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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
internationaal liet best georiënteerd 

Enkele (verrassen^de) ophren^gsten, itit onze voorjaarsveiling: 
(exclusief commissie) 

^é^^za^h^ / f ü^^'^'^^'^ 
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Kavel 4495 Mengfrankering Ie en 3e emissie taxatie f 15 000, opbrengst f 34 000,

Kavel854 
taxatie f2500,
opbrengst f 4 400,-

Kavel 4451 
taxatie f5000,
opbrengst f7200,
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Kavel 2096 

cat waarde f 1 700,
opbrengst f7000,

Kavel2121 
cat waarde f 950,
opbrengst f4200,

Kavel2133 
cat waarde f 1500,
opbrengst f 4 600,

Kavel 2240 cat waarde f 18 000, opbrengst f 28 000,

De Nederlandsche Postzegelveiling 
ook voor uw collectie? 

Voor inzendingen, aankopen, taxaties 
en adviezen: 

Kavel 5227 
taxatie f 1000,
opbrengst f2300,

Kavel 2141 
cat waarde f 2 500,
opbrengst f7000,

Enkele opbrengsten van collecties: 
Kavel 
425 Nederland verzameling 1852-1995 m album 
499 Nederland 18521985 m stockboek 
1085 Bund 1964 1988 
1152 Frankrijk verzameling 18491973 m Davo 
1184 Franse Kolomen in 3 banden 
1277 Portugal verzameling 18531993 m Davo 
1323 Spanje verzameling 18501960 in Schaubek 
424A Wereld lot engros bundels /pakketten m dozen 

Ook motief collecties doen het goed 
309 Motief Fauna m stockboeken 
370 Motief Vogels m stockboeken 

inzet 
7500,
3 000,
2 500,
2 500,

10 000,
2 000,
5 000,

3000,
2 000,

opbrengst 
13 000,
9 800,

13 000,
8 200,

18 000,
7400,
9 000,

26000,

12 000,
8200,

Rokin 60 1012 KV Amsterdam  Tel. 0206230261  Fax 6242380 



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

«UOTE: OVERNAME: 
GOUDEN-GIGA-WONDERDOOS 

K^ 
GOUDEN-GIGA-COLLECTIE 

999o 
999.-; 

hilapost heeft voor een schijntje van de waarde, de hele 
voorraad, de inventaris en het l<lantenbestand van een 
nmiddels geliquideerde postzegelveiling kunnen overnemen. 

'hilapost kon dit hele object in één keer overnemen, 
:onder tussenkomst van andere handelaren. 

Het enorme volume van deze partij 
)ostzegels (bijna 4000 kartonnen dozen 
net postzegels in voornamelijk 
Ibums) neemt zoveel ruimte in 
)eslag dat Philapost eigenlijk maar 
én oplossing ziet voor dit 
)robleem! Snelle en directe f 
loorverkoop aan verzamelaars. 

Bestel de 'Gouden-Giga-Wonderdoos' of de 
Gouden-Giga-Collectie voor f 9 9 9 , - en 
betaal desgewenst 10 termijnen van f 99 ,90 . 

U betaalt geen rente, geen verzendkosten 
en heeft een onvoorwaardelijke 

teruggavegarantie. 

\v&c4 
n de 6ouden-Giga-Wonderdoos 
lebben de medewerkers van 
hilapost min of meer willekeurig 
tapels van 50 verschillende albums 
emaakt. Philapost zorgt ervoor dat 
geen doubletten krijgt en dat u de 

Ibums krijgt waar uitsluitend complete 
eries in zitten. U krijgt allerlei 
erschillende maten albums. Grote en kleine 
ikke en dunne. 

)e 'Gouden-Giga-Wonderdoos' verpakt in drie dozen, 
ovendien krijgen alle bestellers voor 31 mei een Extra 
Vonderdoos met allerhande los materiaal, zakjes en losse 
Ibumbladen. Wie weet wat daar nog allemaal uit 
^voorschijn komt? 

' ^ 

ash 

^AV)* 

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

In de Gouden-Giga-Collectie 
krijgt u een schitterende 
Collectie in samenstellingen van 
de gehele wereld in Albums & 
Insteek-boeken, op Luxe Insteek 

&Albumbladen, in Zakjes & 
Envelopjes. U krijgt tenminste 

11.500 é 12.000 verschillende 
postzegels van tenminste 150 

verschillende landen, waarbij vele 
series compleet en postpris. Bovendien 

krijgt u ook een uitgebreide collectie 
blokken en velletjes. 

Bel direct de Philapost bestellijn: 010-511 50 99, 
dan loop u de Extra Wonderdoos niet mis. Betaalt 
u in één keer binnen de gestelde termijn dan 
krijgt u voor f 100,- aan insteekalbums cadeau. 

POSTBUS 96 2650 AB 
ERKEL EN RODENRIJS 

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

PHILAPOST EN WONDERDOOS ZUN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V PHILA B V IS INGESCHREVEN BIJ DE K v K TE DELFT ONDER NUMMER 2 3 5 7 2 4 TERUG-
WE GARANTIE, RETOURNEREN IS ALTUD OP UW EIGEN KOSTEN EN RISICO. GOEDEREN BLIJVEN ALTUD EIGENDOM VAN PHILA B V TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN 
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4 9 " 
50/55" 
tete beche 
6 1 b " 
61c" 
8 1 " 
82/83" 
84/86" 
87/89** 
90/94" 
9 5 " 
9 6 " 
9 7 " 
9 8 " 
9 9 " 
100" 
1 0 1 " 
104" 
105" 
105f" 
106" 
107/09" 
110/13" 
114/20" 
121/28" 
129" 
130" 
1 3 1 " 
132/33" 
134/35" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
144/48" 
149/62" 
163/65A" 
163/65B" 
166/68" 
169/76" 
171 Af 
Blok" 
177/98** 
177/988** 
199/02" 
203/07" 
208/11" 
212/19" 
217A" 
220/23" 
2 2 4 " 
225/28" 
229/31" 
232/35" 
236/37" 
238/39 * 
240/43" 
244/47** 
248/51** 
252/55" 
256" 
257/60** 
261/64** 
265/66** 
267/68" 
269" 
270/73" 
274/77" 
278" 
279/82" 
283/86" 
287/88" 
289/92** 
293/95** 
296/99" 
300/04 ■ 
305/09 * 
310/12" 
313/17" 
318/22" 
323/24** 
325/26** 
327/31** 

