x 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
102CX 
103AX 
103BX 
104/10X 
115x 
117x 
118/26X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05ax 
202/05bx 
205dx 
214/19x 
220/28X 

175,— 
95,— 

5,— 
5,— 
6,— 

49,50 
220,— 

65,— 
275,— 
1 7 5 , 

36,— 
275,— 
150,— 

90,— 
175,— 
25,— 
57,50 
67,50 
45,— 
52,50 
62,50 

325,— 
3 6 , 

40,— 
48,— 
3 1 , — 
23,— 
32,— 
22,— 
20,— 
97,50 
14,— 
10,— 
13,— 
25,— 
27,50 
48,— 
85,— 
85,— 
30,— 
24,75 
12,50 

229/43X 2 1 6 . 

26,— 
64,— 
4 1 , — 
44,— 
33,— 
17,50 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 lx 
Lpl/7x 
Lp8/14x 
keur 
Lp.8/14fx 
keur 
Lp.15/19x 550,— 
Lp.20/22x 45,— 
Lp 23x 7,50 
Lp24/26x 45,— 
Porto 

395.

925,— 

lx 
2x 
3lx 
3IIIX 
4x 
5x 
5IVx 
6x 
7x 
7x 
7IVx 
8x 
9/14x 
15/16X 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

4,— 
12,50 

195,— 
175,— 

12,50 
17,50 

225,— 
5,— 
7,— 
7,— 

225,— 
5,— 

55,— 
325,— 

28,— 
17,50 

190,— 
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
lOaA 
13A 
4B 
5B 

27,— 
105,— 

57,50 
27,50 
12,50 

6B 
13B 
15B 
4C 
5C 
BC 
9C 
IOC 
lOaC 
lic 
12C 
13C 
4D 
5D 
6D 
14F 
21 
22a 
23/28 
30 
34 
35 
36 
40 
38A 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
62 
65/68 
69/86 
87/99 
103B 
115 
117 
121 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
247/48 
276/77 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp.8/14 
keur 
Lp.8/14 
brief 
Lp.15 
Lp.16 
Lp 17 
Lp 22 
Lp 26 
Lp.24f 
Lp.47A 
Lp.50A 
Porto 
31 
3111 
15III 
16III 
17/32 
36/46 

1 5 , 

27,50 
120,— 

2 7 , 

1 0 , 

1 2 , 

4 8 , 

15,— 
36,— 
5 5 , 

48,— 
3 8 , 

75,— 
2 1 , — 
2 6 , 

7 0 , 

17,50 
2 5 , 

3 6 , 

77,— 
10,— 
18,— 
17,— 

225,— 
2 1 0 , 

2 6 , 

69,50 
17,50 
8 5 , 

12,50 
16,50 

2 1 0 , 

75,— 
27,50 
42,50 
66,— 
60,— 
3 9 , 

39,— 
25,— 
1 5 , 

3 3 , 

27,50 
3 8 , 

26,50 
2 4 , 

25,— 
1 5 , 

18,— 
10,— 
1 2 , 

1 0 , 

9,50 
42,50 
7 5 , 

24,— 
1 0 , 

17,— 
28,— 

9 , 

9,— 
49,50 
4 5 , 

3 6 , 

1 0 , 

425,— 

4 5 0 , 

1,50 
1 0 , 

22,50 
35,— 
28,— 
3 5 , 

5,— 
5 , 

1 3 8 , 

1 2 5 , 

125,— 
1 7 5 , 

26,— 
88,— 

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

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 
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2 
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30,— 
25,— 

125,— 
1/3 gave randen 
1/3z.fr. 
4 
5 
6 
6 z.fr 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
15 
_ 
16 
16z.fr 
17 
18 
18z.fr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z.fr. 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47C 
48 
48 z.fr 
49 
56/76 
61b 
65C+cert. 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 
80 z.fraai 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 
101 z.fr. 
102/03 
104 
105 
105z.fr 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130z.fr 
131 
132 
133 

110,— 
18,— 

9,— 
95,— 
50.— 

2,50 
3,50 

35,— 
27,— 

120,— 
175,— 
90,— 

5,— 
85,— 

3,— 

75,— 
45,— 
19,— 
66,— 
35,— 
22,50 

2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

55,— 
6,— 

12,50 
35,— 

150,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
90,— 
15,— 
24,— 
90,— 

175,— 
210,— 
175,— 
575,— 
295,
1 1 0 , 
44,— 

105,— 
950,— 

1 , — 
6,— 
7,50 

975,— 
950,— 

19!— 
66,— 

6,— 
9,25 
7,50 

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

1050,— 
950,— 
600,— 

10,— 
165,— 
130,— 
75,— 

250,— 
3,— 
3,— 
3,— 

1 1 , — 
7,50 

10,— 
250,— 
125,— 
245,— 

2,— 
20,— 

133A 
134/35 
136/38 

A j i S Ï K A . 

^ . 

' ' v l 

45,— 1 
42,50 

175,— 
136/38 Tent. 
Stempel 
139/140 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 
199a/02e 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 

Alle zegels zijn pracht ex. 

220,— 
6,50 

12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
12,— 
8,— 

77,50 
20,— 

6,— 
28,— 
24,— 
10,— 

175,— 
30,— 
10,— 
45,
88,— 
30,— 
13,— 
2,50 

18,— 
25,— 
16,— 
14,— 

6,— 
12,50 
44,— 
32,— 
30,— 
55,— 
25,— 
25,— 
26,— 
25,— 

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 

5,— 
3,— 

28,— 
25,— 
16,— 
17,50 
14,— 
12,— 
10,— 

7,50 
8,— 
7,50 
5,25 
7,50 
2,50 
6,50 
6,— 
4,— 
6,— 
6,— 
9,90 

15,— 
35,— 
35,— 

7,50 
25,— 
40,— 
60,— 
60,— 
88,— 
35,— 
44,— 

4,— 
10,— 

2,50 
2 — 

12,— 
95,— 

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

24,— 
14,— 

5,— 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 

ook losse waarden. 

10% korting bij afname 
boven f 100.

495/99 4,— 
500/03 4,— 
505 3,50 
508/12 4,— 
513/17 7.50 
518/33 10,— 
535 2,50 
536 a 6,— 
536 b 5,— 
537 20,— 
538/41 6,60 
543 4,— 
544/48 6,— 
550/55 39,— 
556/60 59,— 
560 los 40,— 
563/67 19,50 
568/72 22,50 
573/77 16,50 
578/81 21 ,— 
583/87 17,50 
587 los 15,— 
591 los 3,50 
592/95 66,— 
596/00 14,— 
602/06 22,50 
606 los 15,— 
607/11 15,— 
612/16 19,50 
616 los 15.— 
631 los 4,50 
640 los 2,50 
641/45 22,50 
647/48 2,50 
649/53 15,— 
655/59 20,— 
661/65 13,— 
666/70 15,— 
671/75 35,— 
675 los 24,— 
676/80 13,75 
682 los 3,— 
683/87 1 1 , — 
688/92 12,50 
694 los 3,— 
695/99 10,— 
702/06 15,50 
707/11 14,— 
715/19 12,50 
722/26 15,— 
731/35 10,— 
736/37 4,— 
738/42 13,— 
747/51 14,— 
752/56 9,50 
759/63 7,50 
766/70 7,— 
774/76 15,50 
779/83 7,50 
786/90 8,— 
enz. tot heden 
leverbaar 4060% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
854 35,— 
875 5,— 
899 9,50 
917 17,50 
937 17,50 
983 25,50 
1001 17,50 
1024 14,50 
1042 17,50 
1063 7,50 
Roltanding, los 
7 1 7 5 , 
14 66,— 
15 15,— 
16 75,— 
17 35,— 
18 16,— 
28 30,— 
29 15,— 
30 27,50 
31 60,— 
44 15,— 
46 110,— 
51 15,— 
54 36,— 
55 55,— 
56 32,50 
66 12,50 

67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 65,— 
Rolt. series 
1/18 450,— 
19/31 140,— 
33/56 275,— 
57/70 105,— 
71/73 155,— 
74/77 66,— 
78/81 25,— 
82/85 2 1 , — 
86/89 30,— 
90/93 45,— 
94/97 45,— 
98/01 36,— 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec. 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 17,50 
2 22,50 
2B 44,— 
3/12 140,— 
8 los 37,50 
12 los 35,— 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 47,50 
27 III 40,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 54,— 
43 los 95,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (0) 125,— 
68b (0) 375,— 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 135,
13 los 135,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 65,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 7,50 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27129130 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 49,50 
3 7,50 
4 185,— 
4 z.fr 95,— 
5 45,— 
6 12,50 
7 z fr 1.275,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 4 0 , 
11 40,— 
Postpakket Ver. 
1/2 A 77,50 
1/2 B 175,— 
1/2 0 98,— 
Brandkast 
1/7 (0) 950,— 
stempel niet 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 375,— 
3 los 65,— 
4 los 95,— 
6 los 10,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 
5 los 155,— 

netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 1 
zegels maar met klein gebrek, (o) =gebruikt maar stempel niet controleerbaar, ■ 
duurdere soorten desgew/enst met fotoCert . van erkende keurmeester, ■ 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post 1 
giro 271040, Porto extra, echter f ranco levering vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht . 1 

J.H. ACKERMANN 1 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - TeL 020-4823966 | 1 
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Veiling No. 564 
26 - 27 - 28 - 29 - 30 mei 1997 

brengt o.a. postfris België in luxe kwaliteit uit de jaren 1930-1955. 
Het geheel verdeeld in losse series, blokken enz. ... 

Eeuwfeest van de Belgische Spoorwegen in postfrisse randblokken van 9 ex 
Belgische Spec Cat B Frs 720.000-

Voorts zeer uitgebreid Frankrijk w.o. emissie 1863 Emission "Rothschild" compleet in 
ongebruikte blokken en luchtpost "lie de France". Uit een nalatenschap prachtige lan
den verzamelingen met omvangrijk Scandinavië, w.o. gespecialiseerd op stempels. 

Van Nederland en Overzee komen o.a. onder de hamer het 2e gedeelte platen collectie 
emissie 1852 wijlen Dr. G.C. van Balen Blanken en de postwaardestukken verzameling 
Nederland: 

collectie Dr. H. Schouten te Bussum 

De catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 1 5 - op onze giro no. 17369 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 - 2 5 1 4 A N Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 
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Onze jongste veilingbezoeker verdiende f 100-met zijn collage 

RESERVEER NU DE KATALOGUS • BEL 

070-3835037/3856599 
JULIANA VAN STOLBERGLAAN 248 - 2595 CN DEN HAAG 

TEL. 070-382.50 37/385.65.99 - FAX 070-347.25.76 - GIRO 52.82.831 

Ons kantoor & veilingzaal is gelegen vlakbij de 
uitvalswegen en NS-stations! 
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FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

55e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 30 mei 1997 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 9000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMAN KLAVER 
E HOEKMAN 

_ J PIEBENGASTRAAT 41 

TEL./FAX. 0517-394605 8802 CR FRANEKER 

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 & Zuid-Amerika 
* Afrika 
* Veel Thematisch 
* Partijen & Verzamelingen 
* Avontuur & Dozen 
* Brieven & Postwaardestukken 
* Curiosa 

Veilingcatalogus gratis 
Lage kosten, 10% + verzendkosten 

Phoenix Philatelie 
Keizersveld71G Tel. 0478-550940 
5803 AP Venray Fax 0478-550197 

SHFI Verkrijgbaar bij jedere postzegelliandel. 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE folder 

Drogen in recordtijd 
en kaarsrecht 

resultaat! 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20,3011 HG Rotterdam,Tel. 010-4143077*Fax 010-4149499 

Afm. : 340x310x75 m m (LxBrxHg) 
Nut t ige opp. 180x280 m m 

Bestel nr. 9895 Droog-press ƒ 3 3 5 , -



74e laargang, apri l 1997 
nummer 850 rnilatdie 
Het maandblad Philatelie waarin opgenomen ■ ■;. ■ , . , _ _ _ | j . , _ — J ^ C l , . » ^ ! : . ^ 
De Philatelist is een uitgave van de "'♦ °^ Wereld van de filatelie 
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Maandblad voor Philatelie te Den Haag J' ,' ' 1 ' . ' ' ,  . ' ', " ,' ,' 
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Philatelie verschijnt omstreeks het midden Aiilnmaatctralr^n 
vandemaand uitgezonderd juli «ui«inuui»irwR.«sn 

259 
Hoofdredacteur: . , . . . 
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3740AABaam 2 6 3 / 2 6 4 / 2 6 5 
fZoTZl 5482341 Filatelistische evenementen 
Telefax 0355482344 2 6 6 / 2 6 7 

Abonnementenadministratie Bondspagina's 
en l<lacliten over de bezorging: o z o / 9 / , Q 
Boschs Keuning grafische bedriiven z o o / z o y 
Ter attentie van de heer R D van Dam Portbetaoldstempels (slot) 
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stratie (adres zie boven) O Ö A / 0 Ö 7 

Abonnementen Postwaardestukken 
Er zijn twee wijzen van abonneren nr\ / 
1 een collectief abonnementmor zangesto 2 8 9 / 2 9 0 
ten verenigingen het abonnement voor leden i«»:; InTan ^fe^e^r i i 
IS in de contributie inbegrepen Wl| lOZen VOOr U 
2 een individueel abonnement Het 2 9 2 / 2 9 3 
abonnementsgeld moet bi| vooruitbetaling '^ j ' " , ' ' . ' " , ^ " l " ' . ' . ' . ' 
worden overgemaakt tarieven voor 1996 VerzaiTielgebied België 
a binnen Nederland f 39  op giro 5005485 9 0 A 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad ^vo 
voor Philatelie te Dordrecht NieUWe uitgiften 
b voor België Bfr 800 op giro 000 „ Q  . . „ ^ ^ , ,  „ , „ 
035088233 van de penningmeester van het ZVti/ZVV/OUV/M \ / JUZ/ JVJ 
maandblad Philatelie te Brussel Thematisch DOnorOma 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op ' " " " I M " » «  " p « i i w r « i i i u 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 3 0 5 / 3 0 6 / 3 0 7 / 3 0 8 
Als het abonnement op 1 april of 1 |uli ingaat ^m • 
moet een evenredig bedrag tot het eind van Meine Onnonces 
het jaar worden gestort Abonnementen per 1 3 1 0 
oktober zijn slechts mogelijk m combinatie 
met een abonnement op de daaropvolgende 
laargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
jecember worden beëindigd door een 
5chrifteli|ke opzegging die u/feri;/*op JO 
lovember bi| de administratie moet zi|n 

.osse nummers 
osse nummers van de lopende jaargang 

cunnen worden besteld door overmaking van 
5 00 per nummer (inclusief porto) op 

)ostgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 

iestuur 
'oorzitler ir G A H van Driel 
tecretaris drs S W D Veenstra 
!oelofsstraat 31,2596 VK Den Haag 
}enningmeester H P G van der Lienden 

Irevoorzitter 
/Ir A van der Flier AIJP 

^opyriglit 
ï) 1997 Niets uit deze uitgave mag worden 
erveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
Destemming van de hoofdredactie 

BIJ DE VOORPAGINA: 
Verzamelaars uit het rijke Westen die de 'oversteek' 
naar de filatelie van het arme Oosten maken krijgen 
een cultuurschok te verwerken. Gerrie Coerts nam een 
kijkje in het ontredderde Oekraïne, waar geldgebrek 
en een wildgroei aan filatelistische fopartikelen hand 
in hand gaan. . . (foto: Gerrie Coerts, Groningen) 

Hong Kong 258 
De internationale postzegeltentoonstelling 
Hong Kong 97 is een ongekend succes 
geworden . Een half miljoen bezoekers 
passeerden de toegangspoorten, meestal 
pos na uren in de rij te nebben gestaan... 

Port betaald 
Nederland 
Port paye 
PdysBas 

Port betaa ld 
271274 
Portbetaaldstukken? De assepoesters van de 
filatelie, zo zou je ze kunnen noemen. En toch 
gaat het om materiaal dat postaal helemaal in 
orde is. Dus waarom verzamelen we het niet? 

B&C
zegel 
mocht 
niet 
278282 
Wel of geen zegel 
ter gelegenheid van 
het huwelijk van 
prinses Beatrix en 
prins Claus? Met die 
vraag worstelde de 
politiek in 1966 

Iplage 
O 000 exemplaren 
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1919 R i e t d i j k 1997 
Onze grote voorjaarsveiling 

wordt gehouden op 
28 en 29 april, alsmede 1 mei 

in het Europa Hotel te Scheveningen 
Dit wordt één van de meest omvangrijke en importante veilingen uit onze bijna 80-jarige geschiedenis. 
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 West-Europa. 
* Een prachtige collectie 1e Emissie Nederland, waarbij de platen compleet, vele zeldzame 

halfrondstempels en poststukken. 
* Een mooie afdeling kleinrondstempels, waarin de provincies Groningen en Drente schitterend 

vertegenwoordigd zijn. 
Een grote winkelvoorraad, waarbij veel landenstocks. 
Uitgebreide en kostbare collecties die als object worden aangeboden van o.a. Polen, Rusland, Nieuw-
Guinea poststukken, etc. 
Ruim 1500 collecties, partijen en restanten. 
Ruim 500 kavels in dozen, waarbij ook prentbriefkaarten. 

WIJ DURVEN BIJNA TE GARANDEREN DAT U IETS VAN UW GADING ZULT VINDEN. 
EEN GRATIS CATALOGUS UGT EN DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR TIJDENS DE 
KIJKDAGEN OP ONS KANTOOR, NOORDEINDE 4 1 , DEN HAAG. 
In verband met het grote aantal collecties, partijen en dozen adviseren wij u voor het bezichtigen ruimschoots 
tijd te reserveren. 

Attentie: Extra kijkdagen i.v.m. enorme omvang veiling! 
SCHEMA KIJKDAGEN: 
WO. 09-04 
do. 10-04 
vr. 11-04 
ma. 14-04 
dl. 15-04 
WO. 16-04 
do. 17-04 
vr. 18-04 

10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 

ma. 
dl. 
WO. 
do. 
vr. 
za. 
zo. 

21-04 
22-04 
23-04 
24-04 
25-04 
26-04 
27-04 

10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-17 u. 
10-16 u. 
10-16 u. 

Tot ziens op de kijk- en veilingdagen. 
* De grote najaarsveiling is thans volop in 

bewerking. 
* U kunt hiervoor dagelijks materiaal 

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

de mogelijkheden. 
* Gratis taxatie van de te verwachten 

veilingopbrengst. 

Bel vrijblijvend voor informatie en advies 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 
Vanaf heden kunt u tevens materiaal inbrengen voor de volgende veiling, ook tijdens 

de kijk- en veilingdagen. Bel ons gerust voor een gratis taxatie! 

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

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

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

7 8 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


UFT DE lAIERELD VAIU DE FILATELIE 
EMISSIES: ACTUEEL THEMA BEKEND EN 
NOG MEER VELLETJES OP KOMST 
Het emissieprogramma 
1997 van PTT Post krijgt 
een steeds definitiever 
gezicht. Zo is het thema 
van de Holland Promo-
f/on-zegels (verschij
ningsdatum 1 juli a.s.) 
inmiddels vastgesteld: 
'Watersport en waterre
creatie' . 
Verder is het duidelijk 
dat de Haarlemse velle
tjeskoorts nog niet is ge
zakt. De Holland Promo-
f/on-zegels gaan ge
paard met een gelegen-
heidsvelletje van tien ze
gels en hetzelfde geldt 
voor de Jongerenpostze-
gels van 2 september. Dit 
betekent dot de velletjes-
produktie voor 1997 er 
(voorlopig?) als volgt zal 
uitzien: 

02-01 Verhuiszegels 20x0.80 
21-01 Kraszegels 10x0.80 
06-05 Wenszegels 2x10x0.80 
17-06 Actualiteit 10x0.80 
01 -07 Holl. Promotion 10x0.80 
02-09 Jongerenzegels 10x0.80 
07-10 Geboorten 10x0.80 
? ?-l 1 Kortingzegels 20x0.? ? 

Onzeker in dit lijstje zijn 
de emissies van juli en 
november. Bij het Hol
land Promof/on-velletje 
zou de waarde best eens 
100 cent kunnen zijn, 
terwijl bij de kortingze
gels - gezien de recente 
verhoging van het druk
werktarief - niet als van
zelfsprekend mag wor
den aangenomen dat de 
nominale waarde weer 
op 55 cent zal uitkomen. 
Duidelijk is dat verzame
laars die ook velletjes in 
hun collectie willen opne

men minimaal 83 gulden 
extra kwijt zullen zijn. 
Het overzichtje kan nog 
worden aangevuld met 
de volgende, door filate
listen watgemakkerlijker 
geaccepteerde velletjes: 

25-02 Natuur/mil ieu 
18-03 Suske en Wiske 
15-04 Ouderenzegels 
12-11 KinderzegeFs 

1x1.60 
2x0.80 

*6x l . 20 
•6x1.20 

*: zegels van 80-f40 cent 

De aanschaf van deze 
velletjes vergt een inves
tering van f 17.60. 

Holland Promof/on-zegels 
het teken van watersport en 
waterrecreatie... 

27 MEI: RODE-KRUISZEGEL OP THEMA 
'ZORG VOOR ELKAAR' 

Elke vijf jaar wordt er in 
het emissieprogramma 
van PTT Post plaats inge
ruimd voor een toeslag
zegel ten bate van het 
Nederlandse Rode Kruis. 
Dit jaar is sprake van 
een plaats/e: er verschijnt 
slechts één zegel met een 
waarde van 80 cent en 
een toeslag van 40 cent. 
Uitvoerige druktechni-
sche informatie vindt u 
elders in dit nummer, in 
de rubriek Yerzamelge-
bied Nederland. 

Thema van de zegel is 
'Zorg voor elkaar . Dit 
onderwerp wordt gesym
boliseerd door een foto 
van twee paar elkaar 
vasthoudende en helpen
de handen. 
De oplage van de zegel 
is niet bekend. Als het 
Nederlandse Rode Kruis 
een opbrengst wil die 
vergelijkbaar is met de 
emissie van 1992 (toen 
brachten serie en boekje 
samen ruim 3.5 miljoen 
gulden bruto op) dan 

De Nederlandse Rode-Kruisze-
gel die op 27 mei verschijnt 

zouden er van de nieuwe 
zegel bijna negen mil
joen exemplaren moeten 
worden verkocht. Af
wachten maar of dat 
lukt... 

MOTORMUIZEN 
WEER BIJEEN 
Zaterdag 26 april is het 
weer zover: dan starten 
motormuizen uit het ge
hele land, allen lid van 
de MFN (de club van 
motorpostzegelverzame
laars), hun motoren (of 
auto) om de voorjaars
bijeenkomst van de club 
te bezoeken. Dat gebeurt 
ditmaal in het pittoreske 
Harmelen, op een verga
dering die gezien de 
agenda nogal wat te bie
den heeft. 
Behalve de jaarlijkse Al-
gemene LeJenvergade-
ring staat een interessan
te veiling op het pro
gramma, met daarin 
heel mooi materiaal dat 
kan worden gebruikt om 
de verzameling mee uit 
te breiden. Een andere 

mogelijkheid om de ei
gen collectie aan te vul
len is door onderling te 
ruilen. Uiteraard kan er 
door koop en verkoop 
ook naar aardige aan
winsten worden ge
streefd. 
Alle leden, aspirant-le
den en andere belang
stellenden zijn van harte 
welkom: zaterdag 26 
april in Harmelens Initia
tief, Willem Alexander-
laan 1 in Harmelen. De 
aanvang is om 13.30 
uur maar de zaal is al 
open om één uur. 
Voor vragen over de bij
eenkomst of nadere in
formatie over de club 
van motorpostzegelver
zamelaars kunt u bellen 
met de heer N.F. Helling. 
Hij is bereikbaar onder 
telefoonnummer 0297-
264060. 

FV DUITSLAND 
VIERT JUBILEUM 

Op zaterdag 10 mei 
viert de Filatelistenvereni
ging Duitsland haar tien
jarig bestaan. Dat ge
beurt op een feestelijke 
bijeenkomst in Hilver
sum, in een zaal van 
wijkcentrum De Koepel, 
Kapittelweg 399a al
daar. 
Op de bijeenkomst wor
den twee lezingen ge
houden. Verder is er een 
jubileumveiling en een 
mini-tentoonstelling in 
vijf kaders. Bovendien is 

er volop gelegenheid tot 
het leggen van fiiatelisti-
scbe contacten. 
De bijeenkomst begint 
om 10 uur en duurt tot 
ongeveer 16 uur. Inlich
tingen: 035-5312770. 
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THEMAPHILEX: NIET IN 1997, MAAR IN 
HET JAAR DAAROP GEHOUDEN 

m 

In 1987 organiseeerde 
de stichting Themapbilex 
in het Frans-Ottenstadion 
in Amsterdam een grote 
landelijke tentoonstelling 
op het gebied van de 
thematische filatelie. 
Naar schatting 3.500 
bezoekers bezochten 
destijds deze ruim 750 
kaders omvattende expo
sitie. De organisatoren 
van Themaphilex v/aren 
van plan om in septem
ber 1997 een soortgelij
ke, mogelijk iets grotere, 
manifestatie te organise
ren. Op verzoek van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
en de Nederlandse Ver

eniging van Postzegel
handelaren heeft het be
stuur van Themaphilex 
echter onlangs besloten 
de expositie pas in mei 
1998 te houden. 
Voor Themaphilex 98 
heeft het stichtingsbe
stuur van 7 tot en met 10 
mei 1998 de beide hal
len en de nevenruimten 
van het Frans-Ottensta
dion in Amsterdam ge
huurd. 
Net als in 1987 het ge
val was zal de tentoon
stelling worden georga
niseerd door de volgen
de verenigingen: Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie; Fi

latelistenvereniging Ga
briel; Contactgroep 
'Voor het Kind en 
Maximafilie'; Ruimte
vaart Filatelie Club Ne
derland; Internationale 
Vereniging 'De Spoor
wegmotief-Filatelist'; 

Postzegelverzamelver-
eniging Verenigde Na
ties/Verenigd Europa en 
Filatelistische Motief-
groep 'Papier en Druk 
Nederland'. 
Themaphilex 98 belooft 
nog groter en aantrekke-

HILEX-97 

Themaphilex. niet in ' 97 (boven), maar verschoven naar '98 (onder) 

THEN4^PHILEX'98 

lijker te worden dan de 
tentoonstelling van 
1987. Het gaat om een 
expositie met een wed
strijdkarakter in de cate
gorieën 3 en 2. Dit wil 
zeggen dat ook themati
sche verzamelaars die 
nog nooit aan een ten
toonstelling hebben deel
genomen, nu mee kun
nen doen. Het organisa
tiecomité wil ook mophil-
verzomelingen en éénka-
den/erzamelingen toela
ten. 
Nadere informatie over 
Themaphilex 98 volgt 
nog. Als u nu al inlichtin
gen wenst kunt u ook 
contact opnemen met de 
heer H.C. Salet, Zr. Spin-
hovenlaan 25, 3981 CR 
Bunnik, telefoon 030-
6561965. 



IMPORTA VERZAMELBAND 
M E T 1 0 0 1 M O G E L I J K H E D E N 

D e mogelijkheden van de Verzamelbanden van Importa zijn ongekend Uw verzameling 
postzegels briefkaarten telefoonkaarten negatieven sigarenbandjes suikerzakjes 
speelkaarten bankbiljetten enz kunnnen prima gerangschikt worden inde Verzamelband 
U bent dan verzekerd van een optimale presentatie van uw verzameling 

De Verzamelband (formaat 270 x 325 mm) is verkrijgbaar in blauw wijnrocd groen 
licht en donkerbruin De kunststof band is gewatteerd en is voorzien van 4 ringen 

' Verzamelband 
' Opbergcassette in bijpassende kleur amm 

De transparante bladen zijn in 15 verschillende indelingen leverbaar (zie afbeeldingen) 
Ze zijn absoluut weekmakervrij Dit betekent dus een veilige plaats voor uw 
verzamelingen Bij veelvuldig gebruik adviseren wij u om schutbladen (zwart of rood) 
tussen de bladen te doen zodat krassen vermeden worden 

VI 218x314mm V2 218 x156 mm 
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V3x3 71x103 mm V4x2 108 x76 mm VI 0x4 42x29 mm VI plus zwart insteekblad V5x2 95 x 60 mm 

• Set van 10 bladen 
• Set van 5 bladen VI samen met 5 zwarte 
insteekbladen met 10 transparante stroken 

• Set van 10 rode of zwarte schutbladen 

Een folder mei het complete 
programma van Importa 

kunt U aanvragen bij 
Importa' b.v. 

Postbus 301 5400 AH Uden 
Tel 0413 265973 Fax 0413 26672 

Ê i 
De kroon op uw verzameling 



VERZAMELGEBIED 
S A M E N S T E L L I N G : R.C. BAKHUIZEN VAN DEN B R I ^ 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

TWEEDE SERIE STRIPZEGELS: DITMAAL DE BEURT 
AAN WILLY YANDERSTEENS 'SUSKE EN WISKE' 
Op 18 maati verschenen 
twee zegels van 80 cent 
met afbeeldingen uit de 
stripverhalen van de 
Vlaamse tekenaar Willy 
Vandersteen. De zegels 
zitten net als vorig jaar 
(stripzegels Marten 
Toonder) in een blokje. 
Een van de twee nieuwe 
zegels is ook in een blok
je van tien uitgebracht. 
De ene zegel toont de 
vriendelijke krachtpatser 
Jerommeke, de andere 
laat de overige hoofd
personen uit 'Suske en 
Wiske' zien: Lambiek, 
Tante Sidonia en natuur
lijk Suske en Wiske zélf. 
De zegel met Lambiek, 
Sidonia, Suske en Wiske 
werd uitverkoren voor 
het blokje van tien, dat 
als opschrift / O voor je 
post van Suske en Wiske 
meekreeg. 
De zegels hebben een 

liggend formaat en zijn 
ontworpen door Just van 
Rossum en Erik van Blok
land uit Den Haag. 
De complete blokjes van 
twee, respectievelijk tien 
zegels werden in het vo
rige nummer van 'Phila-
teTie' al afgebeeld. Over 
de technische gegevens 
beschikten we toen nog 
niet; nu wèl - u vindt ze 
in de hieronder afge
drukte tabellen. Aanvul
lend kan nog het volgen
de worden meegedeeld. 

Blokjes van fw^ee: 
Op alle randen tussen de 
blokken zijn enkele snij-
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Stripzegels (2x80 c) 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rasterhoeken 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Artikelnummer 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierncfiting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalicfiten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

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

Accordering: 
N/lodelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

18-03-1997 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
B(oven) 

1 zwart 
2. magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
1 geen 
2 15° 
3 60° 
4.75' 

35 (5x7) 
970461 

Harnson & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson & Sons 

108 0x50 0 mm 
kamperforaat 
13V4 123/4 
13 33 12 80 
24/16 
d(ged )/d/d(ged )/d 

ongeperforeerd 
31-01-1997 
11652 

2 0 miljoen blokjes 
1 apnl 1998 
onbepaald 

© 1997 Philatehe/R C Bakhuizen van den Bnnk 

lijnen aangebracht; in de 
vier hoeken van het 
drukvel zijn dat twee 
haaks op elkaar staande. 
Op de zijranden zien we 
halverwege paskruizen 
en cirkels. Bovenaan is 
éen Brunner-balk te vin
den. Verder staan er in 
zwart gedrukte krabbels 
ver rechts van blok 30 
(TvC, op sommige niet-
geaccoordeerde vellen 
staat in plaats van TvG 
de aanduiding ROB) en 
ook zien we een hori
zontale lijn ver links 
naast blok 26. 
Op de ondervelrand van 
het drukvel treffen we on-

^n^)^ IV«^W^^**««*«W 

Nederfäncl 

der elke kolom blokken 
een in magenta gedrukte 
tekst aan die luidft 77906 
PTT Nederland Strippost-
zegels 1997 Blokje B 
magenta. 

Blokken van tien: 
De aanvullende gege
vens voor de blokken van 
tien zegels luiden aldus. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
tussen de blokken zijn 
snijlijnen aangebracht" 
in de vier hoeken van net 
drukvel zijn dat twee 
haaks op elkaar staande. 
Op de zijranden zien we 
halverwege paskruizen 
en cirkels. Aan de bo
venzijde is één Brunner-
balk aangebracht. Krab
bels staan ver rechts van 
blok 10 [R08], ter hoog
te van de zegels 6 tot en 
met 8. Een horizontale 
lijn is ver links te zien, 
naast blok 6 ter hoogte 
van zegel 7. 
Wat de drukvormnum-
mers betreft: de bovenste 
rij van vijf blokken heeft 

Stripzegels (10x80 c) 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rasterhoeken 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Artikelnummer 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

18-03-1997 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
B(oven) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4. cyaanblauw 
1 geen 
2 15 
3.60 
4.75° 

10(5x2) 
970462 

Harnson & Sons 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> 
lllq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c 
Harnson & Sons 

108 0x150 0 mm 
kamperforaat 
131/412% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd 
05-02-1997 
11653 

1 5 miljoen blokjes 
1 apnl 1998 
onbepaald 

© 1997 Philatehe/R C Bakhuizen van den Bnnk 

steeds drukvormnummers 
die vooraf worden ge
gaan door een L; bij de 
onderste rij is dat een R. 
Teksten en drukvorm-
nummercombinaties zijn 
met de basis naar rechts 
geplaatst. 
Op de ondervelrand, on
der elke kolom blokken, 
is een in zwart gedrukte 
tekst geplaatst: PTT Ne-
derland Sfrippostzegels 
velletje, gevolgd door de 
(in de bijpassende kleu
ren gedrukte) woorden 
cyaan, magenta, yellow 
en black. Bij de eerste 
kolom worden deze 
woorden ook nog voor
afgegaan door het in 
zwart gedrukte getal 
77906; bij de andere 
kolommen is een aparte, 
in zwart gedrukte toe
voeging 77914 te vin
den. Onder de zwarte 
druk is ook nog een gele 
druk aangebracht: PTT 
NED Strippostzegels. 
Drukprocédé, papier en 
tanding van de zegel 
van 80 cent uit blokjes 
van tien zijn volkomen 
gelijk aan de zegel uit 
net blokje van twee. Los
se zegels uit blokjes van 
tien, respectievelijk twee 
zijn dus niet van elkaar 
te onderscheiden. 

WENS & VERJAAR
DAGSZEGELS 

Op 6 mei verschijnt zo
wel een blokje met tien 
wenszegels van 80 cent 
als een blokje van tien 
verjaardagszegels, even
eens van 80 cent. 
In de op de volgende pa
gina afgedrukte tabel 
vindt u de druktechnische 
bijzonderheden van het 
blokje met wenszegels 
('Tien voor uw kaart'). 
De gegevens van het 
blokje verjaardagszegels 
waren bij het ter perse 
gaan van dit nummer 
nog niet beschikbaar; 
gelukkig was er al wel 
een afbeelding van het 
blokje beschikbaar. 
In aanvulling op de tabel 
op pagina 253 kan nog 
het volgende worden 
medegedeeld. 
De teksten op het blok 
zijn met de basis naar 
rechts gedrukt. Op de 
bovenblokrand is de in 
zwart gedrukte tekst Tien 
voor een kaart \e zien; 
deze tekst wordt vooraf-



Felicitatiezegels 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Aantal rasterpunten/mm 
(horizontaal/verticaal) 
en rasterhoeken van de 
gebruikte kleuren 

Velrandbijzonderheden: 
Indeling blokje 
Blokjes per drukvel 
Artikelnummer 
Artikelnummer naast 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum naast 
Drukvormnummers [drukkolom] 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern K1 1 -ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

06-05-1997 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
O(nder) 

1 zwart 
2 magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
5 rood 
1.12/15 40 
2 7/10 30° 
3 10/ 6 5 60" 
4 8/ 7 ' SO"' 
5 7/10 30 

2x5 zegels 
16(4x4) 
970661 
rij4 
06-05-1997 
rij5 
L1A1A1A1A1A[1] 
LI BI BI B1 BIB [2] 
R1A1A1A1A1A[3] 
R1B1B1B1B1B[4] 

Harnson & Sons 
HS3 1630/7% 
niet-fosforescent offset 
1 
nip 
-45/45 
ja/nee 
nee/nee 
D2c 
Harnson & Sons 

108 0x150 0 mm 
kamperforaat 
14 13V4 
14 00 13 33 
35/17 
d/d/d/d 

geperforeerd 
07-03-1997 
11977 

3 0 miljoen blokjes 
nog nader te bepalen 
onbepaald 

© 1997 Philatehe/R C Bakhuizen van den Bnnk 

gegaan door het PTT 
ros/-logo, dat in de 
tweede kleur rood is 
aangebracht 
Door de A- en ß-versies 
van de drukvormnum
mers (zie tabel) is er 
sprake van vier verschil-
ende versies. . kassa! 
Paskruizen vinden we in 
Ie vier hoeken van het 

modelvel. Op de linker-
rond van het modelvel 
staat naast de derde en 
/lerde rij blokken een 
"eeks driehoekjes in de 
<leuren magenta, geel, 
Tiagenta, cyaanblauw, 
nagenta. zwart, mogen-
o, tweede rood en ma
genta (van boven naar 
Deneden) Deze drie-
loekjes worden vooraf
jegaan door drie ma
genta rechthoek|es, en 
gevolgd door een schui-
ie magenta balk. Op de 
echterrand, naast de 
serste en tweede rij, zien 
ve eveneens zo'n reeks 

driehoekjes, gespiegeld 
gericht magenta, rood, 
magenta, zwart, magen
ta, cyaanblauw, magen
ta, geel en magenta (ook 
weer van boven naar be
neden). De reeks wordt 
voorafgegaan door een 
schuine magenta balk, 
gevolgd door drie in ma
genta gedrukte recht-
rioekjes in magenta. 
In de buitenste randen 
van het drukvel zijn 
twaalf extra perforatie-
gaten aangebracht. Tus
sen de blokken loopt de 
perforatie door. 
Aan de gomzijde treffen 
we de perforatiegaatjes 
vaak aan met een naar 
bovenkant omgeslagen 
restantje papier 
De zegels zijn voorzien 
van een verticale fosfor-
balk die over het midden 
van de zegels loopt Dit 
verklaart waarom de ze
gels zijn gedrukt op niet-
tosforescent papier. 

feieii yoorjeen verjüürdug 

Tien voorjeen kaart 
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VIJFJAARLIJKSE RODE-KRUISEMISSIE: 
DITMAAL EEN ZEGEL VAN 80+40 CENT 

Op 27 mei verschijnt een 
toeslagzegel ten bate 
van het Nederlandse 
Rode Kruis. De zegel 
heeft een frankeerwaar-
de van 80 cent en de 
toeslag bedraagt veerttig 
cent. 
De zegel is ontworpen 
door grafisch vormgever 
Lex Reitsma uit Haarlem. 
Op de volgende pagina 
is een tabel afgedrukt, 
waarin de belangrijkste 
druktechnische gegevens 
van deze emissie worden 
samengevat In aanvul-
ling daarop kan nog het 
volgende worden mede
gedeeld. 

Paskruizen treffen we 
aan links van zegel 1 en 
91 van het linkervel en 
rechts van de zegels 10 
en 100 van het rechter
vel. Ver links van de ze
gels 11 en 21 van hetL-
vel zien we enige in 
zwart gedrukte Krabbels 
(JOS) en ver rechts van 
de zegels 20 en 40 van 
het rechtervel is een hori
zontale zwarte streep te 
zien. 
De platen voor de ma
genta en de cyaanblau-
we drukgangen zijn tij
dens het druKken vervan
gen; we zien dat terug in 
de drukvormnummer-

combinaties (zie tabel). 
Op de ondervelrand van 
de drukvellen is een zo
genoemde Brunner-balk 
geplaatst. Deze balk zal 
op de schoongesneden 
loketvellen niet meer te 
zien zijn. 
De zegels zijn voorzien 



Rode Kruis (80+40 c) 
Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren/rasterhoeken 

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

Drukvormnummers onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papiernchting, doorzicht en glans 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype/aangebracht door 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verknjgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

27-05-1997 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
O(nder) 

1 zwart 45° 
2 magenta 15" 
3 geel 60° 
4 cyaanblauw 75° 
5. fosforband 30° 

10x10 zegels 
2 vellen van 100 
1-10/10-1(zwart) 
970700 
91-92 
27 mei 1997 
94-96 
U111 R1111 
L1212 R1212 
100 

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

kamperforaat 
123/413V4 12.80 13.33 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
04-03-1997 
9 

onbekend 
1 juni 1998 
onbepaald 

©1997Philatelie/RG Bakhuizen van den Bnnk 

van een verticale fosfor-
balk die over het midden 
van de zegels loopt; van
door het gebruik van 
niet-fosforescerend pa
pier. Op de linkervel-
rand van het linkervel en 

op de rechtervelrond van 
het rechtervel is over de 
gehele hoogte een fos
forband aangebracht, 
die heel grof gerasterd 
is; het raster staat onder 
een hoek van 30 graden. 

NATIONALE EXPOSITIE CAROLOPHILEX-
JUNEX 97 IN CHARLEROI (BELGIË) 

Op 23, 24 en 25 mei 
v/ordt in het Palais des 
Expositions in de Belgi
sche stad Chorleroi de 
nationale tentoonstelling 
Carolophilex-Junex 97 
gehouden. Op deze ex
positie, die wordt geor-
goniseerd door de Ko
ninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkrin
gen, zullen 650 kaders 
worden ingericht door 
volwassenen en 100 
door de jeugd. Verder 
zijn er 20 inschrijvingen 
in de literatuurklasse. 
Aan de expositie nemen 
ook inzenders uit Neder
land en Duitsland deel. 
Behalve de competitieve 
inzendingen worden er 
ook kaders gevuld door 
de leden van de Belgi
sche Akademie voor Fi
latelie. Verder wordt een 
Eresalon ingericht met 

verzamelingen (volwas
senen en jeugd) die al 
geruime tijd niet meer op 
wedstrijdtentoonstellin
gen te zien woren. 
De postadministroties 
van België,Luxemburg en 
Italië zijn met een stand 
vertegenwoordigd, net 
als veertig handelaren. 
Op Carolophilex 97 h 
de tweelingemissie von 
België en Italië (koningin 
Poola) in voorverkoop 
verkrijgbaar. Hetzelfde 
geldt voor de Jommeke-
zegel van striptekenaar 
JeFNijs. Op de tentoon
stelling is ook een post-
waardestuk te koop, dat 
een figuur uit een strip-
verhool laat zien. 
Carolophilex-Junex 97 is 
op 23 mei geopend van 
14 tot 18 uur; op 24 en 
25 mei zijn de deuren 
van 10 tot 18 uur open. 

IHDOneSË DRinGSHD 
TE KOOP GEVRAAGD 

Blokken 1982 

1984 

1988 

Ttiomas Cup 
Wor ld Cup 
Bosbouw 
Filacento 
Ausipex 
Pti i lkorea 
Brisbane 
Seoul 
Filacept 
Fauna 

50/1 
53/4 
62 
63 
65 
66 
67/8 
69/72 
73/6 
79/80 

60 
150 

14 
60 
25 
20 
50 
60 
35 
50 

4,-
40,-
20,-

600,-
40,-
20,-
40,-

. ** 

. ** 

. * 

. * 
** 
* 
** 

Alle motiefseries van 1984-85-86 è 45% Zonnebloem 
o f /0 ,50 per Rp. 1000 KPI 
Serie Fauna 1985 6,-z.bl. 1249/51 KPI 1148/50 
Serie Fauna 1987 8,-z.bl. 1306/08 KPI 1205/07 
1949 Cijfertype Smelt 4 sen Zeegroen 
1949 Cijfertype Smelt 2 sen tdg. 11V2 

1950 Serie RIS met fr. plakker (rest) 
1950 idem 30 sen tdg. 11V2 

1951 Soekarno Ensctiede druk 
ook idem losse waarden s.v.p. aanbieden 

1954 serie Riau met fr. plakker (rest) 
alle brugparen periode 1948 t/m 1957 s.v.p. aanbieden. 
Wij geven de hoogste prijs voor alle wel en niet gecatalogiseer
de afwijkingen zoals ongetand, afwijkende kleuren, misperfo-
raties etc.etc. 

De specialist voor Indonesië 
Interaction B.V. Matthijs Jostmeyer 

Nieuwe Prinsengracht 62 - 1018 VT Amsterdam 
tel. 020-6235375 - fax 4272993 

WIJ B6TAL6n TOPPRlJZen 

500,- ' 

Van JokveiA>f-^ 
postzegelveilingen vof 

Buitentiaven 5, 5211 TP 's-Hertogenboscti 
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. 



advertentie 

~i 'm 
Wederwaardigheden, iotgevailen en nieuwtjes over liet 

verzamelgebied Indonesië 

mU 13 ^IT...? Voor u opgetekend door 

MATTHIJS JOSTMEIJER 

RePtBIlKlNDONFSÖA 

1996 _ Stnp van 10 brugparen met ver

schillende logo\ mt het hart van een 
kompleet vel sene PON Deze zegels zijn 
uitverkocht bij de Post, als samenhan

gend geheel kon dit wel eens een gezochte 
rariteit gaan worden 

WIST ü DAT... 
Ill januari j 1 ofFuud cU 200 niil
loenste Indonesu i m Ixnc ii \\( ui' 

Deze IS verzekerd \ tn ( ( i i dooi dc 
staat betaalde univ( isitaue opk iding 
Nu maar hopen dal liet kind con I Q 
heeft die nicl ondei 'nominaal' liül 

WIST U DAT... 
sr eind van de/e maand tn i ii i d( (< i
ite echt belangrijke posi/c <;( Kt ilmi^ 
n Indonesië heeft plaals ^^tNondtn' 
De veiling heeft plaats gehad ui (U 
^elfde rmmte waar een )aar m U dt n 
ie tentoonstelling 'Indonesia 0() o( 
^rgamseerd werd n l in litt nu iiwt 
loofdkantoor van Pos liuloiusia m 
iandmig Wanneei ik dit schrijf moet 
iet evenement echtei nog plaats \m
ien ' De rest van dit bericht gaat dus 
n de toekomstige tijd Ei is een groot 
lanbod waarbij Indonesië ovei de \oi 
e breedte vertegenwoordigd 7al /ijn 
an de Japanse Bezetting en Inteiim 
)enode tot de recenteiejaren alsme 
Ie NederlandsIndie De opbreng
tresuitaten zullen grote invloed heb
)en op de catalogusnotermgen in dt 
ueuwe editie \an de Katalog Ptaiis^ko 
998 Ik ben ptistKiiililk ianv\t / i i ; tn 
al na terugkoinsi ui lmbi t td \ t is ln^ 
loen m on/e volgtndc NIEUWS
ÏRIEF, die alle lelatits van INTER
ACTION graUs toegestuuid kiijgen 
ient u geïnteresseerd en staat u niet 
'p on /e verzendlijst'' Stuur even een 
aartje 

m i U DAT... 
e nieuwe KATALOG PRANGKO 
NDONESIA 1998 uitgebreid /al wor
en met NederlandsIndie en de Ja
anse bezetting'^ Het is dan een spe
laalcatalogus voor het hele \er/aiTiel
ebied vanaf 1864 tot heden 
»aar de 'Prangko' de huidige NET
'O marktprijzen in Indonesië weer
eeft en deze m de tt>ekomst steeds 
leer maatgevend zullen worden voor 
e prijzen hier in Nederland, zal deze 
atalogus voor iedere serieuze verza

melaar van dit gebied een onmisbaar 
instrument /ijn Deze uitgifte \ ind t 
vot>r het eerst plaats onder auspiciën 
van de APPIorganisatie, de vereni
ging van Indonesische postzegelhan
delaren, de tegenhanger van onze va
derlandse NVPH Dit geeft deze cata
logus een zeer 'officiële status 
Daar Interaction een filiaal heeft m 
Indonesië zjjn wij ook aangesloten bij 
de APPIorganisatie en mede daar
door zeer goed geïnformeerd over de 
nieuwste ontwikkelingen 

WIST U DAT... 
(I t e n heidruk van het 'miniature 
s lu t r MVOl van 2 2 / ^ 9 6 {ge/amen
lijkt uitgifte Intk>nesieAustralie) be
slaat^ In on/ t Nieuwsbrief van januan 
) 1 niaaklt ik daai al uitgebreid mei 
diii^ \ lil himitldcls /ijn t i ni t t i gt 
gtvtiis bt kt nd gtword tn /oa ls ik 
K t d s btiKJittt vond dc/ t heid iuk 
j)! ui^ lil laii£> aandringen \dn de 
ai;tiii VOO! Indt^nesie de fiima I P \ 
o\) (.ut I nsev 
Volgens Pos Indonesia was h t t aan 
zijn eigen nalatigheid te wijten dat hij 
dit MSOi begm vongjaar met kon Ie 
veren Daar hem dit veel klachlt n t n 
dito gezichtsverlies verschafte ht t tl 
hij hemel en aarde bewogen t)ni tu l 
minisheet herdrukt te krijgen en met 
succes, dat moet men hem nageven 
Het lijkt nu echter dat du sut 11 sjt 
zich alsnt^g tegen hem gaat k t u i i 
Pos Indonesia en met name de 1 ikiie 
listische Dienst waren fel gekant te 
gen ele/e herdruk daar dn hun ima 
go st haadt / i j weitit n t thfei \dn ht> 
gei hand v\ aai schijnlijk vanuit het Mi 
nisttiit van Pt)sleii|en hu t tot t̂ e 
dutjiigen 

de 1* diuk bediaagt in 
Indonesië ca Rp 45 000 
en de catalogusprijs in 
de 1998 editie zal onge
veer identiek zijn {in de 
Prangko'97 staal MS01 
Rp 6 000 en zou dat een 
sUjging van ± 650% bete
kenen) De herdiuk /al 
niet veel meer dan 
Rp 4 000 gaan noteren 
Ondei b t s t t kod t 97 
0 ^ / n kuiint 11 \vi| nog 
enkt l< stuks \ lil dt 1* 
diuk I tv t t tn PiiJ** 
Fl ^7,")0 

liEPl'aiKIM)0\ESIA 

k7 ■■ 

/ 983  Pres Soeharto, in feite het eerste reguliere brug

paar Als 'gutter pairs'een geliefd verzamelobject gaan 
worden, dan zal dit straks zeer schaars zijn' 

WIST U DAT 
de stijgmg van \ t t l | jii]/(n van Indt)
nesie enorm dooi / t t Dt volt^tnde 
Katalog Ptangko / i l wtt i 11 n 1 iwint 
van piijsvt 1 liogiiigt ii It /it n ga in ge 
vt n Ik ht b 111 11 idt u j)iil)lif alles al 
tlikvMjls gt \\t /e tl o[) dt j) u alk 1 flit er 
/ontlt 1 Iwijft 1 Ixs t i i l lussen tk t t t> 
noinist lu biot I iii /uitloost V/it en 
tlt ttgMniilt lil lit li< \ls vot)ibecld 
not nuk ik lot 11 ( liiii i nu is hetweei 
fk bt lil 1 aan I longkoiig 
De pii j / tn votïr dit matenaal /ijn de 
laatste maanden zo sterk gestegen dat 
de Deutsche Briefmarken Zeitung 
t l een heel arukel aan wijdde en dit 
op de voorpagina vermeldde Ik voor
spel het hiei weei De zegels van In
tlonesië zidlen m veei gevallen de ko
mend« jaien vaak nog honderden % 
gaan stijgen 
l twijfelt 11 aan ol ht t l)iiv vtistandig 
IS om luim H 2 0 0  vooi etii stel 
ORANG UTAN blokkt n uu it gtven 
of h\ MH) ~ \oot (( 11 s( i \an /t vt ti Ja

I "̂ t') hlokjt s 1) tn ki i|gl u i itei 

/ 994 ~ Zoologisch Museum  de hoogste waarde Rp 1000,  met 2 versch illende 
logo V Hiermee herstartte Pos Indonesië de tot nu toe uitgegeven brugparen reeks 
Koop ze nu, anders "VIST" u achter het net' 

ECHTER... 
door deze heidruk duidelijk te laten 
afwijken \an de 1<̂  druk, haalden ?e 
toch hun gram en bereikten daarmee 
dat de oorspi onkelijke \ersie nog in
teressanter geworden is dan ze reeds 
was 
Een uitgifte die via alle officiële kana
len \erkocht is, m dit ge\al de Indo
iKsische Post en de 'agenten in het 
buinnland is voor 100% catalogus
waaidig M i zullen resp Zonne
bloem en Da\o/Leucht turm het 
sheet op dienen te nemen en blincn 
/e in gebreke wanneer ze dn met 
doen De Piangko catalogus gaat bei
de versies vermelden en /al het \ e r 
schil tussen F en 2*^ druk duidelijk 
aangeven 
In Indonesië is de hele herdrukaifai
re een publiek schandaal geworden 
waarover het laatste woord nog met is 
gesproken De \oormalige President
Directeur van Pos Indonesia heeft 
zich in de strijd geworpen en wil daar
mee bereiken dat er m de toekomst 
van herdrukken geen sprake meer zal 
zijn De agent had de hele affaire be
ter in de doofpot kunnen laten, nu 
heeft hij als agent een inferieure ver
sie van een officiële uitgifte geleverd 
(bijna I jaar na uitgiftedatum) en 
voor de zoveelste keer een niet zo 
goede beurt gemaakt De dagprijs van 

spijt als hau 11 op uw hoofd (Ook de 
kalende veizamelaais) Het zal niet 
zo lang duren dal beide posities de 
Fl 500, grens gaan dooi bi eken 
Dacht u dat u de RIS serie mt 1950 
nog lang zult kunnen kopen voor de 
huidige dagprijs van ca Fl 1 400,
(postiris)'' Ik voorspel dat de?^ sei ie 
binnen niet al te lange ti|d voor 
Fl 2 500nauwtl i jks iiKi i ti vinden 
zal zi)n De scf ptu i oiidt i de lezers 
moeten / i th maai (t us verdiepen in 
de pii)soniwikk< Img van de zegels 
van bi|V CHINAHONGKONG
THAILAND i u I i lopen t en aantal 
kortzuhligt lu cU n tond in dit vak die 
mij ei N.in lx li< lik ii dal ik di za.ik te
veel opklop te oppoilunislisch voor
stel Dt tijd zal ht t It i t n < 11 heel snel 
dat verzeker ik u 

Tip no 1 KOOP INDONESIË NU' 
Tip no. 2 MAAK van uw INDONESIË 

VERZAMEUNG een 
SPECIAALVERZAMEUNG 

Tip no. 3 Laat u op onze 
VERZENDLIJST plaatsen, 
dan ontvangt u gratis onze 
NIEUWSBRIEVEN 

Tip no. 4 Neem een ABONNEMENT op 
INDONESIË bij de 
ABSOLUTE SPECIAUST 
Vraagde VOORWAARDEN 

WIST U D A L . . 
Indonesië er weer een verzamelspe
cialiteit bij heeft gekregen ' Dat zi|ii 
de zgn GUTTERPAIRS of iii goed 
vaderlands de BRUGPAREN. Ht I be
gon ooit met enkele van dt laalsti iiit
gilten van NedeilandsIiulie en vioe
ge series van de Republiek Vellen 
van 2x100 stuks die niet losgesneden 
werden leverden de/e biugpaien op 
De interesse hiervoor bleef bepeikt 
tot enkele specialisten 
Het duurde tot 198S voor 11 weer een 
brugpaar te melden viel, n I het 
Rp 5 0 0  zegel met pres SOEHAR
TO (kl'1 ni 10572bl nr IHbA) 
Echtei smds korte tijd komen er re
gelmatig brugparen voor, ditmaal 
voorzien van interessante logo's 
De Zonnebloem catalogus (met meer 
internationale t rvanng dan de KPI 
redactie) zag direct de iinptïi tantie 
hiervan m en veimeldde ze expliciet 
met een apart catalogusnummer Het 
IS echter practisch zeker dat de 
Prangko ze m 1998 ook apart gaat 
vermelden Gevolg de vraag naar 
brugpaien  vooral ook m Indonesië 
 zal flink gaan sU|gen Mi|n advies is 
om van uw fndontsit \ t izamt liiig 
een 'SPECIAALVERZAMELING' te 
maken en de biugparen op te ne
men, zekervanaf198S Voeg een paar 
blanco albumbladen toe 
Een beknopt overzitht van tlt be
staande buigparen is 
1983 SOEHARTO  1994 MUSEUM 
2 logo's (4 zegels)  1996 I Maret 
2 logo's (8 zegels)  1996 Jamboree 
2 logo's (4 series) 
1996 PON  10 logo's (20 series) 
1996 Flora/Fauna  logostrip met 4 
series. 

Wanneer u brugparen wilt kopen 
maar met alle hierboven veimelde 
nummers, vraag dan onze maart 
nieuwsbrief ann Daar staan de brugpa
ien gespecificeerd vermeld met alle 
afbeeldingen alsmede een zeer inte
ressant aanbod van KOMBINATIES 
uit POSTZEGELBOEKJES 

Bestelcode 9703/17 = alle 
hierboven genoemde brug
paren in kompleet garni
tuur. Prijs + porto Fl. 158,
(cat .waarde Zonnebloem 
± Fl. 240,) of bestelcode 
9703/17A idem maar met 
PON in één logo in kom
pleet garnituur. Prijs + por
to Fl. 85, (cat. ,waarde 
Zonnebloem 
±FI. 130,). 

INTERACTION Implicit B.V. 
Matthijsjostmeyer, ^|JQ 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 VT Amsterdam, 
tel. 0206235375 
fax 0204272993 

file:///indt
file:///ersie
file:///erkocht
file:///oormalige
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HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 

W I N K E L AAN HET H E N R I D U N A N T P L E I N , V O L O P 6/7i4T/S P A R K E E R R U I M T E 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9 17 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

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

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! 

JAARGANGEN 
1996** 

Aland 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Australië 
Canada 
China 
Cyprus Gneks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Estland 
Finland 
Gibraltar 
Groenland 
Ierland 
Israel 
Itahe 
Letland 
Litauen 
Malta 
Monaco 

5 0 , -
4 0 , -

7 -
1 8 9 , -
1 3 4 -

4 4 -
3 0 , -
7 5 , -
9 0 , -
2 0 , -

1 0 6 , -
1 0 6 , -
1 4 0 , -
128,-

9 8 -
1 1 7 -
48,-
35,-
4 2 -

231,-
Nieuw Zeeland 243,-
Noorwegen 
Palestina 
Portugal 
Slowakije 
San Manno 
Spanje 
Tjechie 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 

9 1 , -
5 7 , -

214,-
28,-

114-
1 2 7 -

3 6 , -
8 9 , -
8 5 , -

137,-

NIEUWE OOST-EUROPESE 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 -
3 2 -
1 3 -

1 -

8 7 -
2 9 -

20-
19-
10-

2 9 -

1160-
1-

86-
12-
44-
14-
7-

168-
32-
67-
46-

B E S T E L P R E M I E 

Bij bestelling van tenminste 60,-

WATERMERKIOEKER 

MORLEY-BRIGHT 

INST-A-TECTOR 

van 5 9 , - voor slechts 39,50 

2 9 -
122-
2 6 -

4 7 -
1 3 -
9 -
7 -

6 5 -
4 8 -
4 2 -

8 -
9 -

128-
4 6 -
6 7 -
3 9 -
3 7 -
3 8 -

3 0 -
7 2 -
3 4 -

133-
3 1 -
1 0 -
3 5 -

1 3 5 -
2 5 1 -

3 9 -
4 1 -
1 6 -

417,-

105-
7 5 -
4 1 -
4 5 -
3 7 -
3 2 -

2 5 -
3 8 -
2 7 -

243-
68-

182-
169-
100-
238-
103-

3 0 -
2 0 -

107-
95-
57-
30-
33-
44-

110-
283-
116-

465-
244-
205-

1373-
243-
641-
202-
127-
68-

453-

595-
278-
232-
163-
107-
114-

TENTOONSTELLING 

"INDONESIA ' 96 " 

3 tentoonstellmgsblokken 

KOMPLETESET115,-

wederom kleine oplage 

beperkte voorraad, op=op 

OOST-EUROPA vanaf 3 0 % 

Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren w/ij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

© 
5 4 -
61 -
6 0 -
7 3 -
6 5 -
6 6 -
5 0 -
7 3 -
6 9 -
61 -

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

7 5 -
5 5 -
71 -
6 9 -
6 0 -
7 8 -
8 1 -
8 3 -
61 -
6 3 -

6 1 -
4 4 -
5 4 -
5 7 -
4 5 -
5 9 -
61 -
61 -
4 6 -
4 8 -

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

6 7 -
2 2 4 -

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -

51 -
2 2 4 -

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfns 2 1 1 5 , -

gestempeld 1 7 9 0 , -

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

65-
75-
102-
75-
72-

217-
82-
128-

® 
35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-

317- 274-
166- 132-

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

211 -
1 3 2 -
2 0 5 -
1 3 0 -
1 9 3 -
1 4 9 -
2 8 5 -
1 0 7 -
2 2 0 -

3 9 -

181 -
102-
149-

9 9 -
164-
124-
2 5 6 -

92-
210-

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

2 9 -
2 9 -
3 4 -

2 3 -
1 9 -
2 4 -

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfns 2 9 5 0 , -

gestempeld 2 3 5 0 , -

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

** 
104-
85-
62-
213 

(3 
52-
38-
33-
179-

198- 164-
52 - 23 -
57-
52-
41 -
41 -

23-
22-
18-
17-

890,- 549.-

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

•* ® 
177- 89-
201- 138-
245 - 236 -
127- 67-
426 - 462 -
197- 108-
149-
127-
159-
116-

79-
65-
77-
68-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

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

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

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

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

539.- 298.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

1 9 -
2 6 -
3 9 -
5 2 -
2 9 -
3 7 -
51 -

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfns 2 2 6 0 , -

gestempeld 1 3 3 5 , -

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

83-
111 -

71 -
149-
149-
129-

9 0 -

4 6 -
41 -
61 -
4 6 -
5 6 -
3 6 -
4 9 -
8 4 -
7 4 -
5 1 -

70/79 1025,- 525j-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

49-
46-
46-
55-
38-
38-
45-

849.- 519.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100-
3 5 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -
8 9 -

149-

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

149-

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfns 4 2 7 5 , -

gestempeld 2 5 2 5 , -

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfns 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Kompleet 

4 2 , — 
2 8 — 
3 8 , — 
3 6 , — 
3 8 , — 
3 7 , — 
3 2 , — 
3 0 , — 
3 1 , — 
3 5 , — 
3 1 , — 

3 7 5 , — 

FDC 

4 9 -
3 2 -
4 0 -
3 9 -
4 3 , -
4 0 , -
4 2 , -
3 9 , -
3 8 , -
4 3 , -
3 8 , -

430,-

N l 

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 
510 
510 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
7 15 
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 

POSTFRIS 385,- 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 s t u k s / 8 0 0 , -

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

AUTOMAATBOEKJES 

15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 — 
5 25 

6a 15 — 
6b 210 — 
6c 65 — 
6d 65 — 

12 
5 25 
7 50 

6fQ 8 5 -
7a 7 50 
7b 
7bF 

7 50 
13 25 
17 50 
17 50 

8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF 93 75 
9a 33 75 
9b 225 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

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

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

26a 6 75 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 
31 

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 

32 12 76 
33a 5 25 
33b 5 26 
34a 6 25 
35 14 50 
36 11 25 
37 30 — 
38 13 25 
39 1125 
40 1125 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 26 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 26 
46 11 26 
47a 5 25 
47b 6 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,-

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

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 
2s t 
3s t 

49 25 
22,25 

3 25 
7 50 

K O M P L E E T 8 2 , -

VATICAAN postfns 

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

10-
4-
10-
5-
14-
9-
19-
11-
30-
22-
27-
54-

KOLLEKTIE 
1972/1995 

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

76-
60-
99-
148-
98-
85-
100-
85-
76-
78-
89-
83-

postfns 
1245,-

ISRAEL postfns/full-tab 

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 

8 5 -
121 -
133-
129-
123-
171 -
131-
105-
105-

9 5 -
8 3 -
7 3 -

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 1825,-

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

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 



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

M U I 

il 
I I I I 
: ® 
Cat 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
61/96 

Cat 

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 

OVERZ 
U I ^ 
S m 

oc — 
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,-

cc 
U I 
O 

Yvert 

* • 
2 6 9 

1 2 7 

389, 

9 5 

3 2 

1 8 

1 4 

2 5 

1 6 

1 2 

1 2 

21 

3 8 

279, 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459, 

7 0 
8 3 
7 0 
7 6 
6 3 
8 2 

1565,

UJ 

cc 

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,-

i 
UI 
Q 

Yvert 

** 

8 
6 3 
9 2 
21 
45 

11 
10

245,-

10
7 
8 

19
25 
2 7 

340,

EE 
■UI 

UJ 

o 
O 
a : 

3loem 
* • 

49,-
29,-
13,-
8,-

13,-

24,-
48,-
63,-
23,-

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,-
221 -

5295,-

111 

Yvert 
** 

220
85 

295,

133
6 9 
16
14
16
2 9 
2 5 
14,
19
19

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 

104
9 4 

1530,

El 

cc 

oc 
u

Yvert 
* • 
108,

90,-
56,-

117,-
40,-

42,-
26,-
29,-
47,-
68,-

610,-

62,-
66,-
74,-
66,-
66,-

62,-
80,-
98,-
79,-

102,

739,-

139
267,
119,
135,
291,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,-

165,
181,-
218,
198,
195,
157

4379,-

z 

u. 

o 
111 

SS 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,

:UJ 

( 9 

U I 
m 

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,-

50,-
35,-
57,-
40,-
59,-

90,-
51,-
48,-
56,-
61,-

530,-

89,-
119,

62,-
99,-
92,-

117,
65,-
80,-
77,-

185,

975,-

69,-
88,-
82,-

117,
124,
137,

3510,-

U I 

LL. 

Yvert 
• * 

4 5 

1 3 

3 2 

20 , 

19, 

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 
oc 
m 

U I 
X 

—1 
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,-
47,-
46,-
53,-
65,-
58,-

1200,-

a 

U I 
o 

U I 
Yvert 
• • 

20,-
6,-

56,-
40,-
47,-

32,-
61,-

103,
16,-
43-

419,-

73,-
45,-
47,-
38,-
25,-

53,-
70,-
33,-
42,-
62,-

465,-

70 
95 

95,-
112,
103,

85,-
7 1 

192
162,

153

1125,-

110,
129,
165,
157,
93,-

115,

2700,-

cc 
U I 
1— 

Michel 
• • 

14,-
20,-
15,-
15,-
16,-

15,-
17,-
17,-
20,-
19,-

165,-

18,-
18,-
21,-
24,-
30,-

29,-
30,-
28,-
30,-
36,-

259,-

3 5 
37,-
38,-
40,-
41,-

43,-
43,-
46,-
45,-
46,-

405,-

50,-
52,-
49,-
62,-
69
84-

1175,-

VERENIGDE NATIES 

>{ 

Yvert 
** 

5 

8 

13, 

8 

9 

6 

9 

1 0 

2 3 

1 0 

11 

1 3 

1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

5 9 

4 7 

6 0 

3 8 

4 5 

3 2 

2 5 

370, 

3 8 

31 

2 9 

21 

3 8 

2 2 

670 , 

z 
UI 
(3 

Yvert 
• • 
2 7 

27,

15
1 6 
12 
12 
17
21 
15
14
17
14

149,-

11 
12 
15
2 9 
2 0 
41 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245,-

4 2 
4 4 
4 7 
35 
4 8 
3 9 

660,

Ul 

1 
Yvert 

** 

5 
1 7 

2 2 , 

1 0 

9 

1 7 

3 0 

2 7 

3 9 

2 7 

2 6 , 

2 0 

3 4 

235, -

4 3 

4 9 

4 8 

3 5 

5 0 

3 6 

510 , -

REUZENINSTEEKBOEKEN 
B e k e n d m e r k / 6 4 b l a d z i j d e n 

BIJ gro tere aanta l len lagere pr i jzen' 
Prijs per s tuk l x 5/9x 10/24x +25x 
Wit te bladz 29 ,50 2 8 ,  2 7 ,  2 6 , 

Z w a r t e b l a d z 39 ,50 3 8 ,  3 7 ,  3 6 , 

1 
U I 

Michel 
* • 

27,-
26,-
19,-
17,-
24,-

12,-
24,-
14,-
19,-
20,-

198,

23,-
25,-
29,-
32,-
35,-

38,-
29,-
38,-
47,-
31,-

320,

3 5 
42,-
39,-
44,-
44,-

41,-
42,-
50,-
46,-
56,-

430,

53,-
53,-
65,-
65,-
89,-
8 9 

350,

o 
<t 
oc 
U I 
<A 
1— 
3 
IM 

Michel 
• • 

88,-
31,-
72,-
19,-
18,-

18,-
25,-
20,-
20,-
19,-

325,-

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

158,

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

445,-

38,-
46,-
44,-
52,-
42,-

52,-
62,-
49,-
55,-
55,-

485,-

48,-
59,-
66,-
69,-
99,-
98 

1675,-

JAARGANGEN, SERIES 

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

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

• * © 
23, 18,
1 1 ,  13,
12, 16,
36, 44,

9, 10,

57, 24,
9, 1 1 , 

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

246,- 199,-

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

54, 33,
74, 40,
84, 50,
66, 44,
6 0  33,

685,- 422,-

6 5  33,
1 3 8  7 1 , 

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,
1 6 1  1 3 9 

3175,- 1985,-

BERUJN 

Michel 

♦ * 
19, 28,

9, 10,

1 ,  1 , 
16, 17,

1 1 ,  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,
6 1 ,  5 1 , 
75, 65,
62, 6 1 , 

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

920,- 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 
irschillende afgeweekte zegels 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts 2 4 9 j — 
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 100 Fr 
>JKRIJK ƒ 0,19 p Franc 
D f 0.80 □ Mark 

VER STATEN / 1 , 1 5 p $ 
A R U B A ƒ 0,60 p g id 
ZWITSERL f 0.85 o Franc 

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

BES 

LEV 

VER 
BET 

VOC 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 1 
ZGNNEBLOEM-MICHEL'EUROCAT.I 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

71/80 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

56/96 

CHPT 
♦ * 
6 1 1 

1 6 5 

1 7 

1 8 

3 0 4 

1095,

3 4 

5 9 

6 8 

6 0 

5 8 

4 5 

5 5 

5 8 

9 8 

8 2 

605,

8 5 

3 5 8 

1 0 5 

1 5 6 

1 4 9 

1 2 5 

1 6 2 

1 4 7 

1 1 2 

1 0 7 

1475,

1 3 2 

1 9 6 

2 8 3 

2 3 2 

2 7 6 

2 8 7 

2 5 9 

2 8 5 

3 1 6 

2 4 5 

2460,

2 7 3 

5 0 1 

2 9 1 

2 7 6 

199 

2 2 9 

7225,

© 
9 6 

8 0 

12,

10,

2 1 4 

405,

3 3 

4 3 

5 0 

4 2 

4 2 

3 5 

4 0 

4 5 

7 8 

6 0 

4S9,

6 0 

2 6 5 

7 3 

108 

115 

9 4 

145 

1 2 7 

9 2 

8 8 

1145,

1 1 1 

159 

2 0 7 

176 

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 

195 

2 1 9 

5450,

MEELOPERS | 
• • 
5 7 

1 0 

5 6 

1 4 

134,

6 

8 

1 3 

1 4 

6 

1 3 

36,

1 5 

4 7 

9 5 

248,

1 5 

2 3 

3 2 

1 4 

1 0 1 

3 3 

5 2 

3 2 

6 6 

5 5 

405,

4 0 

4 8 

114 

4 3 

9 0 

109

9 6 

1 6 2 

105 

9 6 

885,

3 2 0 

1 8 2 

41 
4 6 

170 

139 

2500,

VOORLOPEF 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURkUE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 G R I E K E N L ; \ N D 

5 2 / 5 7 L U X E M B U R G 

5 8 / 5 9 P O R T U G A L 

61 F R A N K R I J K 

62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST A 
69/70 VER NATIES 
r i / 73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

* ♦ 

240

3 9 

2 5 

450

165

9 6 

165

1250

149

3 9 

575

350

240

1 8 

165

4 5 

9 

1 3 

245 

41 
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 

128 

7 1 

8 2 

675,

2 6 4 

144 

3 3 

4 0 

170 

139 

2025,

ts 
© 

6 3 

3 8 

1 9 

445

129

7 9 

6 0 

1250

2 2 

3 6 

1 1 

195

3 3 

1 0 

110

6 

8 

8 

1 8 

3 5 

5 5 

3 

4 5 

9 

AANBIEDING VOORLOPERS 1 
Nr 1/86 kompleet 4395 2625 | 

TELLEN PER POST H O L L A N D S G L O R I E T E L E F O O N 0252 524352 
Hoogewer f straat 18 of 0252 516510 
2181 EJ H I L L E G O M FAX 0252 515422 

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

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

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

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

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

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 

257 



S-GRAVEIUHAGE S A M E N S T E L L I N G : CHARLES B O I S S E V A I N 

[4] POSTZEGELGEK 
Een moeder begint met 
stemverheffing te schel
den op een beveiligings-
beamote, die net met zijn 
knuppeltie haar zoon 
met een ferme tik op zijn 
plaats in de rij heeft qe-
wezen. Met gekleurd 
plakband is op de vloer 
een route afgeplakt tus
sen de handelaren-
stands, waarbinnen de 
duizenden bezoekers 
moeten wachten. En 
wachten voor de filate-
lieioketten is iets wat 
voor de verzamelaars tij
dens Hong Kong 97 een 
normale zaak is en dat 
doe je rustig binnen de 

Britse kroonkolonie. Ik 
heb nog nooit zoiets ge
zien en ik moet zeggen 
dat het stimulerend 
werkt. Als ik 's nachts(l) 
wachtenden bij de in
gang vraag waarom zij 
verzamelen, dan komt 
vooral de liefde voor de 
afbeelding op de postze
gel op de eerste plaats. 
Nationale trots staat op 
de tweede plaats; post
zegels verzamelen als 
belegging speelt geen 
rol. Dat - om compleet te 
blijven - lang wachten 
het gevolg is, neemt men 
voor lief. Ze maken er 
zelfs een 'sociaal gebeu
ren' van. 

stonden om de proeven 
van de postzegels van 
Hong Kong te bekijken. 
Men vindt net duidelijk 
jammer, dat de Britse 
vorstin van het plaatje 
zal verdwijnen, één van 
de meest zichtbare ge
volgen van het samen
gaan met China. 
PTT Post Filatelie liet zich 
vertegenwoordigen door 
lokale mensen, die al na 
twee dagen het bordje 
'uitverkocht' konden op
hangen, nadat de Valen-
tijnspostzegel zowel op 
de lokale TV als via CNN 
te zien was geweest. 
De Erehof van Hong 
Kong 97werd bewaakt 

staan uitleggen dat Ne
derland een klein land in 
Europa is en Indonesië 
een voormalige kolonie 
en dat de Landmail-ze-
gels tussen 1845 en 
1847 hebben meegehol
pen de postale contacten 
tussen die twee in stand 
te houden. De inzending 
werd bestudeerd en dat 
deed mij deugd. 
Heel leerzaam voor mij 
was het marketingsym-
posium, waar filateliedi-
recteuren uit 32 landen 
vrijuit spraken over hun 
problemen, kansen en 
successen. Duidelijk 
moge zijn, dat uit dit ge
zelschap van goed opge-

m '97 
eWflCIAt SOUVfNIR COVIB f O l TMÏ 

HONG KONG '97 STAMP EXHIBITION 
0(» HtTlVI STAMP tMITlt l « « I « NO 4 

m '97 

A 

||^|j|zc|»maaMkMct«nESN04 tr (««HSUNiuNiAiKEUNfi 

12 2 97 

»OHH KCHC NÏST OFFICE 
ï CONMAtiaHT FLACE CFNTIAl. HOHC KONG 

Souvenirenvelop met afbeeldingen van het oude en het nieuwe Hongkong 

aangegeven paden. 
Moeder en zoon waren 
niet de enigen. Hele fa
milies stonden afgelopen 
februari in de r i j , die 
zich uitstrekte tot honder
den meters buiten de 
Stamp Exhibition in de 

Nederland heeft zich van 
zijn goede zijde laten 
zien in dit postzegelgek-
ke stadsstaatje. Joh. En
schedé was vertegen
woordigd met een mooi 
ingericrite stand, waar 
de bezoekers in rijen 

door een aantal militai
ren met helm, kogelvrij 
vest en karabijn in de 
aanslag. In groepjes van 
twintig personen werden 
de bezoekers daar bin
nengelaten. Diverse ke
ren neb ik op verzoek 

leide managers nuttige 
ideeën kwamen ter pro
motie van de filatelie en 
het vergroten van de ei
gen inkomsten. De term 
'postale administraties' 
werd niet gebezigd, het 
zijn 'postale onderne

mingen' met Produkten 
die aan de man kunnen 
worden gebracht zoals 
elk ander product. Daar
bij geldt de georgani
seerde filatelie (bijvoor
beeld met zijn tentoon
stellingen) slechts als een 
kostenpost, die in veel 
landen wordt getolereerd 
omdat zoveel politici zelf 
verzamelen! 
Er gaat in de toekomst 
zeker (en terecht) wat 
veranderen in ons we
reldje, maar ik ben blij te 
merken dat in Nederland 
op dit terrein toch in eer
ste instantie het harmo
niemodel wordt voorge
staan. PTT Post en de 
Bond zijn momenteel 
duidelijk bezig om op 
basis van feiten geza
menlijk de filatelie te ont
doen van onnodige over
blijfselen uit een voorbije 
tijd en aantrekkelijker te 
maken voor de nog-niet-
verzamelaar. Dit in de 
hoop dat Nederland net 
zo postzegelgek wordt 
als Hong Kong. De geor
ganiseerde filatelie biedt 
daarvoor nog steeds een 
stevige basis, waaraan 
absoluut niet voorbij ge
gaan kan en mag wor
den. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserva
tor Posthistorie en Filatelistische 
Verzamelingen bij de Stichting 
Het Nederlandse PU Museum te 
Den Haag 

Straatbeeld in de buurt van het tentoonstellingsgebouw met vele duizenden wachtenden in de rij (foto' C.F C G. Boissevain, Den Haag) 
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ATMPHILFORUM 
TER ZIELE 
No de opzegging van 
het collectieve abonne
ment van de RSV, de 
Zwitserse rolzegelvereni
ging, viel de financiële 
basis voor het tijdschrift 
ATMPhilforum weg. In 
dat blad verschenen ge
durende tien jaar (steeds 
minder) nieuwtjes over 
automaatstroken. Op
richter was de bekende 
ATMfi latei ist Wolfgang 
Maassen 

NIEUWE UITGIFTEN 
Andorra (Spaans) 
Sinds eind 1996 geeft 
Spaans Andorra auto
maatstroken uit van het 
type Epelsa. De Epelsa
stroken tonen de bergen 
van Andorra (afbeelding 
1) De serie bestaat uit 
de waarden 15, 19, 30 
en 60 p.( 1996) en 16, 
2 1 , 32, 65 p. (1997). 

Australië 
De Queensland Stamp & 
Com Expo is gehouden 
van 25 tot en met 27 ok
tober 1996 Het thema 
van de Expo was dit jaar 
'huisdieren' Op de ten
toonstelling was een Fra
momachine met een 
speciaal huisdiercliché 
beschikbaar De serie 
bevatte de waarden 45 
en 70 c. en 1.20$ (af
beelding 2). 

De Australische PTT nam 
deel aan de internationa
le postzegeltentoonstel
ling Hong Kong 97, die 
van 12 tot en met 16 fe
bruari 1997 in Hongkong 
werd gehouden. Op de 
expositie waren CPSstro
ken (zes verschillende 
kangoeroes en koala's) 
met de speciale opdruk 
Hong Kong 97verkrijg
baar; ook de filatelisti
sche dienst leverde deze 
stroken (afbeelding 3). 

[A V % T H ft L 1 ^ * ^A^U^».^T„ll^A ^L^I^A ^A U S T II A L I 
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België 
Per 2 januari 1997 be
staat de nieuwe tariefse
rie in België uit de waar
den 15, 17, 30 en 34 f. 

China (Taiwan) 
Op 5 november 1996 
zijn op China (Taiwan) 
nieuwe permanente Uni
s/sautomaatstroken ver
schenen in de waarden 
5 ,13 , 1 5 e n l 7 N T $ (af
beelding 4). 

Denemarken 
Op 1 iuli 1996 werd het 
buitenlandtarief in Dene
marken verhoogd, terwijl 
het binnenland tarief ge
lijk bleef De nieuwe se
rie bevat de waarden 
3.50, 3 75, 4.00 en 
5.75 k. 

Duitsland 
In Duitsland is het vijfde 
type automaatstroken
Kwitantie verschenen. De 
achterkanten van de kwi
tanties bevatten de vol
gende tekst: 

Type2: 
Ihre Versandstellen 
fur Postwertzeichen 
Postfach 2000, 1000 Berlin 12 
Postfach 2000, 6000 Frankfurt
1 
Postfach 2000, 8480 Weiden 

Beeldnnerk + Post 

Type3: 
Ihre Versandstellen 
fur Postwertzeichen 
Postfach 2000, 10620 Berlin 
Postfach 2000, 60281 Frankfurt 
Postfach 2000, 92632 Weiden 

Beeidmerk + Deutsche Bundes 
post Postdienst 

Type4: 
Ihre Versandstelle 
fur Postwertzeichen 

Postfach 2000, 10620 BeHin 
Postfach 2000 ,60281 Frankfurt 
Postfach 2000, 92632 Weiden 

Deutsche Post AG en beeidmerk 

Type5: 
Ihre Versandstelle 
Deutsche Post A G 
Niededossunq Post Philatelie 
Ffm ^ 
Versandstelle fur Postwertzei
chen 
60281 Frankfurt 

Deutsche Post AC en beeldmerk 

Israël 
Op 19 november 1996 
verschenen in Israël de 
jaarlijkse Klüssendorf
kerststroken. Bij de filate
listische dienst zijn auto
maatstroken zonder 
nummer in de waarden 
1 05, 1.60 en 1 90 NIS 
verkrijgbaar, terwijl de 
postkantoorautomaat bij 
Nazareth automaatstro
ken met nummer 023 le
verde. 
Gedurende tien minuten 
leverde deze postkan
toorautomaat stroken 
met rode bedrukking (af
beelding 5). 

Op 5 december 1996 
verschenen Haïfatoeris
tenautomaatstroken; van 
de filatelistische dienst 
zonder automaatnum
mer en van de postkan
toorautomaat in Haifa 
met automaatnummer 
027 (afbeelding 6). 

Op 17 december 1996 
werd het vijfde tarief in
gevoerd: 1.10, 1.70 en 
2.00 NIS. 

Litouwen 
Na de tariefsverhoging 
in Litouwen van 1 sep
tember 1996 bestaat de 
nieuwe automaatstroken
serie uit de waarden 
1.50, 1.90 en 2.10. 

Luxemburg 
Na Frankrijk, Portugal en 
Australië heeft Luxem
burg als vierde land een 
Franse A/lonéte/auto
maat in gebruik geno
men. De LSAserie be
staat uit de waarden 6, 
1 6 , 2 5 , 3 2 , 3 6 , 8 0 , 1 8 0 
en 300 f. De eerste dag 
van ingebruikneming 
was 18 februari 1997 
(afbeelding 7). 

1997 verhoogd, de 
waarden zijn nu 3.70, 
4.30, 5.00 en 6.00 k. 

Portugal 
Op 9 oktober 1996 
werd op het proefpost
kantoor CasaI Ribeiro 
een nieuwe /nescauto
maat in bedrijf genomen. 
De nieuwe stroken (type 
houten speelgoed, vogel) 
zijn uit ae automaat ver
krijgbaar. De waardebe
drukking is in lila. 
Bovendien is de aandui
ding Corre/o Azu/voor 
expresbrieven verkrijg
baar. De kwitantie kan in 
het Portugees of het En
gels verstrekt worden. 

De LSAmachine staat in 
het Auchanwinkelcen
trum in LuxenburgKirch
berg. 

Nederland 
In maart of april 1997 
worden in Nederland vijf 
Nog/erstrokenautoma
ten geplaatst. Deze auto
maten nemen in Duits
land de plaats in van de 
/C/üssenoorfautomaten. 
De Naglerautomaten 
zijn voorzien van Frama
voordrukpapier en wor
den van een waardebe
drukking in afwijkend 
cijfertype met rode inkt 
bedrukt. De automaten 
worden geplaatst bij de 
postkantoren Amers
roortPlotterweg, Houten
Pelmolen 5, Hilversum
l e Loswal 24, Moerdijk
Plaza 5a en Naarden
Bronsstraat 2b (afbeel
ding 8). 

Noorwegen 
Het Noorse automaat
strokentarief uit 1993 
(3.50 4.00, 4.50 en 
5.50 K.) is op 6 januari 

Op 18 december 1996 
werden de stroken in de 
/nescautomaat van een 
kerstbedrukking voor
zien. Het papier van het 
typespeelgoed werd be
drukt met de afbeelding 
van een kerstman en de 
tekst Feliz natal naast de 
waardebedrukking. 

Spanje 
De Epelsa en Mobba
machines in Spanje zijn 
voorzien van Liferatura
papier met een afbeel
ding van Cervantes. De 
serie bestaat uit de 
waarden 15, 19, 30 en 
6 0 p . (1996) of 16, 2 1 , 
3 2 e n 6 5 p . (1997). De 
fpe/soautomaatstroken 
komen voor in de types 
" ; 5 e n " ' / J , meten 
zonder automaatnum
mer. 

IJsland 
Op 1 juni 1996 zijn de ^ 
vier strokenautomaten op °

IJs land(01,02,03en : : 
04) van een nieuw tarief ■ 
voorzien 35., 45. en « 
65. k. (afbeelding 9). % 
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.andeliike secretariaten: 1 
Wl/re J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwoog, ©0229230192. 
Federatie I.V. Philatelica: Zwoard
vegersgaardel30,2542THDen 
Hoog, ©0703663465. 
De Globe: J. v.d. Velde, Comman

deursweg 40,6721TZ Bennekom. 

Aalsmeer: 
IV Philatelica, G.H. Hoving, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297322034. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblosser
dam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
A/W; C.Th. Klaver, postbus 321, 
] 800 AH Alkmaar, ©072

5157889. 
Almelo: 
HVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546861525 
Almere: 
W/l/l/mefe;M.CorneliszDavids, 
Haydnplontsoen 62,1323 EG Al
mere, ©0365360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172421332. 
Altena: 
A/W;D.vanWijgerden,Kenne
dylnl7,4281KTAndel,®0183

441655. 
Amersfoort: 
Pl'/lmefs/ooftC.H.v.d.Bera,De 
Wingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©0334564470. 
/IPf'De ^e/';M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©0332580057. 
Amstelveen: 
IV Philatelien; J. Michels, logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©0206434104. 
Amsterdam: 
A/W;M.M.KIeii,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020

6336333. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg

straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©0206142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelica; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©0206120432. 
4rDe/'/i;/otefe/';B.Vri|enhoek, 
Miiehof 93,1106 HC Amsterdam, 

o
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Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

4Si/S/ie//f//o/e/(e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Formerend, ©0206303913. 
PVWAFilatelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendom, 
©0299654163. 
/y'Sto/üü/80';P.J.vanRossum, 
Voordewind17,1034KSAmster

dom, ©0206331789. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, P. van 
Veen, loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©0206366823. 
AmsterdamBuitenveldert: 
«PC'l'efzome/ze'rSI'8;;Henk 
Postmo, ©0206623744. 
Apeldoorn: 
JVI'Pl̂  H. Breimer, Volkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055

3558256. 
/V'DeG/o6e';mw.B.R.Postma

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

dam, ©0596629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
«f/'U.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. 
fy'De6/oÄe';G.A.Macrander, 
Sleedoornloan 6,6841 AB Arn

hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen

kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof. F. 
Andreoeloan 93,3741 EK Boorn, 
©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelictr, mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
/T''De6/o6e';mw.M.M.A.Mein

dersSchimmel, Da Costastroot 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onder ing Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, School

straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
/y'De//oOos/';H. Rosenboom, 

■ '^^sim 
Sr ■ 

ng onjuist? Zend don dit formulier 
s 5905,3273 ZG Westmaas. 

Meireweikes 16,4751 JSOud 
Gastel, ©0165511117. 
Beuningen/Ewijk: 
/Y'De6/oÄe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 1562,6605 AM Wij
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkomps, Be
neiuxloan 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251237108. 
De Bil t /Bi l thoven: 
PV 'Het Postmerk'; mw. M.A. v.d. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt
hoven, ©0302290466. 
Blitterswijck: 
IV Philatelica, A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Gies
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252416247. 
Bodegraven: 
WFi/; J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172
612372. 
Borne: 
NVPV, H.J. Veltkomp, Goudenre
genstroat 10,7621 WD Borne, 
©0742662880. 
Boskoop: 
WW;J.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172
213580. 
Boxmeer: 
PHl'fioxmeere.o.iH.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
my5J.A.C. Scholier, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©0765650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle Westvoorne, 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraot 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181
415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse,kk. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©0555421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/T'DeG/oÄe';C.W.Stolk,Ruygen
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bussum: 
HPV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©0356933132. 

Castricum: 
PV Castricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; G. Korenhof, 
Anemoonstr. 20,7741 SB Coevor
den. 

Dalfsen: 
IVPhilatelica, Ir. J. Rem, Van Kem
penhof 6,7721 WC Dalfsen, 
©0529433288. 

Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lange
stroot 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 

WDe/ft;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174295279. 
Delfzijl: 
PrDef;Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596626213. 
Deventer: 
NVPV, H.B. Boumons, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570
642130. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111 WG Diemen, 
©0206907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegemon, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313414656 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; mw. H. Rouwer
dink, Keminksweide 30,7090 DM 
Dinxperio, ©0315652786 
Doesburg: 
/y'De6/oie';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
/y'De6/o4e';H.A.Weerdesteiin, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
Wl'Dofrfrer/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPrDe PojZ/ooe/'; J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PVDrachtea, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512
514695. 
Dronten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321317027. 
Drunen: 
/'^'/'/i//ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416373144. 
Druten: 
/y'De 6/oie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort : 
/T'De6/oie';A.C.Dijke,DeGan
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©0263115271. 

Echt: 
/'/i//.l'er.fc/i/;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475483630. 
PhVGelreGulick/Echr, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475486144. 
Edam/Volendam: 
/'.l'.'fropos/'iL.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinglistr.34,1135EDEdam, 
©0299372017. 
Ede: 
/y'De6/o4e';G.Radstaat,Paül 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Elbergen/Neede: 

NVPV, B.H. Klondermon, Beotrix

straatl5,7161DJNeede, 
©0545291949. 
Eindhoven: 
pet, C.Loch, Jon van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040
2119654. 
M i p s PI^M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©0402416358. 
Eist: 
/T'De6/o4e';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481

373783. 
Emmeloord: 
/l'/'A//o/e/(co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514

561903. 
Emmen: 
/t^Ma/e/fcoiJ. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591

301807. 
Enkhuizen: 
/^/'/i//ofe//co;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
f.P.l'.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L RemptRoebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

WPV'De Philatelist';^.i.H.mn 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangmo, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, tel 
0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi & Eemlond: 
WI'PP.M. van der Spoel, Hön

dellaan6,1272EEHuizen,©035
5262702. 
Goor: 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwa

luwstrat 17,7471 HH Goor, 
©0547272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekkervan 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182

518549. 
'sGravenhoge: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De Hoogh

komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©0715722702. 
Philatelica Den Haag, A.F. van Ro

vesteijn, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070
3230472. 
/"CDe/frinff'; LH. Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 
Haag, ©0703675180. 
Shell Te Werve, afd. Filatelie; A. 



van Hoarlem, Van Slingelondt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
Pri'rerfeste/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest,Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica, D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 NX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PVGroningeir, J. P.A. Tolsma, post-
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. von Schaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philatelica, H.J. Hooning, Hal-
bertsmostroat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haorlemmermeer: 
IVPhilatelica, mw. I.E. von Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstroat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
Pl''/)eP/i//o/efef';D.Kanning, 
Gerard Doustroot 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveeir, M. Blaauw, Tjep-
kemostroot 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.G.; Mw. L 
J.Folkers,Broemaertln11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PI'Weer/en e.o.; mw.CH. Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
/yDenWe/(/er;L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica; G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Makreel
straat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
WI'//e/monctJ.Neggers,Van't 
Hoffstraot 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 

Ambachtse FV, J.S.P. van de Ruit, 
Lod.vanNossoustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
fK'De6/oie';H.Borgers, Baker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
NVPV; B.E. Souerwald, Scherphof-
londen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Vaandel 7, 5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r S W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
«l'Pl^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaon 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l^PMotefeo; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
IV Philatelica; E. Deen-Oosterwijk, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud-
Beijerlond, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveerr, 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'PA;/ote//ffl;H.J.Polhuys,Vinc. 
vanGoghstraatl9,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 

Kampen: 
/^P/i;/ote//co;J.G.Fidder,Gallé-
stroat 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
FKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke';\\.i.Koes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/fPMo/eHP.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthort, Anno 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 

NVPV; H. Steygerwalt, Voorwoorts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica, R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
iWlfP.H.J.Frankhuizen,G. 
Kosteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f./i;.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen o/d Lek. 
Lelystad: 
JVl'PlfS. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
l'l'Pi/'De[oüpe';mw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/T'De 6/oÄe';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat 335,7585 PB Glone, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg, A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/i/tote/fraP.I'.; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV 'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicolay, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monniclcendom, ©0299-
651803. 
Monster: 
NVPV; mw. D.P. Kloosterman-Lu-
cas,VanTijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venea, mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rume-
loerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
l'.P«.;B. Wijling, Spoorloan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.th. 
Ooms, Eiiken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i;/öte/;fo;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 

Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, ©0341 -
254615. 
Nijmegen: 
W/Pl^LLA. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024-
6417443. 
FV'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

Oldenzaal: 
OP//l^H.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541 -
514243. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; A. Bootsmo, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
O/PI/iP.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

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

Roalte: 
PVRaalta, E. Bakker, Postbus 239, 
SlOOAERaolte. 
Renkum/Heelsum: 
/y'De 6/o6e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
/T'f//vero';H.M.P.Cuijpers, Park
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/y'De 6/ol!)e';A.F. Muller, Daiweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
/T'De 6/oÄe';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'PA;/o/e/(co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
Pl'Äoefmon(tH.J.P.Custers,Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VPRoosen-
dool, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philatelica, mw. M. Schols-
Vlaordingerbroek, Morelgaard 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPhV, mw. N. Boeckholtz-Kool-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PCRotterdanr, J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
iV Philatelica, E. Taook, Juliana 

van Stolbergloon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
Afl'PÎ  F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462WE Rijssen, ©0548-
515676. 
Rijswijk: 
WPV Rijsv/ijh, mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pl'Son/poort PW; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherloan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
WI'Sc/ierDenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
S l 'Pp.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
/TS///of(/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PI''P/i;/e/;ra';J. van Schaik, Ado-
mo van Scheltemastraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Femland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, E.v.d. Graaf, Dolle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Steenwijk: 
Wl'Pl̂  G.A. Talen, Pr. Bernhord-
straot 74,8331 EK Steenwijk, 
©0521-514627. 
Stichts Overkwortier: 
IV Philatelica, R. Hojer, Rosorium-
laon 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
PV'He/M'o/efn)eflt';A.H, de Rid
der, Lingestroat 5,4535 EP Ter-
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeimsch-Vlaanderea, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Postzegelclub M, J.E. Schelling, 
Gerestein23,4003GDTiel, 
©0344-614274. 
Tilburg: 
fP^TÏ /kg; W.F.M. Tukker, post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
WI'Pl^E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 



uithoorn: 
/̂ PA//o/e//co; J.S.P. Drost, Coupe

ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297563646. 
Utrecht: 
«/Pl';G.M.E.Mélotte,TenVelde

straat71,3454EJDeMeern, 
©0306662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe

dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaon 
55,3454XROeMeern,©030

6662998. 

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

pelveid. 
Varsseveld: 
fl''De 6/o4e';H.J. Bos, Spreeu

wenhof 105,7051 XKVorsseveid, 
©0315242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641 LBVeendom, 
©0598615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus

laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318515062 
P r W m ó t o ' ; H. Altena, Oude

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

tuni,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©0402534002. 
Velp/Rozendaal: 

fV'De6/o/ie';niw.H.W.Wolthuis

Oosterwi|k,Wulpenstr.6,6883ET 
Velp. 
Venio: 
P.l'.'/'/i//al'en/o';M.J.M.GIelen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©0773820064. 
Vinnen: 
/Y'De Pos/Aoom'iC.G.K. Timmer, 
Herman de Monstraot 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
WW;W/.G.L.Poels,L.deColig

nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©0104746725. 
Vlissingen: 
fcnjsefK Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Polier, 
Badweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilateka; E.K. Roelfsemo, Pot

beker65,5384DNHeesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.V/.M. Nijp, Bortokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071

5619107. 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best,Mgr.Völkerstroat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Glohe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr.40,6707DGWagenin

gen. 
Wassenaar: 

PC Wassenaar, L.L. Kammingo, 
Spinozaloanl Dl,2273XAVoor

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

weg Zuid 195,6374 KK Lond

groaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filateka Weert e.o.; J.C.A.M. Wil

lems, Irenelaon 29,6006 HB 
Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Locke

ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294412458. 
Westfriesland: 
«WiJ.LM.LeBlansch, Kaarder 
25,1625 TJ Hoorn, ©0229

231458. 
Westbrabant: 
/l'/'/i//o/e//co;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen

daal. 
Wieringen: 
/^P/i;/o/e//co;J.M.Smit, Kooger

weg 19,1777 AVHippolytusKoef, 
©0227592138. 
Winschoten: 
/Î PA/Zo/e/ZcoiJ. von der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho

ten, ©0597425112. 
Winsum:. 
PVWinsum e.o.; 0. Hof, Rottumer

oog2,9989CPWarffum, 
©0595424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543521960. 
FV'De Klomp'; G.J.A. Epping

broek,Koekoeksr. 16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
PV Woerden; H.K. van Opstal, Van 
Helvoortlaan 13,3443 AN Woer

den, ©0348413503. 
Woudenberg: 
M^Pl''Onrfer de/oep'; J.C. Ver

steeg, J. van Stolbergloan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/y'De6/oie';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij

chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk hij Duurstede; mw. B. Steij

ger, Aordbeiengaord 2,3962 HE 
Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
P^ümu/den; G.C. BokkerBokker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255522310. 
IJsselham: 
fV'/75se//iflm';mw. Th. HofPlot, 
Houlerweg 51,8471 AJ Wolvega, 
©0561615153. 

Zaanstad: 
l/l'ZPrDe Pos//ioom'; H.Smit, Ro

zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IVPhilateka, D. Frooij, Rem

brondtstroot 10,1506 LT Zaan

dam, ©0756171267. 
Zeewolde: 
P^Zeeivo/c/e;P.J.Bom,Redel2, 
3891 AR Zeewolde, ©036

5225080. 

Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Nijenheim 6314,3704 BM 
Zeist, ©0306954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In

genHulstein, Vuurdoornstraat 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
/T'De 6/o6e';J.J. Kuipers, Vuur

doornstraat 23,6903 a Zeve

noar, ©0316528801. 
ZIerikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu

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

geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©0793610524. 
Zuidlaren: 
/i/P/i//afe/ica;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050

4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; W. Beer

tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
Wl'Zivi/ndrec/i/e.o.; T.G. Baan, 
ReewegOost 100,3312 a Dor

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

LUCHTPOST 
SAMENSTELLING ( A . l . ) : HANS DEKKER, 
RIETKRAAG 6, 2771 KX BOSKOOP 

P6psr 
c o * « c a i i o t 9 t 

/ « Voh CONCORDE 

BEYROUTH  PARIS 
vla Pubal  PJtddah  U Catn 

Milan Unat«  Madrid 
789.04.1996 '■ni^TuméT'

(jjncorde F.BTSO  AF 4830 ä 4838 
mmooité 1 bonj 

Cdt de bord ; 
G. Arondel 

Air France  B ledmer • Posie restante 
61. ruede Douai ■ 7 5 « » PARIS  hmce 

J^ Envelop van de Concorc/evluchf BeiroetParijs 

— ABIDJANAMSTERDAM 

2£ 5 O p 6e KLMvlucht van 
Ö& A b i d j a n naar Amster

dam (KL575) w o r d t d o o r 
de nieuwtjesdienst van 
De Vliegende Hollander 
post meegegeven. 

EVA AIR 
De maatschappij EVA 
A/r voert al vrachtvluch
ten op Schiphol uit; dat 
gebeurt met een toestel 
van het type MD11. 
Deze maand wil de 

maatschappij echter ook 
met passagiers op Schip
hol gaan vliegen, ook 
met de MD11. 
De nieuwtjesdienst van 
De Vliegende Hollander 
wil proberen post op 

deze vlucht mee te laten 
nemen. Of dat zal lukken 
moeten we afwachten. 

FRANKRIJK 
De Concorde, het super

sonische BritsFranse 

passagiersvliegtuig, 
wordt nog steeds ge
bruikt voor allerlei min of 
meer commerciële vluch
ten. De Franse lucht
vaartmaatschappij Air 
France doet hier goede 
zaken mee, zoals te zien 
is aan de hieronder ver
melde stempels. 
De volgende vluchten 
werden in 1996 georga
niseerd: 

21 januari: 
Twintig jaar jaar luchtlijn 
ParijsRio de Janeiro
Parijs; 
7, 8 en 9 april: 
BeiroetParijs; 
9 juni: 
ParijsCambraiParijs; 
24 augustus: 
ParijsFlughafen FHahn 
V.V. ; 
24, 25 en 26 september: 
Around the World New 
YorkNew York; 
26 oktober: 
ParijsMünchen v.v. 



lUllw 
SAMENSTELL ING: W M.A . OE ROOIJ , 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB WAALWIJK 

NIEUWE UITGIFTEN 
Stampcards 
De StampCards leven 
nog. Erg populair zijn ze 
in Nederland (nog) niet: 
de kleine kaartjes met 
een aantal zelfklevende 
postzegels. Ze bestaan 
nu vier jaar en inmiddels 
hebben zes landen ze 
uitgegeven. 
Het gebied met de naam 
Bosna I Hercegovina, 
een Kroatische 
(moslim)republiek binnen 
de Servische republiek 
Bosnië & Hercegowina 
zonder officiële status, 
maar mèt een eigen 
postdienst, kv/am op 21 
oktober van het afgelo
pen jaar met twee 
StampCards, die van een 
opdruk Taipei 96 v/aren 
voorzien. Ze bevatten 
postzegels van 1.10 k. : 
de ene vijf en de andere 
tien. Op de zegels is de 
Madonna afgebeeld, de
zelfde die we ai op de 
StampCards van augus
tus 1996 zagen. 

Vijf nieuwe StampCards 
zagen het licht in Noord-
Korea: viermaal 4 w. 
Maanjaar (19 decem
ber), vijfmaal 2 w. Muis 
(20 december), vijfmaal 
1.60 w. Tijger (23 de
cember), vi|rmaal 
1.80 w. Os (27 decem
ber) en vijfmaal 1.70 w. 
Draak (30 december). Er 
is een nieuwe drukme-
thode toegepast. De 
StampCards met de os 
en de tijger bevatten fo
to's. 

Alderney 
Vlinders en vogels 
Het tot de Bailiwick of 
Guernsey behorende ei
landje Alderney gaf in 
1994 zijn eerste twee 
boekjes uit. Op 2 januari 
volgden nummer 3 en 4. 
Het ene bevat acht ze
gels van 18 p. voor brie
ven binnen Guernsey en 
het andere acht van 

25 p. (voor brieven naar 
het Verenigd Koninkrijk). 
De postzegels in de 
boekjes van Alderney 
behoren tot de serie Flo
ra en fauna'. 

Argenrinië 
Dure boekjes 
Bijna een jaar geleden 
blijken er in Argentinië 
opnieuw vier boekjes met 
een groot aantal zelfkle
vende zegels verschenen 
te zijn. Begin 1995 ver
scheen voor het eerst 
zo'n viertal. Die waren 
toen vervaardigd door 
de firma Lienas y Cia; nu 
is Velton de vervaardi
ger. Het gaat alweer om 
boekjes van $ 5.00 
(tweemaal 25 c , zes
maal 75 c ) , $ 10.00 
(viermaal 25 c , twaalf-
maal 75 c ) , $ 20.00 
(achtmaal 25 c , vieren-
twintigmaal 75 c.) en 
$ 50.00 (twintigmaal 
25 c , zestigmaal 75 c ) . 
Nominaal enige honder
den guldens! 
Gewoonlijk beperkt de 
verzamelaar zich tot de 
laagste twee waarden. 
De postzegels erin heb
ben overigens veel weg 
van frankeeretiketten. 