Alle aanga 

^ B M m n 

yKr 

K" lÊ 
1220 — 

75 — 

175 — 
750 — 
120 — 
37 50 

625 — 
45 — 
28 — 
50 — 
5 0 -

125 — 
210 — 
600 — 

2 9 5 0 -

500 — 
475 — 
600 — 

12 50 
350 — 

28 — 
95 — 

144 — 
110 — 
860 — 
600 — 
275 — 
120 — 
275 — 

35 — 
38 — 
95 — 

D P 
875 — 
875 — 

27 — 
22 50 

275 — 
1100 — 

3 7 5 -

40 — 
80 — 
40 — 

250 — 
195 — 

50 — 
70 — 
8 4 -

80 — 
77 — 

7 2 5 -

120 — 
120 — 
295 — 
120 — 

77 — 
45 — 

195 — 
120 — 

80 — 
105 — 
45 — 

135 — 
135 — 
95 — 

135 — 
88 — 
20 — 
75 — 
16 50 
50 — 
45 — 
5 0 -

15 — 
45 — 
5 5 -

20 — 
30 — 
50 — 

boden ze 
van echtheid duurd 
kosten hiervan in ov 
opdracht boven ƒ 5 
co vanaf ƒ 250 - op 

ROSENDAEL 

■ ^ M y / J j ^ 

w^^ 
332/45" 
346/49" 
332V/37V** 
350/55** 
356/73" 
371 los** 
372 l os" 
373 l os" 
356a/d" 
374/78" 
379/91** 
379a/d** 
392/96" 
397/01" 
402/03" 
402/038" 
404+422" 
422f" 
405/21" 
423/27" 
428/42" 
444/48** 
449/53" 
454/59** 
460/68" 
462 l os" 
469/73** 
474/89" 
487/89 (3)" 
490/94** 
495/99" 
500/03** 
504/05** 
506/07" 
508/12" 
513/17" 
518/33" 
534/37" 
538/41" 
542/43" 
544/48" 
549" 
550/55" 
556/60" 
561/62" 
563/67" 
568/72" 
573/77" 
578/81" 
582" 
583/87** 
588/91" 
592/95" 
596/00" 
6 0 1 " 
602/06" 
607/11" 
612/16" 
617/36" 
637/40" 
465/634b 
fosfor" 
641/45" 
646" 
647/48** 
649/53" 
654** 
655/59** 
660** 
661/65" 
666/70" 
671/75" 
676/80" 
681/82" 
683/87" 
688/92" 
693/94" 
695/99" 
700/01" 
702/06" 
707 /11" 
712" 

• ^ 
H l 1 

■ 1 
NEUEHLAND 

Dij 
■ 1 Postfris zonder plakker 

i Prijsactief 
32 50 

575 — 
5 — 

45 — 
175 — 
40 — 
60 — 
50 — 
99 — 
18 — 
10 — 
9 50 
6 50 
3 — 
9 50 

260 — 
0 50 

25 — 
3 50 
1 50 

12 50 
2 50 
4 50 
5 — 

12 — 
10 — 

5 — 
175 — 

75 — 
10 — 
7 50 
9 50 
4 — 
5 — 
9 — 

20 — 
350 — 
DP 

18 — 
14 — 
25 — 

4 — 
60 — 
85 — 
12 — 
34 — 
35 — 
24 — 
30 — 

3 50 
22 — 
12 — 
75 — 
15 — 

1 — 
25 — 
16 — 
20 — 
15 — 
40 — 

18 — 
32 — 

4 — 
7 — 

18 — 
2 — 

20 — 
2 50 

16 — 
20 — 
44 — 
15 — 
60 — 
14 — 
1 5 

8 — 
10 — 

9 — 
16 — 
18 — 
2 — 

712b" 
712f keur" 
712bfkeur* 
713/14" 
715/19" 
720/21" 
722/26** 
727/28** 
729/30** 
731/35" 
736/37** 
738/42** 
743/44" 
745/46" 
747/51" 
752/56" 
757/58" 
759/63" 
764/65" 
766/70" 
771/73" 
774/76" 
777/78" 
779/83** 
784/85** 
786/90** 
7 9 1 " 
792/94" 
795/99** 
800/01** 
802/06" 
807/10" 
811+835" 
812/15" 
816/19" 
820+829" 
830/34" 
836/38" 
839** 
840/41" 
842/46" 
847/48" 
849/53** 
854" 
856/57** 
858** 
859/63" 
870/74" 
875** 
877/81** 
882/83" 
884/85" 
886/88** 
886/88 VEL 
889/93" 
894/98" 
899" 
901/05" 
906/07" 
909/11" 
912/16" 
917" 
918/19" 
920/24** 
925/26** 
927/29** 
930+931" 
932/36** 
937** 
939** 
939a** 
940** 
941/58" 
952/58b** 
fosfor 
978/82" 
983** 
1001 " 
1024" 
1042" 
1052/54 * 
1052 paar** 

17 50 
650 — 
675 — 

2 — 
12 — 

2 — 
17 — 
4 — 
3 — 

10 — 
5 — 

16 — 
8 — 
4 — 

15 — 
10 — 
0 70 
7 — 
2 — 
8 — 
4 50 

12 — 
2 — 
7 — 
2 — 
8 — 
2 — 
1 — 
4 — 
2 — 
4 — 
2 — 
0 40 
3 — 
2 — 
0 50 
3 — 
2 — 
2 50 
1 — 
3 50 
0 75 
3 50 