Bosnië-Herzegowina 
Emissies T996 
Berichten willen dat er 
op 24 juni van het vorig 
jaar in Bosnië-Herzego
wina twee boekjes ver
schenen zijn: één met 
tien postzegels van 10 d. 
'Madonna van Medu-
gorje' en één met Euro
pazegels van 2.40 d. 
Nadere gegevens ont
breken. 

Finland 
Vogelkers 
In de Finse serie 'bloe
men uit de provincie' 
was het op 18 maart de 
beurt aan de vogelkers. 
De vogelkers komt vooral 
voor in de provincie Bir-
kaland. De zelfklevende 
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Omslag van boek|e nummer 3 van Alderney 

In Groot-Brittannie hangen vaak twee H///c/oy-automaten naast el
kaar: één voor boek|es en één voor telefoonkaarten 

zegel zonder waarde
aanduiding is verkrijg
baar in vefletjes van tien. 
De zegel is bestemd voor 
eerste-T<las post, zodat 
de prijs van het velletje 
momenteel 28 m. be
draagt. 

Iris 
Het boekje met zelfkle
vende postzegels met 
een afbeelding van de 
iris (1993) is herdrukt. 
Was het papier aanvan
kelijk crèmekleurig, nu is 
het wit. Ook de kaftbe-
drukking is gewijzigd. 

Frans-Polynesië 
Tahiti 
Op 18 juni geeft de post
dienst van Frans-Polyne
sië een postzegelboekje 
uit met vierentwintig ze
gels van 85 f. Op de ze
gels wordt de Taïiitiaan-
se schoonheid afge
beeld. Het 2.040 f. kos
tende boekje verschijnt in 
een oplage van 20.000 
stuks. 

Groot-Brittannië 
Automaten 
Bij veel Britse postkanto
ren zijn automaten te 
vinden waaruit men 
boekjes van £ 1.- en 
£ 2.- kan halen. Die au
tomaten zijn vervaardigd 
door Hillday. Deze firma 
verkoopt dit soort auto
maten niet alleen aan de 
postdienst, maar bijvoor
beeld ook aan de waren
huisketen Safeway. Ook 
in de plaatselijke winkels 
kun je ze aantreffen. De 
automaten bevatten dan 
precies hetzelfde mecha
nisme en dezelfde munt
tester als die van de post. 
Het zijn handige machi
nes zonder knoppen of 
hendels. De machines 
werken electrisch en le
veren na inworp gewoon 
een boekje. Ze kunnen 
ingesteld worden voor 

een inworp van een, 
twee of drie munten van 
een pond. Er zijn twee 
typen: de Marquis en de 
Premier. Deze laatste is 
wat groter en heeft een 
venstertje dat het te leve
ren boekje zichtbaar 
maakt. In de automaten 
kunnen 190 boekjes. 

Oplagecijfers 
Van de in 1995 in Enge
land verschenen kerst
boekjes werden er in to
taal 4.086.850 (eerste 
klas) en 5.515.025 
(tweede klas) verkocht. 
De jaarlijkse grootfor
maatboekjes worden in 
aanzienlijk lagere opla
gen verspreid: Tolkien 
(1992)313.200, Beatrix 
Potter (1993) 300.000, 
Noord-lerland(1994) 
288.100 en Nahona/ 
TrusMI 995) 289.875 
stuks. 

Voor specialisten 
Vanaf 1 april treden er 
wijzigingen op in de ver
vaardiging van een aan
tal Machin-zegels. Druk
kerij Harrison gebruikt 
sinds kort computertech
nologie bij het vervaardi
gen van de drukcilinders. 
Men spreekt van Electro 
Mechanical Engraving 
(EME). Opvallend daar
bij is dat het hoofd van 
de koningin duidelijker is 
en scherper tegen de 
achtergrond afsteekt. 
Ook de diepte van de 
achtergrondkleur is an
ders. 
Ook Walsall gaat met 
zijn tijd mee; het bedrijf 
schafte kort geleden een 
nieuwe drukpers aan. 
Ook Walsall maakt 
daarbij gebruik van het 
EME-procédé, een werk
wijze die de Nederland
se drukkerij Enschedé 
overigens al sinds het be
gin van de jaren negen
tig toepast ('gegraveerde 

cilinders'). 
Ook de zegels in boekjes 
veranderen mee. Op 29 
april verschijnt een boek
je met tien tweede-klas
zegels; producent is Har-

Postzegels in goud 
Ter gelegenheid van het 
gouden huwelijksfeest 
van de Britse vorstin en 
haar hertog verschijnen 
op 21 april (ook nog 
eens haar verjaardag) 
twee waarden uit de Ma-
chin-serie in goud: de 
zegel van 26 p. en de 
/sf C/oss-zegel (zonder 

waarde-aanduiding, be
stemd voor eerste-klas-
post). 
De laatste zegel is ook 
verkrijgbaar in postze
gelboekjes van tien stuks, 
vervaardigd door de fir
ma's Harrison en Wal-

Guernsey 
Bloemen 
Op 2 januari verschenen 
er op Guernsey twee 
boekjes met permanente 
bloemenzegels: acht
maal 18 p. roos en vier
maal 26 p. freesia. Te
vens verscheen er een 
herdruk met een nieuwe 
kaftbedrukking van het 
irisboekje uit 1994. Het 
heeft vier zegels van 
25 p. als inhoud. 

Ierland 
Nieuwe permanente se
rie 
De permanente serie 'Ier
se cultuur' zal geleidelijk 
aan vervangen worden 
door een nieuwe serie 
'vogels'. De postdienst 
van Ierland neemt er roy
aal de tijd voor - zo'n 
twee jaar - maar meent 
wel met een serie vogel-
postzegels zonder weer
ga op de proppen te zijn 
gekomen. De namen van 
de kunstenaar en het ont
werpbureau, alsmede de 
vierkleurendruk, zouden 
daar borg voor moeten 
staan. 
De eerste waarden ver
schenen inmiddels op 16 
januari. Het gaat om ze
gels van 28, 32, 44 en 
52 p. In maart zou intus
sen ook een automaat
boekje van £ 1.- met 
waarden uit deze nieuwe 
serie uitgekomen zijn. 

Vuurtorens 
Al enige tijd geeft Ierland 
eenmaal per jaar een 
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zogenaamd Prestige 
booklet u\\, een grootfor
maat boekje met ver
scheidene zegelvelletjes 
en veel tekst en illustra
ties. Dit jaar staat een 
boekje met afbeeldingen 
van vuurtorens op het 
programma. De prijs is 
al bekend: £ 4.64. 

Madeira 
Vlinders 
Al vijftien jaar lang geeft 
Madeira jaarlijks één 
boekje uit. Het exem
plaar van dit jaar ver
scheen op 12 februari en 

rev/iete exemplaren kre
gen op 19 maart een 
plaatsje in een postze
gelboekje. De zelfkleven
de zegels kosten elk 
40 c , zodat de prijs van 
het boekje op $ 4.- komt. 

Norfolkeiland 
Zelfgemaakt 
Voor de tweede maal 
heeft de postdienst van 
Norfolkeiland de 'geves
tigde' drukkerijen gepas
seerd en voor haar paar 
duizend inwoners zelf 
een postzegelboekje in 
elkaar geknutseld. Het 
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O p het kaftje van het boekje van Madeira staat ?\sm ijrassicae af
gebeeld; deze is ook op de zegel van 140 e. te vinden 

bevat een stripje van vier 
vlinderzegels in de serie 
'Insecten van Madeira'. 
De vier zegels hebben 
waarden van 49, 80, 
100 en 140 e., zodat de 
prijs van het boekje op 
369 e. komt. 

Marshalleilanden 
Pacific 97 
Ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling Pa
cific 97 geeft de post van 
de Marshalleilanden op 
29 mei een speciaal 
postzegelboekje uit. Na
dere gegevens ontbreken 
nog. 

Nieuw-Zeeland 
Gekke brievenbussen 
Vorig jaar organiseerde 
de postdienst van 
Nieuw-Zeeland een 
wedstrijd waarbij het pu
bliek werd verzocht fo
to's van zo gek mogelijke 
brievenbussen in te zen
den. Honderden inzen
dingen kwamen er bin
nen, elkaar overtreffend 
in originaliteit en creati
viteit. De tien meest kie-
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De gekste Nieuw-Zeelandse 
brievenbussen in een postzegel
boekje 

boekje verscheen op 22 
januari en bevat veertig 
zegels van 5 c. Het gaat 
om twee afbeeldingen: 
hetlandswapenende 
Grote Rob. 

Polen 
Speelkaarten 
Polen heeft de smaak te 
pakken. In januari van 
dit jaar kwam er een 
boekje uit met vier A- en 
vier B-zegels. Ze bevat
ten afbeeldingen van 
speelkaarten. De boven
ste helft ervan zijn de A-
zegels (hartenvrouw) 
voor brieven tot 20 gram 
en de onderste B-zegels 
(hartenkoning) voor 
kaarten. 

POCZTA POLSK A 

1 
4 7Paczki A 
4 zioc2ki B 

Ook in Polen leeft Valentijns
dag de symboliek op de kaft 
laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over 

Slowakije 
Beschermde bloemen 
Er zijn in de maand 
maart door de Slowaak
se post nogal wat boek
jes uitgegeven. Allereerst 
een viertal boekjes met 
afbeeldingen van be
schermde oloemen. Ze 
bevatten elk zegels van 
3.60,4.00, 5.00 en 8 k. 

scrii 
dezelfde datum ver

een ook een boekje 

met tien paaszeqels van 
3.00 k. 
Later die maand, op de 
zesentwintigste, volgde 
een wensenboekje met 
postzegels van 4.00 k. 
Voorlopig houdt men het 
daarbij. Mijn bron deelt 
wel mee dat er nog nieu
we boekjes zullen ver
schijnen op 10 septem
ber (cartoons: 4.00, 
4.60 en 6.00 k), 8 okto
ber (oude voertuigen: 
4.00, 4.60 en 8.00 k) en 
12 november (Kerstmis, 
4.00 k). 

hankelijkheid is immers 
toegezegd. 
Curieus is ook dat Ars 
Agency, een agentschap 
in Litouwen, zorgt voor 
de verspreiding van de 
Tsjetsjeense postzegels. 
De informatie hieronder 
werd mij ook door de Li
touwse agent verstrekt. 
Na het oorlogsgeweld 
bestond er in Tsjetsjenië 
geen postverkeer meer. 
Het gebied maakt kenne
lijk geen deel meer uit 
van net Russische post-
net. Na de verkiezingen 
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Het Slowaakse paasboekje 

Suriname 
Bauxiet 
Op 18 december ver
scheen in Suriname een 
boekje met zes postze
gels 'Tachtig Jaar 
Bauxietindustrie'. Er wor
den aquarellen van Mi
chel Pawiroredjo afge
beeld: 10 Sf: opening 
van de aluminiumfobriek 
in Paranam in 1965; 
70 Sf: het boren van ga
ten voor springstof voor 
ertsonderzoek bii Moen-
qo, 1947; 130 Sf: arbei
derswoningen bij het be
drijf in Moengo, 1919; 
150 Sf: 'stofvrij' laden 
van schip met bauxiet, 
Paranampier, 1995: 
160 Sf: bouw van stuw
dam en centrale, 1960 
en 730 Sf: Moengo, 
1090 ton per zeilschip 
naar de Verenigde Sta
ten, 1922. 

Tsjetsjenië 
Alweer zeven boekles! 
De postzegelwereld weet 
nog niet zo goed raad 
met Tsjetsjenië. Grote be
schouwingen over de 
status en de toekomst 
van het gebied versche
nen in de internationale 
pers. De publieke opinie 
is, zeker sinds vorig jaar, 
grotendeels op de hand 
van de Tsjetsjenen. De 
Westerse landen willen 
echter hun vingers niet 
branden aan deze kwes
tie en leggen Rusland 
weinig in de weg. Onaf-

is men begonnen met het 
organiseren van eigen 
postverkeer. Drie steden 
hebben al eigen stempels 
(Grozny, Gumse en 
Ustrada). Postzegels zijn 
er ook al op beperkte 
schaal. Diplomaten uit Li
touwen moeten deze in 
hun privé-bagage mee
smokkelen! 
Gezien de politieke situ
atie zal erkenning door 
de Wereldpostvereni
ging voorlopig uitblijven. 
De bovengenoemde 
sympathie zal menig ver
zamelaar echter niet on
welwillend tegenover de 
postzegels van Tsjetsje
nië doen staan. V/at de 
catalogusmakers met 
deze 'voorlopers' gaan 
doen is nog onbekend. 
Door vorig jaar, tegelijk 
met de al eerder door 
mij beschreven boekjes, 
nog eens zeven boekjes 
uit te geven, wordt de 
verzamelaar overigens 
wel erg op de proef ge
steld. De nieuwe boekjes 
bevatten wel dezelfde 
zegels. De agent deelde 
me mee dat nij de in to
taal elf boekjes liever in 
twee keer presenteerde 
om potentiële klanten 
niet te ontmoedigen! 
Vreemd is dat de eerste 
boekjes aanmerkelijk 
duurder waren, hoewel 
de nominale waarde 
weinig verschilde. De 
koers van de niet officieel 
bestaande munt in het 

nog niet officieel be
staande land fluctueert 
kennelijk al hevig. De 
nieuwe boekjes zijn in 
een oplage van elk 500 
stuks gedrukt. De volgen
de boekjes zijn versche
nen: 

26-09 5x 500, 5x 500 onafhonkelijkheid 
05-10 5x 500, 5x 750 oude torens 
05-10 5x1000,5x1500 oude torens 
18-10 5x 500,5x 750 vogels 
18-10 5x1000, 5x1500 vogels 
24-10 5x 500,5x 750 vlinders 
24-10 5x1000,5x1500 vlinders 

Verenigde Staten 
Love is in the air 
De zwaan wordt vaak 
gebruikt als symbool 
voor schoonheid en sier
lijkheid. Zwanen hebben 
trouw aan de partner 
hoog in het vaandel. 
Aandoenlijk is dan hun 
houding waarbij ze zich 
hoofd aan hoofd poste
ren. 
Het is daarom niet zo 
verwonderlijk dat de 
Amerikaanse postdienst 
een koppel koos als af
beelding van de iove-ze-
gels van dit jaar. Voor 
het eerst ontbreekt het 
woord Love op de ze
gels, maar het universele 
symbool voor liefde, het 
hart - zichtbaar door de 
houding van elkaar 
trouw in de ogende kij
kende zwanen - is wel 
aanwezig. 
De zelfklevende zegels 
verschenen op 4 febru
ari . Ze zijn verkrijgbaar 
in (tot boekjes te vouwen) 
velletjes van twintigmaal 
32 c. (briefpost) en twin
tigmaal 55 c. (de wat 
zwaardere huwelijks-
aankondigingen). 

Het verliefde zwanenpaortje op 
de Amerikaanse tove-zegels 

Botanische plaatjes 
Twee zeventiende-eeuw-
se illustraties van de 
Duitse artieste Maria Si
bylla Merian staan afge
beeld op de lentezegels 
van dit jaar. Haar pio
nierswerk wierp licht op 
de ontwikkelingsstadia 
van planten en insecten. 
Het gaat om twee post
zegels van 32 c. De ene 



Maria Sibylla Merian maakte haar illustraties in de oerwouden van 
Suriname Ze gebruikte ze voor haar in 1705 verschenen Disserta
tion in insect Generations and Metamorphosis in Surinam 

toont een ananas met 
twee druk onderzoeken
de kakkerlakken en de 
andere een plant met 
een mot, larf, pop en 
boktor als versiering. 
De postzegels zijn sinds 3 
maart alleen verkrijgbaar 
ais zelfklevende boekjes 
met vijftien en met twintig 
zegels ($ 4.80 en 
$ 6.40). Beide boekjes 
bevatten paartjes van bei
de zegels. 

Plaatnummers (vervolg) 
Het velletje met vijftien 
postzegels 'gele roos' 
verscheen op 24 oktober 
1996; ik meldde dot al 
eerder. 
Dezelfde zegel blijkt nu 
als eerste gebruikt te zijn 
bij de nieuwe boekjes 
met zelfklevende zegels. 
Er zijn twee boekjes: met 
vijftienmaal 32 c. en der
tigmaal 32 c. Ze zouden 
op sommige plaatsen in 
de Verenigde Staten al in 
december verkrijgbaar 
zijn geweest. Bij dit soort 
boekjes bevinden zicti 
plaatnummers op de on
derrand van de onderste 
zegels. 
In een vorig nummer kon 
u al lezen dat dat ook 
gold voor de boekjes van 
15 en 30c. vrijheids
beeldzegels van 1 febru
ari. Deze boekjes heb
ben oplagen van 15, 

resp. 7.5 miljoen stuks. 

Vlag boven veranda 
Op 24 januari versche
nen er in de Verenigde 
Staten opnieuw boekjes 
met de 32-centzegel 
'Vlag boven veranda'. 
De zegels zijn herken
baar aan het rode jaar
ta l '1997' linksonder. 
Het gaat om zelfklevende 
zegels in gewone boek
jes met kartonnen kaftjes: 
vijftienmaal 32 c. en der
tigmaal 32 c. Het eerste 
heeft een velletje van tien 
en een van vijf met een 
Time to reoraer-zegel, 
het tweede heeft drie vel
letjes van tien. 
Gespecialiseerde verza
melaars van deze zegel 
hebben intussen de han
den vol aan alle varian
ten, die in drie jaar tijd 
het licht zagen. 

Noodboekjes met en 
zonder X 
De vorig jaar in de Ver
enigde Staten versche
nen noodboekjes (oor
spronkelijk ook wel als 
Utah-boekjes of experi
mentele boekjes aange
duid) hebben alle een 
nummer op de kaft. 
Sommige boekjes ver
toonden daarbij een on
duidelijke variant: zo be
staat nummer 3627 en 
nummer 3627X. Na

vraag (door Amerika
kenner Klaas Wijchman) 
leert dat de X de manier 
van verpakken aangeeft. 
De boekjes liggen dan 
criss-cross (steeds 180 
graden ten opzichte van 
elkaar gedraaid), opdat 
de automaat zo gelijk
matig mogelijk gevuld is. 
Er was een methode ont
wikkeld om deze wijze 
van verpakken mecha
nisch te laten geschie
den. En dat werd dan 
aangegeven met een X 
achter net nummer. 
Hoewel er ook dit jaar 
noodboekjes verwacht 
worden, is er tot nu toe 
nog geen melding van 
gemaakt. 

IJsland 
Vliegtuigen 
Op 15 april verscheen 
op IJsland een grootfor
maat boekje met een vel
letje van acht zegels van 
35 k. met afbeeldingen 
van vliegtuigen. De post 
noemt het een 'cadeau
mapje', maar voor de 
verzamelaar is het ge
woon een mooi postze
gelboekje. Hij moet he
laas wel wat meer dan 
de nominale waarde be
talen: de verkoopprijs 
bedraagt 420 k. 

Europa 
De IJslandse tarieven 
voor briefpost zijn op 1 
juni van het vorig jaar 
gewijzigd: A-post binnen 
Europa Kost 45 en B-post 
35 k. Buiten Europa is 
dat 65, respectievelijk 
40 k. 
De inhoud van de op 13 
mei te verschijnen boek
jes met Europazegels 
sluit daar uiteraard op 
aan. Er komt een boekje 
met tienmaal 45 en een 
met tienmaal 65 k. 
Ik vertel u ook alvast dat 
het kerstboekje op 5 no
vember uitkomt en tien 
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Voorzi|de van het Zweedse toeristenboekje 

zegels van 35 k. zal be
vatten. 

Zweden 
Toeristenboekjes 
In 1994 startte de 
Zweedse postdienst met 
het uitgeven van postze-
gelboekjes, speciaal voor 
toeristen op de Canari-
sche Eilanden. De met 
zeqels uit deze boekjes 
gefrankeerde kaarten 
werden met terugkeren-
de charters naar Zweden 
vervoerd, aldaar gesor
teerd en vervolgens be
zorgd in de Scandinavi
sche landen. Het initiatief 
was mede ingegeven 
door de trage uitlevering 
van vokontiepost. De 
Spaanse postdienst rea
geerde destijds furieus, 
maar kon er verder wei
nig aan doen, omdat het 
postmonopolie niet geldt 
voor open zendingen zo
als ansichtkaarten. 
Aanvankelijk was het 
slechts één touroperator 
{Scandinavian Leisure, 
een holding van een 
viertal reisorganisaties) 
die deze service aan
bood. Intussen zijn er 
meer en is het aantal lan
den uitgebreid met Mal
ta, Griekenland, Turkije 
en Cyprus. 

Het gaat om drie boek
jes, waarvan steeds het 
tweede velletje met zelf
klevende zeqels verschilt: 
zon en parasol, dansend 
paar en nachtleven. Het 
eerste velletje van alle

drie de boekjes bevat 
een afbeelding van een 
oud type vliegtuig, een 
Douglas DC-6. 
De eerste oplage bestond 
uit geniete boekjes (af
meting 127x60mm), ge
volgd door een bijna 
identieke iets kleinere 
(afmeting 130x52mm). 
De derde oplage werd 
een specifieke uitgave 
voor Apollo. Op de ach
terzijde staat dan ook 
het beeldmerk van deze 
touroperator. Het boekje 
is gelijmd. 
De vierde oplage, in 
1996, was een geza
menlijke uitgifte, zonder 
beeldmerk maar met een 
neutrale tekst. Het beeld
merk van de Zweedse 
post kon daardoor gro
ter. Een ander belangrijk 
verschil betreft de tekst 
op de zegels: Poste Suè-
de is nu geworden Poste 
de Suède. 

Zegels zonder waarde
aanduiding 
In het vorige nummer 
kon ik de prijzen van de 
Zweedse boekjes van 28 
februari niet melden. Dat 
had te maken met de 
nieuwe tarieven van 1 
maart: eerste klas post 
[Brev] kost 5 k. en twee
de klas [Ekonomi-brev) 
4.50 k. 
Beide boekjes (dierentuin 
en paaszegels) bevatten 
zes eerste-klaszegels en 
kosten dus elk 30 k. 

Albanië 
Batlische Staten 
België 
Bulgarije 
Duitsland 
Frankrijk 

Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 

Europa van 1845 tot 1945! GRATIS PRIJSLIJSTEN! 
Portugal 
Roemenië 
Rusland 
Scandinavië 
Tsjecho Slowakije 
Zwitserland 

Elke lijst bevat postzegels van klassieken tot 1945, geprijsd door 
**, *, en O. Ook variëteiten, misdrukken, proeven, poststempels, 
postgeschiedenis, belastingzegels, telegramzegels, literatuur. 

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

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Pos tzege lhande l 
Lodewi jk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 



Opgaven voor deze rubriek in 
het juninummer 1997 moeten 
uiterink op 1 mei aanstaande 

[ S i in het oezit zijn van de redac-
p tie van 'Philatelie', Klipper 2, 

1276 BP Huizen. 

Let op! Na het j 
mer auurt het twee 
maanden voor het gecom
bineerde juli/augustus
nummer van 'Philatelie' 
verschijnt. Als u in de 
maanden juli en augustus 
evenementen organiseert 
is het raadzaam, deze al 
in het junmmmer aan te 
kondigen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg w o r « samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet olie evenemen
ten gratis toegankelijk. Wij 
adviseren u bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 1 9 en 20 april: 
Hengelo (Ov.). OosiPhila 97, 
tentoonstelling (categorie 3) ter 
gelegenheid van het 30-|arig be
staan van de Vereniging van Post
zegelverzamelaars Twente en het 
15-|arig bestaan van de Filatelisti-
sche Contactgroep Oost-Europa. 
De WoarbeeK, Twiekkelerweg 327. 
Jeugdboek, internationale postze-
qelbeurs. Openingstijden: op beide 
dagen van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen; t l . Clever, Wingerdstraat 7, 
7552 SG Hengelo. 
Zellik (België). Kethefil, officiële 
competitieve tentoonstelling, geor
ganiseerd door postzegelclub 
Breughel. Cultureel centrum Den 
Horinck, Noorderlaan 20. Ope
ningstijden: op beide dogen van 

^ 10 tot 17 uur. Voorverkoop emis-
°- sies Paul Delvoux en Luikse Floro-
!^ liën. inlichtingen: A. Derycker, A. 
- de Deckerstroot 36,6-1731 Zellik 
= (België), ©00-3224669132. 
% « 1 7 , 1 8 en 19 mei: 
^ Bad Mondorf (Luxemburg). 
^ Exohimo 97, thematische postze-
< geltentoonstelling, georganiseerd 
ï door de Association de la Philatelie 

Constructive. Thema: Spoorwegen. 

9RR ^^^ '̂̂ '"'' ^°" ^^^ Kuurpork Bod 
fcöü Mondorf. Inlichtingen: Willy Ser

res, Postfach 21, L-7205 Lorent-
zweiler (Luxemburg). 
• 29 mei t / m 8 juni: 
San Francisco (Verenigde 

Staten). Pacific 97, v^ereldten-
toonstelling georganiseerd door 
World Philatelie Exhibition Pacific 
97'm samenv^erking met de Ame
rikaanse posterijen. Moscone Con
vention Centre. Co. 4.000 kaders. 
Inlichtingen: Pacific 97 Inc., Quiny 
Building, Top Floor, 650 S. Grond 
Ave., Los Angeles CA 90017-3809 
(Verenigde Staten). 
• 17 t / m 21 september: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Autumn Stampex, nationale ten
toonstelling georganiseerd door 
het British Philatelic Centre. Busi
ness Design Centre, 52 Upper 
Street, Islington, London NI . Na
dere gegevens ontbreken. Infor
matie: 107 Charterhouse Street, 
London EC1M6PT (Groot-Brittan
nië). 
• 2 6 , 2 7 en 28 september: 
Arnhem. Globe-Post 100, jubi
leumtentoonstelling ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan 
van de filotelistenvereniqing 'De 
Globe'. Sportcentrum Valkenhui
zen, BeuKenloan 10, Arnhem-
Noord. Duizend kaders, verdeeld 
over categorie 2 (400), categorie 
3 (300), propaganda (150), ere-
hof, buiten meaedinging, eenka-
dercollecties en jeugd. Stands van 
PTT Post, NVPH-hondelaren, 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 giro 
2546699 t.n.v. penningmeester 
jubileumcommissie 100 jaar De 
Globe te Velp). Aanmelding en in
lichtingen: Secretariaat C/oie-
POJMOÖ, Schaapsdrift 93,6902 
AC Zevenaor, ©0316-524714. 
• 1 1 t / m 19 oktober: 
's-Grovenhage. Haphilex 97, 
propagandotentoonstelling 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:]. 
Groenendaol, Loon van Clingendo-
el 103,2597 CC Den Hoog. 
• 1 0 , 1 1 en 12 oktober: 
Rotterdam. Nationale Dag van 
de Postzegel 1997, tentoonstelling 
(categorie 2, propaganda en een-
kadercollecties), georganiseerd 
door het comité Dag van de Post
zegel Rotterdam. World Trade 
Center, Coolsingel. Co. 400 ka
ders, hondelorenstonds. Opening
stijden: op 10/10 en 11/10 van 
10 tot 18 uur en op 12/10 van 10 
tot 16 uur. Speciale envelop (be
stellen: f 3.50 op girorekening 
1543700 t.n.v. penningmeester 
DvdP, Oosterhout, o.v.m. naam en 
adres). Gratis catalogus, inlichtin
gen: H.J. Polhuijs, Vincent van 
Gogbstroot 19,2941 GW Lekker-

kerk, ©0180-661550. 
Rotterdam. 36ste Dag van de 
Aerofilatelie georganiseerd door 
'De Vliegende Hollander'. World 
Trade Center, Coolsingel. Nadere 
informatie volgt. 
Rotterdam. Eerste Liechtenstein-
Salon, tentoonstelling georgani
seerd door de NederFondse Vereni
ging van Verzamelaars van Post
zegels van het Vorstendom Liech
tenstein (NVPVL). Nadere informa
tie volgt. 
• 1 1 e n 1 2 o k t o b e r : 
Almelo. Almelo 97, tentoonstel
ling georganiseerd door de Postze-
gefvereniging Almelo ter gelegen
heid van het 65-jarig bestaan van 
de vereniging. Pius College, Slui-
tersveldsingel 2. Openingstijden: 
op beide dogen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Fr. Krobshuis, Nieuw-
straat118,7605AHAlmelo, 
©0546-814952. 
• 1 7 t / m 26 oktober: 
IVloskou (Rusland). Moscow 97, 
internationale postzegeltentoon
stelling. Nadere informatie: 
Bondsbureau (zie colofon Bonds
pagina's). 
• 2 3 , 2 4 en 25 oktober: 
Spijkenisse. Tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 40-jarig be
staan van postzegelvereniging De 
Maasmona. CSG Blaise Pascal, Nij
verheidsstraat 2. Ca honderd ka
ders; regiobeurs. Openingstijden: 
op 23/10 van 20 tot 22 uur, op 
24/10 van 10 tot 22 uur en op 
25/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: J.F.S. van der Plas, Slok-
kenveen 325,3205 GK Spijkenis
se, ©0181-642573. 
• 2 4 , 2 5 en 26 oktober: 
Veldhoven. Kempen-Phila 97, 
tentoonstelling (categorie 3, pro
paganda, jeugd, eenkoderinzen-
dingen) ter gelegenheid van het 
veertigjarig oestoon van de post
zegelclub 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 van het 45-jarig 
bestaan van de vereniging Hooge
zand-Sappemeer. 't Kielzog, Go-
recht-Oost 157. Ca 250 kaders. In
lichtingen en aanmeldingen: S. 
Tuin, Nieuweweg 115,9649 AC 
Muntendom, ©0598-626447. In
schrijving sluit op 30 april 1997. 
• 1 5 en 16 november: 
Heerhugowoard. Reiger-
post 1997, wedstrijdtentoonstel
ling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de fi
latelistenvereniging Heerhugo
woard 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-
loar, Middenweg 604,1704 BS 
Heerhugowoard, ©072-
5714400. 
• 2 8 , 2 9 en 30 november: 
Monte Carlo (Monaco). Ten
toonstelling ter gelegenheid van 7 
eeuwen Grimoldi-dynastie en 60 
jaar postzegels in Monaco. Plaats: 
onbekend. Inlichtingen: Office des 
Emissions de Timbres-Poste de 
Monaco, Monte Carlo (Monaco). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 1 2 april: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
goordseweg 1,10.30-15.30. 
©026-3332635. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Gouda. Het Anker, Emmostraot 
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. 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. ©010-
5913856. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
512592. 
Zeist. Zinzendorf-mavo, Zinzend-
orflaan, 10-16. ©072-5337739. 
• 1 3 april: 
Aarschot (België). Stadsfeest-
zool Demervallei, 9-17. Inlichtin
gen: J. Jadot, Spoorwegstraat 17, 
B-3200 Aorschot (België). 
Berg en Dal. Erica, Molenbosweg 
17,10-17. ©024-3220393. 
Breda. De Vlieren, Dr Struycken-
stroot 165,10.30-17. ©076-
5650278. 
Haarlem. Partycentrum, Sport
weg 8,11-15.30. ©023-
5334252. 
Hilversum. Hotel Lapershoek, 
Utrechtseweg 16,10-16. ©0512-
531175. 
• 17aprih 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg(zaal3),Meijhorst7039, 
19.30-22. ©024-6413608. 
• 1 9 a p r i h 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstraat70,10-16.©0297-
325158. 
Apeldoorn. Nielond, Soerense-
weg 73,10-15. ©055-3558060. 
Delfzijl. De Molenberg, Molen
berg 11,10-16. ©0596-613191. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 

AÜENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten mterUjk zes we
ken mot de verschijning van 
het nummer waarin u uw eve
nement opgenomen wenst te 
zien bii de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeldl Redactie Philatetie 

©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat 28,10-17. ©0547-
363000. 
Veldhoven. D'n Bond, Rapport
straat 29,10-16. ©040-
2534002. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726 (na 18 uur). 
Zwolle. UV Jubal, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 20 april: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. ©013-
5339115. 
• 26 april: 
Almere-Stod. De Vriendschap, 
Sporthal Stedenwijk, Kompenweg 
7,10-16. ©036-5360219. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Hilversum. De Koepel, Kopittel-
weg399a,13-17.®035-
6831172. 
Huizen. De Bun, Graaf Floris 2, 
10-16. ©035-5258133. 
Neede. De Olde Mölle, Diepen-
heimseweg 21,10-16. ©0545-
291949. 
Noordwijk aan Zee. De Ronk, 
Golfbaan 97,9-16. ©071-
3610123. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15f, 
13-16. ©0475-591608. 
Veenendaol. De Lampegiet, Ker-
kewijk10,10-16.©0318-
517569. 
Zevenoar. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwolle. ÜV Jubal, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 27 april: 
Boxmeer. Van Diepen, Spoor-
straat74,10-15. ©0485-
5718421. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraot 46,10-16. 
©020-6907434. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10-17. ©0314-335415 
(na 18 uur). 
Echt. St Joris, Cypresstroot 58,9-
13. ©0475-483630. 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider-



steenweg 105,14-17. ©045-
5415088. 
Roden. De Winsinghhof, Brink 
10,10-17. ©0594-515223. 
• 28 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. ©026-3340331. 
• 3 mei: 
Gouda. Goudse Waarden, Cal-
slaan 100,13.30-17. ©0182-
396440. 
Hendrik Ido Ambacht. De 
Schoof, 13-17. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10-16. ©0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
42,10-16. ©0522-255635. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaon 2,10-16.30. ©0341-
254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. ©0297-
562862. 
• 4 mei: 
Essen (Duitsland). Saalhau Es
sen (grote zoal), Huyssenollee 53, 
10-17. Inlichtingen: Rolf Schnei
der, Huttropstrosse 54, D-45138 
Essen (Duitsland). 
Haarlem. Hotel Haarlem-Zuid, 
Toekanweg2,10-16.©0512-
531175. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. ©013-
5284806. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-13. ©024-6413608. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplontsoen 14,10.30-16. 
©0343-573649. 
• 8 mei: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. ©0512-
531175, 
• 10 mei: 
Doetinthem. Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 1,10.30-15.30. 
©026-3332635. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Hengelo (0). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,10-17. 
©0547-272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroat 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,12-16. ©010-
5913856. 
Papendrecht. Cultura, Muilwijck-
stroat 2,10-16. ©078-6411289. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
512592. 
Zeist. Zinzendorf-movo, Zinzend-
orflaan, 10-16. ©072-5337739. 
• 11 mei: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41 a, 10-16. 
©0512-531175. 
• 13 mei: 
Eindhoven. ÏÏC Henriette Roe-
lonts. Keldermansstraat 43a, 

14.30-17. ©040-2119654. 
• 17 mei: 
Amersfoort. Fiiatelistisclie con
tactgroep Oost Europa. d'Oronje-
hoom,Leusderweg 43,10-16. 
©0346-572593. 
Apeldoorn. Nieland, Soerense-
weg 73,10-15. ©055-3558060. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kopittel-
weg399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726 (na 18 uur). 
• 19 mei: 
Kerkrode. De Jreets, Koolheider-
steenwegl05,10-17.©045-
5415088. 
Rosmalen. Het Wapen van Ro
smalen, Graofsebaon 52,10-16. 
©0512-531175. 
• 22 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg(zaai3),Meiihorst7039, 
19.30-22. ©024-6413608. 
• 24 mei: 
Amersfoort. Nederlandse Ver
eniging voor Thematische Filatelie. 
SOMT, Softwareweg 8 (Amers-
foort-DeHoef),10-16.©033-
4560737. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
stroot 76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-
13.30. ©055-3667769. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17. ©0252-212080. 
Zevenaor. Ons Huis, Dr Honig-
stroat 3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
• 25 mei: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosschewegll,10-13.©Ü13-
5339115. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraot 46,10-16. 
©020-6907434. 
Echt. St Joris, Cypresstroat 58,9-
13. ©0475-483630. 
's-Gravenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
10-16. ©0512-531175. 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider-
steenweg 105,14-17. ©045-
5415088. 
• 26 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. ©026-3340331. 
• 31 mei: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Zwolle. CJV Juhol, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 17 april: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Brits Gemenebest. Phillips, 101 

New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 1 9 april: 
Oslo (Noorwegen). Norw-
ex 97-mïmg. Postiljonen AB, P.O. 
Box 4118,5-20312 Molmö (Zwe
den). 
• 23 april: 
Londen (Groot-Brittannië). Al-
Aer/-6//èef/co//ecfe. Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 23 t / m 26 april: 
Homburg (Duitsland). HBA, 
Postfach 103007,0-20020 Ham
burg (Duitsland). 
• 1 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
IVere/i/.Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIY OAS (Groot-
Brittannië). 
• 17 mei: 
Dublin (Ierland). Postzegels, 
postaeschiedenis. Whyte's, 30 
MorlDorough Street, Dublin 1 (Ier
land). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

15 april: 
Ouderenpostzegels (thema: oude
ren en beeldvorming); drie zegels 
van 80-1-40 cent en een velletje 
met zes postzegels van 80-f40 
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-f 40 cent. 
Herdenkingen (550 jaar Algeme
ne Rekenkamer en 50 jaar Mors-
holl-plon); drie zegels van 80 
cent. 
17 juni: 
Actualiteit, twee postzegels van 80 
cent met een aansprekend actueel 
thema. Gelegenheidsvelletje van 
10 zegels. 
1 juli: 
Holland Promotion, zegels van 80 
en 100 cent (watersport en woter-
recreatie). Gelegenheidsvelletje 
van 10 zegels. 
5 augustus: 
Herdenkingen en maatschappelij
ke thema's (200ste geboortedag 
Schubert, 150 jaar Koninklijk In
stituut van Ingenieurs, 100 jaar 
Nederlands Astmacentrum Dovos 
en Tuinbouw); 4 zegels van 80 
cent. 
2 september: 
kngerenpostzegek, twee postze
gels van 80 cent. Gelegenheidsvel
letje van 10 zegels. 
7 oktober: 
Geboortepostzegels; velletje met 
tien zelfklevende postzeqels van 
80 cent, speciaal voor geooorte-
koorten en -brieven. 
12 november: 
Kinderpostzegels (thema: sprook
jes); drie zegels van 80-f40 cent 
en een velletje van zes postzegels 
van 80-1-40 cent (verkoopprijs: 
f7.20). 

November: 
Kortingzegel 1997; velletje met 
20 zelfklevende zegels. Waarde 
nog niet bekend. 

Nederlandse Antillen 

16 april: 
tVenszege/s; 40,75,110 en 225 
cent. Postzegelboekje met 2x40, 
4x75,2x110 en 2x225 cent. 
19 mei: 
Pacific 97; souvenirvelletje met 
3x5,3x40,3x75 en 2x100 cent. 
6 augustus: 
Munten; 85,175 en 225 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorg (thema 'kinderen en 
muziek'); 40-fl 5,75-(-25, 
110-H45 en 225+100 cent. 
1 december: 
Kortingzegels; 35 en 150 cent. 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

3 april: 
Orchideeën; vijf zegels (f 4.50). 
50 jaar museum; één zegel 
(f2.50). 
29 mei: 
Pacific 97;Uiei zegels (f 3.-). 
31 juli: 
Moskeeën; les zegels (f 5.-) en 
een velletje (f 2.50). 
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). 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Adres: Zeestraat 82, 
2518AD's-Gravenhage, 

©070-3307500. Infolijn: 
070-3307575. 
Openingstijden: dagelijks van 
10-17 uur, zaterdag, zondag 

NVPV HILLEGOM 
NAAR MOSKOU 97 

De NVPV afdel ing Hi l -
legom organiseert in sa
menwerk ing met Russia 
Travel een reis naa r 
Moskou ; di t ter gelegen
heid van de wereldpost-
zegeltentoonstel l ing 
Moscow 97, d ie van 17 
tot en met 2 6 oktober in 
de Russiscfie f ioofdstad 
za l w o r d e n gehouden. 
De reis kost F 1 . 6 5 0 , - per 
persoon (excl. brandstof-
en luchthoventoeslagen). 
De heenvlucht van cfeze 
reis is o p d o n d e r d a g 16 
oktober , de terugreis 
w o r d t op z o n d a g 19 ok
tober gemaakt . O p het 
p r o g r a m m a staan twee 
bezoeken a a n Mos
cow 97er\ uitstapjes 

en feestdagen 12-17 uur; op 
25 december en 1 januari is 
het Nederlandse PTT Museum 
gesloten 

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

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

Permanente exposities 
•Hoe postzegels tot stand komen 
Ontwerpen, drukmateriaal, proe
ven, modelvellen van oude en mo
derne Nederlandse postzegels in 
boek-, ploot-, rasterdiepdruk en 
offset. 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederlond en over
zee, compleet en ongestempeld, 
1852-heden. 
• Collectie G. Buys 
Postwaordestukken Nederlonds-
Indië, Suriname en Curacao gespe
cialiseerd 1873-1912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali
seerd naar druk, papier en af
stempeling. 
• fo//ef//e CD. Ricardo 
Japanse bezetting van Neder-
londs-lndië, 1942-1945: Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en To-
panoeli. 
• Postzegels van Europa 
Alle postzegels van Europa onqe-
stempeld (sommige landen in be
werking). 
• Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu
nicatie en gelddiensten. 

De postzegels van de andere 
werelddelen don Europa zijn 
uitsluitend op afspraolc bij de 
afdeling Postwaarden (070-
3307560) te raadplegen. 

naar het Rode Plein, een 
theater, het beroemde 
Russsiche Circus, de Le-
nin-heuvels en het N o -
vodjevitsj-klooster. Voor 
partners is er een apar t 
p rog ramma (meerpri js 
f 100.-) dat voorz iet in 
een ui tgebreide stads
wande l i ng , een bezoek 
aan het Kreml in, de be-
z icht ig inq van twee 
Kremlin-Kerken, winkelen 
in het warenhuis G U M 
en een bezoek aan het 
Poesjkin-museum. 
Uitgebreide informatie is 
verkr i jgbaar bi j de heer 
T. de Jong, © 0 2 5 2 -
5 2 1 8 1 9 . In verband met 
de e ind mei te houden 
voorl icht ingsbi jeenkomst 
wo rd t belangstellenden 
geadviseerd, op korte 
termijn contact met hem 
o p te nemen. 
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BELANGRIJK MOMENT: DE JAARVERGADERING 
VAN DE BOND KOMT ER WEER AAN! 
Op zatercdag 26 april 
a.s. worcjt weer <de Alge
mene Verqadering van 
de Nederfancdse Boncd 
van FilatelistenVere
nigingen gehouden. Dit
maal gebeurt dat in het 
nationaal sportcentrum 
'Popendal' bij Arnhem 
Inmiddels is aan alle ver
enigingen het medede
lingenboek met alle in
formatie  inclusief een 
routebeschrijving  toe
gezonden. 
Op de Algemene Verga
dering wordt door dele
den  de verenigingen 
het beleid voor de ko
mende tijd bepaald Het 
is dus zaak dat daar de 

leden, de verenigingen 
dus, aanwezig zijn. 
Wat staat er callemaal op 
de agenda? Teveel om in 
dit kort bestek op te noe
men. Dus in het kort 

 wordt er verslag ge
daan van alle activitei
ten van het afgelopen 
jaar en wordt aan de 
leden gevraagd dit 
goed te keuren; 

 een wijziging van het 
Huishoudelijk Regle
ment om de zittings
duur van Bondsbe
stuursleden te herzien, 

 het nieuwe 'werkplan' 
voor de periode 1 juli 
1997 tot 1 juli 1998, 

 wijzigingsvoorstellen 
met betrekking tot ten

toonstellingen; 
 toekomstige ontwikke

lingen. 

U ziet zaken van be
lang, waarvoor het 
Bondsbestuur het oordeel 
van de leden wil weten. 
Daarnaast wordt er een 
demonstratie gegeven 
van de apparatuur 
waarmee de Bondskeu
ringsdienst vervalsingen 
kan opsporen. U kunt 
met eigen ogen zien wat 
er wordt vervalst en hoe 
het wordt opgespoord 
In dat verband is het ook 
interessant om de ver

valsingencollectie van 
Francois Fournier van 
gastheer 'De Globe' te 
bewonderen. 
Uiteraard wordt de ver
gadering onderbroken 
voor de lunch en 's 
avonds wordt er het 
Bondsdiner gehouden 
Voor lunch en diner is 
gevraagd u op te geven. 

Kortom, het wordt een 
interessante dag, voor 
bestuurders broodnodig 
om de functie van lid van 
de Bond goed te kunnen 
uitoefenen en daarnaast 
op een plezierige manier 
de kennismaking met 
vele medefilateMsten te 
vernieuwen. 
Het Bondsbestuur hoopt 
dan ook velen te kunnen 
begroeten 

LIMPHILEX XXVIII IN SITTARD: AANMELDINGEN VOOR HET 
THEMATISCH BEKERTOERNOO11997 VERWACHT 

1 

U las het in het vorige 
nummer van 'Philatelie' 
bij de tentoonsteltingen: 
de Thematische Dagen 
vinden plaats te Sittard 
op 11 en 12 oktober 
1997, tijdens Limphilex 
XXVIII. Dat betekent dat 
er ook weer een 'Thema
tisch Bekertoernooi' in 
het verschiet ligt. Tradi
tiegetrouw op zondag 
12 oktober. 
De 'VanVeenendaalbe
ker', in 1996 gewonnen 
door de heer J. de Groot 
uit Amersfoort, is de in
zet. Verwacht wordt dat 
de heer De Groot de bo
kaal zal komen verdedi
gen. Dat hoeft niemand 
ervan te weerhouden er 
een gooi naar te doen. 
Hoe2 Door het houden 
van een voordracht, een 
dialezing dus, die onge
veer 20 minuten duurt 
over een onderwerp dat 
betrekking heeft op de 
thematische filatelie. 
Voor het maken van 
dia's kan de medewer
king van het AudioVi
sueel Centrum van de 
Bond worden ingeroe
pen. Het AVC maakt drie 
sets dia's, waarvan er 
één gratis aan de auteur 
wordt verstrekt; de twee 
overige blijven eigendom 
van het AVC. 
Een jury, bestaande uit 
vijf leden beoordeelt de 
lezingen, kent de beker 
toe (als de winnaar ten

minste 350 punten heeft 
gekregen) en een bron
zen herinneringsmedaille 
voor die deelnemers die 
tenminste 325 punten 
hebben behaald (en men 
de beker niet heeft ge
wonnen). 
Punten worden toege
kend voor de volgende 
elementen. 

 de mate waarin de le
zing bijdraagt aan de 
bevordering van de 
thematische filatelie 
(maximaal 30 punten), 

 de uitwerking van het 
onderwerp aan de 
hand van filatelistische 
elementen (maximaal 
25 punten), 

 de kennis van het on
derwerp en de speur
zin die uit de lezing 
blijkt (maximaal 20 
punten), 

 de uitwerking en de lo
gische opbouw van het 
onderwerp in de le
zing (maximaal 15 
punten); 

 de presentatie van de 
lezing (maximaal 10 
punten). 

De door de vijf juryleden 
aan de sprekers toege
kende punten worden 
opgeteld. Degene die de 
hoogste score behaalt is 

winnaar van het toer
nooi. Wie driemaal de 
beker heeft gewonnen, 
mag deze als haar of 
zijn eigendom beschou
wen 
Deelnemers ontvangen 
vergoeding van reiskos
ten van woonplaats naar 
Sittard v v 
Opgaven s v.p indienen 

bij het Bondsbureau, 
Postbus 4034, 3502 HA 
te Utrecht. Wij zien ze 
graag uiteHijk 1 j u n i 
1 9 9 7  dus voor u met 
vakantie gaat  tege
moet 
Geef. behalve uw per
soonlijke gegevens 
(naam en acJres) ook de 
titel van uw lezing op! 
Wij gaan er van uit dat 
het net zo'n spannend 
toernooi wordt als in 
1996! 

NIEUWS VAN 
PR AHA 1998 

Praha J 998 werd al in 
het januarinummer van 
'Philatelie' aangekon
digd, nu is er nieuws van 
deze tentoonstelling. 
Met Pra/70 ? 998 worden 
twee zaken herdacht: 

 het feit dat het tachtig 
jaar geleden is dat de 
beroemde Hradcany
serie is uitgegeven, 

 het feit dat zestig jaar 
geleden voor het eerst 
een door de FIP erken
de Praha werd gehou
den. 

Praha 1998 is een inter
nationale postzegelten
toonstelling met FEPA
support, op basis van de 
FlPreglementen voor al
gemene tentoonstellingen 
en voor het jureren van 
wedstrijdtentoonstel
lingen in alle klassen. De 

tentoonstelling wordt in 
Praag van 10 tot en met 
13 september 1998 in 
het Trade Fair Palace ge
houden, de plaats waar 
nu het Nationaal Mu
seum gevestigd is. Men 
verwacht dat tweedui
zend kaders zullen wor
den gevuld, ook zullen er 
literatuurinzendingen 
zijn. 
Deelgenomen kan wor
den door aangesloten le
den uit geïnviteerde 
FEPAlanden, zoals Ne
derland. Voorwaarde is 
dat men voor internatio
nale deelname is gekwa
lificeerd. Israel en de 
Verenigde Staten wor
den bovendien uitgeno
digd, daarnaast zullen 
diverse topinzendingen 
uit het voormalige Tsje
choslowakije en de hui
dige republiek Tsjechië te 
zien zijn 
Belangstellenden kunnen 
zich melden bij de 
Bondssecretaris, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht 



DE BOND EN P H POST - EMISSIES EN 
LEVERINGEN FILATELISTISCHE DIENST 

Over deze twee onder
werpen in de kop boven 
dit bericht - de emissies 
van PTT Post en de leve
ringen van de filatelisti-
sche dienst - is bij het 
Bondsbestuur een groot 
aantal klachten binnen
gekomen, zowel in de 
vorm van brieven als van 
redactionele bijdragen in 
de verenigingsorganen. 
Ook is dit tijdens de 
Voorzittersvergadering 
naar voren gebracht. 
Toen is toegezegd hierop 
nader terug te komen. 
Dat is immers één van de 
functies van de Bond: 
spreekbuis te zijn voor 
de leden bij organisaties 
als onder meer PTT Post. 
Dat doen we jaarlijks 
tweemaal in een formele 
vergadering, maar daar
naast vele malen op in
formele wijze. En als het 
nodig is formeren we ge
zamenlijk een werkgroep 
om voor problemen op
lossingen te vinden. In dit 
verband verwijzen wij u 
graag naar de Bonds-
brief nummer 18 van 
december 1993 en naar 
de Bondspagina in 'Phi
latelie' van januari 1994 
(bladzijde 35). Ook kunt 
u 'Philatelie' van septem
ber 1994 (pagina 609) 
er nog eens op naslaan. 

Emissies 1 9 9 7 
De klachten over het 
nieuwe emissieprogram
ma van PTT Post komen 
in hoofdzaak neer op de 
omvang en de daaraan 
gekoppelde veronderstel
ling over het aankoopbe
drag en de plicht postze
gels in standaardvelletjes 
of van de rol te moeten 
kopen. Dit laatste is een 
misvatting. Verzame
laars die niervan slechts 

een enkele zegel willen 
aanschaffen, kunnen die 
bestellen bij PTT Post 
Verzamelservice te Gro
ningen (er zijn ook ver
enigingen die voor hun 
leden een rol zakenze-
gels van 80, respectieve
lijk 160 cent hebben 
aangeschaft - zo zijn 
deze ook geholpen). 
Voorts is enkele jaren 
geleden al afgesproken 
met de albumfabrikan
ten, dat deze geen com
plete standaardvelletjes 
in hun normale assorti
ment aanvullingen voor 
albumbladen zullen op
nemen. Met de NVPH is 
afgesproken, de stan
daardvelletjes niet op te 
nemen in de NVPH-cata-
loqus. Alleen komt daar
in de mededeling te 
staan, dat de desbe
treffende postzegel is uit
gegeven in een velletje 
van 10 of 20 stuks. 
Voor het velletje decem-
berpostzegels is afge
sproken in albumbladen 
zowel de losse postze
gels als het velletje op te 
nemen, dit vanwege de 
bijzondere aard ervan. 
In de catalogus worden 
de afzonderlijke postze
gels afgebeeld. 

Wie deze afspraken 
naast de voorgenomen 
emissieomvang voor 
1997 legt komt uit op 
een totaalbedrag van 
f 56.30, met daarbij 
f 7.20 voor de postze
gels met bijslag, in totaal 
dus f 63.50. 
Wie zich herinnert dat 
wij destijds hebben ge
pleit om een bedrag voor 
de jaaremissie van rond 
de vijfenzestig gulden 
moet dus vaststellen, dat 
PTT Post Filatelie binnen 

deze afspraak is geble
ven. Scherpe rekenaars 
zullen vaststellen dat het 
velletje met 10 verras
singspostzegels in zijn 
geheel is meegeteld; dit 
omdat dit in feite tien 
verschillende postzegels 
zijn. Het velletje met 
twintig verhuispostzegels 
echter niet: hiervan is 
slechts één exemplaar 
geteld. Ook is er de post
zegel bijgekomen die op 
4 januari jl. werd uitge
geven ter gelegenheid 
van de Elfstedentocht, 
maar om bescheiden 
aandacht te besteden 
aan zo'n nationaal eve
nement kon toch voor 
niemand een bezwaar 
zijn. 

Verzamelserv ice 
Velen klagen over de 
'service' van de PTT Ver
zamelservice in Gronin
gen. De klachten komen 
hierop neer dat men 
wordt gemaand snel te 
betalen, maar dat de af
levering van de bestel
ling veel te laat komt en 
dot op schriftelijke en te
lefonische klachten niet 
of nauwelijks wordt inge
gaan. Wat doet de Bond 
daaraan? 
Alles wat in ons vermo
gen ligt, maar het is ons 
niet gegeven ijzer met 
handen te breken. Zoals 
wij dit al bij de toelich
ting voor de laatst ge
houden Voorzittersver
gaderingen hebben ver
meld, hebben wij ook 
deze klacht bij PTT Post 
aan de orde gesteld. Het 
gaat om een technisch 
probleem - een nieuw 
computerprogramma -
dot bij de invoering er
van niet functioneerde op 
de manier zoals werd 
verwacht. Vervolgens 
werd ons medegedeeld 
dat met grote zekerheid 
kon worden aangeno

men dat men het pro
bleem de baas was en 
dat eind 1996 de leve
ring normaal zou kunnen 
worden afgewikkeld. 
Toen zijn ook alle klan
ten van de dienst per 
brief geïnformeerd. 
Daarbij moeten we ons 

realiseren, dat het om 
een bijzonder groot aan
tal klanten gaat en dat 
het probleem niet één, 
twee, drie is opgelost. 
Inmiddels is ook de 
stroom nieuwe bestellin
gen verwerkt. 

DUBBELE AFSTEMPELINGEN: BEHOORT HET 
PROBLEEM TOT HET VERLEDEN? 

Over het euvel van de 
dubbele afstempelingen 
van filatelistisch gefran
keerde post is door de 
Bond meermalen gespro
ken. Het gaat om post 
die door de afzender 
mooi filatelistisch is ge
frankeerd en die door de 
zorg van de loketbeamb
te op verzoek ook mooi 
filatelistisch wordt ge
stempeld, maar vervol
gens bij ontvangst blijkt 
te zijn ontsierd door een 
of meer afdrukken van 
een stempelmachine. 
De vrucht van het overleg 
tussen Bond en PTT Post 
is, dat er nu een modus 
is gevonden om hieraan 
een eind te maken. 
Uiteraard kan de boven
genoemde methode wor
den gehandhaafd door 
de envelop met zorg te 
laten stempelen, maar 
men moet dan tevens 
vragen de gestempelde 
poststukken in de verza-
melbak of postzak, 
rechtsstreeks voor de sor
tering te deponeren, ter 
voorkoming van de dub
bele stempeling. 
Dat kan echter niet over
al worden gerealiseerd 
en dan is er derhalve 
geen garantie dat dub
bele stempeling wordt 
voorkomen. 

Zoals bekend bestaat er 
voor post gefrankeerd 
met de frankeermachine 
(roodfrankering) de mo

gelijkheid deze in afzon
derlijke (rode) envelop
pen in de brievenbus te 
deponeren. Een gelijk
soortig systeem zou ook 
voor ons doel kunnen 
worden ontwikkeld. De 
filatelistisch te stempelen 
post moet dan na stem
peling in zo'n speciale 
envelop ter verzending 
worden aangeboden. 
Bedoelde envelop wordt 
dan onder nadere voor
waarden aan verzenders 
ter beschikking gesteld. 
Daarbij moet wel wor
den bedacht, dat daarin 
slechts een beperkte hoe
veelheid brieven/kaarten 
van standaardformaat 
kan worden ingesloten. 
Het Bondsbestuur is blij 
als een dergelijke oplos
sing zou kunnen worden 
gerealiseerd omdat dan 
opnieuw blijkt dat in 
goed overleg een pro
bleem tot een oplossing 
wordt gebracht. 

24 MEI: CURSUS 
BBF GAAT DOOR 

De cursus Begeleiding bij 
Filatelie, aangekondigd 
in 'Philatelie' van februa
ri (zie bladzijde 121) 
gaat door, en wel op 24 
mei. De deelnemers ont
vangen nader bericht. Er 
is nog plaats voor enke
len - geef u dus vlug opl 

^Jfyv voordee/-pri/s//Jstvraagt U aan bi j . . . 
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Geopend: Donderdag en vrijdag van 11:00 tot 16:30 en volgens afspraak. 

WIJ zijn U graag van dienst! 

B-ma^i Bmitpliil@worlaonLne.nl Internet: littp://www.worl(lonline.ni/—gmitpiiil 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
LAiND-USLAND-FINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 
Gratis pri jsl i jst op aanvraag. Postbus 23 

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

Faxnr. 0313-413295 PZH RON HERSCHEIT 
C R A T I S P R I J S L I J S T 

B E L C I Ë - F R A N K R I J K - L U X E M B U R G 
- snelle levering fiUPM 
- verzorgde kwaliteit / ^ ^ w v \ 
- betaling op giro in Nederland {'i'l^"i m 

L . D E H O U V \ f E R W ^ 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË TDST 

mailto:Bmitpliil@worlaonLne.nl
http://www.worl(lonline.ni/%c5%a0gmitpiiil
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LEOPARDI POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 89 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

Zaterdag 3 mei 1997. 
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 2 mei van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur 

In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 90, te houden op 5 juli 1997. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

n/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

m 

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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PORrBEIAAlDSlEMPELS 
ixNMmEASSEP(mm vmmmAWM (sia) 

Filatelisten beschouwden frankeermachinestempels ooit als waardeloos. Brieven met deze 

stempels verdwenen over het algemeen zonder pardon in de prullenmand. Op die manier zijn 

veel interessante stempels voorgoed verloren gegaan. Poststukken met de aanduiding Port 

6efa0/(/ondergaan nog steeds hetzelfde lot als vroeger de frankeermachinestempels 

ondergingen. De bedoeling van dit artikel, waarvan het eerste deel in maart vescheen, is de 

vraag op te werpen of dit terecht is. 

andere apparaten. De eerste 
soort is meestal in rood afge
drukt, de tweede in rode of 
zwarte inkt. Bij de tweede 
soort komen afdrukken voor 
die mogelijk met een soort 
rolstempel zijn aangebracht. 
Dit zijn dus eigenlijk hand
stempels. Omdat de werkwijze 
niet duidelijk is vast te stellen 
zijn ze toch onder de machi
nestempels gerangschikt. 

GEMEENTE NIJMEGEN 

PORT BETAALD 
PORT PAVÉ 
NIJMEGEN 

Buma/Steiiifa huiSiaj^^ Amstelww 
AMSTELVEEN 

P o s t b u s 7 2 5 
1180 A.S 

PORT BETAALD 
PORT RWÉ 

AMSTELVEEN 
RAYS BAS 
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12 Machinaal geplaatste stempels met de aanduidingen Port betaald en/of Portpayé 

DE STEMPELS 
Hoewel hier vooral wordt in
gegaan op de machine en 
handstempels met de tekst 
Port betaald moet er toch iets 
worden vermeld over de ge
drukte aanduidingen. In som
mige gevallen is moeilijk te 
onderscheiden of de aandui
ding Port betaald gedrukt is, 
danwei met een machine of 
handstempel is aangebracht. 
Een hulp hierbij kan zijn de 
vergelijking met de kleur van 
de overige bedrukking van het 
stuk en een controle of de 

aanduiding parallel loopt met 
de rest van de tekst en met de 
randen van de envelop. Met 
de machine en met de hand 
kan het stempel namelijk 
moeilijk precies recht worden 
geplaatst. Verder is bij de niet
gedrukte aanduidingen de 
inkt dikwijls iets uitgevloeid. 

Machinestempels 
De machinestempels kunnen 
worden onderverdeeld in 
stempels die met frankeerma
chineachtige apparaten zijn 
aangebracht en stempels van 

Zoals hiervoor al werd ver
meld kunnen machinale stem
pels met een soort frankeer
machine worden aange
bracht. Deze stempels verto
nen dan ook vaak overeen
komst met de gewone fran
keermachinestempels (afbeel
ding 12). Bij de meeste andere 
machinestempels is deze over
eenkomst niet aantoonbaar. 
In Rotterdam zijn enkele mai
lingfirma's gevestigd die mas
sazendingen  dikwijls afkom
stig uit het buitenland  ter 
post bezorgen (uiteraard te
gen een bijzonder tarief). De 
stempels komen zowel in rode 
als in zwarte inkt voor {afbeel
ding 13). Ook in Den Haag en 
Amsterdam is een aantal grote 
mailers actief. Het aantrekke
lijke van hun stempels is dat ze 
meestal gedateerd zijn. Een 
van de probemen bij het ver
zamelen van de Port betaald
stempels is dat meestal wel de 
firma maar niet de gebruiks
periode van de stempels te 

achterhalen is. In de op kleine 
schaal gebruikte stempels zijn 
dikwijls aardige thematische 
afbeeldingen te vinden (afieel

'14a, 14ben Mc). 

Handstempels 
Bij de gebruikte handstempels 
komen veel verschillende vor
men, teksten en kleuren voor. 
Daarom is de volgende onder
verdeling gemaakt: 

 Port betaald en een plaats
naam; 
 Port payé en een plaatsnaam; 
 Port betaald/Port payé en 
een plaatsnaam; 
 Port betaald/Port payé en 
een plaatsnaam plus PaysBas; 
 Port betaald Nederland 
(PaysBas). 

De variëteiten worden zoveel 
mogelijk bij de betreffende 
rubriek behandeld. De kleu
ren komen aan het einde aan 
de orde. 

Port betaald en een plaatsnaam 
De stempels in de categorie 
'Port betaald en een plaats
naam' zijn uitsluitend toege
staan op stukken met een bin
nenlandse bestemming. Een 
aantal afzenders heeft het 
voorschrift dat het stempel mi
nimaal 300 mm^ moet beslaan 
geïnterpreteerd als een stem
pel van 30 bij 10 mm {afleel
dmg 15). De meeste stempels 
van dit type hebben een gro
ter formaat. Stempels die niet 
aan de minimumeis voldoen 
komen relatief zelden voor. 
Verder zijn er stempels met 
een deelstreep tussen Port be
taald en de plaatsnaam. Ook 
komt het kastjesstempel voor, 
waarin postbusnummer, post
code en plaatsnaam. Afgezien 
van de P en de ß is de tekst 
Port Betaald in kleine letters 
uitgevoerd. Een enkele keer is 
in het Port betaaldstempel de 

RETURN TO P. O. BOK 27SO 
1000 CT AfTSTERDfl« 
inpRine PERMIS « loi rtso 

r 
ftXKtVtlL 

12^10/T.SS'f 

PRIORXTrtlRE 
1 • • 

PORT PAVE 
PfiYS BftS 

fS 2330 6200 
271 

13 Er bestaan zogenoemde remailmg bedrijven die tegen een vergoeding massazen
dingen uit (vooralfhet buitenland ter post bezorgen Hier een mit/etstempel van zo'n 
bedril f 
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KANTOORGEBOUW 
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KUME6EN 

14a-c Ook voor thematische verzamelaars valt er bij de Port betaald-stempels iets te 
beleven in de op kleinere schaal gebruikte stempels zijn dikwijls aardige afbeeldingen 
te vinden [afbeelding 14). 

Meer natuur 
meer genieleu 

PORT BETAALD 
PORT PAYé 
UTRECHT 
PAYS BAS 

PORT BETAALD 
PORT PAYÉ 
UTRECHT 

PAYS BAS 

PORT BETAALD 
DE STEEG [ "OH r BETAALD 

BBEDA 
PORT BETAALD 
DEN B O S C H 

rOfnSBTAAUa 
MJiBiaAast 

PORT BETAALD 
HEEL 

PORT BETAALD 
VELDPOST UTRECHT 

"WEERT 1000 DK Amsterdan 
Pon Ecnuld 

AMSTERDAM 

15. De eis dat het Port betoo/d+plaatsnaam-stempel minimaal 300 mm^ groot moet 
zijn leidde tot stempels van ongeveer 30 bi | 10 mm, soms is er ruimte voor 'bijv/erk' 

PORT BETAALD 
DIEREN 

F C R T B C T Ä Ü L D 

PORT 
BETAALD 

MAASTMCUT 

PORT BETAALD 
HQOGELOON 

1 ó. Soms wordt er tegen de regels gezondigd door het gebruik van stempels zonder 
kastje. 

Port p8yé 
Amsterdam 4 ^' -

DRUKWERK'-
1 ,8-03-.üD 'f'''''' 

P . o u o < T n " o ROTTERDAM 
. 8000 PC ROTTEriljAM | 

17. Handstempels in het type 'Port payé en een plaatsnaam' worden moor in beperkte 
mate aangetroffen. 

firmanaam opgenomen. 
Het stempel Port betaald/ Veld
post Utrecht wordt gebruikt op 
correspondentie van Neder
landse militairen die in het 
buitenland vertoeven (bij
voorbeeld manschappen van 
Unifiï). 
Geheel tegen de regels in ge
bruikt een aantal firma's stem
pels zonder kastje {afieelding 
16), soms in combinatie met 
de aanduiding Drukwerk. Ook 
het stempel Veldpost Utrecht 
komt zonder kastje voor. 
Port payé en een plaatsnaam 
Van de handstempels in het 
type 'Port payé en een plaats
naam' zijn slechts enkele 
exemplaren aangetroffen {af
beelding 17). Afgebeeld zijn 
een stempel dat gecombi
neerd is met Drukwerk en een 
groot handstempel in combi
natie met de datum, het post
busnummer, de postcode en 
de plaatsnaam (Rotterdam). 

Port betaald/Port payé en een 
plaatsnaam 
De meeste stempels in deze 
categorie hebben een driere-
gelige tekst {afieelding 18), 
een enkele keer gecombi
neerd met Imprimé. Een twee-
regelige tekst wordt zelden 
aangetroffen. Verder komen 
er stempels voor met een 
streep tussen Port betaald en 
Port payé, respectievelijk tussen 
Port payé en de plaatsnaam. 

Ook hier is de tekst in sommi
ge gevallen grotendeels in mi-
nusculen (onderkastletters) 
uitgevoerd. Onderstreping 
van de hele tekst komt even
eens voor. In een Noord-Lim
burgse variant is Port betaald 
buiten het kastje geplaatst. In 
Roermond staat de plaats
naam tussen Port betaald en 
Port payé. Ook van Heerlen is 
een aparte variant bekend. 
PTT-Telecom gebruikt enve
loppen met de gedrukte aan
duiding Port betaald/port payé 
en brengt de plaatsnaam met 
een stempel aan, b.v. Haar
lem. 
Ook het stempel Port betaald/ 
Port payé komt zonder kastje 
voor {afieelding 19). In enkele 
gevallen is de tekst gedeelte
lijk onderstreept. 

Port betaald/Port payé en een 
plaatsnaam plus Pays-Bas 
Een stempelsoort waarbij de 
minste variaties voorkomen -
afgezien van verschillen in het 
formaat - is die van de stem
pels met de tekst Port betaald/ 
Port payé met een plaatsnaam 
en de aanduiding Pays-Bas; 
voorbeelden ervan ziet u bij 
afieelding 20. 
Een firma in Deurne voorzag 
in 1989 met Port betaald voor
bedrukte kaarten naar België 
van een stempel Port betaald/ 
Port payé/ Deurne en in 1991 
met Port betaald/ Port payé/ 

port betaald 
port paye 

oosterilout 

PORT SETSUA 
-1>0RT.PAYé •> 

'S^RAVENHAOE 

Port Betaald Atmen 
Vedlor Ulccendtnireain 

POIT lETiUD 
-[ 

POST P l ï t 1 
•s-GR»ïElfHiCE 1 

l PORTBtTAALO t 

F ALSUASSCROAr' 

Put Beieaia 
Rcwniond 
Pon payé 

I »OnrSETAAlD/POBTPAVÉ 
1 AMSTEHOAM 

Port Betnald 
V Port Paye 

Port Betaald 
°o r t Payé 

PORT ePTAALO PORT BETAALD 

PORT PAYé 

Grubben vorst 

PORT PAYé 

Kessa. LB 

port 

18 De meeste stempels in de categorie' Port betaald/ Port payé en een plaatsnaam' 
hebben een dneregelige tekst, men treft echter ook varianten aan. 

Deurne/ Pays-Bas. Beide stem
pels werden in paarse inkt af
gedrukt {afbeelding 21). 

Port betaald/ Port payé/ Neder
land (Pays-Bas) 
Grote firma's, vaak met ver
scheidene filialen (zoals ban
ken) krijgen van PTT Post 
ontheffing van de verplichting 
een plaatsnaam in de stempels 
op te nemen. De plaatsnaam 
moet dan wel in de gedrukte 
tekst van de envelop voorko
men. Ook hieraaan wordt niet 
strikt de hand gehouden. 

ABN/Amro gebruikt stempels 
met de tekst Port betaald/ Port 
payé/ Nederland zonder kastje. 
Op de enveloppen van de 
ING-Bank ziet men het lang-
stempel Port betaald/ Payé Ne
derland in kastje. De Postbank 
volstaat zelfs met Port betaald/ 
Port payé {afieelding 22). Het 
GAK combineert zijn afzen
derstempel met Port betaald Ne
derland/ Port payé Pays-Bas. Het 
GAK gebruikt ook een (fran
keermachine) stempel Port be
taald/ Port payé/ Nederland (zie 
afieelding 23). 



Port Betaald 
Port Payé 

Valkenswaard 
Port Seiaald 

P»n Pays Masatrloh» 
Part p>TO 

Alph.n tl4 MV 

19 Ook het stempel Port betaald/ Port payé komt zonder omkasting voor, zoals deze 
drie voorbeelden duideli|k maken 

PORT BETAALD 
PORT PAYÉ 

BREDA 
PAYS-BAS 

P0RTBE1AALQ 
PORT PAYÉ 
BNOHOVEM 
PAYS-BAS 

PORTSETAALD 
PORT PAYÉ 

AMSTERDAM 
PAYS-BAS I 

20 Port befaald/Porf pa/e-stempels met een plaatsnaam en de aanduiding Pays-Bas, 
deze stempelsoort vertoont de minste variaties 

SpsciMiUaah tn esclustav* tJimatklMling 
loufKlattons iifig«n# «n badmod« 

WC De Martinet 2 
5751 KS DEURNE 
Tal 04930 14744 

So«c.a«UMl> •" e«cius.eve 01.meskled.n9 
looodaitons linge' « « " baamooe 

WC D« Maxtnct 2 
S 'S l l ts OEURNE 
Tol 04930 14744 

21 Driessen Bratiek uit Deurne voorzag in 1 989 met Port fcetoa/c/voorbedrukte kaar
ten naar België van een stempel Port betaald/ Portpaye/ Deurne, twee jaar later deed 
dezelfde onderneming dat met Port betaald/ Port paye/ Deurne/ Pays Bas 

PORT BETAALD 
DEURNE 

25 Een aardig kleurenpalet van Porf befoo/c/-stempels, de 
stempelende instanties beperken zich met tot zwcrt-alleen 

Port Betaald 
Port Payé 
Nederland 

Port betaald/payc Nederland 
Pofibtlmld 

PORT B & T A A L D 
PORT PAYE 

22 Stempels van banken die geen plaatsnaam vermelden 

Gemfenschaopelijlt 
Aoministriti* 
Kantoor 
Postbus 8300 
1005 CA Amit«rdam 

Port botulä NadtrlvKl 
Port p«/4 Pays 6u 

POSTBUS 0300 
1005 C^ 

PORT BETAALD 

PORT PAYE 

NEDERLAND 

23 Afzenderstempel en (frankeermachine)stempel van het GAK met Port betaald Nederland/ Port payé Pays Bas, respectieveli|k 
Port betaald/ Port paye/ Nederland (zie afbeelding 23] 

TAXE PERCM 
C0N3EM -^ 
HFL 

1 9 9 0 
PortBatoakj 
Port Pay« 
Mustncht 
Pays-Bas 

_ " 00 
NEDERLAND 

Port bota<il(l 
Pon payé, 
Maasbract̂ c 

Pays Sas 

PORT BETAALD 
WEESP 

PORT BETAALD 
SITTARD 

PORT BETAALD 
PORT PAYÉ 

A M S T E R D A M 
PAYS-BAS 

24 Enkele curiosa op het gebied van Port betaald stempels, zie de tekst van dit artikel voor een toelichting 

Afwijkingen 
Een enkele keer worden er op 
poststukken vreemde zaken 
aangetroffen die met Port be
taald verband houden {aß)eel-

dmg 24). In Dongen werd het 
stempel Taxe perpue/ Dongen/ 
HFL gebruikt; wellicht dat met 
HFL Nederland wordt be
doeld. Een firma in Woudri-

chem gebruikte een ovaal Port 
betaald-stempel. Voor het Maas
trichtse Preuvenemmt stond 
PTT het gebruik van een speci
aal gelegenheidsstempel toe. 

Om de attentiewaarde van 
haar reclame te verhogen plak
te de firma Nissan boven het 
stempel Port betaald Sittard drie 
Japanse zegels. Een afzender 
in Maasbracht had de regeling 
Port betaald niet helemaal be
grepen of hij kwam niet aan 
het minimum aantal poststuk
ken toe. Een bednjf in Weesp 
bezorgde bij nader inzien zijn 
stukken ter post in Amsterdam 
en moest daarom een tweede 
stempel plaatsen. 

Kleuren 
Zoals vermeld is voor Port be
taald-stempels de kleur rood 
minder gewenst, omdat dit 
ook de kleur van frankeerma
chinestempels is. Toch wordt 
rode inkt na zwart het meest 
aangetroffen. Daarnaast ko
men stempels voor in de kleu
ren groen, blauw, paars en al
les wat daartussen ligt. In af
beelding 25 is een aardig palet 
hiervan afgebeeld. 

VERZAMELWAARDIGOFNIET? 
De opkomst van de themati
sche filatelie heeft veel bijge
dragen aan de herwaardering 
van de vroeger zo verguisde 
frankeermachinestempels. Er 
IS zelfs een speciale vereniging 
voor verzamelaars van de fran
keermachinestempels van Ne
derlandse gemeenten. Fran
keermachinestempels komen 
ook steeds vaker voor in ten-
toonstellingscoUecties. 
Wat de Port betaald-stempels 

m 

http://01.meskled.n9


f oort ! 
betaald 

1 PORT BETAALD 
1 ETTENLEUR 

POftT BETAALD 
I b l TENLEUR 

PORT BETAALD 
ETTENLEUR 

1 PORT BETAALD 
1 fcll ÉNLEUR 

1 PorttMtadd 
etBnUw 

Port betaald 
EttenLeur 

1 EORT BETAALD [ 
PORT PAYÉ 

1 MTENLEUR 1 

Port betaald 
EttenLeur 

PORT BETAALD 
blIËNLEUR 

PORT BETAALD 

ETTENLEUR 

EORT BETAALD 
PORT PAYE 

ETTENLEUR 

PCDT BETAALD 
PORT PAYE 

hlIENLEUR 
PAYSBAS 

PORT BETAALD 
ETTENLEUR 

26. Alleen al van een relatief kleine plaats als EttenLeur zijn flink wat verschillende Port 
betao/cZstempels te vinden; wellicht kunnen die in een stad en streekverzameling wor
den ondergebracht. 

betreft: h e t is d e vraag of deze 
o p FlP ten toons te l l ingen '" 
m o g e n w o r d e n g e t o o n d . H e t 
a l g e m e e n r e g l e m e n t (GREV) 
b ied t hie rvoor o n d e r 3.2 wel 

moge l i j kheden : 'Geschikt fila

telistisch mater iaa l is da t mate

riaal da t staatsbedrijven, loka

le of par t icu l ie re postinstell in

g e n of andere rechtsgeldig aange

stelde of gemachtigde instanties 
h e b b e n ui tgegeven ' . 
De stempels Port betaald zou

d e n k u n n e n w o r d e n o n d e r g e 

b r a c h t bij d e marcofilie, e e n 
o n d e r d e e l van d e postgeschie

denis . Helaas gaat d e formule

r ing in de SREV" voor d e 
Postgeschiedenis (artikel 2) , 
m i n d e r ver: ' I n z e n d i n g e n van 
pos tmerken t o n e n d e i nde 

ling van of e e n s tudie over 
posts tempels , a a n g e b r a c h t 
d o o r officiële, lokale of part i 

cul iere postdiensten o p br ieven 
e n a n d e r e pos t s tukken ' . Port 
èetoaMstempels w o r d e n ech

ter nie t a a n g e b r a c h t d o o r 
pos td iens ten . 
W a n n e e r m e n d e gehe le stuk

ken bewaart kan meestal wel 
d e n a a m van d e afzender wor

d e n vastgesteld. Helaas zijn d e 
mees te stempels o n g e d a t e e r d , 
zoda t e e n pe r iode van geb ru ik 
moeilijk is vast te stellen. Som

mige s tempels {afbeelding 14) 
k u n n e n wellicht in e e n t hema

tische verzamel ing w o r d e n ge

bruikt . O o k in een streekver

zameling (ook wel Heimatsamm

lung) z o u d e n Port betaaldstem

pels e e n plaats k u n n e n vin

d e n . De variatie in s tempels , 
gebru ik t in e e n relatief kleine 
plaats als Et tenLeur (ca. 
30.000 inwoners) word t h ie r 
als voorbee ld g e t o o n d (aßeel

ding 26). 
Gesteld mag w o r d e n da t Port 
èetoflMstempels verzamelwaar

d ig zijn, ook al m o g e n ze mis

schien nie t o p tentoonste l l in

g e n worden g e t o o n d . Een 
voordee l voor d e verzamelaar 
is in elk geval dat ze niets kos

ten! 
F.S.J.G. H e r m s e , Sittard 

Met dank aan de heren Faust en Bolke
stein voor de onbetaalbare hoeveelheid 
Port betaaWstempels die zij mij ter hand 
stelden. 
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 
' :PTTgidsl982pag. 91. 
»: Postgids PTT POST BV AS? 
CONZA,juni 1989 
': Tarieven januari 1997, ptt post, 
partijenpost 
'": FIP: Federation Internationale de 
Philatelie 
' ': SREV: Special Regulations for the 
Evaluation of Postal History Exhibits 
at FIP Exhibitions 

DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN 
Ijj' Vn'sTAiisTig 

■.or ^, ~' 

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

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

jSii.>,tff hsvlft 

MHMNIMMMNi 
12" FREE MAY WE SEND YOU A COPY OF OUR LATEST CATALOGUE SO THAT YOU 

CAN SEE FOR YOURSELF WHAT YOU ARE MISSING. PLEASE WRITE, FAX 
OR PHONE US NOW! 
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THE N o . 1 GB M A I L  O R D E R PEOPLE!! 

rthur Ryan ̂  Co. 
OF RICHMOND ^ ( D E P T H) 
2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW91DY 
TELEPHONE; 0044 181 940 7777 FAX: 0044 181 940 7755 



HET ADRES V A N ONZE NIEUWE TWEEDE GROIE 
S H O W R O O M : 

AILIPIEHENSMIBAAN 
(met ruime GRATIS parkeergelegenheid) 

a^(S ipm (BUJL 
U O N T V A N G T TEGELIJK MET ONZE BROCHURES 

EEN GRATIS ROUTBESCHRIJVING. 
(ook goed bereikbaar vanuit België) 

EEN TELEFOONTJE OF EEN KAARTJE IS VOLDOENDE 
TEL. 0161-453588 FAX. 0161-453468 

BEZOEKT ALLEN 
DE 

V A N ONZE NIIimJWIE IËI(DWIE(n)(0>M 
EN PROFITEER MEE V A N DE 

TALLOZE AANBIEDINGEN 
DIE O P DEZE D A G O P U LIGGEN TE WACHTEN 

IEDEREEN MAAKT KANS OP 
GRATIS PRIJZEN TOT 1000 GULDEN 

(VOOR ALLE KINDEREN LIGGEN GRATIS POSTZEGELS KLAAR) 

LAAT DEZE KANS NIET Z O M A A R V O O R B I J G A A N 

^IRIJJIDA(S S0 AIPIRHIL 
EN 

^AirilIRIE)A(B 
IN; 

6 AIPIRHIL 
MET FANTASTISCH 
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AMSTERDAM 
FILATELIE 

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

WAAR IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET GEVESTIGD? 

in AMSTERDAM bij Theo Peters postzegelhandel 
aan de Rosmanjnsteeg 7 (let op juiste nummerl) 
Open ma Vm za 10 00-17.30 uur tel. 020-6222530 

fax 020-6222454 



POSTZEGELS TEGEN DE 
POSTKANTOORPRUS! 
Wegens ruimtegebrek Is het A.F.L. 
genoodzaal<t zijn kluis op te ruimen. 
Vandaar deze 36 schitterende aan
biedingen van zegels, boekjes, eerste 
dag enveloppen, postkantoorprijs* 

f^ r\ 

Kerstzegels 
1990 
compleet 
velletje 
(20 ex.) 

decemberzegels posffris 

ƒ17,95 

Complete collectie 
1991 t/m 1993 postf ris. 
Alle gelegenheidsseries en 
velletjes tegen postkantoor-
prijs (géén langlopende se
ries als beatrix en crouwel, 
geen postzegelboekjes, geen 

I kerstzegels. Uiterst voordelig! 
ƒ 88,60 

.fiï' 

PosUegelboekje 37 
postfris kerstboekje 1987 de 
eerste decemberzegels, com
pleet boekje, nu voor 

ƒ 17,95 

1996verhuis-
zegel 70 cent, 
compleet velle
tje (20 ex.). 
Slechts 2 weken 

door de PTT verkocht. 
Door veel verzamelaars 
gemist. 

ƒ 32,50 

De prijzen van de met' vermelde artikelen zijn niet gelijk aan de uitgifteprijs. 

Complete collectie 
1975 t/m 1990 postfris. 
Alle gelegenheidsseries en 
velletjes tegen postkantoor-
prijs (géén langlopende se
ries als beatrix en crouwel, 
geen postzegelboekjes, geen 
kerstzegels. 

ƒ312,55 

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

.p. de volgende aanbiedingen: 
AFL l a / 50,55 = / 

" ' ■ 1,85=/ 
2 , 1 0 = / 
2 , 4 5 = / 
2,60 = / 
3,00 = / 

15,90 = / 
82,50 = / 
94,85=/ 

AFL 2 è / 
AFL 3 ä / 
AFL 4 ä / 
AFL 5 è / 
AFL 6 ä / 
AFL 7 a / 
AFL 8 è / 
AFL 9 è / 
AFL 10 a/105,50 = / 
AFL 11 a / 93,40 = / 
AFL 12 a / 
AFL 13 a / 
AFL 14 è / 
A F L 1 5 ä / 
AFL 16 ä / 
A F L 1 7 ä / 
AFL 18 è / 
AFL 19 è / 

94,25 = / 
65,00 = / 
30,00 = / 
30,00=/ 
55,00=/ 
45,00 = / 

5,00 = / 
3,40 = / 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 

... X aanbieding AFL 
SUBTOTAAL 
Kosten (onder / 200, 
Totaal te betalen 

20 a / 
21 a / 
22 a / 
23 è / 
24 è / 
25 a / 
26 è / 
27 a / 
28 a / 
2 9 a / 
30 è / 
31 è / 

6,50 = / 
6,50 = / 
6,50 = / 

17,95 = / 
7,50 = ƒ 
7,50 = / 
7,50 = / 

14,95 = / 
17,95 = / 
17,95 = / 
17,95=/ 
17,95=/ 

32 a ƒ 312,55 = / 
33 a / 88,60 = / 
34 è / 21,05 = / 
35 a / 32,50 = / 
36 a / 32,50 = / 

f' 
3,50 

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

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

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

2351646 of ABN/AMRO rekening 408812443 
overgemaakt. 



DOOR JEFFREY GROENEVELO, 
PURMEREND DE POSTZEGEL DIE 

AFGEHOUDEN WERD 
Roemloos einde voor huweiijkszegei Beatrix en Clous 

278 

Op 1 mei 1965 maakt fotograaf John de Rooy de foto's van 

zijn leven. In de bossen rond kasteel Drakensteyn lukt het 

hem om prinses Beatrix te fotograferen. Ze wandelt er met 

een onbekende man. Het feit dat de twee hand in hand lopen 

kan maar één ding betekenen: dit moet de langverwachte 

verloofde van de prinses zijn. 

DAILY E X P R E S S 

f nun Jutiamt ^ /«i/n« t iifttiü^y picture R O Y A I 
lüirted it R O M A N C E D R A M A 

29 die in 
holiday isl 
air crasli 

De Daily Mail van 6 mei 1965 reserveert zi|n voorpagina voor het Royal Romance 
Drama, door de publikatie van een foto van het |onge paar {Here the picture that 
started if\ kan de Nederlandse pers niet langer achterbli|ven, ook al bezweert het paleis 
dat de geruchten premature zi|n 

De Nederlandse dagbladen 
die de foto's ontvangen reage
ren terughoudend. Ze nemen 
contact op met de Rijksvoor
lichtingsdienst (RVD), maar 
die weet niets te melden. Wèl 
volgt op 5 mei een communi
qué van koningin Juliana en 
prins Bernhard, waarin wordt 
gesteld dat de geruchten over 
een spoedige verloving van de 
kroonprinses voorbarig zijn. 
De volgende dag komt alles in 
een stroomversnelling. Het 
Britse dagblad de Daily Express 
publiceert de foto's en een 
dag later volgen de Neder
landse kranten. Journalisten 
doen hun werk en komen 
achter de identiteit van de 
man. Het is Claus von Arns
berg, 38 jaar, diplomaat en 
Duitser. Dat laatste wekt veel 
beroering, zeker als duidelijk 
wordt dat hij tijdens de oorlog 
bij de Wehrmacht in dienst is 
geweest. Juist in 1965 is er 
weer extra veel aandacht voor 
de bezetting en de jodenver
volging. Het is een jubileum

jaar en nieuwe schokkende 
feiten zijn bekend geworden. 
De meidagen van 1965: een 
slechter moment voor nieuws 
over de kroonprinses en haar 
mysterieuze aanbidder valt 
nauwelijks te bedenken. 
Het kabinet-Cals geeft de di
recteur van het FÖjksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie, 
dr L. de Jong, opdracht het 
oorlogsverleden van de heer 
Von Arnsberg te onderzoe
ken. Ondertussen verschijnen 
in Amsterdam leuzen op de 
muren als Claus Raus. De Jong 
concludeert dat op het oor
logsverleden van Claus von 
Arnsberg niets is aan te mer
ken. Het kabinet stemt in met 
een verloving, nadat uit ont
moetingen met de fractievoor
zitters van de partijen in de 
Tweede Kamer is gebleken 
dat een meerderheid daar 
geen bezwaar tegen heeft. 
Op 28 juni 1965 wordt de ver
loving bekend gemaakt. Ko
ningin Juliana zegt voor radio 
en televisie onder meer: 'Bei

de jonge mensen waren zich, 
evenals wij zelf, heel duidelijk 
de weerstanden bewoist, die 
hun verloving bij menigeen 
kon oproepen. Toch hebben 
zij uiteindelijk gemeend, de 
bezwaren niet te mogen laten 
opwegen tegen de liefde. [...] 
Ik kan u verzekeren: het is 
goed'. Vervolgens komt het 
jonge paar zelf aan het woord, 
waarbij Claus indruk maakt 
door in het Nederlands te 
spreken. Het paar neemt bij 
een deel van de bevolking alle 
twijfel weg, maar lang niet bij 
iedereen. 
De protesten blijven voortdu
ren en zeker in Amsterdam 
worden Beatrix en Claus met 
enige reserve ontvangen. Het 
kabinet vindt dat uitgerekend 
daar het huwelijk op 10 maart 

1966 moet plaatsvinden. De 
sfeer in de stad is op die dag 
gespannen en weinig feeste
lijk. Er komt zelfs een rook
bom tot ontploffing als de 
stoet op weg is naar de Wester-
kerk. 's Avonds zegt prinses 
Beatrix te begrijpen dat niet 
allen het huwelijk in vreugde 
hebben kunnen vieren. Prins 
Claus vraagt om een kans om 
ondanks het verleden een 
nieuwe toekomst te bouwen 
met het Nederlandse volk. 

PROCEDURE 
Bij het staatsbedrijf dat de 
PTT m 1965 nog is wordt een 
lijstje bijgehouden met ge
beurtenissen, voornamelijk 
herdenkingen, die in aanmer
king komen voor een postze
gel. PTT heeft strenge criteria 

'Het IS goed,' zegt koningin Juliana over de relatie tussen haar dochter Beatrix en Clous 
von Arnsberg, deze officiële foto onderstreept nog eens dat het wel snor zit tussen de 
prinses en de Duitse diplomaat 



en slechts bij hoge uitzonde
ring gaat een jubileum verge
zeld van een zegel. Eén van de 
eisen waaraan moet worden 
voldaan is dat het onderwerp 
geen voorwerp van discussie 
mag zijn. De minister van Ver
keer en Waterstaat beslist over 
de voorstellen van PTT. In 
september 1965 is het uitgifte
programma voor 1966 al vast
gesteld. PTT hanteert een 
procedure waarbij normaliter 
ruim een half jaar vóór het 
verschijnen van een postzegel 
opdracht wordt gegeven voor 
een ontwerp. De Dienst Esthe
tische Vormgeving van de 
PTT beoordeelt de ontwerpen 
op de artistieke waarde en de 
technische mogelijkheden. Er 
worden werktekeningen ge
maakt, die vervolgens gereed 
gemaakt worden voor plaat
druk, rasterdiepdruk of offset. 
Dan volgt het drukken, het 
controleren van de vellen en 
de distributie. 
Slechts bij hoge uitzondering 
wordt dit proces versneld. Dit 
kan onder meer door een 
eenvoudiger ontwerp te ge
bruiken dan men bij PTT ge
wend is. Zoiets gebeurde in 
1964, toen het jubileum van 
de StatenGeneraal op een 
laatste moment aan het uitgif
teprogramma werd toege
voegd. 

AFHOUDEN 
Een van de gebeurtenissen die 
voor 1966 op het programma 
staan is het huwelijk van de 
kroonprinses. In het buiten
land gaven vorstelijke huwelij
ken al aanleiding tot de uitgif
te van speciale postzegels. Zo 
was in 1937 het huwelijk van 
prins Paul en prinses Frederi
ka door de Griekse postdienst 
luister bijgezet met een serie 
zegels. Zelfs Japan, dat nog 
nooit een zegel uitgaf met de 
beeltenis van de keizer, zag in 
het huwelijk van de kroon
prins in 1959 aanleiding om 
een zegel uit te geven. Andere 
voorbeelden zijn het huwelijk 
van de Belgische koning Bou
dewijn en Doria Fabiola de 
Mora y Aragon (1960) en de 
Griekse koning Constantijn 
met prinses AnneMarie 
(1964). 
Toch is PTT niet bepaald en
thousiast over een dergelijke 
zegel. De verwachting is dat 
het huwelijk half maart wordt 
gesloten. Die datum ligt nog 
niet echt vast, maar het is on
waarschijnlijk dat het eerder 
zal worden. Bij de verloving in 
juni was immers gesproken 
van 'voorjaar 1966' als huwe
lijksdatum, dus het zal eerder 
wat later worden. 
In een zogeheten loopbrief 
van de hoofdirecteur Post 
wordt uiteengezet wat de be
zwaren zijn. Het eerste pro
bleem betreft het al vastgestel

Voorbeelden van zegels die werden uit

gegeven bij vorsteli|Ke huwelijken' van 
oven naar beneden kroonprins Paul en 

prinses Frederika (Griekenland)^ kroon
prins Akihito en Michido Shoda (Japan), 
Koning Boudewijn en doiïa Fabiola de 
Mora y Aragon (België) en koning Con
stantijn en prinses AnneMarie (Grieken
land). 

de programma. Toevallig zit
ten er in het schema meer toe
slagzegels dan gewoonlijk. Op 
1 februari komen de ICEM
vluchtelingenzegels uit, ge
volgd door de Zomerzegels op 
12 april. Een eventuele huwe
lijkspostzegel zou daar tusse
nin vallen, wat achteraf met 
het huidige uitgiftebeleid in 
het achterhoofd mooi lijkt uit 
te komen, maar in 1965 net te 
veel van het goede is. Als de 
uitgiftedatum van de Zomer
zegels enige weken wordt uit
gesteld is een ramp te voor
zien voor de opbrengst van de 
zegels. Daarnaast is er nog het 
precedent van 1936. In dat 
jaar verloofde prinses Juliana 
zich met prins Bernhard. Een 
speciale postzegel werd toen 
overwogen, maar tegengehou
den door het koninklijk huis 
en een afwijzing is ook nu niet 
uitgesloten. De koningin 
heeft ook bij andere gelegen
heden, zoals haar koperen re
geringsjubileum, te kennen 
gegeven geen prijs te stellen 
op een postzegel. 
Op 28 september is er overleg 

tussen de verantwoordelijke 
minister, J.G. Suurhoff, en 
prof ir Bast, directeurgene
raal van de PTT. Suurhoff 
heeft nog helemaal niet aan 
een postzegel gedacht. Er zijn 
nog geen verzoeken bij hem 
binnengekomen en beiden 
zijn het met elkaar eens dat ze 
zo'n zegel moeten 'afhou
den'. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Hiermee lijkt de kous af, hoe
wel klaarblijkelijk niet ieder
een bij PTT het eens is met 
het ingenomen standpunt, 
want op de loopbrief die zich 
in het PTT archief bevindt 
heeft iemand met de hand ge
schreven dat er 'nog wel ruim
te' is in het uitgifteprogram
ma. Met uitzondering van 
slechts één enkel schriftelijk 
verzoek om een huwelijkspost
zegel lijkt er bovendien in het 
land geen behoefte te zijn aan 
deze zegel. 
Dan meldt op 24 januari 1966 
de directeurgeneraal aan de 
hoofdirecteur Post dat de Ne
derlandse Antillen wél een hu
welijkspostzegel zullen uitge
ven. Bast zegt dat hij de minis
ter eventueel aan de beslissing 
van 28 september zal herinne
ren. Suurhoff is verrast door 
het nieuws; er is met hem 
door de gevolmachtigd minis
ter geen overleg gepleegd 
over een huwelijkszegel. 
De ministerraad bespreekt het 
uitgeven van een postzegel op 
28 januari. De ministers vin
den een postzegel niet echt 
belangrijk, maar willen wel de 
mogelijkheid van uitgifte la
ten onderzoeken. Men vindt 
dat een eventuele postzegel 
rond de huwelijksdatum ver
krijgbaar moet zijn. Gesugge
reerd wordt om met het oog 
op de snel verstrijkende tijd te 
bekijken of het ontwerp van 
de Antillen ook in Nederland 
bruikbaar is. 
Met deze opdracht gaat PTT 
vervolgens aan het werk. In de 
eerste dagen van februari (het 
afschrift in het archief is onge
dateerd, maar begint met 
'naar aanleiding van het op 1 
dezer besprokene') schrijft 
Bast aan Suurhoff dat hij met 
de Esthetisch Adviseur van 
PTT van mening is dat de An
tilliaanse zegel ongeschikt is 
voor een Nederlandse emis
sie. Als het kabinet nog een 
ander ontwerp wenst, moet 
gekozen worden voor een 
eenvoudige uitvoering, bij
voorbeeld bestaande uit een 
monogram met de initialen B 
en C. Hierop vooruit lopend 
is Sem Hartz, ontwerper bij 
Joh. Enschedé en Zonen, al 
mondeling gevraagd om een 
dergelijk ontwerp te maken. 
Bast stelt dat gezien 'de zeer 
korte tijd van voorbereiding 
geenszins met zekerheid kan 

worden gesteld, dat de gehele 
procedure (toestemming 
H.M., goedkeuring ontwerp, 
drukken en distributie der ze
gels) tijdig voltooid kan zijn, 
[toch] is het bedrijf bereid dit 
nog te proberen' . 
Op 4 februari hakt de minis
terraad de knoop door. Suur
hoff die van zijn collega's een 
week eerder te horen had ge
kregen dat hij met de minis
terpresident over de zegel 
moet beslissen meldt dat het 
ontwerp van de Antillen is 
ontvangen en ongeschikt is 
voor een zegel en stelt vervol
gens voor om dus maar van de 
zegel af te zien. Volgens de 
notulen beslist de raad aldus. 
Geen discussie, geen melding 
van het ontwerp van Hartz. 
Deze heeft juist op die dag 
zijn ontwerp voltooid. Het 
toont de monogrammen B en 
C, een kroon en een versie
ring van Appeltjes van Oranje. 
De tekst heeft hij beperkt tot 
waarde en landsnaam. Hij 
heeft hiermee het ontwerp 
nog simpeler gemaakt dan de 
opdracht al luidde, want daar
in was nog sprake van vermel
ding van de huwelijksdatum. 

De geplande uitgifte van een huwelijksze
gel door de Nederlandse Antillen maakt 
de vraag actueel of Nederland ook zo'n 
postzegel moet laten verschl|nen. De twee 
tove Birds op de Antilliaanse zegel blij
ken overigens later twee mannet|espar
kleten te zijn 

FABELS 
Een paar dagen later wordt 
Suurhoff opnieuw geconfron
teerd met de huwelijkspostze
gel. Door berichten in de pers 
over de Antilliaanse zegel zijn 
er slapende honden wakker 
gemaakt. Dit blijkt op 7 febru
ari als in de Tweede Kamer de .̂  
begroting van de PTT wordt =
behandeld. Het Kamerlid W. — 
Aantjes (ARP) maakt van de ■ 
gelegenheid gebruik om de =« 
minister te vragen waarom er % 
geen Nederlandse huwelijks s; 
zegel komt. Daarnaast dringt ^ 
hij er bij de minister op aan 2 
om toch vooral ook in Neder ï 
land zo'n zegel uit te geven. 
Aantjes krijgt bijval van ande fllQ 
re partijen (CHU en Boeren fc'3 
partij). 
Suurhoff antwoordt dat hij he
lemaal niet aan een postzegel 
had gedacht en dat toen hij er 
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'TROOST PRIJS VOOR 

ZEGEL - VERr ZÄHE- LÄÄR8 
Spotprent van Wim Boost in Trouw naar aanleiding van het optreden van minister Suurhoff 

wèl aan dacht de voorberei
dingstijd te kort was om nog 
tot iets te komen wat de moei
te waard was. 
Dit antwoord is duidelijk in te
genspraak met de werkelijk
heid. Twee dagen later meldt 
De Volkskrant dan ook: 'Verkla
ring van Minister in Kamer 
onjuist. PTT: Wij vroegen tij
dig huwelijkspostzegel'. Ook 
dit is niet helemaal de waar
heid, maar het klopt wel dat 
de minister en de directeur-
generaal 'een halfjaar' eerder 
een gesprek hierover hadden. 
Een woordvoerder van PTT 
zegt in het artikel dat er tijd 
genoeg was geweest 'als de mi
nister in de uitgifte had toege
stemd, toen hem het voorstel 
werd voorgelegd'. 
In het kader van hoor en we
derhoor zegt een woordvoer
der van het ministerie dat het 
'is gegaan zoals de minister in 
de Kamer heeft uitgelegd'. 
Deze bewering houdt niet lang 
stand. Nog dezelfde dag ziet 
het ministerie zich genood
zaakt een persbericht te doen 
uitgaan waarin wordt toegege
ven dat er inderdaad al op 28 
september een gesprek tussen 
de minister en PTT is geweest. 
Vreemd genoeg volgt dan de 
verklaring dat op dat moment 
nog geen zekerheid bestond 
omtrent de datum van het hu
welijk, zodat men rekening 
moest houden met een datum 
eerder dan 10 maart! Verder 
beroept het persbericht zich 
nog op het ontbreken van een 
bestaande traditie op het ge
bied van Nederlandse huwe-
lijkspostzegels. 

Er ontstaat verbazing bij ve
len, de kranten voorop. De 
Volkskrant schrijft in een com
mentaar dat 'de Kamer recht 
heeft op correcte inlichtingen 
en dat zij niet met fabeltjes 
dient te worden afgescheept'. 
De Tijd heeft er geen slapeloze 
nachten van, maar 'de verkla
ring van minister Suurhoff 
[...] vervult ons tenminste met 

ergernis'. De Telegraaf verwijt 
de minister geen opzettelijk 
onjuiste inlichtingen, maar 
neemt aan dat hij het nut van 
de huwelijkszegel niet heeft 
ingezien 'omdat hij er met 
zijn hart niet bij was'. De krant 
hoopt dat de minister echter 
alsnog zal besluiten om de 
krachttoer, die het nu nog uit
geven van een postzegel 
wordt, uit te laten voeren. 
Trouw gooit olie op de golven 
door naar Haarlem te gaan en 
zowel ontwerper Hartz als M. 
Enschedé, directeur van de 
drukkerij, aan het woord te la
ten. Hartz houdt zich op de 
vlakte, hij mag volgens een ge
bruikelijke afspraak met PTT 
niets over de aan hem ver
strekte opdracht vertellen. 
'Als ik opdracht kreeg een 
speciaal postzegel te ontwer
pen voor het huwelijk van 
Beatrix, zou ik dat zegel, ge
zien de politieke ontwikkelin
gen rond deze zaak en gezien 
de vele moeilijkheden die er, 
ook voor de betrokkenen zelf 
al geweest zijn en nog zijn, so
ber houden en eenvoudig.' 
Enschedé zegt: 'Als er nog een 
ontwerp voor een zegel zou 
komen en een opdracht van 

Dit ontwerp van W.A.J. van Dijk voor een 
'Oranje huwelijksherdenkingszegel' komt 
heel dicht bij de vorm waarin Sem Hartz 
de zegel graag uitgevoerd wilde zien 
(collectie:KPKBidata) 

de PTT om dat te maken dan 
zouden wij alle moeite doen 
om het vóór tien maart te la
ten verschijnen'. 
Het Vrije Volk daarentegen 
neemt het voor de minister op 
want 'of Beatrix en haar aan
staande er wel zo gelukkig 
mee zouden zijn geweest als 
van de traditie van haar moe
der en grootmoeder was afge
weken, doet politicerend Ne
derland en de handeldrijven-
de middenstand niets'. De 
Nieuwe Rotterdamse Courant ver
wijt de Kamerleden dat zij wel 
erg laat zijn, want geen van 
hen heeft al die maanden 

blijkbaar 'staan trappelen van 
ongeduld over het feit dat er 
nog niets was gebleken van 
een dusdanige speciale 'op
luistering' in samenhang met 
de voltrekking van het huwe
lijk van de Kroonprinses'. 

BRIEVEN 
Als gevolg van alle publiciteit 
krijgen PTT en de minister 
brieven van mensen die het 
verzoek om een postzegel on
dersteunen. Het is duidelijk 
dat Suurhoff de zwarte piet 
krijgt toebedeeld, hetgeen 
niet verwonderlijk is aange
zien niet alle feiten bekend 
zijn gemaakt. Iemand schrijft 
aan de directeur-generaal dat 
hij met genoegen heeft verno
men dat door Bast tijdig 'dit 
onderwerp bij de minister ter 
tafel is gebracht. Dat hij hier
op als het serviele knechtje 
van een bepaalde vleugel van 
zijn partij niet heeft durven in
gaan, stempelt hem alleen tot 
een geniepige lafaard'. 
Sommigen laten hun brief 
vergezeld gaan van een eigen 
ontwerp of suggereren het 
Antilliaanse ontwerp te ge
bruiken met de opdruk 'Ne
derland'. Tussen de bewaarde 
correspondentie is een 'ont 
werp' dat het werk van Hartz 
dicht benadert. 
Hoewel er geen tegenstanders 
van een postzegel schrijven, 
blijkt uit de brieven toch wel 
dat ook bij de voorstanders het 

Ontwerp van F. Toll voor een postzegel op het thema Een koningkrijk (sic) voor een ko
ningskroon. Links en rechts zien we schetsmatig weergegeven erewocntsoldaten met het 
geweer aan de schouder. Bovenaan is plaats ingeruimcTvoor de portretten van de Re
gentes (rood), Wilhelmina (wit), Juliana (blauw) en Beatrix (oranje). Met de heer Claus 
von Amsberg is hier geen kennelijk geen rekening gehouden (collectie: KPN Bidato) 
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Anonieme briefkaart ('Beste groeten uit Apeldoorn') met linksonder huwelijksvignet, ge
zonden aan /i;'ne Excellentie Minister Suurhoff (collectie KPN Bidato). 



huwelijk gevoelig ligt. Zo vindt 
een van hen het toch wel voor
barig om de heer Claus von 
Arnsberg nu al op een postze
gel af te beelden. 'Ten slotte is 
hij voor ons Nederlanders be
halve dan de a.s. van Beatrix, 
niets anders dan een Duitsche 
Jongeman, die voor Neder
land nog nooit iets heeft ge
presteerd [...] Voorlopig heeft 
de persoon Claus von Arns
berg dus voor ons verder geen 
enkele betekenis.' 