3 5 

1 25 
5 — 
3 50 
3 50 
5 — 
3 — 
2 50 
3 50 
9 — 

" 95 — 
3 — 
4 50 
6 — 
4 90 
2 — 
2 50 
6 50 

10 — 
2 50 
6 — 
3 — 
5 — 
1 — 
6 75 

12 50 
3 50 
6 50 
1 75 

32 50 

27 50 
6 — 

18 — 
14 — 
10 — 
12 50 
9 — 

17 — 

1307/08B" 30 — 
Postfris losse 
viiaarden en met 
aangeboden zegels 
meest leverbaar 
gaarne mancolijst 
boekjes 
1293" 7 50 
1305" 7 50 
1328" 7 50 
1352" 7 50 
1375" 7 50 
1384" 7 50 
1402" 7 50 
1427" 7 50 
1447" 7 50 
1471 " 7 50 
1524" 9 50 
1535" 9 50 
1560" 9 50 
Spec prijs per 
jaargang 
1970" 40 — 
1971" 35 — 
1972" 3 0 

1973" 30 — 
1974" 39 — 
1975" 15 — 
1976" 33 — 
1977" 17 — 
1978" 16 — 
1979" 14 — 
1980" 17 — 
1981" 92 — 
1982" 16 — 
1983" 25 — 
1984" 29 — 
1985" 28 — 
1986" 29 50 
1987" 55 — 
1988" 38 — 
1989" 34 — 
1990" 36 — 
1991" 75 — 
1992" 53 — 
1993" 70 — 
Onze jaargangen 
zijn incl carnet 
kerstvellen echter 
met Kerstboekje/ 
Kerstvellen 
PB 37 18 — 
1419a 15 — 
1439a 19 50 
1461a 15 — 
1487a 15 — 
1542/43a 15 — 
Roltanding 
1/18" 1575 — 
19 /31" 525 — 
33/56" 625 — 
57/70" 350 — 
71/73" 410 — 
74/77" 175 — 
78 /81 " 80 — 
82/85" 105 — 
86/89** 105 — 
90/93" 150 — 
94/97" 150 — 
98 /01 " 140 — 
ook losse waarden 

Dienst 27/40" 
+ Cert 1950 — 

1/3** 295 — 
6/8" 95 — 
9 " 110 — 
12/13" 725 — 
Porto 
80/06" 65—1 
80a/105a** 320—1 

gels zijn postfris zonder plakker org gom met volle garantie 
ere soorten desgevi/enst met foto certificaat van echtheid 
erleg Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt Bi) 
0 0  / 2 % korting Postgiro 271040 Porto extra echter fran 
dracht = D P = Dagprijs 

J.H. ACKERMANN 
2 1121 HH LANDSMEER TEL. 0204823966 
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Curacao 
postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5D(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
16xx 
17xx 
18(xx) 
20xx 
25(xx) 
28xx 
42/43(xx) 
57/67XX 
69xx 
73xx 
74xx 
74axx 
75/81XX 
82/88XX 
100xx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
117XX 
118XX 
119XX 
121/25XX 
126/37XX 
136XX 
137XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Gxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

12 50 
1 0 5 

2 1 
1 2 5 

3 7 5 

5 6 
9 5 
7 7 
5 

9 5 
2 1 0 

7 7 
2 5 
7 5 
32 50 
6 0 

2 7 5 

6 6 
1 4 7 

— 
6 0 
1 5 
1 5 

8 2 5 

1 7 5 

5 

1 6 

5 

7 8 0 

45 — 
4 5 

1 7 5 

4 

2 7 5 

7 5 

7 5 

8 

1 7 5 

4 5 

5 50 
4 25 

29 50 
4 2 5 

6 

1 5 0 

3 75 
27 50 
22 50 
14 — 

4 

9 5 

5 5 0 

67 60 
6 5 

2 5 

1 2 

2 0 

4 0 

enz tot heden 
leverbaar jaarne 
manco opgave 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
34/43XX 

270 — 
7 5 

6 6 

2 7 5 

2 1 0 

4 5 

32 50 
45 — 
2 5 

5 5 0 

4 2 5 

Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 15 — 
1960XX 1 0 

1961/62XX 1 2 

1963XX 6 60 
1964/65XX 6 50 
1966/67XX 6 

1968/69XX 1 1 

1970XX 7 50 
1971XX 9 

1972XX 11 

1973XX 40 50 
1974XX 14 50 
1975XX 1 3 

1976XX 1 2 

1977XX 42 50 
1978XX 2 5 

1979XX 3 6 

1980XX 36 — 
1981XX 40 — 
1982XX 6 4 

1983XX 54 — 
1984XX 70 — 
1985XX 6 0 

1986XX 45 — 
1987XX 60 — 
1988XX 5 5 

1989XX 75 — 
1990XX 66 — 
1991XX 77 — 
1992XX 80 — 
1993xx 60 — 
1 \J ̂ \J/\/\ w 
1994XX 74 — 
1995XX 5 5 

1996XX 70 — 
Postz boekjes 
1/2XX 12 — 
3/4A(4)xx 1 8 

3/4B(4)xx 18 — 
5xx 5 — 
6xx 12 — 
tete beche xx 
556/58 paar 10 — 
573/75 paar 7 — 
576/79 paar 17 50 
591 paar 7 50 
654/55 paar 12 — 
791/93 paar 35 