KAMERVRAGEN 
In de Tweede Kamer is inmid
dels enige irritatie ontstaan 
over het optreden van Suur
hoff. De oppositie, bij monde 
van het Kamerlid Visser 
(WD), heeft zeven vragen op
gesteld die de minister moet 
beantwoorden. Visser wenst 
onder andere helderheid over 
de datum van het eerste over
leg met PTT, het moment 
waarop nog wel positief over 
een postzegel had kunnen 
worden beslist en de motie
ven, anders dan de factor tijd, 
die een rol hebben gespeeld 
in de besluitvorming. Op 16 
februari antwoordt Suurhoff 
de Kamer uitvoerig. Hij bena
drukt nogmaals de korte voor
bereidingstijd, de technische 
problemen en de onzekerheid 
over toestemming van het Ko
ninklijk Huis. Met geen woord 
rept hij over de mogelijkheid 
die er begin februari nog was 
om tot uitgifte van een zegel te 
komen. De inconsistentie met 
eerdere antwoorden in de Ka
mer wijt hij aan het feit dat het 
eerder 'geïmproviseerd was en 
niet zo naar alle kanten afge
wogen [...]. Het spijt mij dat 
dit is gebeurd'. 
De Kamerleden nemen na 
enige discussie genoegen met 
het antwoord van de minister. 
Niemand dringt meer aan op 
een huwelijkspostzegel en 
daarmee kan het ontwerp de
finitief de kast in. 

MEMORANDUM 
Wat de minister betreft is de 
zaak hiermee afgedaan, met 
dien verstande dat hij in een 
memorandum later dat jaar 
(12 oktober) laat vastleggen 
dat in de toekomst bij postze
gels met betrekking tot be
langrijke gebeurtenissen in 
het Koninklijk Huis overlegd 
moet worden. Indien zich be
langrijke gebeurtenissen voor
doen die een postzegel wetti
gen 'moet de kwestie door de 
DRG [directeurgeneraal] aan 
de minister van Verkeer en 
Waterstaat worden voorge
legd. Het hangt van de beslis
sing van de minister af, of hij 
zelf het overleg met de instan
ties van Suriname en de Ne
derlandse Antillen wenst te 
voeren, over het gezamenlijk 
uitgeven van een bijzondere 

postzegel, dan wel  nu er 
principiële overeenstemming 
over het i.v.g. te voeren beleid 
bestaat  het aan PTT overlaat 
het bedoelde contact te leg
gen'. Voor de eerste keer is er 
contact geweest bij de geboor
te van prins WillemAlexan
der, waarvoor geen zegel is 
uitgegeven. 
Niet iedereen berust in het 
nietuitgeven van een huwe
lijkszegel. Particulieren ne
men eigen initiatieven om aan 
te tonen dat er nog genoeg 
tijd is om tot een gewaardeerd 
ontwerp te komen. Er komen 
'stempels', 'postzegels' en 
'eerstedagenveloppen'. Alles 
krijgt de minister uit protest 
toegestuurd. Sommigen ver
sieren hun 'filatelistische' her
innering met teksten waaruit 
duidelijk blijkt dat de minister 
fout is geweest, zoals in dit ge
val: Geen huwehjkszegel/ Voor het 
jonge paar/ Tijdnood za Suur
hoff/De zaak IS toch 'klaar'. 

ONDERZOEK 
Bij PTT is de postzegelaffaire 
nog met voorbij na het Ka
merdebat. Het hoofd Postex
ploitatie stelt op verzoek van 
de hoofdirecteur Post een on
derzoek in naar het 'lek' dat 
vertrouwelijke informatie aan 
De Volkskrant heeft doorge
speeld. Het onderzoek levert 
geen resultaat op. De door de 
journalist geïnterviewde me
dewerkers zeggen geen van al
len meer te hebben gezegd 
dan ze op dat moment moch
ten en konden doen. Ook de 
heer Enschedé ontkent dat hij 
iets van belang heeft doorver
teld. Het onderzoek leidt dan 
ook tot niets. Ter voorkoming 
van nieuwe incidenten wordt 
allen nogmaals de regeling 
onder de aandacht gebracht 
volgens welke informatie aan 
de pers alleen mag gebeuren 
door de perscontactman of de 
afdelingshoofden, met inscha
keling van de contactman. 
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Het ontwerp van de graficus Sem Hartz 
voor de huweli|kszegel van Beatrix en 
Claus (collectie het Nederlandse PTT Mu
seum Den Haag) 

ONTWERP 
Wat gebeurde tenslotte met 
het ontwerp? Hoewel het 
nooit tot een uitgifte van de 
postzegel is gekomen, heeft 
Hartz wel het gebruikelijke 
honorarium gekregen. Toch 
was er bij PTT enige weer
stand, omdat er sprake was 
van een niet afgerond ont
werp. Uiteindelijk heeft men 
het opgelost door het honora
rium van Hartz te splitsen in 
een deel voor het ontwerp en 
een deel voor de belettering. 
Joh. Enschedé en Zonen heeft 
van het ontwerp één vergro
ting gemaakt en die bij het 
Hoofd Controle Postwaarden 
in Haarlem afgegeven. Het 
negatiefis door Joh. Enschedé 
vernietigd. Hetzelfde gebeur
de later met de vergroting 
door het hoofd Postexploita
tie. Het ontwerp is blijkens 
een krabbeltje in het archief 
'in kluis postwaarden gebor
gen / september 1970'. Daar 
moet het later weer wegge
haald zijn. Volgens een PTT
medewerker vond hij het na
melijk in een bureaulade, 
waarna het terecht kwam bij 
het PTT Museum, toen nog 

Postmuseum geheten. Daar 
wordt het sinds 1975 bewaard 
in een cachet met een schets 
voor het ontwerp en een ge
calligrafeerde tekst van Hartz. 
Opmerkelijk is dat na publika
tie van mijn boekje Diamant op 
Soestdijk, waarin een korte ver
sie van dit verhaal is opgeno
men, verschillende mensen 
zeggen dat zij het ontwerp 
eerder hebben gezien. Wan
neer ik opmerk dat dat waar
schijnlijk in het Postmuseum 
is geweest bij een speciale ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het zilveren huwelijksfeest 
van koningin Beatrix en prins 
Claus, ontkennen sommigen 
dit. Sterker nog, zij menen ze
ker te weten dat het ontwerp 
dat zij zagen oranje van kleur 
was. Ik ga ervan uit dat hier de 
tijd de herinnering heeft ver
vaagd, want zou het niet lo
gisch zijn geweest om de hu
welijkspostzegel in de kleur 
oranje te drukken? 

CONCLUSIE 
Uit de stukken blijkt nergens 
dat minister Suurhoff  zoals 
wel is beweerd  willens en we
tens de uitgifte van een huwe
lijkspostzegel heeft tegenge
houden. In eerste instantie 
heeft hij geluisterd naar zijn 
ambtenaren, in dit geval van 
PTT, die om verschillende re
denen een zegel wensten af te 
houden. Er leek inderdaad 
geen behoefte aan zo'n zegel 
en het huwelijk was dermate 
omstreden dat aan een van de 
eisen van het uitgiftebeleid 
('geen controverse veroorza
ken') niet voldaan kon wor
den. Toen de minister voor 
een voldongen feit werd ge
steld met betrekking tot de 
Antilliaanse postzegel, was de 
uitgifte van een postzegel, met 
allerlei beperkingen, nog mo
gelijk. Dit zou een geweldige 
krachtsinspanning voor PTT 
en Joh. Enschedé hebben be
tekend, maar waarschijnlijk 
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z o u h e t zijn gelukt . 
H e t kabine t , m e t minis ters ui t 
d e KVP, PvdA e n ARP (de par

tij van Aantjes!) , s tond n ie t af

wijzend t egenover e e n postze

gel, m a a r h e c h t t e e r o o k nie t 
e c h t veel waarde aan . De ac

cepta t ie van h e t huwelijk was 
in februar i 1966 gro te r d a n in 
s e p t e m b e r h e t geval was, m a a r 
l ang n ie t i e d e r e e n h a d zich 
n e e r g e l e g d bij d e keuze van 
d e pr inses , zoals o p d e huwe

lijksdag zelf bleek. Mogelijk, 
m a a r h i e r n a a r k u n n e n we 
slechts gissen, heeft d e minis

ter dit la ten m e e w e g e n t o e n 
hij zijn col lega 's niets m e l d d e 
over h e t o n t w e r p van Har tz . 
Well icht is e r o o k e e n signaal 
van h e t Koninklijk Huis ge

weest, wat nie t ui tges lo ten 
m o e t w o r d e n gezien d e k e r e n 
da t k o n i n g i n J u l i a n a zich te

g e n e e n postzegeluitgifte voor 
h a a r zelf of voor h a a r familie 
heef t verzet . 

o o k al leen n o g m a a r lof voor 
d e keuze van Beatrix  d e pro

testen waren al l ang vers tomd. 
Jeffrey Groeneveld, P u r m e 

r e n d 

Vijfentwintig jaar na dato krijgt het huwelijk van Beatrix en Claus don toch nog filctelis

tische aandacht' op de linkerhelft van deze 'zilverenhuwelijkstweellng' staat het jonge 
paar stralend afgebeeld 

De ministers e n d e T w e e d e 
K a m e r n a m e n ui te indel i jk ge

n o e g e n m e t d e verklar ing van 
Suurhoff e n d e zegel kwam er 
niet . Hoewel filatelisten e n 
vele O r a n j e g e t r o u w e n h e t 
daa r nie t m e e e e n s waren , is 
h e t toch n ie t z o ' n onvers tan

dige beslissing geweest. De 
pro te s t en g ingen d o o r e n e e n 
postzegel zou zeker o p d e e e n 
of a n d e r e m a n i e r zijn mis

bruikt . In België w e r d e n tij

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
N u m m e r i n g vo lgens Yvert e t Tellier 

Finland 
gebruikt 
4 
6 
8 
10 
13 
14a 
15 
15a 
16a 
17 
17a 
18 
19 
20 
20a 
22 
24 
25 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
60 
82 
134/35 
136/38 
159/60 
164/66 
167 
173/75 
176/78 
183/85 
186/88 
189/91 
196/99 
204 
205/08 

6 0 

150 — 
60 — 

850 — 
10 — 
10 — 
15 — 
50 — 

3,50 
7,50 

11,— 
4 0 , 

50,— 
30,— 

400,— 
2,50 
2.— 

1 5 . 

3 , 

7 0 , 

6,50 
7,— 

11 — 
1 3 

2 — 
12,50 
17,50 
15,— 
35,— 
30,— 
50,— 
10,— 
25,— 

9,50 
8,25 

1 0 , 

2,— 
8,50 
6,50 
5,25 
6,75 

10,— 
10,— 
3 , 

8,25 

Postfris 
66/82 
83/90 
99/07 
109/21 
124/33 
141/55 
156/58 
159/60 
166 
170/72 
180/82 
189/91 
200/02 
205/08 
209/12 
214/17 
231/33 
234/39 
240/45 
246/50 
261/64 
271/74 
288/02b 
326/30 
334/37 
338/40 
343a 
344 
349/51 
352/53 
362/67 
368/70 
375/77 
384/87 

417/19 
421 
426/28 
430/32 
433/35 
441/43 
445/46 
447 
448/51 
453 
454 
455 

220,— 
110,— 
14,25 
7 0 , 

11,50 
93,50 
10,— 
38,50 
37,50 

5,25 
4,50 

36,50 
19,50 
13,25 
2 0 , 

5,75 
2,25 
5,75 
5,75 
5,75 
4,25 
3,— 

29,50 
4,75 
4,— 
6,— 

18,— 
9,— 
2,25 

10,— 
35,— 
6,50 
7,25 

18,— 
3,50 
8,— 

18,— 
8,— 
6,— 
6 , 

7.25 
19,50 
3,75 
8,50 
3,— 
7,75 

16,25 

475 
477/79 
485 
492 
504/06 
507 
509 
519/21 
527/29 
532a/47a 
531b/49i) 
532c/49c 
551/53 
561/64 
570/71 
572/74 
580/82 
584 
590/91 
593/95 
600/02 
603/05 
610 
611/13 
620 
623 
624/26 
633 
637 
638/40 
651/53 
659/60 
665/66 
669 
671/73 
674/78 
679 
683/84 
694/96 
697/01 
708 
717/19 
727 
728/29 
735/37 
745/46 
780/81 
787 

28,50 
6,50 
6,50 
9 , 

7,75 
5 , 

3 0 , 

9 , 

7,25 
60,— 
79,50 
32,50 

5,50 
6,50 
3,50 
7,50 
4,25 
9,50 
4,50 
4,25 
4.25 
3,50 
2,75 
4,75 
2,75 
3,50 
4,25 
4,50 
5,25 
3,50 
3,50 
6,60 
7,25 
6 , 

4 , 

10,75 
4,— 
3 , 

4,50 
2 5 , 

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

796/98 
800 
806/07 
828/30 
831/32 
903 
LP3 
4 
5/6 
9 

AutDpaiiket 
1/5 
6/9 
10/13 
14/17 
Bloks 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Boekjes 
C674 
C814 
C987 
Cl 003 
Cl 038 

Frankrijk 
gebruikt 
3 
3a 
4 
10 
11 
12 
12b 
13a 
13ac 
13b 
16 
16a 
16b 
17a 
17ab 

37,50 
42,50 
25,

37,50 
67 50 
75,— 

120,— 
6,50 

15,— 
2 0 

10,

16,50 
22,50 
45,

35,

17b 
19 
20 
20a 
21 
21a 
23 
23a 
23b 
24 
25 
26 
27 
28a 
28b 
30 
30a 
31 
31a 
31b 
32 
32a 
38 
38a 
44a 
44b 
45a 
45c 
46a 
46b 
50 
51 
51a 
52 
53 
53a 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
63 
64 
65 
66 
67 

40,— 
3 0 , 

8 , 

1 0 , 

3,25 
3,25 
5,— 
5,50 
7,50 

27,50 
1 0 , 

17,50 
40,— 

4,50 
4,— 

12,50 
13,50 

11,— 
15,— 
27,50 
4,25 
5,25 

475,— 
550,— 
37,50 
3 5 , 

42 50 
12,50 
9,25 
9,25 

11,50 
30,— 

5,50 
6,25 
7,50 
3,25 
4,50 

10,— 
8,50 
3,25 

40,— 
3 5 , 

16,50 
13,50 
12,50 
6,25 

25,— 
8,25 
7,50 

13,50 
1 7 5 . 

75,— 
5,— 

32,50 
16,50 
3,50 

25,— 

Frankrijk 
postfris compl. 
jaargangen 
1955 175,

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

115,

72,50 
45,

57,50 
80,

58,50 
50,

30,

40,

20,

22,50 
13,50 
16,50 
23,50 
28,50 
30,

31,50 
33,50 
35,— 
27,50 
32,50 
42 50 
52,50 
41,50 
43,50 
53,50 
90,— 
51,50 
52,50 
74,50 
84,50 
72,50 

Inlichtingen verl<rijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 0302618720 
Fax 0302618720 
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d e n s d e koningskwestie zegels 
m e t d e beel tenis van k o n i n g 
L e o p o l d III onde r s t eboven 
opgeplakt . O p zulke ui t ingen 
zat n i e m a n d in die t och al roe

rige dagen te wachten . 
Uiteindelijk heeft h e t bruids

paa r toch zijn zegel gekregen , 
ook al moest daar vijfentwin

tig j a a r op w o r d e n gewacht . 
Bij h e t zilveren huwelijksfeest 
verschenen twee he rdenk ings 

zegels, maar t oen was e r d a n 

Bronnen: 
Voor dit artikel is gebruik gemaakt 
van dossier 167 (75), berustend bij 
KPN afdeling Bidata te Den Haag. 
Hierin bevinden zich naast be 
scheiden van PTT, de handelingen 
van de Tweede Kamer, artikelen 
uit kranten en de correspondentie 
met de minister. Verder: 
 Algemeen Rijksarchief, duplicaat 
microfiches van bescheiden van de 
Raad van Ministers en zijn Onder 
raden en Commissies 19451973 
(nummer toegang 2.02.05.01), in 
ventarisnummer 8, vergaderingen 
van de ministerraad d.d. 28 januari 
1966, 4 februari 1966 en 11 febru
ari 1966; 
 An van Kuppenveld, Beatrix 50 
jaar, 1988. 
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grote sorter ing  kwali tei t  iage prijzen 

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

landen 
Nederland en overzeese gebiedsdelen, België, 
WestDuitsland/Berlijn, D.D.R., Denemarken, 
Engeland, Faröer, Finland, Aland, Frankrijk, 
Groenland, Hongarije, 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, URL), vissen/schelpen/zeedieren, 
vlaggen/heraldiek, vliegtuigen/ballonnen/ 
zeppelins, vlinders, voetbal, vogels, 
wintersport. Walt Disney 

de venrayse 
postzegelhandel 

®

' ö i 

Jullanasingel 1  5802 AS Venray 
tel./fax: 0478  531717 prijslijsten/bestellingen 

tel. 0478  586391 winkel 
}ja}||eM>i  Buuavios eiOjB  uazfud a 
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Op aanvraag Ü H A T I J prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marktsituatie. 

'T POSZEGELHOËS 
WIJNGAARDSTRAAT 2 
5911 HM VENLO 

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



MF71 KILO HCT LttNO COMPLEET? OF ßUNU? 
DAT KAN NIEMAND U GARANDEREN - OOK WIJ NIET - MAAR DAT U EEN HEEL EIND KOMT DAT KUNNEN WIJ U ALS 

DE ENIGE KILOWAAR LEVERANCIER WEL GARANDEREN. 
Kilowaar met een enorme sortering - U heeft ze nog nooit zo mooi gezien, de mooiste zegels over een pehode van 

20 ä 30 jaar - werkelijk een unicum. 

EN ALLE ZEGELS MET MOOI ROND STEMPEL 
de sortehng van elk aangeboden land is zo groot dat het onzin is om deze prachtige kilowaar per 100 gram aan te bieden 

want in een kwart of in een kilo vindt u steeds weer andere zegels van 20 ä 30 jaar geleden tot de moderne zegels. 

auEmai MOOIE GaooTfoamm UGEIS 
... FIV Ifi VELE KIlOS MET UEEL HOGERE VliaaHOEN EN/OF ßETERE ßinaOEN. 

1/4 kilo 1 kilo 
Australië AU-SP 47,50 165,00 
België BE-SP 77,50 295,00 
Berlijn BN-SP 275,00 
BRD-Duitsl. DU-SP 72,50 265,00 
Canada CA-SP 62,50 225,00 
Denemarken DE-SP 62,50 225,00 
Finland FI-SP 66,50 245,00 
Ierland lE-SP 76,50 285,00 
Italië IT-SP 76,50 285,00 

1/4 kilo 1 kilo 
Kan.Ell. KE-SP 85,00 325,00 
Luxemburg LU-SP 89,50 345,00 
Nw. Zeeland NZ-SP 66,50 245,— 
Noonwegen 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 Afrika ZA-SP 
Zweden SU-SP 
Zwitserland CH-SP 
Toeslag CH-ST 

1/4 kilo 
49,50 
62,50 
77,50 

110,00 

1 kilo 
185,00 
285,00 
295,00 
425,00 

Vermeld bij Uw bestelling de code achter 
het land - niet per 'A kilo maar per kilo 
mag in 2 maandelijkse betalingen. 

NU MEE» UEQKOOP KßNiEN UOOQ OE RUILßEUtti ßEZOEKER 
EN ßOEKIES PiaKKEQ OOOß OE ENOßME iOQTEßlNG 

AFRIKA AF-B veel landen - zeer schaars - met hogere W 
AUSTRALIË AU-3A abnormale grote sortering - gelegen-
heid/gedenkzegels - met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 
BELGIË BE-3A moderne sortering met hogere waarden - prachtig 
BERMUDA BE-R mooie sortering met veel motiefzegels 
BOTSWANA BO-A prachtige zegels - veel motief 
BUND BU-B alleen toeslagzegels - met hogere waarden 
BR COMMONWEALTH BR-A enorme sortering met H Waarden 
CYPRUS-TURKS CY-T prachtige zegels - zeer schaars 
DENEMARKEN DE-3A op dun papier - pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN DE-A op dubbel papier - goede sortering 
DUITSLAND DU-SA 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 FI-3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
FRANKRIJK FK-3A Zeldzaam grote sortering met H Waarden 
GRIEKENLAND GR-3A pracht sortering met veel Hogere Waarden 
IERLAND lÊ-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 prachhge 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 

ö B3 
100 gram 

17,50 

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 
21,00 
21.00 

32,50 
18,50 

31,50 
25,00 

150,00 

23,50 
39,00 

38,50 

18,50 
22 ,50 

1 ® 
1/4 kilo 

37,50 

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 

B[ 
kilo 

40,00 

35,00 

55,00 
!25,00 

60,00 
i95,00 
75,00 

175,00 
15,00 
95,00 

95,00 
70,00 

95,00 
20,00 
10,00 
55,00 

75,00 
80,00 

65,00 
50,00 
75,00 

95,00 

00,00 
25,00 

25,00 
60,00 
75,00 

)ïï[F®sffiaMTj m 
tAT-mmtmmkom^-' 

MAURITIUS MA-U goede sortering van dit moeilijke gebied 
NAMBIA NA-A (geen Z W-Afr ika)- mooie sortering met veel 
motief en hoge waarden 
NIEUW ZEELAND NW-3A pracht sortering (geen Vogels) met H W 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortering met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortering met H W 
OOSTENRIJK 00-A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortering - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO-A geweldig mooie grote sortering - zeer schaars 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortering - alle landen - en H W 
SPANJE ES-A pracht sortering gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI LANKA/CEYLON SR-C mooie sortering 
SURINAME SU-A oudere soorten - zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TA-A veel dierenzegels met hogere waarden 
TURKIJE TU-A mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 
U S A US-3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
WERELD WE-A enorme grote sortering - nieuw - en H Waarden 
WEST EUROPA WE-U fantastisch mooie sort - nieuw met H Waarden 
IJSLAND IJ-A hyper moderne sortering met enige betere 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA ZA-A prachtige sortering met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZW-A (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 

ZWEDEN SU-A prachtige sort nieuw met Hogere/Topwaarden 
ZWITSERLAND CH-A grote sortering met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortering met de nieuwste - met 
Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 

100 gram 

32.50 

35,00 

22,50 
30,00 

17,50 
20,00 
36,50 

47,50 
38,50 

25,00 
29,50 

11,50 
38,50 
18,50 

34,50 
15,50 

17,50 
20 00 
52,50 
66,50 
10,50 

30,00 

12,50 
10,50 

37,50 

1/4 kilo 

72,50 

75,00 
52 50 
65,00 

35,00 
47,50 

82,50 
107 50 

87 50 
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 

I k i l o 

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 

22,50 50,00 190,00 

Win ZaKKEN f>OOf? OF ULOER 

U.SMA. kilowasr - zo van een Amerikaanse Missie - zo verpakt in 9 kilo 
balen - onuitgezocht met rolzegels (coil) - veel grootformaat mogelijk iets 
buitenland. 

Nu... 9 kilo baal U.S.A. 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 



VAIUG 
VERRASSINGSZEGELS MET ECHTE 
VERRASSING: INKT VERGETEN 

Er zijn Nederlandse 
kraszegels in omloop 
waarbij de grijze zeef-

drukinkt, die weggekrast 
kan worden, niet aanwe
zig is. Een verzamelaar 

iTien om t e : v e r r a s s e n : x 

i '" 

j ^ j T i e n om tie k r a s s e n ! j ^ 
; /«l£ ook Lvei> l'r-i-'Scn' d^t kan hier— fÊ^ÊKÊÊÊ l 

Blote kraszegels al diverse exemplaren gevonden 

van foutdrukken en an
dere bijzonderheden, de 
heer A. Spijkman uit 
Sappemeer, heeft zo'n 
bijzonder exemplaar in 
zijn bezit. Spijkman kent 
nog twee van zulke 
exernplaren. 
De PTT heeft het velletje 
kraszegels van de Sap-
pemeerder inmiddels on
der ogen gehod en ge
controleerd. Het onder
zoek heeft uitgewezen 
dat de grijze zeefdruk-
inkt inderdaad nooit 
aanwezig is geweest. 
De kraszegels zijn met 
qebruikmakinq van een 
C-- J - J -
bi|zonder procédé ver
vaardigd. De zegels zelf 
zijn in vierkleuren raster
diepdruk gedrukt. Daar
na werden ze voorzien 
van twee zogenoemde 
re/ease-laklagen met ras
ters van 40 en 70 gra
den. Deze laklagen 
moesten er voor zorgen 
dat de daarna aan te 
brengen grijze zeefdruk-
inkt qoedaan de zegels 
zou hechten. De hechting 
mocht echter ook weer 
niet zó goed sterk zijn 
dat er bij het krassen 
problemen zouden ont
staan. 

VEILINGEN GAAN 
OP TOURNEE 
In grote landen willen 
veilinghuizen nog wel 
eens op tournee gaan 
om verzamelaars te be
wegen hun materiaal 
juist bij hun bedrijf in te 
leveren. Stanley Gibbons 
in Groot-Brittannië doet 
dat al jaren. In Duitsland 
gebeurt het ook. Het vei

linghuis Christian Zieme 
trok bijvoorbeeld door 
Duitsland, waar in twee 
weken tijd negen steden 
werden aangedaan. 
In Nederland kent men 
deze praktijk nog niet. 
Directeur B. Hegemons 
van het Haagse veiling
huis Van Dieten denkt 
ook niet dat er in ons 
land soortgelijke tour
nees zullen komen. De 
reden is eenvoudigweg 

dat ons land daarvoor te 
klein is: ook uit Gronin
gen is een verzamelaar 
riooguit een paar uur on
derweg om in Maastricht 
of Terneuzen te komen. 
In landen als Duitsland 
en Frankrijk is dat an
ders: daar moet soms 
meer dan duizend kilo
meter worden gereisd 
om de afstand tussen 
verzamelaar en veiling
huis te overbruggen. 

VALUATIONS ROADSHOWS 
F e b r u a r y - Apr i l 
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For details of venues and to arrange an appointment 
contact Paul Mathews today. 

In Engeland is het fenomeen van de RoaJ S/iovv aardig ingeburgerd 

S A M E N S T E L L I N G : GERRIE COERTS, LOOPPLANK 6 , 
9 7 3 2 EA G R O N I N G E N , TELEFOON 0 5 0 - 5 4 2 6 6 9 2 

WEG MET DE 
POSTZEGEL! (1) 
'De postzegel moet ver
dwijnen'. Dat staat zwart 
op wit in een folder die 
bezoekers van het post
kantoor - waaronder fi
latelisten - kunnen aan
treffen in het moderne 
postkantoor van Houten, 
het gaat niet om een re
clame-uiting van PTT 
Post, maar om een bro
chure van de firma Fra-
ma, fabrikant van onder 
meer frankeermachines. 
De folder werd aange
troffen door de heer S. 
Delfos van de vereniging 
Postaumaat. De kreet 'De 
postzegel moet verdwij
nen' - die in 'Philatelie 
ongeveer klinkt als vloe
ken in de kerk - komt niet 
alleen voor in de folder 
in het postkantoor van 
Houten: Delfos kreeg de 
bewuste kreet onder 
ogen toen hij de door 
hem aanqevraaqde in-
formatiemap van Fromo 
opensloeg. 

PTT-woordvoerder Roe-
bijn Hijlkema zegt des
gevraagd dat het postbe
drijf geen moeite heeft 

WIGMETDEPOSIZEGEL! 
\y\j~^^y\j'\j'\^ 

NU PTT 
KORTING 

OP UW FRAMA 
FRANKEER-

MACHINEPOST 

EINPEUJK VtRDIINT 
» H FRANKEERMACHINE 

ZICHZELF TERUG! 

opruiende taal uit Houten 

met het ten grave dragen 
van de postzegel. Dat wil 
zeggen: als het gaat om 
reclame aan het adres 
van de doelgroep zake
lijke gebruikers. PTT Post 
doet zelf namelijk ook 
iets dergelijks, zegt ze: 
met een televisiespotje 
waar postzegels plak
kende ondernemers wor
den gestimuleerd zich te 
laten 'omscholen' tot ge
bruikers van handige 
frankeermachines. Tege
lijkertijd stimuleert de PTT 
echter ook het sturen van 
particuliere brieven met 
postzegels. Het is voor 
PTT Post dus vooral een 
kwestie van doelgroe
penbeleid. 

WEG MET DE 
POSTZEGEL! (2) 

Postzegels op pakjes 
heeft PTT Post liever niet 
meer. Pakjes die zonder 
postzegels op het post
kantoor worden aange
boden worden door het 
baliepersoneel gegaran
deerd voorzien van de 
nieuwe pakketsticker, en 
niet van postzegels. De 
beambten zullen voor
taan geen zegels meer 
plakken. De afzender 
mag het - gelukkig - nog 
wèl doen. Wel maken 
veel loketbeambten hun 
klanten erop attent dat 
ze in plaats van 'ouder
wetse' postzegels ook 
moderne stickers kunnen 
qebruiken. Het voordeel 
van pakketzegels is dat 
er geen tarievenover-
zicnten meer behoeven 
te worden geraad
pleegd. Ook behoeft de 
waarde van de opge
plakte postzegels niet 
meer gecontroleerd te 
worden. De folder Pak-
kefzegels (verkrijgbaar 
bij het postkantoor) 
maakt ons op deze voor

delen attent. 
Niet alle verzamelaars 
zullen blij zijn met de 
lichte dwang die van fol
ders en beambtengedrag 
uitgaat. Vooral filatelis
ten vinden het prettig hun 
overtollige maar nog 
frankeergeldige zegels 
'weg te plakken'. En een 
rechtgeaarde filatelist za 
ook veel liever een 
'mooie frankering' sa
menstellen, dan de knie
val te maken voor zo'n 
onpersoonlijke sticker. 
Technisch gezien bieden 
de pakketstickers echter 
veel voordelen: dankzij 
de gedrukte streepjesco
des Kan de computer var 
PTT Post precies vertellen 
waar elk pakje uithangt. 
De Deense PTT biedt zijn 
klanten zelfs de mogelijk 
heid om op de Internet
s/te na te gaan waar hun 
pakjes zien bevinden. 

Internet vertelt woor uw pak|e 



GESTEMPELD KOST VERZAMELAAR 
ENGELAND MEER DAN POSTFRIS 

De Engelse PTT laat ver
zamelaars die gestem
pelde zegels willen heb
ben meer betalen. Wie 
een abonnement heeft -
rechtstreeks bij Royal 
Mail of bij een postze
gelhandelaar - loopt de 
Rans een paar dubbeltjes 
per serie boven nomi
naal te moeten betalen. 
Postfrisse nieuwtjes zijn 
dan dus goedkoper. IHet 
stempelen van de zegels 
betekent extra werk voor 
de PTT. Anders dan het 
geval is bij sommige du
bieuze postzegellanden 
worden de Engelse ze-

UZBEKISTAN 

Voorafgestempelde zegels (hier 
een voorbeela uit Oezbekistan) 
oosten doorgaans met meer don 
ongebruikte, voor de Engelse 
^TT ligt dot kenneli|k anders 

gels niet meteen bij het 
drukken van een stempel 
voorzien; Albion houdt 
het ouderwetse hand-
stempelwerk nog in ere. 
De Nederlandse PTT le
vert gestempelde nieuw
tjes zonder toeslag. Ove
rigens moet ze voor de 
stempeling - net als in 
Engeland net geval is -
ook een extra nandeling 
verrichten. 
Er zijn ook legio landen 
die geen gestempelde 
zegels in abonnement le
veren; voorbeelden zijn 
de Verenigde Staten en 
Canada. 
Het is nogal opmerkelijk 
dat posterijen geld gaan 
vragen voor het stempe
len van zegels. In de no
minale waarde van een 
postfrisse zegel zit im
mers een bedrag verdis
conteerd voor het bezor
gen van een brief, kaart 
of een andere postale 
dienst. Een gestempelde 
zegel die rechtstreeks in 
een postzegelalbum te
recht komt is - afgezien 
van de produktiekosten -
pure winst voor de PTT's; 
die hoeven er immers 
geen brief voor weg te 
brengen. 

BOERMA HOOFD
REDACTEUR AF 

De Heemstedenaar Ab 
ioerma is niet langer 
loofdredakteur van het 
^lederlandse postzegel-
Dlad Postzegelrevue. 
Ze betaalden te weinig 
'oor het vele werk dat er 
aan vast zat,' zo moti-
'eert Boerma zijn terug
reden als eerste man. 
Joerma fun^geerde ruim 
wee jaar als redactione-
e baas van het blad; 
Jaarvoor was hij hoofd-
edacteur was van het 
naandblad Philatelie. 
Soerma nam de redac

tionele leiding van Post
zegelrevue op zich toen 
de toenmalige hoofdre
dacteur Victor Hafkamp 
plotseling overleed. 
Ab Boerma zal overigens 
wel aan Postzegelrevue 
blijven meewerken. Ver
der gaat hij ook gewoon 
door met leveren van bij
dragen aan een aantal 
andere bladen, zoals het 
Britse handelarenblad 
The Philatelie Exporter. 
En dan nog een nieuw
tje: Boerma begint - zo 
zegt hij - binnenkort met 
een postzegelrubriek in 
een ander blad; welk 
wilde hij begin maart 
(nog) niet zeggen. 

oerma (links) met langer hoofdredacteur van Postzegelrevue 

Het nieuwe uilenblokje van het eiland Man 

BELGISCHE UILENGEK SLAAT GROTE SLAG 
TIJDENS VERBLIJF OP EILAND MAN 

Filatelist Koenraad Brac
ke uit het Belgische Wet
teren viel met zijn neus in 
de boter. Voor deze eeu
wige jager op bijzonde
re zegels met het thema 
'uilen"^ begon 1997 heel 
succesvol. Begin februari 
was hij op het Britse ei
land Man. Zijn 'buit' be
stond daar uit de nieuwe 
uilenzegels, maar ook uit 
een niet van tevoren 
aangekondigd postze-
gelboekje en - nog op
merkelijker - een schets
ontwerp voor een van de 
uilenzegel van de kunste
naar Jeremy Paul. 
De Belgische verzame
laar - die ook de auteur 
is van de eerste Uilenca
talogus - bracht met zijn 
familie in de voorjaars
vakantie een bezoek aan 
het eiland; dit vanwege 
de aangekondigde serie 
zegels met afbeeldingen 
van uilen, die in die va
kantieweek officieel zou
den verschijnen. In het 
Vlaamse blad voor the
matische filatelie The-
maphila doet Bracke ver
slag van zijn verrassende 
zoektocht. 

Het geluk lachte Koen-
raad vanaf het begin 

dat moment een interna
tionale postzegeltentoon
stelling werd gehouden 

toe. Hij kreeg - heel han
dig - een hotelkamer toe
gewezen die uitzicht 
bood op het postkantoor. 
Op de verschijningsdag 
van de uilenzegels stond 
hij als eerste voor het lo
ket om daar de zegels te 
bemachtigen. Helaas, ze 
waren er niet verkrijg
baar. Gelukkig had de 
aangrenzende Post Shop 
ze wèl in voorraad. Het 
regelen van een eerste-
dagenvelop leverde ech
ter grotere moeilijkheden 
op: net belangrijkste per
soneel van de filatelisti-
sche dienst van Man 
bleek namelijk in Hong
kong te zitten, waar op 

PERFINS MET THEMATISCHE 
VOORSTELLINGEN BLIJKEN HEEL GEWILD 

Perfins (firmaperforaties) 
met thematische onder
werpen worden steeds 
populairder. De prijs er
van gaat daardoor om
hoog. Voor Nederland is 
een belangrijke graad
meter de notering van 
een Perfin met een mo
lentje: die kan tot 150 
gulden opbrengen. Het 
molentje behoort tot de 
schaarse Nederlandse 
Perfins die niet uit letters 
bestaan. Van 1932 tot 
1936 werd de perforatie 
van het molentje met wie
ken aangebracht in de 
zegels van de Eerste Ne-
denandsche Coöperatie
ve Kunstmestfabriek in 
Vlaardingen. Het is vol
gens de Catalogus Per-
fins van de Pernn Club 
Nederland (PCN) van J. 
Verhoeven op 19 ver
schillende Nederlandse 
zegels aangetroffen. 
Oud-secretaris van de 
PCN William F. Baekers 
' , ie afgelopen jaren di
verse malen door Neder
landers en buitenlanders 

• • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 

h ^ ^ M M ^ ^ l M I ^ 
De gezochte en prijzige Perftn 
met een afbeelding van een mo 
lentie (zie ook het artikel over 
Perhns m het maartnummer) 

benaderd voor dat mo
lentje. Minder interessan
te firmaperforaties van 
Nederland in dezelfde 
schaarstegroep brengen 
minder op Baekers er
kent dat de verschijning 
van de catalogus enkele 
jaren geleden tot prijsstij
gingen heeft geleid. 
Waarschijnlijk treedt het
zelfde effect op nu de 
nieuwe thematische fir-
maperforatiecotalogus, is 
verschenen. Daarin staan 
zegels met interessante 
thematische Perfins. 

Na wat heen-en-weerge-
stuur en het pleqen van 
een aantal telefoontjes -
waarbij het geduld van 
Koenraad danig op de 
proef werd gesteict - wer
den de eerstedagenve-
loppen echter geregeld. 
En omdat ze echt hebben 
gelopen denkt Bracke 
dat hij nu nog unieke en
veloppen heeft gekregen 
ook. De voor verzame
laars klaargemaakte eer-
stedagenveloppen wor
den namelijk apart, in 
een dienstenvelop ver
zonden. 
Hoogtepunt van zijn reis 
was voor Koenraad de 
ontmoeting met de ont
werper van de uilenze
gels, Jeremy Paul. Niet 
alleen had hij een leuk 
gesprek met Paul, maar 
hij kreeg van de kunste
naar ook een schetsont
werp voor een van de 
zegels cadeau! 
Jeremy Paul verklapte 
aan Koenraad Bracke 
dat de uilenzegels eigen
lijk vissenzegels hadden 
moeten zijn, zoals de or
ganisatie van de We-
reldnatuurzegels had ge
wild. Maar omdat Man 
met deze organisatie 
heeft gebroken, gingen 
die vissenzegels niet 
door. Al improviserend 
kwamen de postmensen 
van het eiland op de val
reep op het idee om be
halve de zegels en het 
blokje ook nog een post
zegelboekje uit te bren
gen. Daar had kunste
naar Paul echter geen 
tijd meer voor. Voor de 
illustraties op de voor- en 
achterzijde van het boek
je werd daarom maar 
gebruik gemaakt van 
schilderijen die in een 
museum op het eiland te 
bewonderen zijn. 
Overigens zijn ook die 
doeken geschilderd door 
Jeremy Paul. 
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OEKRAÏNE: POSTAIE MALAISE 
EN VEEL NEPZEGELS 

Post hmïïgd äj50^ onderml DOOR GERRIE COERTS, GRONINGEN 

De Oekraïense Filatelistenbond maakt een kwijnend bestaan 

door. Eigenlijk doet de bond niet meer dan op de winkel 

passen. Er is nauwelijks nog een band met de achterban. De 

exemplaren van het eigen postzegelblad worden slechts naar 

enkele bij de landelijke bond aangesloten plaatselijke en 

regionale verenigingen gestuurd. 

Een indicatie voor de in Oe
kraïne heersende malaise 
wordt gevormd door het feit 
dat post uit het buitenland 
soms maanden onbeantwoord 
blijft liggen. Zoals de be
talingsherinnering van de 
penningmeester van de Federa
tion of European Philatelic Asso
ciations (FEPA), de koepel van 
Europese filateliebonden. 
Waarschijnlijk komt die 'ra
diostilte' niet eens uit onwil 
voort: de Oekraïense Filatelis
tenbond heeft gewoonweg 
geen geld. Bondsvoorzitter 
Vladimir G. Bechtir wil ook na 
sterk aandringen niet vertel
len hoeveel leden er zijn. 
De critici van de Bond wijzen 
met het bekende vingertje in 
de richting van de wat stati
sche en niet bijster progressie
ve bestuurders, maar erken
nen tegelijk dat het eigenlijk 
nog een zegen is dat er über
haupt iemand - vrijwillig - de 
moeite neemt om zich in te 
zetten voor de filatelie. Want 
zelfs geld voor de in filatelie-
kringen zo populaire snoep
reisjes - al dan niet onder het 
mom van een conferentie op 
een tentoonstelling - is er niet 
meer. 
Nieuw is echter dat het natio
naal postbedrijf van Oekraïne 
zich meer en meer met de fila
telie bemoeit. Maar die be
moeienis beperkt zich vooral 
tot de verkoop van de nationa
le postzegels en postwaarde-
stukken. In het kwartaalblad 
dat de PTT uitgeeft staan de 
nieuwe zegels van Oekraïne 
dan ook prominent vermeld 
en afgebeeld. 
Voor filatelisten is het verve
lend dat het blad slechts 
mondjesmaat verkrijgbaar is. 
Het is bijvoorbeeld niet moge
lijk er in Novgord Severetske, 
op 350 kilometer van Kiev, de 
hïind op te leggen. Ook op 

grote postkantoren of in de 
grote boekwinkels in de 
hoofdstad is het niet te vin
den. 

VERVALLEN 
In het Soyjettijdperk was er 
veel aandacht voor de Oe
kraïense filatelie. De organisa
ties kregen voldoende geld 
om er een mooi en groot kan
toor in het centrum van de 
stad op na te houden, en ook 
met het personeel zat het wel 
goed. Bovendien was er een 
behoorlijke gevulde pot om er 
reisjes naar het buitenland uit 
te betalen. 
De republiek Oekraïne - een 
land dat ongeveer zo groot is 
als Frankrijk - kreeg destijds 
behoorlijk wat aandacht op de 
postzegels en postwaardestuk-
ken van de Sovjetunie. Dat ge
beurde niet voor niets: het 
verzamelen van de eigen post
zegels moest de nationale 
trots aanmoedigen. Wellicht 
gingen de autoriteiten er zelfs 
van uit dat mensen die het 
druk hebben met postzegelen 
niet op ideeën kunnen ko
men die lastig zijn voor het zit
tende bewind. 

VEEL BELANGSTELLING 
De postzegels van de Oekraï
ne trekken van oudsher een 
groot en geïnteresseerd verza-
melaarspubliek. Dat staat dan 
in schrille tegenstelling tot het 
totale gebrek aan belangstel
ling die de Oekraïners voor 
hun eigen ruim 50 miljoen in
woners tellende land hebben. 
De grote, massale armoede 
van het volk speelt daarbij on
getwijfeld een belangrijke rol. 
Vooral ouderen en gehandi
capten krijgen te weinig geld 
om van te leven. Het bedrag 
van de gasrekening valt meest
al al hoger uit dan het maand
inkomen - mocht dat al uitbe-

Cataloqusauteur en Bondsvoorzitter Vladimir Bechtir met een monstrueuze trofee die 
kenneli|K nog in de 'goede oude tijd' door hem werd veroverd Foto. Gerrie Coerti 

taald worden. Van het Euro
pese deel van de vroegere Sov
jetunie is Oekraïne met grote 
voorsprong het armst. 
Omdat het land in de jaren 
twintig en in de oorlog ook al 
werd getroffen door armoede 
en ellende is menige Oekraï
ner het land uitgevlucht. Nog 
dagelijks vertrekken er bewo
ners naar andere, naar ze ho
pen betere, oorden. In de Ver
enigde Staten, Israël en Austr
alië zitten veel voormalige be
woners van Oekraïne. Zij heb
ben daar als goede ambassa
deurs van hun land belang
stelling kunnen kweken voor 
de filatelie van het moeder
land; dat verklaart waarom er 
zowel in de Verenigde Staten 
als in Australië gespecialiseer
de clubs voor verzamelaars 
van Oekraïens filatelistisch 
materaal zijn. 

SLECHTE NAAM 
Het postzegelland Oekraïne 
heeft twee sterk met elkaar 
contrasterende gezichten. Bij 

de officiële uitgiften valt ei 
weinig te beleven: van prijs 
schommelingen is nauwelijks 
sprake. Daarentegen wordt ei 
druk gehandeld in lokale 
veelal dubieuze uitgiften. 
Daarbij is inmiddels over de 
gehele aardbol een ware strijc 
ontstaan over de vraag, welke 
van de duizenden verschillen 
de opdrukken echt zijn er 
welke puur maakwerk me 
geen ander doel dan de filate 
list te strelen (en te bestelen). 
De al eerder genoemde voor 
zitter van de Oekraïense Fila 
telistenbond, Vladimir Bech 
tir, zal binnenkort opnieuv 
olie op het vuur gooien. Ir 
zijn catalogus Oekraïne kom 
geen enkele lokale zegel 
staan. Volgens Bechtir voldoe 
geen enkele van die zegels aai 
de criteria om als een volwaar 
dige, officiële emissie te kun 
nen worden beschouwd. 
Toch liggen nepzegels en offi 
ciële uitgiften van de repu 
bliek Oekraïne broederlij' 
naast elkaar op de gezellige ei 



levendige postzegelbeurs in de 
Oekraïense hoofdstad Kiev 
Zowel de verzamelaars als de 
bestuurderen van de Oe
kraïense Filatelistenbond zit
ten een beetje in hun maag 
met die vreemde situatie 
Want menige Oekraïense 
handelaar weet behoorlijk te 
verdienen met het drukken 
en verkopen van die inmid
dels vele duizenden nepze
gels Klanten zijn vooral de 
handelaren en filatelisten uit 

sen waar de bewuste zegels 
nooit in omloop geweest zijn 
Marketingbewust, zoals ze in
middels ook in dit deel van de 
wereld zijn, hebben enkele 
van die postzegelmakers de 
laatste jaren vooral gebruik 
gemaakt van de groeiende 
populariteit van de themati
sche filatelie Uilen, tandwal
vissen (nooit gesignaleerd in 
de Zwarte Zee), roofvogels, 
vlinders - je kunt geen popu
lair verzamelthema bedenken 

BRIEVENBUSSEN 
De maatvoering van de brieven 
bussen m Oekraïne en in de rest 
van de landen van de voormali 
ge Sovjetunie is nogal merkwaar
dig De afmetingen van de bne-
vengleuf zyn zo gering dat er ei 
genlijk alleen maar een stan 
daardenvelop met maximaal 
een paar A4-t]es door kan Blijk 
baar vond de regering het vroe 
ger met nodig (of niet goed) dat 
de Sovjetburgers elkaar massaal 
dikke brieven zouden sturen 
Dat kon wel maar dat ging dan 
\ia een postkantoorbeambte die 
niet schroomde om te vragen 
wat er eigenlijk m het pakket 
zat BIJ pakketten die naar het 
buitenland moesten was dat zelfs 
een standaardvraag Daarbij 
gmg de controle zo ver en dat 
IS trouwens nog steeds zo dat 

het uiteindelijk de postbeambte 
was/is die het pakket van pakpa
pier en een touwtje 
voorzag/voorziet 
Op het platteland wil de postbo 
de de post nog wel eens per
soonlijk komen afleveren, met 
name by oudere mensen Dat 
moet dat ook vaak omdat som
mige zaken zoals pensioenen 
per postwissel worden uitbe
taald 
Het beroep postbode is in de 
stad Novgorod Severeske, op 
zo n 350 kilometer ten oosten 
van de hoofdstad Kiev, groten 
deels een vrouwenaangelegen 
heid Omdat de winters er nogal 
koud zijn (begm januari daalde 
het kwik overdag tot 29 graden 
Celsius onder nul) is het een 
baan die nogal wat doorzettings
vermogen vergt 

Westerse landen, zoals Duits
land, de Verenigde Staten en 
Nederland De dollars en mar
ken die dat oplevert zijn heel 
welkom in een land dat eigen
lijk al een tijdje bankroet is en 
alleen dankzij de donaties van 
rijkere landen nog enigszins 
op de been blijft Daarom 
geldt er op de knusse beurs 
geen verkoopverbod voor die 
nepzegels 

TEMPO NIET BIJ TE BENEN 
Het begon allemaal met het 
uiteenvallen van het eens zo 
machtige Sovjet-impenum 
Oekraïne verklaarde zich emd 
1991 zelfstandig De posterij
en bleken echter niet in staat 
om het hoge tempo van de 
politici bij te benen De PTT 
maakte nog gebruik van de 
postwaarden, het distributie
net en de tarieven van de Sov
jetunie 
Nationalistische tendenzen 
leidden er toe dat in enkele 
plaatsen de voorraad Sovjetze-
gels werd bedrukt met het wa
pen van Oekraïne plus het 
nieuwe tarief Voor de Oe
kraïense posterijen was dat 
overigens niets nieuws vlak na 
de Eerste Wereldoorlog ge
beurde dat ook al eens, al kwa
men de opdrukken destijds op 
de postzegels van het toen nog 
tsaristische Rusland terecht 
\1 snel na de eerste opdruk
ken met staatswapen versche
len er andere, zoals met de 
plaatsnaam erop Slimme za
kenlieden drukten ook nog 
regels met namen van plaat-

of het IS wel als opdruk op de 
nepzegels aangebracht 
Het gekke is dat inmiddels 
vrijwel alle serieuze filatelisten 
weten dat die bonte opdruk
ken niets met de officiële PTT 
in Oekraïne te maken heb
ben, maar dat ze tóch worden 
aangeschaft 'Alles willen heb
ben' van het gekozen thema is 
een verklaring, de andere is 
dat het met voor het eerst zou 
zijn dat zulke zegels toch nog 
geld waard worden Dat laat
ste moet bij de bedoelde Oe
kraïense zegels echter hoogst 
onwaarschijnlijk worden ge
acht Daarvoor verschijnt er 
gewoonweg teveel 
In de dit jaar uitkomende ge
specialiseerde catalogus Oe
kraïne zullen de opdrukken 
overigens niet worden ver
meld De auteur van de catalo
gus - Bondsvoorzitter Vladimir 
G Bechtir - rangschikt ze alle
maal onder het kopje 'met of
ficieel' 
Bechtir kan zich echter ook 
weer met al te druk maken 
over de discussie over de sta
tus van de nepzegels, hij heeft 
andere zaken aan zijn hoofd 
Zo moest zijn organisatie, die 
toch al in grote problemen 
verkeert, een tijdje geleden 
het grote en luxueuze onder
komen in het centrum van de 
stad verlaten De Oekraïense 
Filatelistenbond zit nu ergens 
driehoog-achter weggestopt 
in een klein tweekamerkan-
toor Daar is het zo koud dat 
het beter is de jassen ook bin
nen aan te houden 

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 
(openingstijden doivr 9 00 -17 00 - za 10 00 15 30 uur en volgens afspraak) 

Hieronder treft u een greep aan uit onze huidige voorraad 
partijen/collecties van SKANDINAVISCHE LANDEN, 
ENGELSE GEBIEDEN en tevens een willekeunge reeks 
partijen en/of collecties van een aantal OOST-EUROPESE 
LANDEN 

DENEMARKEN 
84 insteekboek 450,-
107 envelop 225,-
147 envelop 340,-
426 insteekboek 250,-

ZWEDEN 
188 album 450,-
210 doos 565,-
449 envelop 135,-
544 insteekboek 210,-

ENGELSE GEBIEDEN 
(diverse landen, vraag info) 
27 album 150,-
31 envelop (fdc's) 15,-
33 fdc's 115,-
34 fdc's 25,-
54 envelop 135,-
61 envelop 375,-
110 album 525,-
124 envelop 300,-
132 envelop 300,-
137 doos 1 200,-
219 envelop 30,-
222 envelop 105,-
230 9 albums 12 000,-
265 envelop 150,-
330 insteekboek 90,-
332 envelop 90,-
362 insteekboek 90,-

Levenng alleen onder rem
bours of na vooruitbetaling 
Goede parkeergelegenheid 
(op zaterdag vrij parkeren') 

363 insteekboek 150,-
428 insteekboek 45,-
483 album 25,-
494 doos 525,-
511 map 60 -
520 album 500,-
521 album 600,-
598 album 150,-
606 insteekboek 265,-
625 insteekboek 55,-
687 map 285,-
701 map 600,-
704 map 600,-
705 map 525,-
711 map 1350,-
712 map 150,-

OOST-EUROPA 
(diverse landen, vraag info) 
32 fdc's 15,-
94 envelop 525,-
154 3 inst boeken 1 125,-
225 envelop 45,-
342 doosje 150,-
343 album 40,-
448 envelop 75,-
450 album 135,-
464 envelop 120,-
478 album 150,-
496 album 55,-

BEZOEK VRIJBLIJVEND 
ONS KANTOOR IN DE 
ZEESTRAAT IN DEN 
HAAG 
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29e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 
23 t/m 26 april 1997 

Onze komende 
internationale voor
jaarsveiling heeft 
een schat aan grote 
en kleine kostbaar
heden uit alle ge
bieden der filatelie in 
petto. Centraal staan de Oudduitse Staten, met de liquidatie van 
magnifieke brievencollecties uit Bremen, Lübeck en Mecklen
burg-Schwerin. Het aanbod uit het Duitse Rijk omvat, naast een 
grote variëteit aan borstschilden en Reichspost-zegels, talrijke 
zeldzaamheden uit de inflatiejaren, de republiek van Weimar en 
het Derde Rijk. Ook uit het naoorlogse Duitsland is de keus groot, 
vooral uit de Sovjet-zone met een attractieve offerte van losse 
exemplaren op standaard- en rariteitenniveau. De DDR is verte
genwoordigd met een sterk aanbod aan dienstzegels, en de 
BRD heeft een uitgebreide keur aan engros-waar te bieden. 