815/16 paar 1 6 

899/02 paar 26 — 
947/48 paar 10 — 
1071/72 p 2 8 

Curacao 
ongebr plakker 
l x 10 — 
2x 9 0 

3x 2 0 

4x 1 0 5 

5x 175 — 
6x 4 8 

7x 7 5 

8x 7 5 

9x 4 — 
lOx 7 5 

11x 1 5 0 

12Bax 66 — 
lAx 24 — 
2Ax 1 0 5 

3Ax 3 0 

4Ax 144 — 
7Ax 1 2 5 

9Ax 55 

2Bx 9 0 

4Bx 1 2 5 

9Bx 40 — 
5Dx 3 5 0 

5Gx 1 9 5 

13/17X 49 50 

U U K A U i 
Nederlandse Ar 

vanaf 40% 

18x 27 50 
19/23X 198 — 
24x 22 50 
24Ax 92 50 
25x 2 7 5 

26/28X 7 5 

29/34X 95 

35/41X 2 0 5 

42/43X 1 3 5 

44/56X 44 

57/67X 75 

68/70X 77 — 
68Dx 12 50 
69Dx 4 5 

70Dx 2 7 5 

73x 12 50 
74x 8 

74ax 1 2 5 

75/81X 350 — 
82/88X 5 0 

89/99X 6 6 

101/02X 7 50 
104/20X 2 7 5 

119xlos 95 — 
120xlos 95 — 
126/37X 7 5 

135AX 8 0 

137AX 3 5 

141/52X 112 50 
153/57X 3 0 

168/77X 2 0 

178/81X 360 — 
185/95X 1 0 5 

200/05X 1 6 

218/29X 60 — 
230/33X 3 1 0 

234/38X 5 4 

239/43X 4 6 

Lp 1/3x 1 2 4 

Lp 4/16x 35 — 
Lp 17x 40 — 
Lp 18/25X 2 1 6 

Lp 26/40X 1 1 0 

Lp 41/44X 3 5 

Lp 53/68X 33 

Lp 69/81X 1 5 

Lp 82/88X 4 0 0 

Porto 
1 lx 5 50 
1 llx 7 50 
mix 5 
2 lx 44 

2 llx 2 2 0 

2IIIX 3 

Sl l lxzfr 2250 
6 lx 77 — 
6IIIX 1 5 

7IIIX 3 0 0 

8 llx 4 5 0 

8IIIX 16 — 
9IIIX 1 6 

10 lx 5 5 

10 llx 60 — 
10IIIX 5 5 

11/20X 1 4 4 

21/3CX 22 50 
21/30BX 30 — 
31/33X 1 2 5 

34/43X 2 4 0 

ARUBA 
1986XX 29 50 
1987XX 20 50 
1988XX 26 — 
1989XX 2 5 

1990XX 22 50 
1991XX 21 — 
1992XX 21 — 
1993XX 20 50 
1994XX 2 0 

1995XX 22 50 
1996XX 2 4 

Curacao 

AO 
tillen 
netto 

betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 5 5 

1D 
5D 
7D 
8D 
9D 
10D 
11 F 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 6 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74 
74a 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

1 5 
1 1 0 

1 2 
7 7 
9 0 
2 5 

1 2 5 

2 0 
27 50 
39 75 
12 50 
1 0 
1 5 
2 8 
8 5 
2 5 
1 5 
4 5 
4 5 
2 8 
4 0 
1 8 
2 5 
4 5 
49 50 
52 50 

6 50 
5 

7 0 
4 5 
57 50 
2 0 

22 50 
i n 4 ; n (\n\ i n _ 1 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180 los 
181 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/52 

2 0 
3 0 
9 

1 5 
9 0 

1 0 5 

1 5 
2 5 
2 0 
2 5 
3 5 
1 5 
3 0 
2 0 

1 7 5 

5 8 
3 0 
18 75 
1 5 
92 50 
7 5 
3 5 
3 0 
1 8 

enz leverbaar 1 
ook losse 
waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 69/81 
Lp 83 los 
Lp 84 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 

32 50 
3 0 
3 0 

2 4 4 

2 0 
3 5 
3 0 
2 5 
1 0 
6 

12 — 
3 0 

1 2 5 

1 2 5 

xxpostfris zonder plakker met gom (xx) postfris zonder plakker /onder gom z o a M 
uitgegeven x= ongebr met plakker geen teken is mooi gebruikt Nrs NVPH Aanbo<fl 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra echter franccB 
vanaf ƒ 250 - opdracht Geen winkel bezoek gaarne na telef afspraak 

J.H. ACKERMANN 
1 1 

ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - TeL 020-4823966 | 

1 



PROGRAMMA VEILING NOS. 564 en 565 
in de Grote Zaal van Het Haagse Centraal Station. 
Zie advertenties in het april nummer Maandblad Philatelie. 

MAANDAG 26 MEI 1997 15.00 uur: nos. 1274-1487 Dozen en poststukken in dozen, 
literatuur en munten. 

19.15 uur: nos. 1488-1949 Albums Gehele Wereld, diversen in 
converts en verzamelingen 
Nederland en Overzee. 

DINSDAG 27 MEI 1997 13.00 uur: nos. 1950-2723 Zegels Amerika t/m Zwitserland, 
w.o. speciaal België. 

19.15 uur: nos. 2724-3159 Poststukken in albums en couverts, 
diversen, grote insteekboeken en 
landenverzamelingen. 

WOENSDAG 28 MEI 1997 13.30 uur: nos. 3160-4099 Nederland Posthistorie, emissie 
1852, w.o. 2e gedeelte platen 
collectie wijlen Dr. G.C. van Balen 
Blanken en Nederland tot 1940 

DONDERDAG 29 MEI 1997 13.30 uur: nos. 1-615 Veiling 565 
Speciaal collectie 'Mattern 
Jap. bezetting West en Zuid-Oost 
Borneo. 

19.15 uur: nos. 616-1111 Veiling 565 
Speciaal collectie 'Mattern' 
Jap. bezetting Kleine Soenda-
eilanden, Molukken en Celebes. 

VRIJDAG 30 MEI 1997 13.30 uur: nos. 4100-4854 VervolgNederland vanaf 1940, 
w.o. collectie postwaardestukken 
Dr. H. Schouten te Bussum, Ned. 
Indië, Curasao en Suriname. 

Catalogi van deze importante veiling kunt U in de veilingzaal verkrijgen. Ook U kunt voor onze 
a.s. september veiling dagelijks inzenden! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



NIJNEEGSE 
POSTZECELVEILINC N.P.V. 

Onze 70ste veiling wordt gehouden op 
31 mei a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u nog niet onze catalogus? 
Stuur dan even een brief kaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen 1997 
gratis thuis. 

yoor de volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 

Europost Goes 
Postzegel en muntenhandel 
Schuttershof 11A, Goes, tel. 0113214721 

Groot assortiment bloks 
GEHELE WERELD 

Verzorging van mancolijst op 
YVnummer en op Michelnummer 

Prijslijst diverse landen op aanvraag 

KILOWAAR MET VEELAL 1995/1996 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie' grote sortenng met IJsland 
Duitsland ■ met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

100 gr 250 gr 
18,00 42,00 
28,00 
16,00 
20,00 
13,00 
55,00 
10,00 
18,00 

16,00 

66,00 
36,00 
50,00 
28,00 

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

1 kg 
150,00 
240,00 
130,00 
170,00 
110,00 

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 

50,00 

Pnjswijzigmgen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 60,00 + ƒ 4,00 porto / Orders boven ƒ 60,- portovrij 