Bij de losse exemplaren uit Europa domineert de liquidatie van 
een zeer omvangrijke Noonwegen-collectie en van een uitzonder
lijk fraaie verzameling brieven uit hed Oude Frankrijk. 

Ons aanbot omvat zoals gebruikelijk weer meer dan 1000 lan-
dencollecties en honderden rijke, ongerepte nalatenschappen. 

Wij adviseren zowel de actieve verzamelaar als de internationa
le vakhandel, persoonlijk aan de veiling deel te nemen. Profiteert 
u van de unieke inkoopmogelijkheden die ons aanbod u biedt! 

U kunt onze gratis veilingcatalogus aan
vragen - schriftelijk, telefonisch of per fax! 

BESTELBON voor: 

Q Veilingcatalogus voorjaar 1997 
Q Informatiebrochure 
Q Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Plaats 

X fe 

Q-

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

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

MONDIAL STAMPS b.v. 
* Internationale Postzegelgroothandel 

* Postzegelveiling Limburg 
* Amsterdamse Postzegelveiling 

* De postzegelexpres (speciaalzaak) 
Brinkgreverweg 13-15 - 7413 AA Deventer 

Tel. 0570-633258 Fax. 0570-636293 

Köln 
i 
Londen 

SCHRIFTELIJKE 
POSTZEGELVEILING 

op ons kantoor te 
DEVENTER 

MAANDAG 28 April 
Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 

VERZAMELINGEN NEDERLAND 
EN BUITENLAND 

LOSSE NR'S EN SERIES 
NEDERLAND EN BUITENLAND 

Kijkdagen ten kantore 
te DEVENTER 

Zaterdag 19 April t/m 
Zaterdag 26 April 

Bent U nog geen klant van ons, 
maak dan ƒ 15,- over op Giro 38.13.70 

(porto en verzendkosten) en U 
ontvangt 3 maal onze rijk geïllustreeiMe 

catalogus thuis gestuurd. 
POSTZEGEL 
v e i l i n g 

POSTZEGELVEILING LIMBURG 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA DEVENTER, 

Tel. 0570-631224 Fax. 0570-636293 

ÜIIÜlfllTT 
Voor komende veilingen 

G E V R A A G D : 
* Betere collecties 

* Gehele nalatenschappen 
* Betere losse zegels of series 

V O O R S C H O T : 
* Tot elk bedrag mogelijk 

C A S H : 
* Wij kopen ook tegen contante betaling 

MONDIAL STAMPS b.v. 
Brinkgreverweg 13-15 - 7413 AA Deventer 

f f f f f ^^▼^T^T 



Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 71e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 24 mei a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 71e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
72e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in 1997. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 22 mei van 13.0021.00 
vrijdag 23 mei van 13.0022.00 
zaterdag 24 mei van 08.0012.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden op 
6 september en 22 november 1997. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 

fax. 0582129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

MOTIEVEN 
Prijsliisten gratis op aanvraag: 

I. Dieren z. Planten 
3> Spoorwegen 4. Padvinderij 
5. Scliepen 6. Luciit-/Rnimtevaart 
7> Sciiilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan 5000 verschillende velletjes) 

lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.ODR 

B. Berlijn 
D. Duitse lUjk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0 0 4 9 2 5 1 4 5 2 7 5 Fax: 0 0 4 9 2 5 1 4 6 7 1 8 

De UNPA weer op postzegeltentoonstellingen, 
jaarbeurzen en beurzen 

De UNPA zal in het eerste halfjaar van 1997 aan volgende tentoonstellingen deelnemen. 

U N P A - G e n è v e 
met verkoop en informatiestand. Blauwe Kaart en herinneiingsstempel 
contactadres voor tentoonstellingen met betrekking tot de aangegeven 
evenemniten is: UNPA Geneve, Palais des Nations, CH1211 Geneve 10. 

U N P A - W e n e n 
met verkoop en informatiestand, Witte Kaart en herinneringsstempel, 
contactadres voor tentoonstellingen met betrekking tot de aangegeven evene

menten is: UNPA Wenen, Wagramer Straße 5, A1400 Wenen. 

2527 april 

2627 april 

24 mei 

1719 mei 

2729 juni 

Palermo Expofil ,97, Palermo, Italië 1^ ^ ° ^ P " ' Philatelia met T'card 
— ... _ Keulen, Duitsland 

FriMynt ,97, Helsingborg, Zweden — 

Franse kampioenschappen van de 
Jonge Philatelisten, Nantes, Frankrijk 

711 mei 
Naposta ,97 
Stuttgar 

911 mei 

Congres des Philatelistes de FrancerI ! 
Versailles, Frankrijk ' " " '"'" ~ 

Postzegeltentoonstelling met de 
UNPA als eregast, San Marino 

jart , Duitsl^nff"""?" 

, , „™r,a,97 ' t ^ O / 
~\ \—ï Salzburg, Oostenrijk 

2325 mei ' Marke . Münzte *'"^ 
Graz, Oostenrijk ^ 

" " W ' | / * H i b r i a 1 9 9 7 
■ m ß'^ Hirtenberg, Oostenrijk % 

Coupon a u b invullen afknippen en bij een UNPA stand afgeven \,§ 

Voor een filatelistisch cadeautje bij een bezoek aan de UNPAstand op één van de boveng 
noemde postzegeltentoonstellingen, jaarbeurzen en beurzen. / 

'X'M ' 
Naam Adr Postcode/Plaats 
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Beeidzijde van de INS- en Stampa Pó-kaorten en adreszi|de van de L/n/cef-kaart van Ierland 

NIEUWE UITGIFTEN 
Groot-Brittannië 
Een dienstenvelop voor 
het Brits parlement werd 
uitgegeven zonder waor-
de-indruk. Het portret 
van koningin Elizabeth II 
in een achthoek (type-
Machin) met daarnaast 
Post 1 Paid is erop afge
drukt, links en rechts ge
flankeerd door een fos-
forbalk. Linksboven op 
de adreszijde het parle-
mentsv/apen met daar
onder de tekst House of 
Commons, linksonder het 
recyc//ng-symbool. De 
envelop, die een formaat 
heeft van 220x110 mm, 
is vervaardigd van gere
cycled crèmekleurig pa
pier, heeft geen venster, 
wel een zelfklevende 
sluitklep en een water
merk. 
Een soortgelijke envelop 
werd ook met venster uit
gegeven. 

Hongarije 
Twee bijzondere brief
kaarten werden in Hon
garije uitgegeven, waar
van er één het bezoek 
van paus Johannes Pau-
lus II en het duizendjarig 
bestaan van de Benedik-
tijner orde tot onderwer
pen had. 
De andere kaart verwijst 
naar de internationale 
postzegeltentoonstelling 
die van 4 tot en met 6 
oktober 1996 in Honga
rije werd gehouden. 

Ierland 
Ter gelegenheid van de 
postzegeltentoonstelling 
Stampa 96 die op 18, 
19 en 20 oktober 1996 
voor de vijfentwintigste 
maal werd gehouden. 

geven met de tekst Uni
cef 50. 
Kaart nummer drie heeft 
een zeqelafdruk van 
32 p. met een halsband 
uit de Ierse kunstschatten 
van rond het begin van 
onze jaartelling. Dezelf
de armband is vergroot 
afgebeeld op de keerzij
de, met daarnaast de 
propagandatekst voor 
vijfentwintig jaar 
Stampa 96, Irish Natio
nal Stamp Exhibition. 
De drie kaarten hebben 
op de adreszijde een 
verticale lijn met daar 
naast de tekst Produced 
by An Post to celebrate 
Stampa's 25th Anniver
sary. 

Vijf nieuwe Russische postwaardestukken, gewijd aan (van boven naar beneden) A.N Skrjabin, A.P. Kar
pinski, N J Sjoekoski, G E Kotelnikow en N P Ts|is|ewski 

zijn in Ierland drie geïllu
streerde briefkaarten uit
gegeven met verschillen
de voorstellingen. 
De eerste kaart toont op 
de adreszijde een afdruk 
van een zegel van 32 p. 
met een afbeelding van 
een marineschip. Op de 
keerzijde een grotere af
beelding van datzelfde 
schip met het wapen van 
de marine. De tekst Cele
brating 50 years of the 
Irish Naval Service 

1946-1996 completeert 
het geheel. 
De tweede kaart, met 
een zeqelafdruk van 
32 p. met kinderen die 
in een kring dansen, zet 
het hulpwerk voor kin
deren dat al vijftig jaar 
door het kinderfonds 
Unicef van de Verenig
de Naties wordt ver
richt, in de schijnwer
per. O p de keerzijde is 
het zegelbeeld nog
maals vergroot weerge-

Japan 
Twee briefkaarten wer
den in Japan uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Ouderen. De 
afbeeldingen tonen een 
man met een jongen on
der een paraplu, alsme
de een druiventros. 

Monaco 
'700 Jaar Dynastie van 
de Grimaldi's in Monaco 
1297-1997'is de tekst 
die is afgedrukt op een 

bijzondere envelop, uit
gegeven ter gelegenheid 
van dit jubileum. Ook in 
de zegelindruk (3 frank) 
is het jubileumembleem 
opgenomen. 
De envelop meet 
220x110 mm., is van wit 
papier vervaardigd en 
heeft een zelfklevende 
sluitklep. De verkoopprijs 
bedraagt 3.40 f. 

Rusland 
Verschillende herden
kingen van geboortedata 
waren voor Rusland een 
goede reden om begin 
januari 1997 vijf enve
loppen uit te geven. 
De eerste herdenking be
trof de honderdvijfen-
twintigste geboortedag 
van de componist en pia
nist A .N Skrjabin, die 
leefde van 1872 tot 
1915. Links op de adres
zijde van de envelop een 
illustratieve weergave 
van een oratorium voor 
piano en koor. 
De tweede was de hon-
derdvijftigste geboorte
dag van de geoloog en 
academicus A.P. Kar-
pinski. Hij leefde van 
1847-1936 en was pre
sident van de Academie 
voor Wetenschappen 
van Rusland in 1917 en 
van de Sovjetunie in 
1925. Links op de adres
zijde van de envelop 
zien we een symbolische 
voorstelling van het 
werkterrein van de ge
leerde. 

De derde envelop is ge
wijd aan de honderdvijf-
tigste geboortedag van 
de academicus en stich
ter van de moderne 
aërodynamica N.J. Sjoe
koski (1847-1921). Links 
op de adreszijde van de 
envelop een voorstelling 
van de aero- en hydro-
dynamiek. 
De vierde envelop be
handelt de honderdvijf-
entwintigste geboorte
dag van G.E.Kotelnikow, 
de man die in 1911 een 
speciale parachute uit
vond. Hij leefde van 
1872-1944. Links op de 
adreszijde van de enve
lop een drietal parachu
tespringers. 
De vijfde envelop tenslot 
te is opgedragen aan de 
honderdste geboortedac 
van de bioloog N.P. Tsji 
sjewski (1897-1964). 
Hij deed onderzoek 
naar het verband tussen 
zonneactiviteit en de 



biologie. Links op de 
adreszijde van de enve
lop een symbolische 
voorstelling van zonne-
octiviteit en het leven op 
aarde. 
Verder v/erd nog een 
briefkaart uitgegeven ter 
herdenking van de hon
derdste geboortedag van 
maarschalk S.A. Gowo-
row, die leefde van 
1897-1955. Links op de 
kaart een portret van de 
maarschalk. 

Slovenië 
In het kader van 'UNES
CO 10 jaar cultureel erf
goed' gaf Slovenië een 
briefkaart uit met in de 
zegelafdruk (zonder de 
waarde-aanduiding 
13 T) een afbeelding van 

de grotten van Skocjan. 
Links op de adreszijde 
dezelfde afbeelding in 
een groter formaat. De 
kaart is vervaardigd van 
gerecycled papier en 

Slowakije 
Slowakije gaf twee enve
loppen (8 K. en staatswa
pen in groen) uit, be
stemd voor het postver-
keer met het buitenland. 
De eerste kaart vestigt de 
aandacht op de interna
tionale conferentie die 
van 18 tot en met 20 
september 1996 in Bra-
tislawa werd gehouden. 
De tweede kaart ver
scheen naar aanleiding 
van de tweehonderdvi|r-
tigste geboortedag van 
Moric Benovsky (1746-
1786) en die als Frans 
vertegenwoordiger in di
plomatieke dienst op 
Madagascar werkzaam 
was. Links op de adres
zijde staat een foto van 
hem met een zeilschip en 

i Carle postale 

een landkaart van Ma
dagascar. 
De enveloppen kosten 
9 k. per stuk en meten 
161x115 mm. 

Zuid-Afrika 
Een meeuw in een zegel-
afdruk siert een kerst-
luchtpostblad dat eind 
vorig jaar door Zuid-
Afrika werd uitgegeven. 
De zegelafdruk vermeldt 
geen waarde, maar 
slechts de tekst Buiten
landse Posgeld betaal. 
Ook in het Engels wordt 
duidelijk gemaakt dat het 
port betaald is. 
Een kleurrijke afbeelding 
op de adreszijde toont 
een kerstman met kinde
ren en een aantal ge
schenken. Deze afbeel
ding loopt door tot op de 
afzenderzijde. Het pa
pier waarvan het lucht
postblad is vervaardigd, 
is aan de buitenkant 

lichtblauw en aan de 
binnenkant wit. 

Zweden 
Zweden gaf twee geïllus
treerde briefkaarten uit 
zonder waarde-indruk, 
maar met de tekst 'Brief
kaart met porto/ gereed 
voor verzending en be
taald' en de aanduiding 
'Geldig in Zweden'. 
De kaarten zijn genum
merd op de adreszijde, 
waarbij ook de naam 
wordt vermeld van de 
kunstenaar of fotograaf 
van de op de keerzijde af-

gebeelde herfstmotieven. 
'e ene kaart toont een 

mand met paddestoelen 
en de andere een berg
beek met herfstbladeren. 
Het formaat van de kaar
ten is 180x125 mm. De 
verkoopprijs bedraagt 
10 k. 

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. 

1996 WAS EEN PRIMA BOEKJESJAAR! 
Aland 
Bulgarije 
Faeroer 
Groenland 
Gr.Bri«. 
Gr.Britt. 
Hongarije 
Iran 
IJsland 
Koeweit 
Man, Eiland 
Noorwegen 
Noorwegen 
Polen 
Slowakije 
Tsjetsjenië 
Tsjetsjenië 
USA 
USA 
USA 

Uilen-boekje 
Atlanta 1996, 100 jaar Ol. Spelen 
Vogels 
Kerstmis 1996 
Prestigeboekie E.K. Voetbal 96 
5 boekjes met logo Olymp.Spelen 
Hungana 1100/Boedapest 96 
Bloemenboekje (zeldzaam!) 
Olymp.Spelen, 2 boekjes 
Vrijheidstoren: 3 boekjes 
Vuurtorens 
Norwexboekje uit 1995 met misdruk 
Toeristenboekjes (3 stuks) 
Boekjes met dierenriemzegels (2) 
Alle boekjes uit 1996: 8 stuks 
De eerste boekjes: nr 1/4 
Nr 5/11 met o.a. vogels en vlinders 
Bnefkaartboekje Olymp.Spelen 
Briefkaartboekje bedreigde dieren 
Expenmentele boekjes, per stuk 

ƒ 13,50 
ƒ 18,00 
ƒ 25,00 
ƒ 24,00 
ƒ 26,00 
ƒ 32,50 
ƒ 08,50 
ƒ 77,50 
ƒ 45,00 
ƒ 50,00 
ƒ 19,50 
ƒ 35,00 
ƒ 50,00 
ƒ 19,00 
ƒ 69,00 
ƒ 59,00 
ƒ 34,50 
ƒ 45,00 
ƒ 39,00 
ƒ 20,00 

Vraag onze priiskatalogus Te verknigen door overmaking van ƒ 7,50 op postgiro 1 
1428625tnv Booklets International te Waalwijk Bestellinqen onder ƒ75,00 + 
ƒ 2,50 portokosten: tot ƒ 250,00 + ƒ 9,50 Boven ƒ 250,00 géén portokosten 
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BIJ voorkeur vooruitbetaling. 
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miljoenen xegels VfERELD in bundels van 25 stuks 
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xx /xxx /e 
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lAIULAZElU 
V O O R U SAMENSTELLING: H. GABRIELS EN T.B STEINERSPORK 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Een merkwaardige brief 
uit Oosterhout is afge
beeld in fiet november
nummer van de vereni
ging van dezelfde naam. 
De afstempel ing vertoont 
namelijk een jaartal met 
slechts twee cijfers (69), 
terwijl de vertrekstempels 
in die tiid altijd vier cij
fers hadden. De verkla
ring is dat indertijd in 
Oosterhout het oorspron
kelijke datumblokje is 
zoekgeraakt en vervan
gen door de twee jaarcij
fers uit het 'takje'stempel. 

in het novembernummer 
van Grunopost, het blad 
van de PhilatelistenVer
eeniging Groningen. 

De Ruimtevaart Filate
lieclub Nederland heeft 
te maken met vervalsin
gen van zogeheten 
Taoordbrieven' van 
ruimtevaarders. Dit blijkt 
uit het eerste kwartaal
blad van 1997, waarin 
eerder geuite beschuldi
gingen ten dele worden 
weersproken. Deze on
welkome ontwikkelingen 
zal verzamelaars 

Het zoekraken van een datumblok|e had tot gevolg dot in Oosterhout 
met een stempel werd ontwaard dat slechts twee |aarci|fers bevatte 

Het Belgische blad De 
Postzegel doet al enige 
tijd moeite om het aantal 
zegels in het zeldzame 
type 'Dendermonde kop
staand' te inventariseren. 
In het novembernummer 
wordt gemeld dat de 
stand intussen is geko
men op veertien stuks on
gebruikt en twee stuks 
gestempeld. 

Een niet zo vaak voorko
mend foutje op de trans
portzegel van 80 cent 
(NVPHnummerl206) 
met een afbeelding van 
een binnenvaartschip be
staat uit een zwervend, 
zwevend bakboordlicht. 
Het wordt gesignaleerd 

NE»KRI^N»8(M\ 

Tweemaal de transportzegel van 
80 cent uit 1980, het bakboord
licht IS gaan zweven en is nu bi| 
de letter C te vinden 

hoogstwaarschijnlijk tot 
grote voorzichtigheid bij 
riet aanschaffen van der
gelijke kostbare stukken 
aansporen. 

Nog niet zo lang gele
den is een klein geschrift 
verschenen over de lan
ge en korte breukstreep 
Dij de 1V2 en de 2 ' A 
cent portzegels van Ne
derland. Deze varianten 
zijn de meeste verzame
laars van Nederland en 
Overzeese Gebieden be
kend. Dat ze in deze ru
briek worden gemeld is, 
om er nog eens aan
dacht voor te vragen. 
Deze breukstrepen blij
ken namelijk een eigen 
ontstaansgeschiedenis te 
hebben en niet zozeer 
plaatfouten te zijn, zoals 
tot dusverre is aangeno
men. 
Wie er belangstelling 
voor heeft, kan de publi
katie bestellen door 
f 25. over te maken op 
Postbankrekening 
120484 ten name van L. 
Goldhoorn te Utrecht. 

Al Barid, het blad van de 
contactgroep Islamitische 
Werelcl^ wijdt in het de
cembernummer een 
tweede artikel aan de fir
maperforaties van Egyp

4 

^ » m n i m » M i 

^ " ^ ' ^ I t ? ^ ^ 

■tmilMIIIMMMI 
Deze illustratie uit A/ßonc/toont aan datvergeli|kende metingen bi| 
handmatig aangebrachte Specimenopdrukken zo goed als zinloos 
zi|n 

te. Aan de orde komt de 
letter B, waar veel ban
ken onder gerubriceerd 
kunnen worden. Een an
der onderwerp is de sa
menvatting van een le
zing over Specimenop
drukken, vooral op Per
zische zegels. Een meer 
in het algemeen gelden
de conclusie uit dit artikel 
is wellicht van breder be
lang. Het gaat om een 
waarschuwing, nooit 
vergelijkende metingen 
te doen aan met de nand 
aangebrachte Specimen
opdrukken. Meestal zijn 
dat rubberstempels die, 
als gevolg van de erop 
uitgeoefende ongelijke 
druk, sterke maatafwij
kingen kunnen vertonen. 

De invoering van het 
nieuwe Euromuntsys
teem, uiterlijk in het jaar 
2002, wordt onder ogen 
gezien in het Belgische 
blad De Postzegel van 
januari. De Ecu neeftaf
gedaan, de nieuwe 
munteenheid zal Euro 
heten. Bankbiljetten ko
men er van 5, 10, 50, 
100 en 500 en daarbij 
pasmunten. Deze komen 
er van 1 en 2 Euro en 
van 1,5, 10 en 50 cent. 
De grote vraag, hoe het 
met de postzegels zal lo
pen, kan helaas echter 
nog niemand beant
woorden. 

De Boules de Moulins 
zinken bollen met post 
die tijdens de FransDuit
se oorlog van 1870 aan 
de Seine werden toever
trouwd  vormden in de 
maand oktober in Sin
delfingen, waar de Duit
se Bond jaarlijks een 
grote filatelistische bij
eenkomst organiseert, 
onderwerp van een uit
voerige studie. Van de 
55 tewatergelaten bollen 
is er tijdens de belege
ring niet één uit de Seine 
opgevist. Naderhand is 
er  in een tijdsverloop 
van meer dan honderd 
jaar(!)  een 28tal op

gevist. Niemand weet 
hoeveel er in het Kanaal, 
in zee dus, zijn terecht
gekomen en evenmin is 
bekend, hoeveel er clan
destien nog zijn opgedo
ken. Duidelijk is weldat 
het een onderwerp is 
waar verzamelaars nog 
met veel enthousiasme 

een afzonderlijke fase. 
Hierover nadenkend 
zouden wij in Nederland 
misschien wat minder 
kunnen mopperen. 

Het januarinummer van 
Noorderlicht, het blad 
van de Scandinaviëver
zamelaars, neemt de 
topopbrengst van de 
Zweedse arwijking Tre 
Skillingbanco in geel te 
baat om een andere 
Zweedse zeldzaamheid 
te bespreken. Deze is 
van een cijfertype uit 
1872 genaamd 'ringty
pe'. Bij een aanvullende 
druk in 1878 van de ze
gel van 20 öre in de tan
aing 13 blijkt er in de 

Poststuk, afkomstig uit een Boule de Moulins 

aan werken. Het verslag 
is te vinden in het janu
arinummer van het Gent
se blad Gazette van de 
Filatelie. 

De in deze rubriek al va
ker geciteerde Brazili
aanse correspondent van 
postzegelvereniging 
Eemland uit Soest 
wiens achternaam ver
nuftig verstopt zit in zijn 
pseudoniem Filetalist
vertelt in het januarinum
mer van Eemvizier over 
zijn ervaringen met de 
postbezorging in zijn 
huidige woonplaats. Bui
ten het centrum werd 
geen post besteld; men 
moest hetzij een postbus 
huren (wat kennelijk niet 
eenvoudig was) of een 
kantooradres kunnen in
schakelen. Pas van lie
verlee kwamen er buurt
postkantoren met de mo
gelijkheid van een post
bus, nog weer later kre
gen wijken een postbode 
en nu komt de postbode 
warempel dagelijks 
langs. Dat de postbodes 
langzaam moesten wor
den opgevoed om de ze
gels niet van de brieven 
af te halen is nog weer 

drukkerij iets te zijn mis
gegaan. In een van de 
vier drukvormen moest 
een beschadigd exem
plaar worden vervan
gen. Daarvoor nam men 
een vervanger uit een 
overcomplete vorm voor 
de zegel van 30 öre, wij
zigde daarin het waar
decijfer, maar vergat de 
geschreven waardeaan
duiding trefio eveneens 
aan te passen. Zo kwam 
er dus een zegel tot 
stand met een tegenstrij
dige waardeaandui

Zweedse zeldzaamheid zegel 
met 'dubbele' waardeaancfui 
ding 20 en Tretio 

ding. Er zijn 970 vellen 
van honderd met deze 
fout verkocht. Naar 
schatting zijn daaruit nie 
meer dan honderd 



exemplaren bewaard 
gebleven, waarvan goe
de ongebruikte exempla
ren zo'n 9 0 . 0 0 0 kronen 
noteren. 

Is E-mail- post die over 
de elektronische snelweg 
wordt 'vervoerd' - filate-
listisch? Dit vraagt een 
verzamelaar in het Belgi
sche blad 't Dijkenaartje 
zich in het december
nummer af. W i e daarop 
ja wil antwoorden moet 
zich wel realiseren, dat 
er in de twintigste eeuw 
telexverkeer is geweest 
en dat er ook morsebe-
richten zijn verzonden. In 
beide gevallen ging dat 
draadloos, per teleroon 
of per telegraaf via be
middeling van PTT; de 
berichten werden op pa
pier vastgelegd. Als do-
kument voor de ontv/ik-
keling van het berichten
verkeer hebben zij hun 
waarde, maar een ver
zamelaar van bijvoor
beeld telexberichten 
heeft zich in de filatelie 
nog niet aangediend. 
Dat geeft wefte denken. 

Over de portretten op de 
postzegels van koningin 
Victoria brengt de Stu
diegroep Britannia in het 
nummer van januari een 
uitgebreide studie. Door 
de lange duur van de re
gering van deze koningin 
waren niet alleen voor 
Groot-Brittannië, maar 
voor alle tot het Britse rijk 

behorende gebieden 
steeds weer nieuwe por
tretten voor postzegels 
(en ook voor munten) no
dig. Het artikel wil vooral 
het verband laten zien 
dat bestaat tussen de af
beeldingen op de munten 
en de zegels. Het wil 
daarnaast recht doen 
aan de kunstenaars die 
de portretten hebben ge
schapen, daar zij veelal 
bij de graveurs in de 
schaduw worden gesteld. 

In het januarinummer 
van de filatelistenvereni
ging De Bevelanden is 
een verslag opgenomen 
waaruit blijkt, dat de ge
meente Goes een 'ste
denband' is aangegaan 
met de plaats Panevezys 
in Litouwen. De contac
ten, die zich uitstrekken 
van economie, onder
wijs, milieu en zo meer 
tot sport, recreatie en 
welzijn bewegen zich 
vooralsnog meer op het 
gebied van materiële en 
praktische zaken. Door 
het van tijd tot tijd uitge
ven van een 'Litouws 
journaal' worden de re
laties in stand gehouden. 
O f daarbij al aan filate
lie wordt gedacht ver
meldt het verhaal niet. 

Van tijd tot tijd wordt in 
de filatelistische wereld 
de verzuchting geslaakt, 
dat nog altijd zo weinig 
vrouwen zich tot de fila-
talie aangetrokken voe

len. Het Bestuursbulletin 
van de NVPV van okto
ber heeft ontdekt dat 
deze verzuchting 'bijna' 
zo oud is als de filatelie. 
Al in 1 9 1 6 sprak de 
toenmalige voorzitter 
van de vereniging zich 
in een feestrede uitvoe
rig over dit onderwerp 
uit. Die rede is bewaard 
gebleven in het Neder-
ïandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde van dat 
jaar. De argumentatie 
die de gebrekkige vrou
welijke oelangstelling 
moet verklaren lijkt ook 
nu nog belangrijke ele
menten van waarhe id te 
bevatten. Zo werd ge
constateerd dat vrou
wen zeker goede verza
melaars z i jn , maar zich 
in een vreemde omge
ving niet zo snel aan 
sluiten. Verder zouden 
mannen eerder voor 
hun opinie uitkomen, 
zich door de zienswijze 
van anderen minder la
ten beïnvloeden. O p 
merkingen als: 'hé, doe 
jij daaraan? ' of bijvoor
beeld: 'wat mensen toch 
aan dat verzamelen vin
den' zouden een vrouw 
zeker afschrikken. N o g 
een ander motief zou 
kunnen zijn dat vrou
wen niet zo snel over 
ruime middelen beschik
ken en een deel daar
van eerder aan mode 
en toilet besteden. M a n 
nen hebben veel sneller 
iets over voor liefhebbe

rijen. W a t zeggen psy
chologen hier eigenlijk 
van? 

Het Tolhuis is het blad 
van de Amsterdamse 
Postzegel Jeugdclub. De 
inhoud bestaat gelukkig 
niet uitsluitend uit nieuw
tjes, zoals blijkt uit de 
nummers van november 
en december. Er staat 
een excursie in november 
naar Calais in beschre
ven. Daar werd toen een 
jeugdpostzegeltentoon-
stelling gehouden. Een 
artikefover de tijd, die 
'begint' in Greenwich, 
gaat in feite over de da-
tumgrens. Het zullen vast 
niet alleen de kinderen, 
maar ook de belangstel
lende ouders zijn ge
weest, die iets uit het ver
haal hebben geleerd. Bij
voorbeeld dat in de Be-
ringstraat twee eilanden 
- de Diomeden - door de 
datumgrens worden ge
scheiden. W i e van Klein 
Diomede vertrekt op 
dinsdagmiddag om 12 
uur komt na slechts drie 
kilometer te hebben ge
varen op woensdagmid
dag 12 uur op Groot 
Diomede aan*: 

Een grote verrassing 
bracht het januarinum
mer van de Nieuwsbrief 
van de American Society 
for Netherlands Philately 
(ASNP). In deze naar 
buiten toe ogenschijnlijk 
zo hechte gemeenschap 

NETHERLANDS 
PHILA'i'ELY 

M -

Vblumo 2 1 

is een breuk gekomen 
die heeft geleid tot het 
aftreden van de voorzit
ter. De filatelistische 
werkzaamheden blijken 
echter onverminderd te 
worden voortgezet, in
clusief de scherts. De 
korte berichtjes melden 
dat Martinus Nijhoff in 
1 9 3 4 verstek liet gaan 
bij de opening van de 
brug naar Zaltbommel. 
Het weer was te slecht... 
maar de Koningin was er 
wèl , warm gekleed en 
geschoeid. En mevrouw 
Mari jke van Mol l , direc
teur van de business unit 
Filatelie, wordt een 
handje geholpen in haar 
poging net imago van 
net postzegelverzamelen 
op te vijzelen met de op
merking 'het verzamelen 
ging geweldig totdat de 
PTT met zijn geldmaken-
de tactiek de nobby be
gon te bederven'. 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1996 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekleszegels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekleszegels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cal waarde 
9 IJSLAND PTT verzegeld 1995 0(1996 

10 ENGELAND zonder kerst met HW's 
10A ENGELAND GREETINGS goede vatialie 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEIVIBURG met HW's en groot assortiment 
15 FRANKRIJK prachtig assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslag 
18A NEDERLAND zeernw met toeslag (dubbel papier) 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sortermg mei HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtige variatie met HW's 
22 MALTA moeihikverkriigbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HWs 
24 NIEUW ZEELAND Prachtig modern materiaal 
25 USA kort geknipt en dus zeer veel zegels 
25A USA met 50% kerstzegels 
26 JAPAN werkeliiklantastisch assortiment 

100 GR 

_L 
ƒ 15,-

XJ5r 
U&r 
f 1 ^ . -
ƒ120.-
ƒ 65.-

ƒ 10,-
ƒ 20,-
ƒ 20,-
ƒ 20,-
ƒ 17,-
ƒ 35,-
ƒ 55,-
ƒ 15,-
ƒ 12,-
ƒ 10,-

±_r 
f 20,-
ƒ 36,-
ƒ 95.-
ƒ 19,-

±J5r 
JLik 
J L H : 
UOr 
f 35.- U. 

250 GR 
ƒ 40, 
ƒ 55. 
ƒ 35. 
ƒ 35 
ƒ 40, 
ƒ 30, 

ƒ150. 
ƒ325 
ƒ 22 
ƒ 48, 

ƒ 40, 

ƒ125 
ƒ 35, 
ƒ 28. 
ƒ 22, 

U^ 
f 85. 

ƒ 45. 
ƒ 35, 
f 55. 
f 32. 
f 22-

1KG 
ƒ150. 

ƒ120. 
ƒ130 
ƒ150 
ƒ120. 

ƒ585 

ƒ 85. 

ƒ185 

ƒ155. 
ƒ310 

ƒ135. 
ƒ110. 
ƒ 75. 
ƒ 45. 
ƒ185 
ƒ325. 
ƒ - . 

ƒ130. 
ƒ210. 
ƒ125. 

MISSIEWAAR (aroot- en kleinformaat) 
UI FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr -waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HW's 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 USA onuilgezochlopcoilnummefs 
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat 
MIO NEDERLAND met toeslag 
M i l OOSTENRIJK nieuw in het assortimenl 
Ml 2 CANADA weer leverbaar 

500 GR 
ƒ40.-
ƒ40,-
ƒ40,-
ƒ40,-
ƒ20,-
ƒ40,-
ƒ25,-
ƒ20,-
ƒ40,-
ƒ20,-
ƒ35,-
ƒ40,-

1KG 
ƒ75,-
ƒ75,-

JJir 
JI^ 

ƒ35,-
_IZ5r 

ƒ50,-
ƒ35,-

JI5r 
ƒ40,-
ƒ65,-

JJ5r 

5 KG 
ƒ325,-
ƒ325,-
ƒ325,-
ƒ325,-
ƒ155,-
ƒ325,-
ƒ235,-
ƒ155,-
ƒ325,-
ƒ175,-
ƒ310,-
ƒ325,-

I I Q J A lVir\ Binnenkort is deze super-kilowaar weer leverbaar. Ook deze 
l Ü O L i r u i L / kilowaar wordt steeds schaarser! Wilt u verzekerd zijn van m l Q Q 7 ^° " doosje van 250 gram reserveer dan nu om teleurstelling 

l y j l te voorkomen. Ffichtprijs (onder voorbehoud) ƒ 3 2 5 , -

Nu ook bere ikbaar per E-MAIL: j . h a a r l e m n l @ p i . n e t 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours-wijzigingen voorbetiouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
ƒ 1 5 0 - en 10% boven ƒ 400,- . Deze regeling geldt niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

mailto:j.haarlemnl@pi.net


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

BIEDEN U AAN 
van 15 april 1997 t/m 15 mei 1997 

postfris ongebruikt gebruikt 
NEDERLAND 
cat. nr. 

346/349 
356/373 
356a/d 
402B/403B 
518/537 
681/682 
Luchtpost 1/3 
Luchtpost 12/13 
Postzegels 61/64 
Postzegels 80/106 

Onze prijs 
jaar 

Kon. Wilhelmina 
Guilloche 
combinaties 
Velletjes Legioen 
Kon. Juliana 
Europa 
Allegorie 
Zeemeeuw 
overdrukken 
cijfer 

1946 
1940 
1940 
1942 
1949/51 
1956 
1921 
1951 
1923 
1947/58 

700,00 
220,00 
135,00 
350,00 

1900,00 
60,00 

350,00 
850,00 

70,00 
75,00 

350,00 
150,00 
90,00 

200,00 
650,00 
40,00 
40,00 

450,00 
24,50 
50,00 

95,00 
200,00 
135,00 
350,00 

40,00 
3,00 
4,75 

325,00 
3,75 

15,00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van sene Nr. 

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

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 

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

294 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kllowaar en 

modeltreinen 

enhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

A U S T R A L I Ë 1 9 
VST (eng ) zakcatalogus Australië 1997 kleur 210 biz 
ACS (eng ) zakcatalogus Nieuw Zeeland 1997 kleur 59 bIz 
Michel spec cat Duitsland/Geb 1997 1818 biz 

cat postwaardestukken Duitsland 1997 448 biz 
cat Bildpostkarten Duitsland 1997 264 biz 
cat Overzee deel 7 Australie/Oceame 1997 
wereldcat automaatstroken 1997 

OFK (eng/noors) spec cat Noorwegen 1997 kleur m klassieke 
stempels en brieven 384 biz 

Glanzmann (eng /duits) cat Eerste-Dag-Vluchten 
VR China-Hong Kong-Taiwan-Macao 1949-1995 300 bIz 

SchantI plaatfouten-cat BR Duitsland kleur 216 biz 
plaatfouten-cat SBZ Thüringen kleur 250 plaatfouten 

Knop plaatfouten-cat Duitse Ri|kGermania-Reichspost-zegels 
PCN (ned ) handboek Nederland zegels met firmaperforaties 303 biz 
Herdruk Leiddraad Nederland 1922 m plaatfouten 98 bIz 
PPF (pools) semi-spec cat Polen 1996/7 kleur 231 bIz 

spec cat Polen lokale uitgiften/Poolse gebieden kleur 164 
Harns (eng ) cat USA/Canada 1997 440 bIz 
Scott (eng ) zakcatalogus USA 1997 kleur 336 bIz 
Sassone (Hal) spec cat Italie/Geb 1997 kleur 1000 biz 
Vlastos (eng /grieks) spec cat zegels/stempels Gnekenland 1997 

kleur 634 bIz 
Lollini (frans) wereldcat ruimtevaart op zegels 1997 kleur 400 bIz 
Yvert (frans) cat Olympische Spelen op zegels 1896-1996 300 bIz 

9 7 
19,50 
19,50 
86,00 
59,00 
42,00 
96 00 
42 00 
87,50 
75,00 
25,00 
37,50 
50,00 
48,50 
32,50 
29,50 
29,50 
29,50 
24,50 
72,50 

bIz 

55,00 
97,50 
79,00 

AANBIEDING: ZAKCATALOG11996 per deel ƒ 7,50 
Philex (duits)zak-landencatalogi 1996 prijzen m DM met FDC's m kleur 
Duitsland Frankrijk Groot-Brittannie/Kanaal Luxemburg Oostennjk Spanje 
Vaticaan Ver Europa Ver Naties Zwitserland/Liecht België (zwart/wit) Neder
land (zwart/wit) 
per vier ƒ 25,-; per zes ƒ 35,-; per tien 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 



MERSEY -%-t 
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Ja, stuur mij de onderstaande bestelling Voor het totaal verschuldigde bedrag machtig ik 
EUROCOLLECT om een éénmalige incasso te doen ^ _ 
Mijn (post)banknuinmer is . ' ^Bf^ 

AlUtralH: AintniUi: imtf: 
KI»!nd<cAino1i4wih @f 4,63 NMuur Welliiids4w &{2»J0 160jr Luchthavoi }<ney « » ^ 1.00 
Klassieke Auto-l 4w zelfti @ f 4,65 NUUur - Wetlands mcnillc btok @f25,70 IlttsfMan 
Klassieke Auto'»P*Ml(kl @f 11,65 Natuur - We<l op* Pacific'»? blok® f 23.70 i LochtvaaH 4x2w «h ««OOM 
Klassieke Auto's PrestigcPTb r̂ 25,60 Clrc<ia4«rii. @ f 4.63 x Luchtvaart wuvvdleii(4) Qf« 20 

•Bijdtagc in verpakking en vorzraul- x Luchivnan Folder @R0,0() 
kosten bedrmgl f 5,00 (mei 4 oani|>l vellen) 

Naam 
Adres : Voor oen prijslijst mei alle ovcnge produklen 
Pr AJ/nl • '*'• "W**«"«" "jn l"«" d«»!U«gift= «»I' 
' ^ ' ' ' '™P ' - E««e D ^ Enveloppen Max kaarten « c . 
Handtekening kum u sdinjvcn naar bovenstaand adres 

Stuur deze bon naar. .(f^l^^i-^ ^ 

E E f ^ ^ ä ^ B f e C t Postbus 1030 
mmm-^m^ ^^t^-^ns^ äBOBDOBnOBr 3350 CA Papendrecht 
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OFFICIËLE BELGISCHE CATALOGUS 
WORDT GEHEEL VERNIEUWD 

De officiële Belgische 
postzegelcatalogus 
(OCB) wordt geheel 
vernieuwd. Niet alleen 
krijgt het  nu al impo
sante  boekwerk een 
qroter formaat (ca 17 
Bij 25 centimeter), 
maar ook worden alle 
erin opgenomen 
postzegels opnieuw 
gescand. Er wordt ook 
een nieuwe layout 
van de catalogus
pagina's doorgevoerd 
en vijfennegentig 

procent van alle 
Belgische postzegel
series zullen volledig in 
kleur worden afgebeeld. 
De nu al niet geringe 
hoeveelheid informatie 
zal nog verder worden 
uitgebreid en verbeterd. 
Zo zuilen catalogusnote
ringen worden geïntro
duceerd voor de num
mers 1 en 2 ('epaulet
ten') met de verschillen
de barstempels van de 
kantoren die in België 
op 1 juli 1849 werden 
opengesteld. 

BEROEPSKAMER: 
PREOCATALOGUS 
Tijdens de tentoonstelling 
Carolophilex 97 presen
teert de Belgische Be
roepskamer van Postze
gelhandelaren een ge
specialiseerde catalogus 
die geheel gewijd zaf 
zijn aan de voorafge
stempelde zegels (préo's) 
van België. 

Meer dan zesduizend 
voorafgestempelde ze
gels zullen in deze cata
logus worden beschre
ven en van een prijsnote
ring worden voorzien. 

BELGISCHE BLAUWHELMEN M£T 
SPECIALE ZEGEL VAN 17 F. GEËERD 

| B E L G t Q U E : \ 
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De nieuwe Blauwhelmenzegel van 17 frank 

De soldaten van de vre
de  kortweg Blauwhel
men of Casques Bleues 
genoemd  werden door 
de Belgische PTT op 10 
maart j l. geëerd met de 
hiernaast afgebeelde bij
zondere postzegel van 
17 frank. 
De zegel werd op basis 
van een foto van Vox. 
SID F. Domange ontwor
pen door Myriam Voz en 
en Thierry Martin van het 
Design Office van De 
Post. De rasterdiepdruk
zegel is in vellen van 30 
stuks vervaardigd (Zegel
drukkerij, Mechelen). 

NATIONALE TENTOONSTELLING IN 
CHARLEROI: CAROLOPHILEXJUNEX 97 

CAROLOPHILEX 

6000 

2 5  0 5  1 9 9 7 
SJOÜRNEE DE IA 
i F E D E R A T I O 

6000 CHARLERO 

De drie bijzondere stempels die tijdens de nationale tentoon
stelling CarolophilexJunex 97'm gebruik zullen zijn. 

Op 23, 24 en 25 mei 
wordt in Charleroi de 
nationale expositie 
CarolophilexJunex 97 
gehouden, georgani
seerd door de Konink
lijke Landsbond der 
Belgische Postzegel
kringen (KLBP). Plaats: 
Hal 2, Palais des Ex
positions de Charleroi, 
Avenue de 1'Europe 

2 1 . In Charleroi is de 
voorverkoop van de 
tweelingemissie van Ita
lië en België (koningin 
Paola) en van de Jom
mefeezegel. Er zijn di
verse speciale stempels 
in gebruik. Openingstij
den: op 23 /5 van 14
18 uur, op 24 en 25 
mei van 1018 uur. Zie 
ook pagina 254. 

WEER TWEE 
VOGELTJES ERBIJ 

De succesvolle reeks fran
keerzegels 'vogeltjes' van 
André Buzin  in de wan
deling bekend als de 'vo
fleitjes'  is op 10 maart 
15 f., motkop) en 7 april 

(50 f., veldleeuwerik) met 
twee nieuwe waarden uit
gebreid. De zegels zijn in 
vellen van 50, respectie
velijk 30 zegels in raster
diepdruk vervaardigd (Ze
geldrukkerij Mechefen). 

EMISSIEKALENDER 
APRIL EN MEI 
7 apr i l : 
Dag van de Postzegel; 1 
zegel van 17 f. (graveur 
Constant Spinoy). 
2 1 apr i l : 
Paul Delvaux; 3 zegels 
met waarden van 15 ,17 
en 32 f. (schilderijen van 
Paul Delvaux). 
Luikse Floraliën; 1 zegel 
van 17 f. (bloemen en 
planten). 
5 mei : 
Sport; 2 zegels van 
1 7F4 f. (judo mannen en 
judo vrouwen). 
2 6 mei : 
Koningin Paola; 1 zegel 
van 17 f. (gemeenschap
pelijke uitgifte met Italië). 
Jeugdfilatelie; 1 zegel 
van 17 f. ('Jommeke', 
stripfiguur van Jef Nys). 

VERHALEN EN 
LEGENDEN 

Op 1 o maart verschenen 
in België de jaarlijkse Eu
ropazegels. Het door 
Posteurop gekozen the
ma van de zegels  'Ver
halen en legenden'  is 
door De Post ingevuld 
door een zegel van 17 
frank te wijden aan de 

legende vanDe Bokken
rijders (Vlaanderen) en 
door de uitgifte van een 
zegel van 30 frank die 
Jean de Berneou (Wallo
nië) als onderwerp heeft. 
De Belgische Europaze
gels zijn ontworpen door 
René Hausman en wer
den in rasterdiepdruk 
vervaardigd door de Ze
geldrukkerij in Mechelen. 
De vellen zijn dertig ze
gels groot. 

OPERAZANGERS EN 
ZANGERESSEN 
In de vorige aflevering 
van deze rubriek werd de 
emissie 'Operazangers er 
zangeressen' al gemeld. 
We kunnen nu ook de ze 
gels laten zien. 

Marie Sasse (18341907) 

Ernestvan Dl |ck (18611923) 

m 

Clara Clairbert( 18991970) 

Deze p a g i n a v^ordt u a a n g e b o d e n door De Post, Directie Filatelie, Muntcent rum, B  1 0 0 0 Brussel (België). 
In format ie over een a b o n n e m e n t o p d e nieu>ve uitgiften van België >vordt o p dit adres verstrekt . 



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

U kunt ons de 
gehele week 
bereiken van 
8.0022.00 uur. 

J . L . d e T r o y e , Bosb. Toussaintlaan 51,1215 CB Hilversum, tel./fax 0356219470, autotel. 0653353512 

V Ó Ó R U V E R K O O P T , B E L O N S ! 
Postzegelhandel 
Q U I R I J N S A M S T E R D A M 

Reiskosten

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

• • * • * • * ♦ • * • * • • • * * • • • • • • • ♦ • * • • * • • • • • * * * • * ! 

38® GESPECIALISEERDE VEILING VOOR 
THEMATISCHE FILATELIE, POST

GESCHIEDENIS, POSTMECHANISATIE 
EN HISTORISCHE DOCUMENTEN 

In juni houd ik weer mijn 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 
postwaardestukken van het Duitse Rijk, vroege geïllustreerde 
postwaardestukken 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 WereldposTunie 
en een groot aantal weinig gevraagde thema s zoals Esperanto film 
en bioscoop carnaval meteorologie circus etc Een onder 
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 dan 1000 
thema s en motieven Meer dan de helft van alle stukken zijn tussen de 
tekst of op aparte fotopagina s afgebeeld 
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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 olstublief in het 
Duits Engels of Frans U kunt ons ook bezoeken in onze stand op 
Philatelia (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 
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SUPER KILOVlfAAR 
GROOTFORMAAT ZEGELS 
Australië 
België 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Eng Gebieden 
Oostenrijk 
Frankrijk 
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 
leuke mix met nieuw 
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 
35,00 
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 

60,00 
50,00 

35,00 
40,00 

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

SOOgr 
45,00 

67,50 
45,00 

65,00 

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

AANBIEDING: 100 GRAM GROOTFORMAAT FLORA EN 
FAUNA ƒ 30,00 ZEER MOEILIJK 

NU O O K B E S T E L L E N P E R 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 PRIJSLUST 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 

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

- V A N V L I E T blijft uniek in nederland 
W i j zijn sedert meer dan 5 jaar gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels in welke vorm dan ook In deze 5 jaar zijn 
we uitgegroeid tot de grootste partijenhandel van Nederland met een continu aanbod van meer dan 5 0 0 kavels 
Hoewel we steeds vaker geïmiteerd worden, waaruit onze succesformule blijkt, kunnen we maandelijks meer tevreden klanten 
bedienen Door onze eenvoudige opzet kunnen we de prijzen laag houden en de kwaliteit hoog. Bij ons geen grote "veel 
qeschreeuw en weinig wol" advertenties U kunt profiteren van onze voordelige aanbiedinaen, dat Ü zonder enig risico bij ons 
Koopt is inmiddels genoegzaam bekend Ook een bezoek aan ons bescheiden kantoor Steffen we zeer op prijs en onder het genot 
van een kop koffie komen w e beslist tot zaken 

PZH Fa. Van VLIET 
Ugcfielseweg 50 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 

PROBEER ONS EN VRAAG VOORRAADLIJST A A N BIJ: 

Tel. 055-5416108 
Fax 055-5340375 

Geopend 
donderdag/vrijdag 14.00-17.00 
zaterdag 10.00-16.00 

http://COMPUSERVE.COM


UITGIFIEIU SAMENSTELLING: MEVR A C VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dat zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von moort (3) 
op bladzijde 223 
Als bi| een zegel geen omscbriiving 
wordt gegeven don IS de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont 
vangen 
Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch in dot derge-
li|ke emissies in lenloonstellingscollec 
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
3 - 5 - ' 9 7 . Eerste unihockey we
reldkampioenschap voor vrouwen 
('floorball': te spelen met kunst
stof sticks en plastic bal). 
3.40 Fm. Spelmoment. 
9 - 5 - ' 9 7 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
2.90 Fm. 'Duivelsdons met domi
neesvrouw'. 
3 0 - 5 - ' 9 7 . Kasteel Kastelholm; 
zeshonderdste verjaardag van de 
unie van Kalmor. 
2.40 Fm. Kasteel Kastelholm, wa
pen. 
9 - 6 - ' 9 7 . Vijfenzeventig jaar 
zelfbestuur. 
Blok van 20.- Fm. Zegel met holo
gram (getal 75 en schip), afbeel-
aing blok doorlopend op zegel 
standbeeld 'Hovets Folk' van Motti 
Haupt(1971). 

ALBANIË 
5 -11 - ' 96 . Christelijke voorstel
lingen. 
Blök met 85,5,251. en vignet. 
Resp. twee verschillende boekban
den, twee verschillende boekbe-
slogen. 
1 1 - 1 1 - ' 9 6 . Vijftig jaar Unicef*; 
kindertekeninoen. 
5,10,25,50 [ Resp. prinses, pop, 
meer met vissen en zeesterren, 
haven. 
20-12-'96.Honderdvijfentwin-

tigste geboortedag van dichter en 
politicus GjergjFisntal 1871-
1940). 
10,601. Portret, wapen, boek, 
schrijfveer; portret en strijdtoneel. 

ANDORRA FRANS 
2 4 - 3 - ' 9 7 . Sport; volleybal. 
3.- F. Gestileerde spelers aan het 
net. 

BELGIË 
Zie de rubriek Verzamelgebied 
fie/g/ë elders in dit nummer. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
25 -11 - '96 . Dag van Bosnië. 
120 din. Landkoort en wapen. 
2 5 - 1 1 - ' 9 6 . Europese festivals; 
winterfeest in Sarajevo. 
100 din. Moskee in winterland
schap. 

CYPRUS 
24 -3 - ' 97 . Posen 1997; schilde
rijen. 
15,25 c. Resp. 'het laatste avond
maal', 'de kruisiaing'. 
2 4 - 3 - ' 9 7 . Finale Europese bas
ketbalbeker voor clubs (mannen). 
30 c. Spelmoment. 