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

Levenng onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatelistische frankenng 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Stampcomer Baneke bv 

Wmal} !Mwir<s>;p(as® 
België 
Cept Europ 
Engeland 
Frankrijk 
Holland 
Holland III 
Ierland 
Italië 
Konolened 
Luxembourg 
Liechtenstein 
ZwitserI III 

Moderne mix met 97 uitg 
Nieuwe somenstelling 
Met de nieuwste soorten 
Brondmeuwe sortering 
Nieuwe samenstelling 
Alleen toeslagzegels 
Zonder kerstzegels nw 
Nwe soorten fontostisch 
Ruime samenstelling 
Nieuwe zending 
Nieuwe samenstelling 
Alleen toeslagzegels 

250 ar 
45,50 

25,00 
100,00 
25,00 
40,00 
90,00 
0,00 

45,00 
65,00 

230,00 
90,00 

30,00 
30,00 
000 

55,00 
25,00 

STAMPCORNER BANEKE B.V. 
P.O. BOX 8902 1006 JC AMSTERDAM 
Tel. 020-6138397/Fax 020-6147088 

2 S 0 g r 100 gi 
Austiolien Nwe soorten met 97 uitg 50 JO 22,00 
Conodo Nwe samenstelling met 97 65,00 25,00 
Jopon Nwe soorten 6O00 28,00 
Nw Zeelond Nwe soorten 50,00 24,00 

100 gr 
24 00 
35,00 
10,00 
42,00 
10 00 
20,00 
36,00 
35 00 
20,00 
28,00 
9000 
38,00 

16,00 
15,00 
32,00 
26,00 
1200 

1 kg verzegeld Denemarken van Nodheoflp 85 00 
1 kg verzegeld Srondinovion van Nodheajlp 90 00 
I kg verzegeld Bund/Rotsiegel zeer goed 85,00 
I kg Australien (freedom from hunger) 85,00 

MISSIEKILO'S 
1 kg Amerika nieuw 
I kg Austrolle 
I kg Japan nw 
1 kg Wereldmixt 

20 kg Japonmtssie 

45,00 
65,00 
45,00 
65,00 

40000 

Oenemorken Nwe soorten met 97 uitg 
Finlond met 97 uitg 
Fmlond II Alleen uitg von boek|es 
Noorwegen Brondnwe zegels met 97 
Zweden Vele 97 uitg 

Levenngs en betolingsrondities levenng gesthiedt alleen bi| vooruitbetaling d m v overmoking op Baneke Amsterdam log Bonk Amsterdom 
696413434 Rabobank Halfweg I1B702815 Prifzen zi|n in boll guldens Prijzen voorbehouden Levenng zolang de voorraad strekt Geen 
orders onder de ƒ 50,00 Prijzen zijn incl BWPortokosten Korting 10% bij 10 verschillende items Bezoek onze stond 
Pacific 1997 San Francisco Moscone Centr. Amerika 29 mei 1997 t / m 8 juni 1997 Slandnummers Dl S /D l 6 

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

in hotel IBIS te TILBURG, alwaar voldoende gratis parkeergelegenheid. 

De nalatenschappen welke ons werden toevertrouwd bevatten veel mooi materiaal. 
(«EDERIAND 

NtDERÜVND 

NEDERLAND 

ir-^^^aöÉj^^*^' 

^^mm 

Onder de hamer komen o.a.: 
1. Emissie 1852 
2. Vele betere nummers van Nederland w.o. afgebeelde zeldzame strip van 4 'oorlogsverval

sing' en luxe 3-gaats roltanding. 
3. Prachtige, geheel intact gelaten, mondiale collectie Engelse Koloniën opgezet in 44 G-16 

stockboeken in typen, tandingen, kleurverschillen etc. w.o. vele topnrs. en beter middenklas 
materiaal. Enorme cat.waarde. 

4. Vele goed gevulde collecties Nederland e.a. landen. 
5. Zeer mooie themacollectie treinen en spoorwegen in 18 banden w.o. 7 speciaalalbums. 
6. Interessante doublettenpartijen diverse landen w.o. Nederland en Engelse Koloniën in 

stockboeken etc. 
7. Mooie afdeling dozen, kistjes en partijen. 

Wederom is het de moeite waard om Tilburg te bezoeken. 

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

Kantoor St. Annaplein 7, Postbus 3106, 5003 DC TILBURG 
Tel. (013) 580 04 34, Fax (013) 580 04 35 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 



74e laargang, mei 1997 
nummer 851 

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

n dit maandblad zijn - buiten verantwoorde-
li)kheid van de redactie - de officiële 
Tiededelingen van de Nederlandse Bond van 
-ilatelisten-Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks het midden 
van de maand uitgezonderd juli 

»loofdredacleur: 
\ad Knikman AIJP 
dipper 2 1276 BP Huizen 
reletoon 035-52 54 391 
relefax 035-52 40 926 

(dvertenlieverkoop 
ïosch & Keuning 
'ostbus 1 
1740 AA Baarn 
lanine de Troye 
"elefoon 035 54 82 341 
"elefax 035 54 82 344 

UlonnemenlenadministTatie 
m Machten over de bezorging: 
rafische Bedrijven Bosch & Keuning 

er attentie van de heer R D van Dam 
'ostbus 1 3740 AA Baarn 
elefoon 035-54 82 290 

Idreswijzigingen 
idreswiizigingen moeten »norden opgegeven 
an de secretaris van de vereniging of 
fdeling vïaarvan de ontvanger lid is 
illeen individuele abonnees (zi| die het blad 
echtstreeks aan de Stichting betalen) 
lenden een adresv/ijziging aan de admini 
tratie (adres zie boven) 

ibonnemenlen 
r zi|n twee wijzen van abonneren 
een collectief abonnementvoor aangeslo 

m verenigingen het abonnement voor leden 
in de contnbutie inbegrepen 
een individueel abonnement Het 

bonnementsgeld moet bi] vooruitbetaling 
'Orden overgemaakt tarieven voor 1996 
binnen Nederland f 39 op giro 5005485 

an de Stichting Nederlandsch Maandblad 
oor Philatelie te Dordrecht 
voor België Bfr 800 op giro 000-

350882 33 van de penningmeester van het 
laandblad Philatelie te Brussel 
in het buitenland f 68 50 (incl port) op 

Bzelfde rekening als vermeld onder 2a 
Is het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
loet een evenredig bedrag tot het eind van 
3t jaar worden gestort Abonnementen per 1 
(tober zijn slechts mogelijk in combinatie 
et een abonnement op de daaropvolgende 
argang 

pzegging abonnement 
tn individueel abonnement kan per 31 
!cemberworden beëindigd dooreen 
hriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
wember bij de administratie moet zijn 

)sse nummers 
isse nummers van de lopende jaargang 
nnen worden besteld door overmaking van 
i 00 per nummer (inclusief porto) op 
istgiro 5005485 te Dordrecht onder 
rmelding van de gewenste nummers 

istuur 
orzitter ir G A H van Driel 
Cretans drs S W D Veenstra 
lelofsstraat 31 2596 VK Den Haag 
nningmeester H P G van der Lienden 

evoorzitter 
A van der Flier AIJP 

ipyright 
1997 Niets uit deze uitgave mag worden 
veelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
istemming van de hoofdredactie 

lage 
000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166 3437 war 

' van de internationale uitgevers 
eniging van postzegelcatalogi en 
stzegeltijdschriften ASCA T 

PMatele 
Uit de vs^ereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Luchtpostnieu^vs 

Filatelie en computers - een reactie 

Verenigingsadressen 

Postv^aardestukken 

. 320/321/322 
324/325 

326 
330/331 

.. 332/333/334 
338/339 

Hoe de ene k(r)oning de andere verving 
.̂  _ 340/341/342/343/344/345 
Filcitelistische evenementen 

348/349 
Lezerspost 

356 
Boekenplank 

357 
Uiterste inzenddatum: 1 april 

357 
Verzamelgebied België 

359 
De koers van Coerts 

360/361 
Wij lazen voor u 

362/363 
Bondspagina's 

364/365 
Welk jubileum viert de Rekenkamer eigenlijk? 

367 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 

368/369 
Venlobrief is niet zo spectaculair 
._ ._ 370/371 
Nieuwe postzegelboekjes 

.̂  372/373/374 
Nieuwe uitgiften 

378/379/380/381/382/384 
Thematisch panorama 

385/386/387/388/389 

BIJ DE VOORPAGINA: 
Ruim zestig jaar geleden kreeg het Britse Rijk een van 
de ernstigste constitutionele crises uit zijn geschiedenis 
te verwerken- binnen één jaar zaten er drie verschillen
de vorsten op de troon. In dit nummer een terugblik op 
de bescheiden, maar interessante filatelistische erfenis 
van koning Edward VIII Foto: Aad Knikman, Huizen 

Filatelie en 
computers 330 
Ai eerder werd in 'Philatelie' geschreven 
over de rol die computers in de filatelie 
kunnen spelen. Dat lokte de reactie uit 
van een lezer van dit blad. 

Marshall 346 
Hoe zou het West-Europa na de Tweede 
Wereldoorlog zijn vergaan als er geen 
Marshallplan was geweest? Een eenvoudig 
antwoord op die vraag valt niet te geven, 
maar duidelijk is wel dat het European Reco
very Plan (ERP) van groot belang was. 

'^;'^coi; Al 
thema? 
385 
fHeeft u al een thema 
voor uw verzameling? 
Zo niet, doe dan eens 
ideeën op in de extra 
lange aflevering van de 
rubriek die onze thema-
deskundige, Drewes 
Veenstra uit Buitenpost, 
u in dit nummer voor
schotelt! 

Ackerman 
Alexander, Postz handel (Alkmaar) 
ApeldooriKe pzh 

Barefoot 
Berm de 
Boeier de 

Brabantse de pz +mv 
Bredenhof 
Collett+ 

Dteten van 
Eldorado 
Europost Goes 

Sonser, Gero 
Hanseatische Br MA 
Herscheil Ron 
Hoes 
Hollands Glone 
Hollondse, pzv 

316 
337 
321 
318 
389 
327 
358 
328 
389 
391 
347 
389 
317 
347 
318 
375 
366 
350 
321 
318 

376,377 
321 

Hoogvliet, pzh 
Huls 
IBU 
importa 
Interoction 
INVEI! 
Koissen 
Kienhoist 
Loben, von 
Mostrigt van 
Meinhorè 
Mey veilingen, A A vonder 
Ned Postz veiling 
Nijmeegse pzv 
Nijs, de 
NVPH 
Limburg, pzh 
Lodewijic pzh 
Oven|sselse Poslz veiling 
Philoposf 
Postbeeld 
Poszegelhoês, 't 

321 
318 
337 
358 

328,329 
327 

347,366 
383 
374 

334,383 
328 
347 
314 
318 
326 
392 
350 
358 
323 
315 
337 
383 

Poveio 
PPC 
Quiriins 
Rietdlik 
Ruiter, pzh de 
Ryan, Arthur 
Rijnmond, pzh 
Select Mail 
Smits Philately 
Stelzer Rudolf 
Trefpum 
Unieks 
Venraysepzh de 
Viposi 
Visser 
Vliet, von 
Wiggers de Vries 
Wien, pzh 

328 
369 
337 
327 
335 
375 
355 
358 
335 
383 
334 
355 
366 
337 

351 352,353,354 
328 
336 
383 319 



UIT DE I A I E R E U J VAM DE FILATEUE 
WINNAARS PRIJSVRAAG POSTZEGEL
GROOTHANDEL J.A. VISSER ZIJN BEKEND 

Honderden en nog eens 
honderden briefkaarten 
kwamen in de afgelopen 
maanden op het redactie
adres binnen: oplossin
gen van de grote Kanaal
eilanden-prijsvraag die in 
ons juli/augustusnummer 
van 1996 werd geplaatst. 
Deze prijsvraag werd 
gesponsord door Postze
gelgroothandel J.A. Vis
ser uit Dordrecht; het be-