CYPRUS TURKS 
31-l- '97.Schilderijen. 
25.000,70.000 TL. Schilderijen 
van Lebibe Sonuc en Ruzen Ato-
kan. 

DUITSLAND 
6 -3 - ' 97 . Vijfhonderd jaar 'Leip
ziger Messe'. 
100 Pf. Nieuwe beurshal en beeld
merk. 
6-3 - ' 97 . Duitse architectuur na 
1945. 
Blok met vier zegels van 100 Pf. 
Resp. 'Philharmonie' in Berlijn van 
Hans Scharoun (bouw 1960-
1963), 'Nationalgalerie' van Mies 
van der Robe (1962-1968),'Wall
fahrtskirche Mario, Konigin des 
Friedens' in Neviges (pelgrims-
kerk) von Gottfried Böhm (1968), 
Duits paviljoen wereldtentoonstel

ling Montreal (1967). 
10-3 - '97 . Stad Straubing 1100 
jaar geleden gesticht. 
100 Pf. Stadsgezicht. 

ESTLAND 
l l - 2 - ' 9 7 . Vuurtorens. 
3.30 kr. Vuurtoren van eiland 
Ruhnu(1877). 

FINLAND 
3 0 - 1 - ' 9 7 . Wereldkampioen
schap ijshockey Helsinki 1997. 
2.80 Fm. 
4 -3 - ' 97 . Europa 1996; thema 
'sogen en legenden'. 
3.20,3.40 Fm. Twee verschillende 
afbeeldingen van het meisje dat 
een gouden gans werd (boek van 
Annukko en Somuli Aikio, illustra
ties van Mika Lounis, 1982). 
4 -3 - ' 97 . Fauna. 
2.80 Fm. Lepus timidus. 
18-3 - '97 . Flora. 
Velletje met tien zegels 'eerste 
klos' met een verkoopwaarde van 
28.- Fm. Prunus podus. . 
18-3 - '97 . Sport. 
3.40 Fm. Atleet Paovo Nurmi ('the 
flying Finn') tijdens de Olympische 
spelen Parijs 1924. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 3/226. 
1 - 3 - ' 9 7 . Tovant - Indre-et-Loire. 
6.70 F. Schildering uit de St.-Nico-
laaskerk in Tovant met afbeelding 
van 'twee mannen onderweg' 
(mogelijk Kom met als offer 
'vruchten van het veld' en Abel 
met lomsvocht). 
17-3 - '97 . Dag van de postzegel; 
type Mouchon 1902 (Yvert nr. 
124); toeslagzegel. 
3.00-1^0.60 F. Afbeelding van'zit
tende de wet lezende vrouw'. 
Postzegelboekje met vier zegels 
van 3.- F. en drie zegels van 
3.00-^0.60 F. 
17-3-'97.Mil lau-Aveyron. 
3.- F. Stadsgezicht met belfort en 
stroomgebied van de Torn. 
l - 4 - ' 9 7 . Serie kunst; Bernard 
Moninot. 

6.70 F. Schilderij geïnspireerd op 
zijn werk 'Constellations' (1991). 

GRIEKENLAND 
12-2 - '97 . Herdenking Andreas 
G.Popondreou (1919-1996). 
80,120,150,500 Dr. Resp. por
tret met op achtergrond bul, Uret 
en boeken; portret (met pijp) en 
mensen die vliegtuig verlaten; 
portret met gebouw op achter
grond; portret (met bril) en vlag 
op achtergrond. 

GR00T-6RITTANNIË 
Aanvulling melding 2/146 'wens-
zegels'' wetenschappelijke nomen 
flora luiden Gentiana ocaulis. 
Magnolia grondiflora. Camellia 
japonica, Tulipo, Fuchsia 'Princess 
of Wales', Tulipa gesneriona, Guz-
monia splendens. Iris lotifolio, 
Hippeostrum rutilum, Passiflora 
coerulea. 
11 - 3 - ' 9 6 . Veertienhonderdste 
sterfdag van St. Columbo van het 
Schotse eiland lona en komst van 
St. Augustinus (benedictijnermon
nik, kwam vanuit Rome met veer
tig monniken naar Engeland) 
1400 joor geleden. 
26,37,43,63 p. Resp. St. Colum
bo steekt Ierse zee over, schrijven
de St. Columba, doop door Augus
tinus van koning Ethelbert (koning 
van Kent en de eerste gekerstende 
Engelse koning), aartsbisschop Au
gustinus voor de kathedraal van 
Canterbury. 

HONGARIJE 
16-1 - ' 9 7 . Belangrijke Hongaarse 
letterkundigen. III; portretten. 
27 Ft. Tweemaal. Resp. honderd-
vijftigste geboortedag van Kolman 
Mikszóth (1847-1910), ofbeeldin-
|en uit De Wonderporoplu; hon-
ierdste geboortedag van Aron 

Tomósi (1897-1966), afbeeldingen 
ontleend aan roman Abel in het 
oerwoud en Mathias de ijsbreker. 

ITALIË 
Afbeelding melding 3/226. 

JOEGOSLAVIË 
31 -10 - ' 96 . Vijfenzeventig joor 
postspaorbank. 
1.50 Ndin. Munten, bankbopier, 
'creditcard'. 
8 - 1 1 - ' 9 6 . Honderd joor voetbal 
in Servië. 
1.50 Ndin. Keeper stopt bol. 
25 -11 - '96 . Archeologie; 
museumvoorwerpen. 
1.50,2.50 Ndin. Beide tweemaal. 
Resp. vrouwenfiguur met kind 
(3500 jaar voor Christus), reliëf 
(tweede eeuw), vrouwenfiguur 
(5000 jaar voor Christus), vrou
wenhoofd (derde eeuw). 
10-12 - '96 . Kunst; iconen. 
1.50,2.50 Ndin. Resp.'Moria 
Boodschap' (van Nikola Neskovic, 
1778), 'Moria met Kind' (Venetië, 
zestiende/zeventiende eeuw), 
'Christus' Geboorte' (Rusland, 
achttiende eeuw), 'Palmzondag' 
(van Stonoje Popovic, achttiende 
eeuw). 

KROATIË 
11-11- '96 . Bedevaartsplaats 
'Moeder Gods van Remete' in 
Zagreb; verplichte bijplokzegel 
0.65 kn. Genadebeeld. 
16-1 - ' 9 7 . Honderd joor film in 
Kroatië; films. 
1.40 kn. Driemaal. Resp. 'Votros-
lov Lisinski' (regisseur Oktovijon 
Miletic), tekenfilm 'Professor Bal-
tozar' (producent 'Zaareb-Film'), 
'Tko pjevo, zlo ne misli'; Wie zingt 
heeft geen kwaad in zich. (Kreso 
Golik). 
7-2 - '97 . Belangrijke Europe
anen. 
2.20,3.60 Kn. Resp. vierhonderd-
vijftigste geboortedag van Miguel 
de Cervantes (1547-1616, schrij
ver van 'Don Quijote'), windmolen 
en ezel; zeshonderdste geboorte
dag van Johannes Gutenberg 
(1397-1468, letterstempels met in 
spiegelbeeld hoofdletters Guten-

LETLAND 
5-2- '97 . Fronkeerzegels provin-



cie- en stadswapens (herdrukken). 
O.Ol, 0.02 Lvl.Resp. Kurzeme, 
Auce. 
8-2 - '97 . Vijfenzeventig jaar na
tuurbehoud; vogels. 
0.10,0.20,0.30 Lvl.Resp. Capri-
mulgus europaeus, Aquila clanga, 
Acrocephalus paludicola. 

MACEDONIË 
14-9- '96 . Rode Kruis, week van 
de t.b.c.-bestrijding; verplichte bij-
plakzegel. 
1 den. Symbolische afbeeldingen 
(longen, wereldbol). 

MADEIRA 
12-2 - '97 . Vlinders. 
49.-,80.-,100.-,140.-e.Resp. 
Eumichtis olbostigmata, Menophra 
moderoe, Vanessa indico, Pieris 
brossicoe. 

MAN 
12-2- '97 . Lente op het eiland 
Man. 
20,24,43,63 p. Resp. lentefiora 
(primula's) met op ocntergrond 
'stone ring Cashtyl ny Ard', 
'Looghtan'-schaop met lammetjes 
en bfoemen, 'Mollard'-moeder-
eend met kuikens, kikker met kik-
kerdril en eend met kuiken. 
12-2- '97 . Uilen. 
20,24,31,36,32,56 p.; blok 
met zegel van £ 1.20. Resp. Tyto 
alba, Asio flammeus, Asio otus, 
Athene noctua, Nyctea scandiaca, 
Strix aluco; Asio otus met op blok-
rond vermelding 'Hong Kong 97'. 

MOLDAVIË 
12-12- '96 . Kerstmis 1996; toe
slagzegels. 
0.10 L, 2.20 L.+30B., 
2.801-1^50 8. Resp. Zingende kin
deren op Driekoningen, ster met 
moeder en kind als middelpunt, 
kinderen versieren kerstboom. 

MONACO 
12-12-'96.Zeiljachtclubvan 
Monaco. 
3.- F. Zeiljachten en zeilboten, 
:lubembleem. 
19-12- '96. Eenentwintigste in-
ernotionaol circusfestival (1997). 
).- F. Clown. 
19-12- '96. Dertigste internatio

naal concours 'bloemsierkunst' 
(1997). 
3.80 F. Camelia 'Double Rouge'. 
19-12- '96 . Zestigste internatio
nale hondententoonstelling 
(1997). 
4.40 F. Afghaan. 
19-12- '96. Zevenendertigste in
ternationaal televisiefestival 
(1997). 
4.90 F. Bronzen kop met recht
hoekige uitsnede. 
19-12- '96. Inheemse flora. 
5.- F. Campanula medium en 
Ceratonia siliquo. 
19-12-'96. 'Monaco 97'inter
nationale postzegeltentoonstel
ling; zestig jaar postadministrotie. 
3.- F. Tweemoal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Paleis, 
prenten, scnilder- en groveermo-
terioal, postzegels, loep, envelop
pen, tentoonstellingsgebouw. 
19-12- '96 . Zevenhonderd jaar 
dynastie der Grimoldi's in Monaco, 
1(1997). 
2.70 F. Zegel van Rainier III. 
19-12- '96 . Autosport. 
3.- F. Racewagens, silhouet van 
Monte Carlo, wereldbol, clubwa-
pen, finishvlag. 

OEKRAÏNE 
16-11- '96 . Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag van worstel
kampioen Iwan Pidubnij (1871 -
1949). 
40 k. De kampioen. 
23-11 - '96 . Eerste Oekraïense 
zuidpoolexpeditie. 
20 k. Poolstation. 
2 3 - 1 1 - ' 9 6 . Het rode boek; be
dreigde fauna en flora. 
20,40 k. Verbonden door vignet. 
Resp. narcis, edelweiss; vignet met 
berglandschap. 

OOSTENRIJK 
21 -3 - '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
7.- S. 'Die grausame Rosalia von 
Forchtenstein' (geest von Rosolia 
boven kasteel Forchtenstein). 
21 -3 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van componist Erich Wolfgong 
Korngold. 
20.- S. Operascène uit 'Die tote 
Stadt'. 
21-3 - '97 . Vijftig jaar'Verbund

konzern' (elektriciteit). 
6.- S. Symbolische voorstelling. 

POLEN 
27 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
40,50 gr. Resp. kerstman met 
slee. Zingende kinderen op Drie
koningen. 
4 - 1 2 - ' 9 6 . Fauna; Bison nonasus. 
Strook met vier zegels van 55 gr. 
Verschillende afbeeldingen. 
10-12- '96 . Eerbetoon aan dich
teres Wislawa Szymborska (gebo
ren in 1923, Nobelprijs voor lite
ratuur in 1996). 
1 zl. Portret. 

PORTUGAL 
12-2 - '97 . De zeeweg naar In-
dië; schepen. 
49.-, 80.-, 100.-, 140.-e. Resp. 
Portugees galjoen (zestiende 
eeuw), 'Principe da Beira' (1774-
1784), twee verschillende afbeel
dingen van fregat 'D. Fernando II 
e Gloria'(1843-1963). 
20 -2 - ' 97 . Drugsbestrijding; pre
ventieprogramma 'Proiecto Vida'. 
80.- e. Mannetje met bloem, tekst 
'Nao o Droga - Sim d Vida' (nee 
tegen drugs, ja tegen leven). 

RUSLAND 
2 1 - 1 - ' 9 7 . Flora. 
500 r. (tweemaal), 1000 r. 
(driemaal). Resp. Chaenomeles 
japonica. Amygdalus triloba, Cyti-
sus scoparius. Rosa pimpinellifolia, 
Philadelphus coronarius. 

SAN MARINO 
12 -2 - '97 . Wereldkampioen
schap alpineskien Sestrière 1997. 
Blok met vier zegels van 1000 L. 
Doorlopend beeld. Humoristische 
afbeelaing van afdaling. 
12-2 - '97 . Serie'grote steden', 
XV (eerste in blokformaat); Hong
kong. 
Blok met twee zegels van 750 L. 
Gezicht op Hongkong. Resp. 
situatie in 1897 en in 1997; blok 
met satellietfoto. 
21 -3 - ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
650,750 L. Legenden over de 
Dalmatische beeldhouwer Marino 
op de berg Titano. 
21-3-'97.Kastelen. 

100,200,250,400,500,550, 
650,750,5000 L. Resp. 'Acquavi-
va', 'Borgomaggiore', 'Chiesanuo-
vo', 'Domognono', 'Faetano', 'Fio-
rentino', 'Montegiardino', 'Serro-
valle', 'San Marino'; alle afbeel
dingen met wapen. 

SLOWAKIJE 
18-12- '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
3 Sk. Michal Martikan, winnaar 
kanoslalom. 
18-12- '96 . Dag van de postze
gel. 
3 Sk. met samenhanqend vignet. 
Portret van postzegeFontwerper 
Martin Benko (1888-1971), ont
werp 'vrouw met dubbelkruis (Lo-
tharings of patriarchaal kruis) en 
duif'; vignet met 'lezende vrouw'. 

SPANJE 
30 -1 - ' 97 . Met uitsterven be
dreigde fauna, l i . 
32 P. 'Gineto' (genet). 
28-2 - '97 . 'Juvenia 97'; vijftien
de nationale postzegeltentoonstel
ling voor de jeugd. 
32 P. Tentoonstellingsposter (als 
monnik verkleed kind met kruis, 
op achtergrond 'El Puerto de Santa 
Maria') van José Sanchez Gonza
lez. 

TSJECHIË 
20 -1 - ' 97 . Traditie van postze
gels ontwerpen; zegel op zegel. 
3.60 Kc.Yvertnr. 160. 

WITRUSLAND 
14-11- '96 . Honderd jaar tele
foondienst in Minsk. 
2000 r. Straatgezichten, oud en 
nieuw telefoontoestel. 
2 1 - 1 1 - ' 9 6 . Frankeerzegel type 
'nieuw wapen'. 
200 r. Wapen. 

IJSUND 
6 -3 - '97 . Schilderijen. 
150.00,200.00 kr. Resp.'Island-
slog' (IJslandse melodie) van Sva-
varGudnason(1909-1988),'Hö-
fin' (de haven) van Thorvaldur 
Skülason (1906-1984). 

ZWEDEN 
Afbeelding melding 3/227. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
20-12-'96.Frankeerzegels,l. 
Twee woorden. 
1 0 - 1 - ' 9 7 . Komeelochtigen (Ca-
melidoe). 
400,600,800,1000,1200,1500 
Afg.; blok van 4000 Afg. Resp. 
Lama vicugna. Lama guanicoe, 
Comelus dromedorius. Lama 
guanicoe pocos. Lama guanicoe 
glama, Comelus ferus boctrionus; 
Comelus dromedorius. 
8-3 - '97 . Kaften. 
30,50,100,200,300,500 Afg.; 
blok van 1200 Afo. Resp.'Norwe
gian forest', 'Rogaoli', 'longhair 
Scottish fold', 'Oriental longhair', 
'Manx', 'Sphynx'; 'Manx'. 

ALGERIJE 
16 -4 - '96 . Dag von wetenschap-
pelijk-technisch onderwijs. 
5.-, 16.-, 23.-Dh. Resp.'personal 
computer'; duif, gestileerde tech
nische tekening; open boek met 
technisch tekenmateriaal en ruim
temotieven. 
6-5 - '96 . Bodemschatten; mine
ralen. 
10.-, 20.- Dh. Resp. ertsgroeve in 
Djebel Quenza, goudvindploots in 
Tirek-Amesmesso. 
12-6 - '96 . Vlinders. 
5.-, 10.-, 20.-, 23.-Dh. Resp. 
Pondoriano pandora, Coenonym-
pho pomphilus, Cynthia cordui, 
Melanorgio golatneo. 
26 -6 - ' 96 . Internationole dog te
gen drugshandel en -misbruik. 
5.- Dh. Symbolische voorstelling. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
Aanvulling melding 2/147 'kerst
mis 1996': schilderijen van Filippo 
Lippi met woorden van 60,90 c, 
$ 1 . - , 1.20,1.60,1.75; twee blok
ken van $ 6.-. 

ARGENTINIË 
l - 2 - ' 9 7 . Mijnbouw. 
S 0.75,1.25. Resp. exploitatie 
van granietrotsen (met drilboor), 
van borax (met boormachine). 

ARMENIË 
30 -3 - ' 96 . Fronkeerzegels; over
drukken. 



40,100,150,2000. op 0.1 OD. 
2 4 / 3 0  4  ' 9 6 . Belangrijke per
sonen, III. 
90 D. Driemaal met samenban
gend vignet. Resp. toneelschrijver 
en diplomaat Aleksandr Griboje
dow (17951928), Kotbolikos 
Khrimian Hayrick (18201907) en 
kerk, admiraal van de Russische 
marine Lazar Serebryakow (Gbo
zarArtsatogortsian, 17951862) 
en slagschepen. 
3 0  4  ' 9 6 . Nelson Stepanian 
(19131944, oorlogsvlieger en 
tweevoudig held van de Sovjet
unie). 
90 D. Portret en strategieoverleg. 
35  '96 . Vijfenzeventig jaar 
Armeens Rode Kruis. 
60 D. Engel, rood kruis. 
3 5  ' 96 . Honderd jaar film 
(1995). 
60 D. Stoomlocomotief (naar een 
filmpje van de gebroeders Lumiè
re). 
3 5  ' 96 . Fauna en flora, midie
ren en prehistorische tekeningen. 
40,60 D. Resp. Capra aegagrus, 
Ponthero parous; beeldmerk. 
2 0  5  ' 9 6 . Belangrijke personen, 
IV. 
90 D. Portret van Noorse poolon
derzoeker, zoöloog, oceanogroof, 
diplomaat en Nobelprijswinnaar 
voor de vrede Fridtjof Nansen 
(18611930), l andUr t , zeilschip 
'From'. 
2 5  6  ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
40,60,90 D. In samenhang. 
Resp. wielrennen, binkstapsprong, 
worstelen. 
25 6  ' 96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
60 D. Fakkeldrager. 
159  '96 . Tweeéndertigste 
schoakolympiade, Jerevan. 
40 D. Viermaal. Resp. partij Tigron 
PetrosjonMichail Botwinnik (we
reldkampioenschap 1963, Moskou), 
Gory KasparowAnotoli Korpow (we
reldkampioenschap 1986, Lenin
grad), Genrikh Kasparian (toernooi 
van tijdschrift 'schaken in de USSR', 
1939), tentoonstellingsembleem 
(schaakbord); postzegelboekje. 
20 9  ' 96 . Herdenking schaak
meester Tigron Petrosjan (1929
1984). 

90 D. Portret, 'Tigron Petrosjan'
gebouw in Jerevan. 
2010  '96 . WWF*; fauna 
(Capro aegagrus aegagrus). 
70,100,130,350 0.; blok met de 
vier woorden; postzegelboekje. 

ARUBA 
231  ' 9 7 . Jaar van Papiamento 
1997. 
50,140 c. Resp. spelende kinde
ren aan zee, pool met barden 
'scucha','skirbi','lesoypopia', 
'Papiamento' (luister, schrijf, lees 
en spreek, Papiamento); symboli
sche voorstelling met tekst 'nos 
Papiamento', rijzende zon en 
woorden in Popioments. 

BAHAMAS 
l  7  ' 96 . Fronkeerzegel 'schel
pen'. 
SlO.Charoniavoriegota. 

BAHRAIN 
84  '96 . Uitgiftedatum melding 
7/8/555 'parels duiken'. 
152 '97 . Zestigste verjaardag 
van 'Bahrain Refinery' (olieraffi
naderij). 
80,200,250 fils. Drie dezelfde 
afbeeldingen in verschillende 
kleuren met portret van de emir 
en olietanks, raffinaderij en ex
port (schip). 

BANGLADESH 
201  ' 9 6 . Zeventwintigste sterf
dag van studentenleider Amonul
loh Mohammad Asoduzzaman 
(19421969). 
2 T. Portret. 

BARBUDA 
2 8  l  ' 9 7 . Kerstmis 1996; op

druk 'Borbudo Mail' op kerstemis

sie (zie onder Antigua en Barbu

da). 

BENIN 
Aanvulling melding 11/796 
'vogels'. 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
van 1000 F. 
Aanvulling melding 11/796 'pad
destoelen'. 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
von 1000 F. Resp. Strophorio cu
bensis, Psilocybe zapotecorum. 

Psilocybe mexicono, Concocybe si
ligineoides, Psilocybe coerulescens 
mazatecorum, Psilocybe coerules
cens nigripes; Psilocybe azteco
rum. 
Aanvulling melding 12/872 'paar
den'. 
40,50,75,100,135,200 F. 
Resp. drie verschillende afbeeldin
gen van bruin paard, merrie met 
veulen, twee appelschimmels, ap
pelschimmel. 
Aanvulling melding 12/872 'pre
historische dieren'. 
40,50,75,100,135,200 F. 
Resp. Longisquomo, Dimorpho
don, Dunkleosteos, Eryops, Pelo
neustes, Deinonychos. 
Aanvulling melding 3/228 'hoef
dieren'. 
40,50,75,100,135,200 F. 
Resp. antilope, waterbok, kaffer
buftel, gnoe, okapi, koedoe. 
Aanvulling melding 3/228 'zee
zoogdieren'. 
40,50,75,100,135,200 F. Wal
vissen en dolfijnen. 
2 8  1  ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996 (mogelijk melding 
9/634). 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
van 1000 F. Resp. schoonsprin
gen, tennis, atletiek, turnen, ge
wichtheffen, schieten; waterpolo. 
102'96.Wereldvoetbalbeker 
Frankrijk 1998. 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
van 200 F. Spelmomenten. 
103  '96 . Vlinders. 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
van 1000 F. 
2 5  ' 96 . Vijftiende congres van 
de regionale 'Lions International' 
in Cotonou. 
135,150,200 F. Beeldmerk. 
106  '96 . In het wild levende 
katten (melding 9/634). 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
van 1000 F. 
2 0  6  ' 9 6 . Honderd jaar 'Olym
piofilotelie'. 
Blok met 40,50,75,100 F Resp. 
gouden medaille hardlopen, olym
pisch vuur. Pierre de Coubertin, 
landkaart. 
27'96.'0lymphilex 96'(mel
ding 9/634). 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
van 1000 F. Resp. atletiek. 

kanoën, turnen, voetbal, tennis, 
bosebol; basketbal. 
257  '96 . Cactussen (melding 
9/634). 
40,50,75,100,135,200 F. 
Resp. Porodio subterroneo, Astro
pbytum senile, Echinocereus me

lonocentrus, Turbinicarpus klinke

rionus, Astropbytum capricorne, 
Neolloydia grondifloro. 
2012 '96 . Vijftiende congres 
van de 'Lions Club'. 
100 F. 
2712 '96 . Wapens. 
100 F. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 3/228. 
171  ' 9 7 . Rio de Janeiro kondi
doot als gaststad voor de achten
twintigste moderne Olympische 
spelen in 2004. 
Zegel '1° Porte Nocionol'. Gezicht 
op Rio de Janeiro met 'suiker
brood', tekst 'Rio 2004'. 
2 5  l  ' 9 7 . Serie'America 
Upaep*'; de postbode. 
Zegel 'first domestic postage'. 
Strip met negen afbeeldingen 
waarvan acht met lachende post
bode en blije en verdrietig kijken
de brieflezers, negende plaatje 
met vermelding 'America 
Upoep*'. 

BRUNEI 
157 '96 . Vijftigste verjoordog 
van sultan Hassonol Bolkioh (re
gerend vanaf 1967). 
50 s. Viermaal; blok van $ 1. Ver
schillende portretten. 

BURKINA FASO 
212 '96 . Fauna; wilde dieren. 
Vier woorden. 

CANADA 
Afbeelding melding 3/228. 

CHILI 
99 '96 . Chileense zuidpool; Ap
tenodytes patogonicus (konings
pingui'n). 
$250,300; blok met de twee 
woorden. 
149 '96 . Honderd jaar brand
weer in stad Castro; brandweerwa
gens. 
$ 200. Resp. brandweerauto's uit 

1937,1940,1935,1907. 
279  '96 . Toerisme in nationale 
parken. 
$ 100. Viermaal. Resp. op vlot va
ren in 'Vicente Perez Rosales', 
paardrijden in 'Torres del Paine', 
langlaufen in 'Puyehue', wande
len in 'Pan de Azucor'. 
810'96.Honderdvijftigste ge
boortedag von admiraal Juan José 
LotorreBenovente (18461912). 
$ 200. Portret en torpedobootjo
ger 'Admiral Latorre'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
142 '97 . Frankeerzegels type 
Yvert nrs.l 207 t /m 1209 von 
Formosa (draken rond twee kar

pers). 
50., 60., 70., 100.. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
174  '96 . Luchtvaartindustrie; 
vliegtuigen. 
20,50 (tweemaal), 100 f. Resp. 
F8II,A5M,V7,Y12. 
184  '96 . Miniatuurlandschap
pen von aardewerk. 
20,50,100f.AlledriemaaL 
25  '96 . Flora. 
20 (tweemaal), 30,230 f. Resp. 
Cycas revoluto, Cycos ponzibuoen
sis, Cycos pectinota, Cycos multi
pinnota. 
65  '96 . Vijfentwintig jaar diplo
matieke betrekkingen tussen ae 
Volksrepubliek China en San Mari
no (zie melding 7/8/554 van San 
Marino). 
100 f. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Resp. de 
Chinese muur op de top van de 
Jinshonbergketen, de stadsmuur 
van San Marino op de 'Monte Ti
tane'. 
125  '96 . Archeologische vond
sten van Hemudu. 
20,50,100,230 f. Resp. benen 
schoffel, resten van houten bouw
sels (3600 voor Christus), houten 
peddels, versierd ivoren vat (4600 
voor Christus). 
185'96. 'China 96', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Beijing (Peking). 
Blok van 500 f. Bronzen sculptuur 
'Century Treasure Tripod' (ge
schenk von China aan de VN). 
l  6  ' 96 . Kinderen. 
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20,30,50,100 f. Resp. muziek 
maken, kinderen helpen kinderen 
(rolstoel), poolonderzoek (pin
guïns), herbebossing. 
23 6  ' 96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen; Olympische 
spelen Atlanta 1996. 
20 f. Discuswerper van Myron, ge
tal 100, silhouet van Atlanta. 
256  ' 96 . Tiende verjaardag 
van de wet op bodemgebrulk; vijf 
jaar 'dog van de grond'. 
20,50 f. Symbolische voorstellin
qen. Resp. nuttig bodemgebruik, 
bescherming van bouwland. 
97  '96 . Exercitieploots en pavil
joen van 'de ware dapperheid', 
provincie Romgxian. 
20,50 f. Resp. Jinglueterras en 
Zhenwupaviljoen, schets van pa
viljoen. 
157 '96 . Autoindustrie. 
20(tweemaol),50,100f. 
287  ' 96 . Twintigste verjaardag 
van de oardbevina van Tongshan. 
20,50(tweemaar), lOOf.Resp. 
dorp Banbidian, cementfabrlek in 
oost Hebei, hoofdverkeersweg 
'Xinhua', Jingtanghoven in Wu
ton. 
48  ' 96 . Dertigste internationaal 
geologencongres, Beijing (Pe
king) 
20 f. Wereldkaart, getal 30, 
beeldmerk, 'plein van de hemelse 
vrede'. 
88 '96 . Tianchimeer in het 
Tianshangebergte 
20,50(tweemaal), lOOf.Resp. 
meer, watervallen, besneeuwde 
lergtoppen, bergweiden. 

COSTA RICA 
139 '96 . tlonderdvijfenzeven
'Ig jaar onafhankelijkheid, por
retten. 
ilok met vier zegels van 30 Cs. 
(esp. Juana del Castillo (echtgeno
te van José Maria Castro Modriz), 
luan Mora Fernandez, José Maria 
Gastro Modriz, Pacifica Fernandez 
echtgenote van Juan Mora 
■ernandez). 
J10'96. Vijfendertig jaar wa
erleiding en kanalisatie. 
5 Cs. Symbolische voorstelling 
gestileerde waterdruppel en bla
leren, tekst 'oguo = vida' (water 
letekent leven). 

CUBA 
85 '96 . 'Capex 96', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Toronto; zeilschepen van de 
Spaanse armada. 
10,15,65,75,85 c.; blok van 
1P. Resp. 'Bahama', 'Sontisima 
Trinidad', 'Principe de Asturias', 
'San Pedro de Alcantara', 'Santo 
Ana'; 'San Genaro'. 
712 '96 . Honderdste sterfdag 
van A. Maceo. 
Vijf waarden. 
1012 '96. Olympische medail
les. 
Tien waarden. 
2812 '96 . Jaar van de os/buf
f e l " . 
0.15 P. 

EGYPTE 
169 '96. Uitgiftedatum mei
ding 2/148 'tweede viering van 
de internationale ozondag'. 
199 '96 . Uitgiftedatum mel
ding 12/873 'tweede internatio
naal wereldfestival m Alexandria'. 
219  ' 96 . Uitgiftedatum mel
ding 1/76 'vijfentwintigste ver
jaardag van de academie voor we
tenschappelijk onderzoek en tech
nologie'. 
2410  ' 96 . Vijftig jaar Unicef*. 
80 P. Egyptisch beeldje 'moeder 
en kind'. 

EL SALVADOR 
20 9  ' 96 . Zestig jaar persvrij
heid; zestigste verjoordog dagblad 
'El Diorio de Hoy'. 
5.20 C. Hand van krantenpapier, 
letters. 
27 9  ' 96 . Dertig jaar televisie
zender 'Canal Dos'. 
10.C. Beeldmerk zender. 
410'96.Vij f t ig jaar Unicef*. 
l.C Meis|eskopje. 
1110 '96 . Klederdrachten. 
1.50,4. C. Resp. vrouw uit Nahui
zalco, vrouw uit Ponchimalco. 

ERITREA 
206  ' 96 . Vijf jaar dog van de 
martelaren. 
40,60,70,80 c. Resp. gelijke 
rechten, verzorgina graven, her
denking, groene pfont als symbool 
van opbouw 

ETHIOPIË 
20 2  ' 97 . Handenarbeid; 'Agel
geioch' (gevlochten manden). 
5,15,80 c., 1 Birr. Manden. Resp. 
uit Jimma, Wello, Welega, Shewa. 

FILIPIJNEN 
182  ' 97 . Honderdste verjaar
dag van het Filipijnse leger. 
4. P. Symbolische voorstelling 
(zegel, linten in rood/wit/blauw 
met duif en lauwertakken). 
182  ' 97 . Tweehonderdste ver
jaardag van het kleinseminarie 
'van de heilige rozenkrans' van 
NagaCity (diocees Caceres). 
4. P. Wijding, seminariegebouw, 
beeldmerk. 

GUATEMALA 
51  ' 9 6 . Bezoek paus Johannes 
Paulus II. 
0.10,1., 1.75,1.90,2.90 0. 

INDIA 
104 '96 . Eerste sterfdag van 
Mororji Ronchhodji Desoi (1896
1995, ministerpresident 1977
1979). 
l.R. Portret. 
105  ' 96 . Flora en fauna van de 
Himalaja. 
5. R. Viermaal Resp. Soussurea 
simpsoniano (flora), Capra falco
neri (fauna), Ithaginis cruentus 
(vogel), Meconopsis horridula (flo
ra); zegels zonder joortal, vier 
blokken met jaartal. 
25 5  ' 96 . Honderdste verjaar
dag van het S.K.C.G.college. 
l.R. Collegegebouw. 
56  '96 . Honderdste geboorte
dag van Muhammad Ismail Sahib 
(leider von de moslimliga). 
l.R. Portret. 
25 6  ' 96 . Honderd jaar moder
ne Olympische speien; Olympische 
speien Atlanta 1996. 
5. R. Tweemaal. Resp. stadion en 
Parthenon in Athene, fakkel met 
olympisch vuur. 
197 '96 . Vijftigste sterfdag van 
ordezuster Alpnonsa( 1910
1946). 
l.R. Portret. 
28  ' 96 . Honderdvijfentwintig 
jaar VSNL ('Videsh Sonchar Nigom 
limited': staats telecommunicotie
maatschappij). 

5. R. Gestileerde kiesschijf. 
4 8  ' 96 . Honderdvijftigste ge
boortedag von jurist en politicus 
PherozeshahMehta(1995). 
l.R. Portret. 
25 8  ' 96 . Tweehonderdste sterf
dag van prinses Ahilya Bai Holkor 
(1995). 
2. R. Portret. 
288  ' 96 . Honderdste geboorte
dag van 'karnato'musicus Chem
bai Voidyonotha Bhagavothar 
(18961974). 
l.R. Portret. 

INDONESIË 
15l'97.Wenszegels. 
600 R. Tweemaal. Resp. 'selamat 
ulang tahun' (van horte gelefici
teera; feliciterende mensen), 'se
lamat berbohogia' (beste wensen; 
hart met linten). 
32  ' 97 . Algemene verkiezingen 
(om de vijf jaar). 
300,700,1000 R. Resp. trans
portmiddelen en stembussen; 
Kaart von de archipel, gebouw 
'huis van afgevaordigcfen' en 
stembussen; landkaart en ontwik
keling; alle zegels met wapen. 

ISRAEL 
132 '97 . Sport. 
NIS. 1.10,5.. Resp. paardrijden, 
boogschieten. 
132'97.Vierhonderdviiftigste 
geboortedag van Miguel de Cer
vantes Saavedra( 15471616, 
schrijver van 'Don Quijote'). 
NIS. 3.. Don Quijote op paard Ro
cinonte en Sancho Ponzo op ezel
tje Rucio, molen. 
132  '97 . Traditionele kleding 
van joden uit verschillende landen. 
NIS. 1.10,1.70,2.. Resp. vrouw 
uit Ethiopië, man uit Koerdistan, 
vrouw uit Saloniki. 
132'97. 'Hong Kong 97'. 
Blok met NIS. 1.50 en 2.. Resp. 
Alexander Graham Bell (1847
1922) en Thomas Alva Edison 
(18471931). 
JAPAN 
57 '96 . Honderd jaar waterre

Blok met twee zegels van 80 yen 
met doorlopend beeld. Schilderij 
'OirosenoKeiryu'. 
197 '96 . Dagvondezee. 

50,80 yen. Resp. beeldmerk, zeil
schip 'Nipponmoru'. 
237  '96 . Dag van 'schrijfeens
eenbrief'. 
50,80 yen. Resp. kat; paard, 
bloemen en brief. 

JORDANIË 
18 l  ' 96 /15 5  ' 95 ,F ran 

keerzegels 'triomfboog'. 
25,50,100,200,300f.Hadria
nusboog in Jerash met jaartal 
1995 of 1996. 
155 '96. Frankeerzegels 
'triomfboog'. 
75,12fl,150,400f.Hadrianus
boog met jaartal 1996. 
255  ' 96 . Vijftig jaar onafhan

100,200,300 f.; blok van 200 f. 
Resp. fakkel met beeldmerk; ko
ning Abd Allah ihn olHusoin 
(18821951) en koning Hoessein 
IKgeboren In 1935, regerend 
sinds 1952); rotskoepelmoskee in 
Jeruzalem, vlag, symbolen van 
vooruitgang; oude en nieuwe na
tionale vlag. 
197 '96. Olympische spelen At
lanta 1996. 
50,100,200,300 f. Verschillende 
pictogrammen. 

KAAPVERDIË 
244  ' 96 . Geneeskrachtige 
planten. 
20,37,38,50 e. Resp. Sonchus 
daltonii, Echium vulconorum, 
Nouplius smithi. Campanula jaco
baeo. 
306  ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
1,37,100 e. Gestileerde afbeel
dingen. Resp. tennis, ritmische 
gymnastiek, atletiek. 

KAZACHTSTAN 
294  ' 96 . Internationaal fonds 
'redt het Arolmeer' (in het wild le
vende dieren/vissen). 
Blok met vijf zegels van 20 T. 
Resp. Caracal caracal, Saimo 
trufto, Hyaena hyaena, 
Pseudocophirhynchus kaufmanni, 
Aspioluclus esonicus; op blok lig
ging van Arolmeer. 
196 '96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen; Olympische 
spelen Atlanta 1996. 



4,6,30 T. Resp. wielrennen, wor
stelen, boksen. 
5-7 - '96 . Frankeerzegels; gebou
wen in Alma-Ata. 
1,6 T. Resp. circus Almaty, weten
schappelijke academie (opgericht 
in 1946). 
19-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
Blok van 50 T. Hordenloop. 

KIRGIZIË 
3 -10- '95 ! Internationale week 
van de brief. 
200 T.UPU*-embleem, landkaart. 
10-10- '95! frankeerzegels; 
staatswapen. 
20,50,100,5001 
16-10-'95IPaardenrassen; 
merries met veulens. 
10,50,100,140,150,200, 
300 T.; blok van 600 T. 
2 4 - 1 0 - ' 9 5 l Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
Blok met twee zegels van 100 T. 
Resp. VN-gebouw in New York, ge
stileerde regenboog en besneeuw
de bergen. 
29 -12 - ' 95 ! Natuurschoon; land
schappen. 
10,50,100,140,150,200,350, 
400 T; twee blokken van 600 T. 
Resp. Nijl met tempel van Aboe 
Simbel in Egypte, Kilimanjaro in 
Tanzania, Sahara in Algerije, Ama
zone in Brazilië, Grand Canyon in 
de Verenigde Staten, Victoria water
vallen in Zimbabwe/Zambia, 
Mount Everest m Nepal/China, Nia
gara watervallen in de Verenigde 
Stoten/Canada, Jssykkoe! met 
arend in Kirgizië, idem met meeuw. 

KOEWEIT 
30 -6 - ' 96 . Vijftig jaar olietrans
port. 
25,100,150 f. Oude en nieuwe 
vlag, stadssilhouet, olietanker. 
12-8 - '96 . Honderdste verjaar
dag van het begin van de heer
schappij van de emir van Koeweit 
(sjeiK Mubarak ol-Sabbah, reg. 
1896-1918). 
25,150,50 f. Resp. sjeik Muba
rak al-Sabbah met dromedaris, de 
sjeik met nieuwe en oude vlag. 

KOREA ZUID 
2 -12 - '96 . Nieuwjaorsgroeten; 

het jaar van de os/buffel**. 
150 w. Tweemaal; twee blokken 
met twee dezelfde zeaels van 
150w. Resp.'een lied op de fluit 
voor nieuwjoar' (fluit spelende 
jongen gezeten op liggende os), 
'een droom voor het nieuwe jaar' 
(twee kinderen met vliegers op 
een os). 
16-12-'96.frankeerzegel. 
1000 w. 'Soksu' waakdier van 
aardewerk (gevonden bij de graf
tombe van koning Muryong, 
Peokche-periode). 
2 4 - 1 - ' 9 7 . Achttiende Winteruni
versiade 1997 (studentenspelen). 
Muju-Chonju. 
150 w. Tweemaal; twee blokken 
met twee dezelfde zegels van 
150 w. Resp. afdaling, kunstrij
den; beeldmerk. 
1 9 - 2 - ' 9 7 . Honderd jaar moder
ne financiële industrie/honderdste 
verjoardoa van de Hansong Bank 
(huidige Cno Hung Bank) 
150 w. Oude en nieuwe munt. 

LAOS 
5 -1 - ' 97 . Oude treinen. 
Zes waarden. 

MACAU 
17-5-'96. 'China 96'; traditione
le Chinese theehuizen. 
Blok met vier zegels van 2.- P. 
met doorlopend Beeld. Theehuista
fereel. 
Blok van 8.-P. Porselein. 
2 3 - 1 - ' 9 7 . Jaar van de os/buf
fel**. 
5.50 P.; blok van 10.-P. Gestileer
de ossekop. 

MARSHALLEILANDEN 
21 - 1 0 - ' 9 6 . Tiende verjaardag 
ondertekening verdroa 'Free Asso
ciation United States of America' 
(vrijhandelsverdrag). 
$ 3. Symbolische voorstelling. 
21-10-'96. 'Taipei 96'. 
32 c. Viermaal. Resp. duiker tus
sen vissen, verdere afbeeldingen 
niet ontvangen. 
1-11 - ' 96 . Luchtvaart; dubbel
dekkers. 
Vel met vijftien zegels van 32 c. 
7 - 1 1 - ' 9 6 . Handenarbeid. 
Blok met vier zegels van 32 c. 
Resp. waaiers maken, model-

scheepsbouw, houtbewerking, 
manden vlechten. 

MAYOTTE 
2 -1 - ' 96 . Flora. 
2.70F.'Ylangylang'. 
2-l-'96.W(apens. 
3.-F. 
2 1 - 1 - ' 9 6 . Frankeerzegels met 
opdruk 'Mayotte' op type 
'Marianne'. 
0.10,0.20,0.50,1.-, 2.-, 2.70, 
3.-, 3.80,5.-, 10.-F. 
3-3 - ' 97 . Opening nieuwe lucht
haven. 
20.- F. Luchthavengebouw, deel 
vliegtuig, Franse driekleur. 

MICRONESIË 
18 -9 - '96 . Pioniers lucht-en 
ruimtevaart, VIII. 
60 c. Achtmoal. Resp. Curtis E. Le-
May, Grover Loening, Gianni Ca-
proni, Henri Farman, Glenn L. 
Martin, Alliott Verdon Roe, 
Sergej P. Koroljow, Isaac M. Lad
don. 
21-10-'96. 'Taipei 96'; vissen. 
32 c. Viermaal. 
3 0 - 1 0 - ' 9 6 . Kerstmis 1996. 
32,60 c. De drie koningen volgen 
de ster. 
3-11 - ' 9 6 . Tiende verjaardag on
dertekening verdrag'Free Asso
ciation United States of America' 
(vrijhandelsverdrag). 
$ 3. Zeilkano, vlag. 

MYANMAR 
24 -10 - ' 95 ! Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
4 K. Beeldmerk omgeven door 
kring gestileerde mensen. 
1-1 l - ' 9 5 l . Vijfenzeventig jaar 
universiteit van Yangon. 
50 p., 2 K. Universiteit en flora 
(Mesuo ferreo). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
1 6 - l - ' 9 7 . Sociale en culturele 
toeslagzegels. 
40-^l 5,75+30,85+40, 
110+50 c. Resp. vijftig jaar reclas
sering (beeldmerk, tekst 'terug op 
het rechte pad'), zestig jaar ABVO 
(beeldmerk, tekst 'vereende 
kracht'), vijfenzestig jaar Rode 
Kruis (beeldmerk, tekst 'humani
taire hulp'). Rode Kruis (beeld

merk, tekst 'onpartijdige hulp). 

NEVIS 
16-1- '97 . Jaar van de os/buf
fel**. 
Strook met 50,80 c, vignet. 
S 1.60,1.80. Schilderij'vijf ossen' 
van Hon Huong (achtste eeuw). 

NICARAGUA 
15-4 - '96 . Poordentuig uit vroe
ger tijd. 
2 C. Viermaal; blok van 25 C. 
Resp. Perzisch (achttiende eeuw). 
Italiaans (vijftiende eeuw), Duits 
(vijftiende eeuw), Turks (zeven
tiende eeuw); Duits (zestiende 
eeuw). 

NIEUW-CALEDONIË 
12-9- '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
30 F. 
26 -9 - ' 96 . Honderd jaar radio en 
twintig jaar schotelzender op ei
land Nou (melding 11/797). 
Strook met 125 F., vignet, 20 F. 
Resp. portret Guglieimo Marconi 
(1874-1937), wereldbol, radio
zender op eiland Nou. 
9 -10- '96 . Kunstfestival van de 
Pacific, Apia (West-Samoa). 
105,200,500,1000 F. Resp. 
houtsculptuur 'de vrouw' van Triji-
kone Elia, schilderij 'Konaken'-
masker (Kanoken; leeghoofd, on
nozele hals) van Paula Boi, 'ta\-
co'-dons, festivalbeeldmerk (Tiki-
donser). 
9-1 - ' 9 7 . Fauna; 'la tortue ä cor-
nes' (Meiolonio) 
95 F. Twee gehoornde schildpad
den. 
8-2 - '97 . Vijftig jaar'CPS'. 
100 F. 
13 -2 - ' 97 . Herdenking Francois 
Mitterrand (1916-1996). 
1000 F. Portret met handteke
ning. 
13-2- '97. 'Hong Kong 97'; jaar 
von de os/buffel**. 
95 F.; blok van 150 F. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 3/230. 
Aanvulling melding 11/797'met 
uitsterven bedreigde vogels'. 
Wetenschappelijke namen luiden 
Aptornis otidiformis, Scelogloux 
0 bifacies, Turnagro capensis, He-

teralocha acutirostris, Harpogornis 
moorei, Dinornis gigonteus. 
13-11- '96 . Expressepost; land
schap. 
80 c. 'Doubtful-Sund'. 

NIUE 
19-2- '96 . Frankeerzegels; op
en overdrukken. 
5 0 c o p 7 0 c . , S I op$1.50. 
Aanvul ing melding 2/151 'flora': 
nomen luiden Topeu-orchidee, 
Plumeria ocutifo ia. Cassia fistula. 
Fograea berteriono. 

OMAN 
15-4- '96 . Frankeerzegels; tradi
tionele schepen. 
50,100,200,250,350,450, 
650 b., I R . Resp.'Ash'Shashah', 
'Al-Bottil', 'Al-Boum', 'Al-Bodon', 
'As'Sanbuq', 'Al'-Galbout', 'Al-
Baghloh', 'Al-Ghanjah'. 
26 -6 - ' 96 . Internationale dog te
gen drugsmisbruik en -handel. 
100 b. Beeldmerk (papaver. 
doodskop met stickie, spuit). 
19-7- '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
Strook met vier zegels van 100 b. 
Resp. geweerschieten, zwemmen, 
wielrennen, hardlopen. 

PALAU 
10-7- '96 . Inheemse vogels. 
Vel met twintig zegels van 50 c. 
Resp. Eclectus roratus, Nycticorox 
coledonicus, Duculo oceonica. 
Eclectus roratus, Gygis alba, Anous 
stolidus, Coloenos nicoborico, Ixo 
brychus sinensis, Pholacrocorox 
melonoleucos. Sterna sumotrana. 
Phaethon lepturus, Cacotua goleri-
to, Anous minutus. Sterna onae-
thetus, Egretto sacra, Heteroscelus 
brevipes, Egretta soera, Puffinus 
Iherminieri, Larus ridibundus. Are
naria interpres. 

PANAMA 
10-6 - '96 . Chinezen in Panama. 
0.60 B.; blok van 1.50 8. Resp. te
gel met afbeelding van Chinees 
gezin en woonhuis; tegel met 
plamenmotieven. 
l l-10-'96.Panama-stadvier-
honderdviifenzeventig jaar gele
den gesticnt. 
0.15,0.20,0.25,0.35 8. Resp. 

302 

i ir 

/jcAbei Tasmm N c w Z e a l a n d 
Ml 

HECLASSERiNG 50 JAAR 

IX~PCR 
AIKt rlleo 

ABVO 80 JAAR 

Jk wteer il Kracht 
I->CDCR.LV)DSC 

Aoc (lier 

RODE KRUIS 65 JAAR 

Anctllen 

/NAUGIMUVONOe IA NOUmiB AßKIOMS 

ROOF KRUIS 65 JAAR 

iKCx ul \nDse 
( l le i 

file:///nDse


'koningsbrug', stadswapen 
(] 521), kathedraal, ruïne van ka
thedraal. 
14-10- '96 . Zestigste verjaardag 
van de universiteit van Panama
stad. 
0.40 B. Universiteitsgebouw. 
17 -10- '96 . Vijfenzeventig jaar 
'Rotary International' in Panama. 
5.- B. Beeldmerk. 
18-10-'96. 'America 93?'; met 
uitsterven bedreigde dieren. 
0.20 B. Tinamus major. 
18 -10 - '96 . Fauna; inheemse 
zoogdieren. 
0.25 B. Viermaal. Resp. Nasua na-
rica, Tamandua mexicana, Cyclo
pes didactylus, Felis concolor. 
2 1 - 1 0 - ' 9 6 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
0.45 B. Beeldmerk. 
21 -10 - ' 96 . Honderdste sterfdag 
van diplomaat en ingenieur Ferdi
nand de Lesseps in 1994 (1805-
1894). 
0.35 B. Portret. 
2 2 - 1 0 - ' 9 6 . Vijfentwintig jaar 
Kiwanis international' in Panama. 
0.40 B. Beeldmerk. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 3/230. 
7 -2 - ' 97 . Jaar van de os/buf
fel**. 
13 F. Koe met kalf. 

QATAR 
2-9- '96. Viifentwintig jaar onaf-
lankelijkheia. 
1.50,2.-R. Portret sjeik Hamad 
)in Khalifa ath-Thani (geboren in 
1948, regerend sinds 1995). 

iOSS DEPENDENCY 
13-11- '96 . Gletsjerlandschap-
jen. 
10,80 c. ,$1. - , 1.20,1.50,1.80. 

;T . PIERRE ET MIQUELON 
13-1 - ' 9 6 . Bekende personen. 
I.- F. Portret van Constant Colmoy 
1903-1965). 
7-3 - ' 97 . Flora en vogels. 

1.80 F. Sedum rosea en Pholacro-
orax carbo. 

URINAME 
11 - l - ' 97 . Honderdste sterfdag 
an Heinrich van Stephan (1831 -

1897, stichter van de UPU* in 
1874). 
Sf. 275,475. Portret. 

SYRIË 
19-7 - '96 . Honderd jaar moder
ne Olympische speien; Olympische 
speien Atlanta 1996. 
17 £. Driemaal; blok van 25 £. 
Resp. worstelen, zwemmen, atleet 
Ghado Shouaa (goud op de zeven
kamp); voetbal. 
18-8 - '96 . Honderd jaar radio. 
17 £. Portret van Guglieimo Mar
coni (1874-1937). 
18-8 - '96 . Werelddag aids*. 
17 £. Binnen cirkels'gevangen' 
jezin, tekst 'aids' met kronkelen-
e slangen/vlammen. 

TADZJIKISTAN 
10-3- '95 l Fronkeerzegels; over
drukken. 
100,600,1000,5000 R. op 
1.50 R. 
4-5 - '95 ! Fauna; hagedissen. 
500 R. blok van 5000 R. Zesmaal. 
Resp. Alsophylax loricatus lorica-
tus, Teraroscincus scincus rustamo-
wi, Phrynocephalus sogdianus, 
Phrynocepholus mystoceus, Phry
nocephalus helioscopus, Varanus 
griseus; Emeces schneiden. 
4-5- '951 Lidmaatschap UPU*, 
UNO*enOSCE*. 
1000 R. Driemaal. Beeldmerk met 
vlag. 
8-5- '951 Einde Tweede Wereld
oorlog. 
Blok van 5000 R. Monument, 
Duschonbe. 
l -12-'95l 'Bei j ing 95'en 
'Singapore 95' (postzegeltentoon
stellingen). 
500 IR. Opdruk van beeldmerken 
op twee zegels hagedissen (4-5-
'95). 
20-12 - '95 ! Fronkeerzegels type 
'nieuw wapen'. 
1,2,5,12,40TR. 