320 

drijf stelde drie weekend
reizen naar de eilanden 
Man, Guernsey en Jersey 
ter beschikking. Dat het 
vooruitzicht van zo'n uit
stapje velen aantrok 
bleek wel uit het feit dat 
de oplossingen bleven 
binnenkomen: zelfs na 
de sluitingstermiin (1 ja
nuari jl.) druppelden er 
nog briefkaarten na. 
Eind januari werd op het 

Franca Visser trekt de pri|swinnaars uit de stapel ingezonden brief
kaarten, directeur Bas Visser (links) houdt een oog|e m het zeil 

kantoor van Postzegel-
groothandel J.A. Visser 
de trekking verricht. 
Franca Visser, echtgeno
te van directeur Bas Vis
ser, haalde 'blind' drie 
kaarten uit de qrote sta
pel en bepaalde daar
mee wie van onze lezers 
'over de grens' gaan. 
Het betror de volgende 
gelukkigen: 

P.W Ufkes, 
Cremerplein 55, 
3532 BZ Utrecht 

P.ThJ. van de Kolk, 
V/eegbreelaan 23, 
2381 JE Zoeterwoude 

G. Ernst, 
Goudenregenstraat 1, 
8091 TAWezep. 

Alle prijswinnaars van 
harte geluk gewenst. En 
we zeggen natuurlijk ook 
(ongetwijfeld mede na
mens de nierboven ge
noemde prijswinnaars) 
hartelijk dank aan de 
sponsor. Postzegelgroot
handel J.A. Visser in 
Dordrecht. 

'KONING WILLEM III BEZOEKT 
BLOEMENVEILING AALSMEER' 

De postzegelvereniging 
Aalsmeer heeft in de af
gelopen weken op pro
fessionele wijze de me
dia weten te bespelen. 
Dat leverde nieuwgierig-
makende koppen op als 
Koning Willem lil be
zoekt Bloemenveiling 
Aalsmeer en Haaien in 
Bloemenveiling Aals
meer. Op die manier 
werd propaganda ge
maakt voor de tentoon
stelling Jub-Postaal 97, 
die van 28 tot en met 30 
maart werd gehouden. 
De meer dan honderd 
jaar geleden overleden 
Willem III kwam natuur
lijk niet écht naarde 
Bloemenveiling en er 
zwommen ook geen 
haaien in de veilinghal-
len, maar het doel werd 
met deze teksten echter 
wel bereikt: Jub-Postaal 
trok niet minder dan 
1.200 bezoekers. Van 
deze grote groep be
langstellenden bleek 
tweederde al postzegel
verzamelaar te zijn, 
waarvan maar liefst 70 
procent lid was van een 
of meer verenigingen. 

Er was sprake van een 
gevarieerde tentoonstel
ling, mede dankzij de 
éénkaderinzendingen 
tussen de 'gewone col
lecties op de expositie. 
De aandacht werd dank
zij deze snelle opeenvol
ging van onderwerpen 
langer vastgehouden. 
Er waren geen eindeloze 
rijen kaders opgesteld, 
maar er was daarente
gen - en nu citeren we 
Bondsvoorzitter J.G. Bal-
kestein - sprake van een 
'speelse opstelling', van 
'iets aparts', een tentoon
stelling zoals spreker die 
'in jaren niet had ge
zien.' Conclusie: 'Zo 
moet het in de komende 
jaren', aldus HetNieuv/s 
van de Dag van zater
dag 5 april 
Een andere groep tevre
den mensen werd ge
vormd door de inzen
ders. 
Door de opstelling in de 
mooie tentoonstellings
ruimte stond niemand in 
een slechte hoek. 
De collecties werden 
trouwens ook leuk afge
wisseld met zitjes, grote 

planten en bloemende-
koraties. 
Bezoekers, inzenders, ju
ryleden, éénkaderdocen-
ten, handelaren - allen 
waren tevreden. 
Vandaar dat het bestuur 
en de tentoonstellingsco-
mitë van de postzegel
vereniging Aalsmeer óók 
met tevredenheid op Jub-
Postaal 97 terugkijken! 

(K.F. Keesen) 

OPMERKELIJKE MISPERFORATIE 'WILLEM 
EN MARY'BRENGT F 9.100,-OP 

Aanvang Verkoop 

Door een opmerkeli|ke misperforotie bleven zes zegels uit dit veldeel 
(gedeelteli|K) ongetand 

Op 8 april kwam bij Vei
linghuis Passon een op
merkelijke misperforotie 
onder de hamer. Het 
gaat om een veldeel van 
twaalf zegel van 75 cent 
uit de serie 'De wereld 
van Willem III en Mary', 
die in 1988 verscheen. 
Van het dozijn zegels 

zijn er vier gedeeltelijk 
getand en twee zelfs ge
heel ongetand. Voor zo
ver bekend is een mis
perforotie in deze vorm 
niet eerder te koop aan
geboden. De kovel werd 
toegeslagen voor 9 100 
gulden. 

GERRIT GLAS OPNIEUW BENOEMD ALS 
VOORZITTER STICHTING FILATELIE 

Gerrit Glas uit Heerhu-
gowaard is herbenoemd 
als voorzitter van de 
Stichting Filatelie. Glas, 

sinds 1990 praeses van 
de stichting, is weer vooi 
vijf jaar in deze functie 
gekozen. 

'EERSTEDAGENVELOP' HERDENKT 25 
JAAR GEDONDER MET 'LAMBIEK-FIETS' 

Al 25 jaar is de stripfi
guur Lambiek een beken
de verschijning op de 
kruising van de Leidse-
straat en Eerste Kerk
straat in Amsterdam. De 
op een fiets geplaatste 
houten pop, die een aan
tal boeken op zijn baga

gedrager vervoert is met 
name populair bij de 
toeristen, die zich graag 
met de Belg laten foto
graferen. 
De pop is geplaatst door 
stripantiquariaat en -ga
lerie Lambiek, die op 
deze manier duidelijk 

Eerste dag van uitgifte • First day of issue 
w«fis 

h 3 V AatX l<ni p ma n 

m& ßP f-luf z-en 

1972-1997 
25 laar gedonder met de Lambiek-fiets 

Eerstedagenvelop '25 |aar gedonder met de Lombiek-fiets' 

maakt waar de winkel te 
vinden is. Lambiek was 
in 1968 de eerste boek
winkel ter wereld die 
zich volledig toelegde o| 
de verkoop van beeld
verhalen. 
De reinigingspolitie van 
Amsterdam is echter nie 
bijzonder onder de in
druk van het belang van 
de Lambiek-pop voor h( 
Amsterdamse stads
beeld Lambiek is met 
fiets en al van straat ver 
wijderd; men beschouw 
de pop als een ordinaii 
recfamebord. 
Het stripantiquariaat be 
treurt deze rigoreuze 
stap. Daarom werd een 
'eerstedagenvelop' uitgi 
geven die de perikelen 
met onze Belgische 
vriend herdenkt. 