THAILAND 
5-12- '96 . Fronkeerzegel type 
'portret koning Roma IX'; vijftigja
rig regeringsjubileum koning 
Roma IX. 
2.-B. 
16-12- '96 . Eerste gouden me
daille Olympische spelen Atlanta 

1996 voor bokser Somluck Kham-
singh. 
6.- B. Gouden medaille, nationale 
vlag en wedstrijdmoment. 
1 -1 - ' 9 7 . Honderdste verjaardag 
van de Mahavajiravudh-scnool in 
Songkhla. 
2.- B. Portretten van koning Chu-
lalongkorn (Roma V) en koning 
Roma VI (toen kroonprins Vajira-
vudh). 
11-1 - ' 97 . Nationale dag van het 
kind 1997; bekroonde kinderteke
ningen van de internationale 
'schrijf-eens-een-brief'-week 
1995. 
2.- B. Tweemaal. Resp. 'de goede 
dingen in mijn provincie' (ge
droogde 'solid' vis in provincie So-
mut Prokan; tot 12 jaar, Natamol 
Thongsai), 'toeristische plekjes in 
mijn provincie' (collage van be
zienswaardigheden in provincie 
Chanthaburi, tot 16 jaar, Somkiat 
Thongchomphu). 
2 5 - 2 - ' 9 7 . Twintigste verjaardag 
van de posterijen. 
2.- B. Oud en modern hoofdpost
kantoor, beeldmerk '20 jaar'. 
2 5 - 2 - ' 9 7 . Onthulling monument 
prins Bhonurangsi (oprichter post
diensten). 
2.- e. Standbeeld. 
2 5 - 2 - ' 9 7 . 'Laksi' postcentrum. 
2.- B. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Resp. Laksi 
postkantoor, moderne sorteermo-
chine; envelop als doorlopend ele
ment. 
2 6 - 3 - ' 9 7 . Honderd jaar staats-
spoorweaen (opgericht door Ko
ning Chuialongkorn: Roma V). 
3.-, 4.-, 6.-, 7.- B. Resp. 'Four 
Wheeler' ('Dubs'), 'Gorratt'-loco-
motief, 'Sulzer'-diesel/mechoni-
sche locomotief, 'Hitochi'-
diesel/elektrische locomotief. 
2 6 - 3 - ' 9 7 . Tachtigste verjaardag 
van de Chulolongkorn-universiteit 
(opgericht door Roma V). 
2.- B. Tweemaal. Resp. 'Windsor 
Palace' (geschonken door Roma V 
aan prins Moho Vajrunhis), 'Devo-
lai' (faculteit der kunsten). 
2 8 - 3 - ' 9 7 . Rode Kruis 1997. 
3.- B. Gebouw Rajakarun (mu
seum ter ere van koning Sirikit, 
beschermvrouwe van het Thaise 
Rode Kruis, hulpverlening aan 

Cambodjaanse oorlogsvluchtelin-
gen). 
l - 4 - ' 9 7 . Vierentachtigste ver
jaardag van de staatsspaarbonk. 
2.- B. Eerste hoofdkantoor. 
2-4 - '97 . Behoud Thais erfgoed 
1997; bekroonde tekeningen van 
de internationale 'schrijf-eens-
een-brief'-week 1995; historisch 
park 'Phanomrung' (kunst, cul
tuur en geschiedenis). 
3.-, 5.-, 7.- (tweemaal). 
13-4-'97.Songkran-dag1997 
(vroegere Thaise nieuwjaar); jaar 
van de os/buffel**. 
2.- B. Op buffel rijdende man om
geven door dierenriem. 
15-5 - '97 . Watervogels. 
3.-, 7.- B. Beide tweemaal. Resp. 
Hydrophasianus chirurgus, Meto-
pidius indicus, Mycteria leucoce-
phala, Himontopus himantopus. 

TOGO 
5-12- '96 . Oude locomotieven. 
Zes waarden. 

TURKMENISTAN 
29 -4 - ' 96 . Internationaal fonds 
'redt het Arolmeer' (in het wild le
vende dieren en vissen); zie onder 
Kozachston. 
Blok met vijf zegels van 100 m. 
Afbeeldingen als bij Kozachston. 

VANUATU 
Afbeelding melding 3/231. 

VENEZUELA 
17-2 - '97 . Honderdste geboorte
dag van Andres Eloy Blanco; por
tretten uit verschillende levensfa
sen. 
Vel met tien zegels van 100 Bs. 
waarvan twee zegels als doorlo
per. Resp. als jongen, gemeente
raadslid, gezin, oprichters demo
cratie, politicus, president, volks
dichter, kanselier, 'conto o Es-
paäa' (portret, landkaart met 
schepen, ruiter). 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 

ling 2/152. 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 3/231. 
13-3 - '97 . Fauna; met uitsterven 

bedreigde dieren (vijfde serie in 
'met uitsterven bedreigde soor
ten'). 
Drie vellen met elk viermaal vier 
zegels. 
US$ 0.32. Resp. Loxodonta africo-
na, Cacotuo leodbeoteri, Mustela 
nigripes. Felis concolor. 
Zw.Fr. 0.80. Resp. Ursus mariti-
mus, Gouro cristota, Amblyrhyn-
chus cristotus. Lama guanicoe. 
O.Sh. 7.-. Resp. Macaco sylvonus. 
Anthropoides porodiseo, Equus 
przewolskii, Myrmecophogo 
tridoctyla. 

WALLIS EN FUTUNA 
4 -12 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef*. 
25 F. Symbolische voorstelling met 
beeldmerk. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired Immune Defi

ciency Syndrome 
OSCE Organization for Securi

ty and Cooperation in 
Europe 

UNO United Nations Organi
zation 

Unicef United Nations Educa
tional Scientific and Cul
tural Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espono y 
Portugal 

UPU Universele Post Unie 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 

**: Jaar van de os/buffel: 
De Chinese moonkolender bestaat 
uit twaalf tekens: rot, os/buffel, 
tijger, konijn/haas, draak, slang, 
paard, geit, aap, haan, hond, var-
Ken/zwijn. 
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Veiling nr. 48 
wordt gehouden op 
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19 APRIL 1997 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 
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NEDERLAND: een collectie puntstempels, verdeeld in ca. 500 kavels! 

Ca. 100 kavels PORTBRIEVEN en KAARTEN w.o. zeldzame tarieven en hoge 
puntstempelnvunmers. 
Een collectie EXPRESSE brieven. 
Een collectie censuurpost Ie Wereldoorlog. 
Een collectie VREDESPALEIS/GRAFELIJKE ZALEN. 

NED.NW.GUINEA: ruim 200 kavels w.o. expeditie STERRENGEBERGTE. 

EUROPA: een collectie in ca. 75 albums diverse landen w.o. Duitsland. 
De voorraad van een onlangs gesloten POSTZEGELWINKEL. 
Totaal bevat de veiling ruim 5000 kavels. 
Interesse in onze catalogus? 
Op aanvraag (brief/kaart, telefoontje of fax is voldoende) zenden wij U de catalogus van deze veiling. 
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10NDERD JAAR DEENS 
)PENLUCHTMUSEUM 
Hoewel het Deens Open-
uchtmuseum pas op 7 
]uqustus zijn honderdja-
ig oestoan kan vieren, 
verd op 13 maart cl een 
lerdenkingsserie uitge-
)even. Het museum, dat 
ri 1897 in Kopenhagen 
)ij kasteel Rosenborg 
\/erd ingericht, werd in 
901 verplaatst naar 
yngby, ten noorden van 
kopenhagen. Daar ligt 
et museum met veertig 
fdelingen in zo'n hon-
erdtien afzonderlijke 
ebouwen in een zesen-
ertig hectare beslaand 
;rrein. Er wordt vooral 
andacht besteed aan 
e achttiende en negen-
ende eeuw 
>e Deense herdenkings-
srie is vooral de moeite 
'aard voor molenverza-
lelaars: op twee van de 
ier zegels zijn molens 
fgebeeld. Op de gegro-
serde zegels staan de 
fgebeelde gebouwen 
3ntraal. Daardoor is 
iet zichtbaar dat ze in 

een schitterende land
schappelijke omgeving 
staan, die overeenkomt 
met de oorspronkelijke 
situatie. 
Op de zegel van 3.50 k. 
staat de standaardmolen 
uit Karlstrup (Seeland). 
De molen is afgebeeld in 
zijaanzicht. Sinds de 
herbouw in 1922, waar
bij het gebouw naast de 
hoofdingang kwam te 
staan, is deze molen het 
'handelsmerk' van het 
openluchtmuseum; een 
afbeelding was te zien in 
de rubriek Nieuwe post
zegelboekjes van maart. 
Er is verschil met de stan
daardmolens in ons 
land. In ons land is al
leen het bovenste deel 
draaibaar. Een afbeel
ding van zo'n molen is te 
zien op de zomerzegel 
van 12-1-8 cent uit 1963. 
In Denemarken draait de 
gehele molen met de 
wind mee. Verschillende 
van deze oude molens -
het type stamt uit de Mid
deleeuwen - bleven tot in 
de twintigste eeuw in ge

bruik. De molen uit 
Karlstrup werd in 1780 
gebouwd Na een ingrij
pende renovatie door 
een groep enthousiaste 
(amateurjmolenoars, 
verenigd in een 'molen-
vereniging', kon het pu
bliek de meer dan twee
honderd jaar oude mo
len ook echt meel zien 
afleveren. Deze molen 
werd in maart in de ru
briek Nieuwe uitgiften en 
in de rubriek Nieuwe 
postzegelboekjes gemeld 
als bokmolen. respectie
velijk blokmolen. Ik denk 
dat het hier om een stan
daardmolen gaat, ook 
wel aangeduid als stan-
derdmofien of staakmo-
len. Deze molens zijn in 
heel Europa gebouwd. In 
Engeland worden ze 
post milis genoemd; in 
Denemarken heten ze 
stubmoller; op de zegel 
staat dan ook sfub-mole 
Karlstrup. Mogelijk is 
bok een letterlijke verta
ling van het Deense 
woord stub. In Duitsland 
(Nedersaksen) wordt ge

sproken van Bock-
windmühle. 
Hoewel de standaard-
molen vaker is afgje-
beeld, spant de afbeel
ding uit 1987 in het fran-
keerstempel (C2273) van 
de Belgische gemeente 
Meerhout ('Wandel- en 
molendorp Meerhout') 
de kroon. 
In een recent stempel 
(C6061) van de Belgi
sche gemeente Koksijde 
is op een iets schemati-
scher wijze een stan
daardmolen met open 
voet afgebeeld. Afgaan
de op een foto in een en-

mollesen (molenstroom) 
die door het Openlucht
museum loopt. De rest 
van het imposante com
plex werd in 1955/56 
toegevoegd. Het interieur 
dateert van ca 1890. 
De zegels van 5.00 en 
8.75 k. brengen boerde
rijtypen in beeld. Evenals 
in ons land waren er ook 
in Denemarken hereboe-
ren, die grote boerderij
en lieten bouwen. De 
eenvoudige onderko
mens vanl;leine boeren 
en pachters staken vaak 
schril af tegen zulke gro
te complexen. Het beleid 

F 26.00 

iC227J 

l ouco 'j 

cyclopedie moet dit de 
hloge Blekkerz\]n (in 
1952 herbouwd). In het
zelfde stempel is ook een 
visser te paard te zien; 
dat maakt het stempel 
bruikbaar voor het the
ma visserij. 
Op de Deense zegel van 
3.75 k. is een watermo
len te zien. Het is de mo
len van Ellested op het 
eiland Funen uit het eind 
van de achttiende eeuw. 
In 1964 kregen alleen 
het hoofdgebouw en de 
molen een idyllisch plek
je aan het eind van een 
holle weg. De molen be
trekt zijn water uit de 

van het museum is er ook 
niet op gericht om die 
naar het museum te ver
plaatsen. Wel staat sinds 
1965 een boerderij van 
een kleiner voorbeeld 
van de bezittingen van 
zo'n hereboer, namelijk 
Fjellerup Istergörd uit 
Diursland, in het noorde
lijk deel van het museum. 
De grote schuur, die uit 
de zeventiende eeuw 
stamt, werd eerst her
bouwd • later volgden 
verschillende vleugels uit 
de achttiende eeuw. 
Op de zegel van 5.00 k. 
komt duidelijk de vak
werkindeling tot uitdruk-

wU« 



king. Op de zegel van 
8.75 k. is een boerderij 
{Toftum) van het eiland 
Römö afgebeeld. Deze 
werd al in 1935 eigen
dom van het museum, 
maar was pas te zien 
toen het nieuwe gedeelte 
in 1940 voor het publiek 
werd opengesteld. 
Denemarken is een land 
van postzegelboekjes. 
Op de omslagen van de 
boekjes met tien zegels 
van 3.75 k. en tien ze
gels van 5.00 k. staan fo
to's van de op de zegels 
afgebeelde gebouwen. 
Deze normale boekjes 
kregen op 13 maart ge
zelschap van een groot
formaat boekje met twee 
velletjes waarop de vier 
zegels met een aquarel 
zijn samengebracht. Het 
ene brengt de watermo
len van Ellested in beeld, 
de andere een boerderij 
uit Ejersted. Behalve illus
traties op de buiten en 
binnenzijde van de kaft 
bevat het boekje ook be
knopte informatie over de 
afgebeelde gebouwen. 
Deze velletjes zijn alleen 
in deze vorm verkrijg
baar. De Denen kunnen 
het boekje aanschaffen 
voor 42.00 k. 
Nederland kan overi
gens over vijftien jaar 
een soortgelijke serie uit
geven: het Nederlands 
Openluchtmuseum aan 
de Schelmseweg in Arn
hem bestaat in 2012 
honderd jaar. Dat kan 
worden afgeleid uit een 
frankeerstempel 
(HR8625) met de tekst In 
1987 75 jaar Neder
lands Openluchtmuseum. 
Interessant is een aange
paste versie van dit stem
pel met de toevoeging 
ondanks alles. Het voort
bestaan van het museum 
werd toen bedreigd. 
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een ontwerp van een 
postzegel die Man op 12 
februari uitgaf in een se
rie met als thema Britse 
uilen. De serie bestaat uit 
zes zegels, aangevuld 
met een velletje, voorzien 
van het logo van de post
zegeltentoonstelling 
Hong Kong 97. Op de 
zegels worden de Engel
se en de Latijnse naam 
van de (overigens nogal 
bekende) uilen vermeld, 
met uitzondering van het 
velletje van £ 1.20: dat 
vermeldt alleen de Engel
se naam. 
Op de zegel van 20 p. 
zien we de kerkuil {Tyto 
alba), die aan de andere 
kant van de Noordzee 
ook door de voortduren
de aantasting van zijn 

De ransuil {Asio otus) is 
tweemaal afgebeeld, na
melijk op de zegel van 
31 p. en op de zegel in 
het velletje. Deze uil komt 
op Man het meest voor. 
Op de zegel van 36 p. is 
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twee zegels voor Valen
tijnsdag uit met daarop 
drie rozen m riartvorm. 
Eenvoudige, mooie ro
zenzegels worden sinds 
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306 BEKENDE UILEN 
Op het omslag van de 
catalogus U\len van uit
geverij Detail uit Gronin
gen staat een kerkuil. 

leefomgeving steeds 
zeldzamer wordt. De 
velduil (As/o flammeus) is 
afgebeeld op de zegel 
van 24 p. 

de steenuil {Athene noc
tua) afgebeeld, die op 
Man slechts driemaal is 
waargenomen. 
De fraaie sneeuwuil 
{Nyctea scandiaca) is af
gebeeld op de zegel van 
43 p., terwijl de bosuil 
{Strix aluco) op de zegel 
van 56 p. de serie vof 
maakt. 

ROZEN ZIJN BOEIEND 
Rode rozen zijn nog 
steeds een veelgegeven 
ValentijnsgeschenK. Ge
lukkig kunnen themati
sche verzamelaars op 
Valentijnsdag hun ge
voelens ook met behulp 
van wenszegels tot uit
drukking brengen. 
Zweden gaf op 2 januari 

1993 uitgegeven door 
de Amerikaanse post
dienst USPS. Op de re
centste uitgifte, een zegel 
van 32 cent die op 24 
oktober 1996 verscheen, 
is een gele roos afge
beeld. 
Luxemburg greep het elf
de Wereldcongres van 
Rozenverenigingen op 5 
juli in Mondorf aan voor 
de uitgifte van een serie 
van drie zegels op 3 
maart. De Luxemburgse 
Rozenvereniging {Laet

zebürger Rousetraenn) is 
gastheer van dit congres, 
dat van 5 tot en met 12 
juli wordt gehouden. Op 
de drie zegels in twee 
formaten zijn uiteraard 
rozen afgebeeld. 
Op de zegel van 16 f. is 
de roos Grand Duchess 
Charlotte afgebeeld. 
Beautiful Sultana staat 
op de zegel van 20 f., 
terwijl In memory of Jean 
Soupertóe zegel van 
80 f. siert. 
Op 15 april kunnen ro
zenverzomelaars nog 
een serie zegels aanTiun 
collectie toevoegen. Op 
die datum geeft PTT Post 
de jaarlijkse Ouderenze
gels uit. Om het beeld 
dat over ouderen bestaat 
te veranderen zijn de 

drie zegels voorzien van 
teksten, gecombineerd 
met achtereenvolgens 
een rozenknop, een 
bloeiende roos en een 
stengel met doornen. 

VOORJAARSIDYLLE 
Het voorjaar is hét sei
zoen voor idyllische 
plaatjes. De serie 'Lente 
op Man' van 12 februari 
laat vier zegels in het be
kende vierkante formaat 
zien met typische voor
jaarsbeelden, sommige 
daarvan met een lokaal 
trekje. De informatie over 
de afbeeldingen is nogal 
beknopt, zodat deskun
dige verzamelaars mo
gelijk tot een andere in
terpretatie kunnen ko
men. 

MA^M^M^M« 

Op de zegel van 20 p. 
domineren de bloemen, 
in dit geval de sleutel
bloem {Primula vulgaris) 
Ze zijn afgebeeld tegen 
een achtergrond van 
Cashtyl nyArd, één van 
de ringen van staande 
stenen {menhirs) die Mat 
rijk is. 
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Uit de toelichting valt 
met wat voorbefioud 
te leiden dat het tweede 
deel van dit landschap 
(ook met zulke stenen) i; 



afgebeeld op de zegel 
van 24 p. Op deze zegel 
staat een Lochtanschaap 
in de wei, samen met 
wat lammeren. 
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ü)e zegel van 43 p. is ge
dijd aan het arboretum 
bomentuin) in St. Johns 
"net gele narcissen, zil
^erberken en eenden in 
iet meertje. Op de voor
grond zwemt een wilde 
lend (Anas plafyrhyn
hos] met haar kroost. 

Dp de zegel van 63 p. is 
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.... . 
len kikker te zien en het 
lodige kikkerdril. Om 
/elke soort het gaat, is 
iet aangegeven. De wa
srvogel op de achter
)rond is waarschijnlijk 
en dodaars [Tacnybap
'js ruficollis). 

VEER..UNIEK BOEK UIT 
ELGIE 
ind 1996 verscheen in 
eigië bij Editions Jide
li;7 het boek De postze
>el, van ontwerp tot ver
amelobject. Een eerste 
eknopte aankondiging 
erscheen in de rubriek 
'e koers van Coerts van 
laart jl. 
ommige lezers herinne
n zich misschien dat bij 

ezelfde uitgever  in fei
de heer J.A. Desimpel

ere uit MenemRekkem 
vijf jaar geleden het 
andaardwerk Hefge
ruik van postwaarde
'ukken en aanverwanten 
de thematische filatelie 

srscheen, gemeld in 
'lematisch Panorama 
3n november 1991. Dat 
aek werd geheel door 
esimpelaere samenge
äld, maar het nu ver
henen boek is een top
estatie van een trio be
jnde Belgische themati
he verzamelaars en 
jblicisten: W. De 
oncker, Y. Deloey en 
\. Desimpelaere. Deze 

trojka stond eind 1993 
als redactionele werk
groep ook aan de wieg 
van net Belgisch kwar
taalblad voor themati
sche filatelie 
Themabelga. 
Met de nieuwe publikatie 
levert 'België' opnieuw 
een uniek boek af. De 
auteurs zijn er in ge
slaagd de stof zo te ver
werken dat het boek als 
een geïllustreerd lees
boek in een niettechni
sche stijl is geschreven, 
die thematische verzame
laars zeer zal aanspre
ken. Over zo'n lastig on
derwerp een boek van 
444 pagina's maken, dat 
je keer op keer voor je 
plezier in handen neemt, 
dwingt respect af. Aan 
dit plezier dragen vooral 
de talrijke afbeeldingen 
bij: alle in kleuren op 
glanzend papier gedrukt. 
De hoofdtaai van net 
boek is Frans. In de 
Franse hoofdstukken 
staan de meeste afbeel
dingen. Daarna volgt per 
hoofdstuk een Neder
landse en een Engelse 
vertaling; dat geldt niet 
alleen voor de tekst, 
maar ook voor de ver
klaringen bij de afbeel
dingen. Deze hoofdstuk
ken nebben dezelfde lay
out als de Franse, met 
hier en daar aanvullende 
illustraties. Daardoor is 
het boek toch één geheel 
gebleven. 

De niettechnische stijl 
maakt de inhoud voor 
een breed publiek toe
gankelijk. Voor een stan
daardwerk over een 
moeilijk onderwerp is dat 
een grote verdienste. 
In het laatste nummer 
van Themabelqa schrijft 
Desimpelaere Zij die het 
boek niet wensen te ko
pen, weten niet wat ze 
missen.' Daar is geen 
woord Frans bij en bo
vendien heeft hij gelijk! 
Het boek kost f 83.; 
geen gering bedrag, 
maar voor mij blijft net 
een raadsel hoe men 
voor dit bedrag zo'n 
schitterend uitgevoerd 
boek kan leveren. Bestel
ling is mogelijk door 
overmaking van het ge
noemde bedrag plus 
f 7.50 verzendkosten op 
gironummer 7233461 
ten name van uitgeverij 
Detail, Grote Rozenstraat 
18B, 9712 TH Gronin
gen. 

TWEEDE SERIE NORDENS 
ARK 
In tegenstelling tot eerde
re berichten wordt de 

nieuwe serie in de 
Zweedse reeks Nordens 
Ark (Noordse ark) niet 
pas in mei uitgegeven, 
maar is de emissie al een 
feit. Op de vier zegels, 
die op 28 februari aan 
de loketten verschenen, 
zijn drie dieren uit dit 
bijzondere dierenpark 
afgebeeld. 
De Zweedse zegel met 
een afbeelding van het 
Przewalskipaard {Equus 
przewalskii] zag u waar
schijnlijk al in het artikel 
over de grote grazers in 
het maartnummer van 
'Philatelie'. Op de be
wuste zegel zijn twee 
van deze paarden afge
beeld. 
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De schuwe sneeuwpanter 
[Panthera unica) leeft in 
de onherbergzame berg
ketens van de Himalaya, 
waar men intensief jacht 
op dit dier maakte. Dit 
katachtige dier heeft een 
dichte vacht om in het 
strenge klimaat te kunnen 
overleven en een weelde
rige staart die de panter 
over zijn snuit legt om de 
lucht tijdens het inade
men voor te verwarmen. 
Op de ene zegel is een 
volwassen exemplaar te 
zien; op de andere staan 
twee jonge sneeuwpan
ters afgebeeld. 
De poolvos (Alopex 

lagopus) leeft in de 
Noordpoolstreken. Het 
dier is in sommige gebie
den bijna geheel uitge
roeid door de felle jacht 
en het ongecontroleerd 
fokken om zijn pels. De 
poolvos komt in twee va

riëteiten voor: de gewo
ne witvos met een bruin
grijze zomer/acht en een 
witte vacht in de winter 
en de blauwvos. 

TWEEDE SERIE CANADESE 
VOGELS 
Op 10 januari verscheen 
de tweede serie in de 
over drie jaar uitge
smeerde reeks 'Canade
se vogels': vier zegels 
van 45 cent. De eerste 
serie werd besproken in 
het nummer van april 
1996. 
De vormgeving van de 
nu verschenen serie is 
gelijk aan die van vorig 
jaar. Ook zijn weer twee 
prestamped envelopes 
van 45 cent verkrijg
baar. 
Twee zwanehalsfuten 
[Aechmophorus occiden
talis) zijn afgebeeld bij 
hun nest. 

De in volle vlucht in een 
berglandschap afgebeel
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de blauwe vogel is een 
s/o//asoort. Het gaat om 
een 'Mountain Bluebird' 
[Sialia currucoides). De 
Verenigde Staten beeld
den deze vogel al eerder 
af. De vogel is tweemaal 
(bij Idaho en bij Nevada) 
opgenomen in het be
kende vel met vijftig vo
gels uit 1982. In 1990 
werd de vogel nog eens 

Texas. De 'Mountain 
Bluebird' is ook afge
beeld op een prestam
ped envelope. 
De Jan van Gent [Morus 
bassanus) werd afge
beeld boven zee bij de 
steile rotsen waar deze 
vogels veel broeden. De 
bevolking rond de St. 
Lawrencebaai bij New
foundland heeft het ge
noegen de Jan van Gen
ten vaak in actie te zien. 
In Canada zijn er zes ko
lonies van deze vogels 
en zeventig procent van 
de broedende paren in 
NoordAmerika verblijft 

hier. De Jan van Gent is 
ook afgebeeld op een 
prestamped envelope. 
De op een boomtak rus
tende rode zangvogel is 
een scharlakenrode tan
gara of zwartvleugeltan
gara [Piranga olivacea). 
Ze komen het meest voor 
in de zuidelijke streken 
van Ontario en Quebec 
en ze overwinteren in 
ZuidAmerika. 

HOUT IN SOORTEN 
'Hout in soorten'  zo 
noem ik het hier afge
beelde kwartet frankeer
stempels met creatieve 
reclame voor bomen of 
hout. 
De Bomenstichting in 
Utrecht gebruikte in 
1996 het stempel 
(FMl 2671) met de tekst 
Met bomen meer mens, 
vergezeld van een sterk 
gestileerde boom. 
Het Centrum Hout in Al
mere gebruikte vorig 
jaar een stempel 
(PB60972) met de tekst 
Hout groeiend goud, 

op een Amerikaanse ze
gel afgebeeld. In de kou
Se maanden verblijven 
deze Canadese vogels in 
Mexico en zuidelijk 

\ 
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eveneens met een gesti
leerde boom. 
De Vereniging van Ne
derlandse Houtfabrikan
ten (WNH) in Almere 
plaatste in 1996 in haar 
stempel (PBl 3106) een 
Smi'/egezicht, omrand 
door de tekst Wie hart 
heeft voor hout gebruikt 
zijn hoofd. 
Boomkwekerij Udenhout 
uit Udenhout tenslotte 
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verkondigde in 1993 in 
zijn frankeerstempel 
(HR10582)/\//e/7oi;f/s 
geen Udenhout. 

DE ONTDEKKERS VAN 
NIEUWZEELAND 
in december 1996 be
loofde ik u informatie te 
geven over de serie ont
dekkers die NieuwZee
land op 12 februari zou 
uitgeven. Pas deze 
maand kan ik die belofte 
inlossen. Nu blijkt dat 
niet alleen een Nederlan
der (Abel Tasmanj is af
gebeeld, maar ook dat 
de ontwerper zich niet 
beperkte tot portretten 
van de ontdekkingsreizi
gers. Op één zegel ont
breekt het portret zelfs. 
Op de royale zegels zijn 
de namen van de ontdek
kingsreizigers vermeld en 
op vier zegels ook nog het 
jaar waarin zij Nieuw
Zeeland aandeden. 
De zegel van 40 cent, 
gewijd aan de beroemde 
Engelse ontdekkingsrei
ziger James Cook, is 
voorzien van diens por

tret en toont daarnaast 
een afbeelding van de 
verbazingwekkend 
nauwkeurige kaart van 
de kustlijn van Nieuw
Zeeland die Cook maak
te. Ook het belangrijkste 
navigatieinstrument uit 
die t i jd, de sextant, ont
breekt niet. Cook zeilde 
met zijn schip de Endea
vour begin oktober 1769 
Poverty Bay in en ging 
aan land, riet was de 
eerste landing in Nieuw
Zeeland door een Euro
peaan. 
De ware ontdekker van 
NieuwZeeland is de le
gendarische zeevaarder 
Kupe, die omstreeks 950 
als eerste NieuwZeeland 
bereikte. Hij noemde het 
Aofearoa, 'land van de 
lanqe witte wolk'. Kupe is 
afgebeeld op de zegel 
van 80 cent, samen met 
een dubbele kano van het 
type dat werd gebruikt 
voor lange zeereizen. 
In de serie is ook een ze
gel opgenomen, die een 
relatie neeft met de Mao
ri's. Volgens een Maori

mythe is het ontstaan van 
NieuwZeeland een 
daad van Maui, een fi
guur die half mens en 
rialf god was. Toen hij 
samen met zijn broers 
aan het vissen was, haal
de hij een gigantische vis 
uit de zee (bekend als Te 
Ika a Mauij, de vis van 
Maui: het Noorderei
land. De vishaak van 
Maui werd de kaap die 
nu Cape Kidnappers 
heet, nabij de plaats 
Hastings; beide zijn of
gebeefd op de zegel van 
T dollar, samen met een 
houtsnede met een af
beelding van Maui. 
In hetzelfde jaar dat 
Cook NieuwZeeland 
verkende, gooide het 
Franse schip St. Jean 
Baptiste onder leiding 
van Jean Frani;ois Marie 
de Surville het anker uit 
in Doubtless Bay in 
Northland, de noordelij
ke punt van het Noorder
eiland. De Surville bleef 
een aantal maanden om 
de leefgewoonten van de 
Maori's te bestuderen. 

Op de zegel van $ 1.20 
zijn het schip van de Sur
ville, de landingsplaats 
en één van de verloren 
ankers afgebeeld. 
De Franse ontdekkings
reiziger Dumont d'Urville 
maakte drie reizen naar 
NieuwZeeland. Tijdens 
zijn tweede reis, tussen 
1826 en 1829, bracht 
hij de kust uitvoerig in 
kaart en deed hij belang
rijke botanische onder
zoekingen. Op de zegel 
van $ 1.50 is een illus
tratie afgebeeld van een 
krab die hij tijdens één 
van zijn reizen ontdekte. 
Verder een portret van 
d'Urville met op de ach
tergrond het moment dat 
hij door de French Pass 
vaart, de straat die het 
Noordereiland van D'Ur
ville Island scheidt. 
Op de zegel met de 
hoogste waarde, die van 
$ 1.80, zien we beelden 
die betrekking hebben 
op de Nederlander Abel 
Tasman (zie ook Abel 
Tasman: zowel in Neder
land als in NieuwZee

land herdacht; 'Philate

lie' van maart 1992). 

De heer A. van der Kuijp 
uit Rotterdam attendeer
de mij er op, dat er in hel 
verhaal over Willem de 
Vlamingh enkele onjuist
heden zijn geslopen. 
Daarom nu nog eens de 
juiste gegevens. De ex
peditie had als doel de 
Indische Oceaan; het 
verblijf aan de Kaap 
duurde zeven weken; 
verkenning was nodig 
van het Zuidland of Land 
van Eendracht; De Vla
mingh noemde het ei
land Misteiland; hout
soorten waren geschikt 
voor masten. 
De heer van der Kuijp 
ontdekte ook dat op de 
Zomerzegel van 
12'/2+3V2 cent uit 
1939 met het portret van 
Pieter Stuyvesant een 
foutief sterfjaar staat: 
1682 moet 1672 zijn. 
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J J . DE BRUIN VEILINGEN 
organiseert regelmatig postzegelveilingen in 
de Magneet te Bilthoven 

Nadere informatie en gratis catalogus. 
J.J. de Bruin veilingen, W. v. Mechelenstr. 15, 3817 BB 
Amersfoort. Tel. 0334632342. 

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 97J 

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

n O n I n h o Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn 
U C U I U U C 0555213708 

COLLECT + 
POSTBUS 648 3 S 

2506 CE DEN HAAG 

SPECIAAL V O O R DE 
M O T I E F V E R Z A M E L A A F 

DIE 
"DIE ALLES A L HEEFT" 

RARITEITEN, KLEURPROEVEN, ONGETANDE UITGIFTEN, 
SPECIALE COVERS, MISPERFORATIES, LOKALE UITGIFTEN, 

DRUKFOUTEN, GOUD/ZILVER, ETC. 
"EEN KAARTJE IS VOLDOENDE OM GRATIS ONZE RIJK 

GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS TE ONTVANGEN" 



HANDELSONDERNEMING IPHINE IMPORTEXPORT 

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

DAVO  HARTBERGER  HAWID  IIVIPORTA  KABE  LEUCHHURM  LINDNER  MICHEL  SAFE  SCHAUBEK  UNIE  WERT 

.cV^a^ 
UITGEBREID IN OOSTEUROPESE EN AZIATISCHE STATEN! 

VERZAMEL NU NIEUWE STATEN, U KUNT HET NOG KOM

PLEET KRIJGEN! Zoals: Estland, Letland, Litouwen, Kroatië, 
Moldavië, Slovenië, Slowakije, Tjechië, Rusland, WitRusland, maar ook Armenië, Azer

beidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgisistan, Oekraïne, Tadzjikistan, Turkmenistan en Uzbe

kistan. 

Alle landen in standaard en brillant uitvoering leverbaar via de vakhandel. Alle supplemen

ten 1996 verschijnen in de eerste week april. 

SCHAUBEK ZEER STERK IN BLANKO BLADEN, DIVERSE KLEUREN! 

VOOR DE MOTIEFVERZAMELAAR: SCHAUBEKBLANKOLIKE, cremekleurig of zwarte bladen (240 
gr.) met daarop weekmakervrije folie, ook geschikt voor bankbiljetten, postkaarten, poststukken enz. 

Zo volledig mogelijke 
levering van manco's 
tegen prijzen die over

eenkomen met de markt

situatie Geen reclame 
met lokkertjes' 
Zorgvuldige en snelle 
verwerking van uw 
mancolijsten, steeds met 
rekening en met tiet recht 
van teruggave Prijslijst 
gratis Vertelt u ons alstu

Dlieft wat uw wensen zijn 

IVankoop van schaarse 
imissies, partijen en 1 
joed opgezette verza 1 
nelingen. | 

MANCOSERVICE 
ZWITSERLAND 
LIECHTENSTEIN 
VERENIGDE NATIES 
OOSTENRIJK 
FRANKRIJK 
DUITSLAND 
CEPT  EUROPA 
EN THEMA'S 

_ Hans P. Walser ; ^ 
1 Postfach 754/PH fll 
1 CH8630 Rüti/ZH M l 
1 TeL/Fax 0041 55 24 04 431 

II 

lil 
1 

I N K O O P V E R K O O P 

COLLECTIES / PARTIJEN / LOSSE ZEGELS 
POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 
FDC's (Ned. / Buitenland) LUCHTPOSTBRIEVEN 
MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 
MAXIMUMKAARTEN 
Vraag kavellijst  Mancolijsten welkom 
Openingstijden: Di  Vr 1018 uur Za tot 16 uur 

Hugo de Grootstraat 5B  7942 HA Postbus 187  7940 AD MEPPEL 
Tel: 0522240837 / Fax: 240972 

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, We t̂ & OostEuropa, vele overzeese landen! Graag grote 
verzamelingen etc! 
Spoedige betaling via postgiro! Stuur ons n̂ luchtpostkaartje of 'n fax en vraag onze 
aankoopvoorwaarden (Engels of Duits)! 
•■ VERKOOP 
V indt u iets voor uw verzameling in de grootste brievenvoorraad in Japan! 
Omschrijf ons uw verzamelgebieden exact (landen, thema, etc.) en onze computer 
drukt een prijslijst voor u af, omschrijving in het Engels of Duits, IVIICHEL
nummers, prijzen in ƒ of BF! Stuur ons 'n luchtpostkaartje of 'n fax! 

VEILINCEN 
M.iandelijkse veilingen, slechts brieven, min. 1000 kavels per veiling - uniek in heel 
Oost-Azieü Geïllustreerde catalogus (omschrijving Engels, MICHEL-nummers) 
komt bijna uit, stuur ons een luchtpostkaartje of 'n fax! 
GRAAG ONTVANGEN WIJ OOK UW INLEVERING! 
Vraag onze inleveringsvoorwaarden (10.5% korting, spoedige betaling!) 
C orrespondentie In het Duits, Engels, Frans, Russisch, Japans en wij verstaan 
Nederlands! 

THE COVER EXCHANGE 
Of una P.0 Box 63 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

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



KIJEiniE^^ AlUlUOniCES 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAAM 

EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTAHET, ANGABE NAME 
UND ADRESSE (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 
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AANGEBODEN 
Verenigd Europa**, © en FD(, 
CEPT en alle mogelijke meelo
pers, b iugparen, ongetande, etc 
Gratis prijslijst bij Harrie Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, 
t e l / f a x OlS-4684615 Ook abo-

Ned. aantekenstrookjes 1100 
versch +1125 allerlei T a e bod 
G Kamstra, Isaacstr 55, 7553 NB 
Hengelo (O), tel 074-2911S2S 

Luxemburg-Oostenrijk-Ierland 
PFR-**- 0 -6-lOct p YFr min 
ƒ 2 5 , - J Dam, Kon Wilh weg î, 
3632 EV I oenen, tel 029-
4233388 

Gelopen poststukken met the
ma's ansichtkaarten, Duitse 
Reich, dierenkaarten, aandelen, 
rokjeskaarten Mw A N Bngge-
man v d Schelde, Kantelenweg 
70, 3233 RD Oostvoorne, tel /fax 
0181-485036 

Kilo afgeweekt wereld ± 22 000 ze
gels met grf voor ƒ 6 5 , - Gno 
6698416 t n v J Koning, Den 
Haag Tel 070-3972999 Ook kilo 
telefoonkaarten ± 250 stuks 
ƒ 9 0 , -

Gratis prijslijsten van IJsland, 
Noorwegen, Zweden, DDR, Dan
zig, Australië en Gibraltar F van 
Loc, Lijsterveld 7, 2727 AJ Zoeter-
meer, tel 079-3312430 (avond) 

Lees hoe u gratis de veelbespro
ken 1489x (gest) kan verkrijgen 
VoGrinfo Kraaijenveld Philatelie, 
Postbus 1162, 1440 BD Purme-
rend, tel 0299-642376 na 18 00 u 

Grootrond. Part biedt aan op 
stuk en zegel Liefst ruilen Tel 
0555-191300 Ook typerader. v 
Teeseling 

Te koop gevr Jaargang 1990 t /m 
1996 van de Michel Rundschau 
P.B Elzenga, Bosmeesterskamp 
4, 6721 AJ Bennekom, tel 0318-
416550 

Klassieke zegels veel landen, ook 
topstukken, meest gekeurd 29 
cent per Michel-Mark Brieven 
onder n r 915 

400 Austraüe of 1000 Europa ol 
1500 wereld ƒ 2 0 , - Giro 413922, 
A. Snoep, Dordrecht 

Verzameling Rusland gest: 
1973/ '87 compleet in album 
ca tw ± D M 2 000 Vr pr 
ƒ 4 9 5 , - C v Beveren, tel 010-
4229820 

DDR, Bund., Berlijn, Zweden 0 
volgens mancolijst a 35% Michel 
Nico Arkenbosch, Morskade 18a, 
2332 GB Leiden, tel 071-5324736 
(19 00) 

700 zegels W.-Europa veel grf 
H W en kpl series f 10,- Giro 
3330084, Boeukes, Baroniehof 
100, 5709 HB Helmond 

Ned FDC's blanko nr 138-314+9 
nrs ƒ 599,- = zegelw +ƒ 0,70 p / s t 
Giro 5500086 t n v Imad Plum, 
P B 260, 6400 AG Heerlen Port
vrij bij vooruitbet 

Engeland W 55 en 56 710x ver
st billende platen e v t te ruilen 
tegen postfr Scand lerl Canada 
of Nedl P Hummelman , tel 
0481-463144 

West-Europa (Aland t / m Zwits ) 
Ver Eur en VN Alleen postfr 
Van welk land (40') mag ik u een 
gratis prijslijst sturen^ R Hout
kamp, Statendaalder 41, 2353 TH 
Leiderdorp 

2 albums Davo PTT-mapjes com
pleet 1982-1993 ƒ 4 5 0 , - F Sual , 
tel 050-3096634 

Wereldverzamelmg w o t k a 
500** bocken catw ƒ 300 000,± 
in een koop ƒ 50 000, - Nieuwen

hof Pb 460, 4870 AL Etten-Leur 

FDC verzameling W N F (dieren-
vogels, vhnders-vhegtuigen) To
taal 768 stuks voor kwart van uit
gifteprijs Tel 072-5717784 

Maandbl. Philatelie 1960 tot he
den deels ingeb ƒ 100,- A Bos, 
Beetsterzwaag, tel 0512-382702 

l euke kavels buitenlandse /egels 
ook motief Th Verheijen, Soest, 
tel 035-6023837 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend Hfl 20 , -
in een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 100 gr fran
co thuis Correspond in Enghsh 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17Norkoping, Zweden 

Post/ 1000 verschill Nederland 
80, Bund 100. Giro 1210153 v 
Kampen, Lindestr Ie, 6444 AM 
Brunssum 

Hoogste bod ' USA p.fr./frank.g. 
t w v US «2 403,71 T a v R de 
Nijs, Antwnr 10755, 2501 WB 
Den Haag 

Hoogste bod ' 402 aangetek. env. 
(241 NL, 110 BE, 51 OV) en 45 
losse zegels Div t a v R de Nijs, 
Antwnr 10755, 2501 WB Den 
Haag 

Hoogste Bod' 2 sets profd PTT 
mapjes (leeg) set 1 nrs 1 t / m 99 
o n t b r n r s 87 95&97 Dubb nrs 
83 t / m 99 Set 2 nrs 2 t / m 82 
Ontbr nrs 1, 5&59 Dubb nrs 
36,43,60,81 Antwnr 10755,2501 
WB Den Haag, t a v R de Nijs 

Australië per kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antomsse, Uden, 
tel 0413-268333, giro 3423666 

Nederland en Zwitserland pfr en 
gestemp Gratis prijslijst Filatelie 
'De Boeier', Klippel 75, 2991 KI, 
Barendrechl 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tjse-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

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 

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 

Veldcensuur- en krijgsgev.kamp en 
dienstpost Div oorlogen/landen 
J Hoogakker, PG 181, 7040 AD 
VHeerenberg, tel 0314-662518 

Ned./overzee tot 1940 v a 50% 
Na 1940 v a 40% m u v frankeer-
geldige zegels Mancohjst, service, 
abonnementen gehele wereld 
Tevens inkoop Nor PZH Advan
tage, PB 148, 3350 AC Papen-
drecht, tel 078-6153386, fax 078-
6413340 

Duitsland aanbieding veel grf 
Deze mnd 150 gest ƒ 1 5 , - , 500 
gest ƒ 4 0 , - Giro 2300785, RSD, 
I indelaan 23, 1775 GK Midden
meer Ook het adres voor uw 
mancoliisten Europese landen 

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 BP Zevenaar, tel 
0316-524164 

Telefoonkaarten 35 \ersch Ne-
derl ƒ32 ,50 Giro 125797 B C 
van Verseveld, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NL pf en 0 Eventueel te ruilen te
gen uw overtollige frankeergeldige 
/egels NL Vanaf nr 105 W Flier, 
tel 0180-617448 met op zondag 

Indonesië PFR. Stuur uw manco-
lijst Zonnebloem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par
tijtjes en nieuwtjesdienst M 
Snoek, D Wieren gastraat 45, 
1602 TK Fnkhuizen, te l / fax 
0228-318267 na 18 00 uur s \ p 

Gratis prijslijst vooi kleine kavels 
e t c j Suenstra, BarietgeeI21,27l8 
BL Zoetermeer, tel 079-36102229. 

Stort ƒ 3 0 , - ƒ 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 0571-276081 Heel 
veel thema's 

GEVRAAGD 
Profilband 11-93 m gest serie G 
Meter, Kuiperslaan 15, 9244 AS 
Beetsterzwaag, tel 0512-383012 

Rondzendboekjes voor circuleren 
binnen vereniging T Halder-
nians, Mosberg 8, 6067 HC Linne 
(L), tel 0475-464492 

Ei^eland/Guemsey nom ƒ 1,90/-
£, Jersey/Ierland ƒ l ,70/£. Man 
ƒ l ,50/£ Smits, Socratesstraat 192, 
7323 PL Apeldoorn 

Albanië 8c Montenegro los/brief 
afwijkingen etc Brandsen, Post
bus 1432, 3600 BKMaarssen 

Gevr snelspaarpnt van D E 25 
postz voor 1 snelspr pnt A Onink, 
Monnetstede 45-01, 4463 GX Goes 

Grootrond op zegels serie 56/80 
Stempel goed leesbaar J Oprel, 
Groenendaal 165, 3011 SR Rot
terdam 

Verzamelaar zoekt firmaperfora
ties wereld Koop of ruil Veel 
ruilmateriaal aanwezig WJ 
Manssen, Laan der V N 31, 3844 
AD Harderwijk, tel 0341-417980 

derland en alle West-Europese-
landen J F P Peerenboom, tel 
0499-475622 

Kleinrond stempels Nederland 
compleet op zegel F Pluym L \ 
Meerdei"voort 967, 2564 AJ Den 
Haag, tel 070-3688710 of 070-
3548779 

Postzegelboekjes Wij hebben be
langstelling voor betere boekjes 
Nederland en wereld Aanbiedin
gen Booklets International, Post
bus 1051, 5140 CB Waalwijk. 

Frankeergeldige zegels, NL Van
af nr 1050, ook zonder gom, 
eventueel te ruilen voor zegels 
NL Geef tot 80% van de fran-
keerwaarde W Flier, tel 0180-
617448 Niet op zondag 

Ansichten van oude post- en tele-
graafkantoren J Peters, Postbus 
43, 6000 AA Weert 

Engeland *** Yv 238 ƒ 4 0 , - , Yv 
183 ƒ 1000,-, Fosfor 375 /7 ƒ 4 5 , - , 
378/380 ƒ 6 5 , - Mooi gebruikt W 
39 ƒ 7 5 0 , - , 42 ƒ1100 , - , 45 
ƒ 1500,- Ook collecties en top-
materiaal Brouwer, Leeuwarden, 
tel 058-2886836 

Typerader en grootrondstempels 
op stuk of zegel, kopen of ruilen 
Tel 0555191300, M Teeseling 

Voorloper bestellerstempels van 
Amsterdam 1852-67, Breda, Cu-
lemborg, Dordrecht, Gorinchem, 
Haarlem 1859-73, I eeuwarden, 
Nijmegen, Velp R Pijning, Dom-
melstr 12, 1823 EZ Alkmaar, tel 
072-5112270 

Padvinders Poststukken gezocht 
1907-1959 Fred Maarsen, Box 
1045, 1780 FA Den Helder, tel 
0223-645077 

DIVERSEN 
Postzegelvereniging Telstar' Put
ten Gld Grote jaarlijkse nationale 
postzegelbeurs 5 juli a s "t Voor-
huvs', Voorthuizerstraat 14, Put
ten Beperkte tafelreservering 
(ƒ 15,- per tafel) alleen na schnf 
telijke toewijzing t e m 7-6-1997 
Inl 033-2452484 

Stuur mij 50 Frankrijk 1000 We 
reld retour L Messelaar, Gerarc 
Phihpestr 7,1325 LL Almere 

'Pacific '97': Leden van d( 
Netherlands Philatelists of Call 
forma en de American Society foi 
Netherlands Phdately nodiger 
alle bezoekers aan Pacific '97 uit 
hen te ontmoeten in het Mosco 
ne Center in San Francisco op dt 
volgende gereserveerde data ei 
tijd 1, 4 en 6juni van 2-4 n m 

Zend mi] 100 of meer van Europ. 
of Canada zelfde aantal retoui 
A C Veerman, Melisandepad 10 
3816 RM Amersfoort 

Zend 100 versch. wereld U ontv 
zelfde aant terug DeBrui jn .Ja i 
Persijnln 79, 1141 WI Monnic 
kendam 

Israel verzorging van abonne 
menten 5 of meer abon. extn 
korungen Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

Studiegroep Britannia de veiz. 
meiaars van Engeland en Eng 
geb. organiseren 4 keer per jaa 
een bijeenkomst in Nieuwegeii 
Eigen rondzending, veilingen T 
en clubblad Secretaris L 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugc 
waard, tel 072-5711935 

Stort ƒ 15,- op postgiro 673355 
t n \ F H Weyde, Amsterdam 
ontv 400 Ned. zegels met comp 
series 

Veel internationale ruilcontacte 
in ons blad Dilight' Laatste nun 
mer 8 postz 80 et naar Postbu 
976, 3900 AZVeenendaal 

Vijt en Dertigste International 
Ruilbeurs "Zoete lieve Geriitji 
zondag 27 april 1997 Brabaniha 
len - 's-Hertogenbosch van 10 O 
tot 17 00 uur Uniek in Nederlan 
voor alle mogelijke ruilobjecte 
Tel 073-6421211 

Zoek gebruikt 
ItaUe voor 1960, 
Frankrijk preo-
blitérés voor 1940 
zonder gom 
Ook Ned -Indie 
gebruikt port, 
Java Kop&Hoog, 
bezit buiten C re-
mer, Pb 4, 1800 
AA Alkmaar 

Postfrisse fran
keergeldige ze
gels Nederland 
F J Rotgers, lel 
010-4205276, fax 
010-4552991 

Langstempels en 
puntstenipels op 
de Eerste Emissie 
Nederland 1852 
A. Gabnëlse, Pc)v 
te Restante, Post
kantoor, 4330 
NA Middelburg 

Amerika fran-
keergeldig mt t 
gom /"LI O/S 
D O Brouwei, 
Lenteklokje 47, 
Leeuwarden, tel 
058-2886836 

Engeland fran-
keergeidig met 
gcMTi ƒ 2,-/£, Guern
sey ƒ 2 , - /£ , Man 
ƒ l , 5 0 / £ Brou
wer, tel 058-
2886836 

Frankeei geldige 
postzegels Ne-

Levering van alle MOTIEF-NIEUWTJES in abonnement 
U weet weL. 'OP MAAT GESNEDEN'. 

]]EWiK^^ Ü ^ « 4 "De Waarbeek', Twekkelerweg 327, HengeU 

Postzegelhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349,3760 AH Soest, Tel.: 035-6013706 

C R I N E K E N L A 
( E u r e p a - O v e r z « e ) 

Landenverzamelingen, engrospartijen, brieven etc 

POSTZE<;ELVEILIKIC 
Gratis catalogus op aanvraag. 

PHILATHENS L t d . 
P.O.Box 79, Teddington Middx. TWII-9QR-England 

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

IVIotiefzegels 
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" 
Maandereindól, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 61 03 34 
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für nur CHF 45. erhalten Sie 
alle Schweizer Briefmarken 
1996 im reich illustrierten 
JAHRESALBUM! 
. (68 Seiten) 

Verpassen Sie den 
Anfang dieser neuen 
Kollektion nicht. 

Philatelie 

□ Ich bestelle das Jahresalbum 1996 
zum Preis von CHF 45.. 

□ Ich bestelle das Jahresalbum 1996 
zum Preis von CHF 45. und w/ünsche 
künftig dessen jährliche Zusendung 
für eine lückenlose Sammlung 
(jederzeit kündbar). Dazu erhalte 
ich gratis eine Leuchtlupe. 
Zudem erhalte ich gratis 4x pro Jahr 
das farbige BriefmarkenMagazin 
«DIE LUPE». 

Name ü Herr ü frau 

Vorname 

Strasse 

PLZ/Ort 

Geburtsdatum Telefon 

Kundennummer (falls bekannt) K7 

□ Belastung auf KundenKonto 
□ Ich habe bei Ihnen noch kein 

KundenKonto. Bitte nehmen Sie 
mit mir Kontakt auf. 

Philatelie Service der POST 
Ostermundigenstrasse 91 
CH3030 Bern 
Telefon ++3: 338 27 28 
Fax IH31 338 73 08 



Veiling N o . 565 dondcrdaj 29 mei 1997 
Speciaal verzameling Japanse Marine bezetting van Nederlands Indië 

1942-1945 

Collectie van wijlen de heer PA Mattern 
Oud directeur van het hoofdpostkantoor te Makassar. 

Met o.a. van Lombok: 

Postwisselgefrankeerd met 2 'h Cent karbouw in paar met rode opdruk "Zon met stralen". 

De verzameling bevat vele honderden postwissels en postpakketkaarten en postwaardestukken van o.a. 
Borneo, Celebes, Molukken, Kleine Soenda eilanden en van Lombok enkele tientallen postwissels en frag
menten van postwissels met opdruk "Zon met stralen" zowel in zwart, rood als violet. 
Een object zoals nooit eerder op de markt is geweest! 
De catalogus, een naslagwerk voor de eerstkomende jaren, wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 25,— op 
onze giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

j SINDS] 

11 
Prinsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 

schuin tegenover het Haagse C S . 
Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 