TILPHILEX97INGOIRLE:VEEL 
BEZOEK, HOGE BEKRONINGEN 

Op 14, 15 en 16 febru
ari werd in het Jan van 
Besouwhuis te Goirie 
Tilphilex 97gehouden. 
Deze tentoonstelling, die 
door de Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
rilburg (VPT) in somen-
iYerking met de vereni-

ing voor Oost Europa 
ilatelie (OEF) werd ge

organiseerd, onder
streepte twee jubilea. De 
^PT vierde haar 55-jarig 
Destaan, terwijl OEF het 
derde lustrum herdacht. 
De expositie werd op 14 
ebruari door wethouder 
/erhoeven van Goirie 
geopend. Met de op-
ramst in de daarop vol-
jende dagen - ongeveer 
700 bezoekers wisten de 
veg naar Goirie te vin-
'en - was het organisa-
iecomité beslist tevre
den. Er was veel belang-
.telling uit België, 
'én van de attracties van 
Tilphilex 97 was de op
telling van een gedeelte 
'on de collectie Spoor 
n Post' van het Neder-

ands Spoorwegmuseum. 
Het gehalte van de in

zendingen was naar het 
niveau van de bekronin
gen te oordelen - er was 
een collectie die 88 pun
ten behaalde - behoorlijk 
hoog. 

B e k r o n i n g e n Ti lphi lex 
v o l w a s s e n e n 

Verguld zilver: P. van der Grijp 
('La Semeuse'l, F Jacobs 
'Handstempelopdrukken Sovjet-

bezettingszonei, M de Jong 

I'Nieuw-Roemenië'*), J Jorissen 
'Met port belasf), A C Lansen 
'De landschapszegels 1962-

1963'*) ; A J van der Linden 
('Aangetekende postkaarten 
België ), A J van der Linden 
('Hongaarse inflatieperiode 
1945-1946" ) , R F M de Paepe 
('Koninklijke beeltenis type-
Elström'); H P Soetens (twee
maal" a. 'Het andere Grieken
land' en b 'Poststempels Ser
v i ë " ) ; H C P M Stops ('Belgi
sche geïnterneerden in Neder-
Ignd'), C.H.A. Vermeulen ('Ne
derland 5 cent bontkraag 
1899'), J. van der Weide ('De 
post in België 1914-1918'), P. 
Wijnants Cue landbouw in onze 
gev/esten'); P Wijnants ('Play 
B a l l l ' j e n F H H Willems 
('Kamppost van en naar Neder
land 1940-1945') 
Groot zilver P. Erwich ('Konin
gin Wilhelmma'); C A F Geys 
('Emissie 1864 op brieP); J de 
Lange ('Zwerftocht door de wijn-
wereld'); P de Leeuw van 
Weenen ('Kaartfarieven Honga
rije') en J B SchoorI ('De onder
gang van de macht"). 

Zilver: P Beishuizen ('Jubileum
zegels 1923') en G.A. Vogel 
(tweemaal o. 'Joegoslavië, een 
gebied apart' en b 'Litouwen, 
een bewogen geschiedenis') 
Verz i / ve ra t rons 'ChrM van 
der Hej^den ('Handboogschut-
ters'L G.J Volckx ('Ontwikke
ling rrankeerstroken Frankrijk') 
en A C Zeven (tweemaal: o. 
'Heraldiek - ontstaan en ge
bruik' en b 'Plantenveredeling') 
Brons. P Beishuizen ('Israël, 
emissies jaren '70') , Chr W 
Döll (tweemaal, o 'Communica
tie vroeger en nu' en b 'Van 
druif tot wijn'), A G.J. Moes 
(Thailand boeddhistisch ko
ninkrijk'), M C A Siegers-Bran
denburg ('Muziek rondom 
Kerst') en G. Wiegertjes ('Gebo
ren worden, gewoon een won-
der'). 

B e k r o n i n g e n T i lph i lex 
jeugd 

Verguld zilver Jan Beullens 
('Vlinders - kleur in ons leven'*), 
Bruno Boone ('De Germonio-uit-
giften'); Yves Hemeloers ('Post-
waardestukken Luxemburg'); 
Mikhael Janssen ('Ons konings
huis") en Thomas van Wijns-
berghe ('Le Cheval'). 
Groot zilver Jeugdclub Globe 
Beuningen/Ewi|k ('Nederland 
na 1980'*); Tim van Mieghem 
('Op reis met de t re in") , Kristof 
van Remoortere ('Mijn lieve
lingsdier het paard') en Koen de 
Smet ('Spoorwegen van vroeger 
tot nu') 
Zilver Jeugdclub Globe Beunin-
gen/Ewijk ('De Noordzee') 
Verzilverd brons: 't Pincet Til
burg ('Verenigde Naties') en 
Alo|z Rak ('Sprookjes - V/olt 
Disney') 

erepri|s 

WRREBWn 
WRRE HmU 
bankfusies zijn aan de 
)rde van de dag, ook in 
inland. De batik Kan-
allis-Osake-Pankki 
KOP) fuseerde het ofge-
jpen jaar met de han

delsbank Suomen Yhdys-
pankki; samen heten ze 
nu Merita Pankki. 
KOP had bijna veertig 
jaar een postzegelvereni
ging, Kop:n Filatelistiker-
no en een dito postzegel
tijdschrift, Kurre, dat kon 
bogen op 221 nummers. 
Delusie maakte het no

dig ook de naam van de 
vereniging te verande
ren: sinds net midden 
van oktober 1996 heet 
de club Meritan Keröi-
lijät - Merita Samiara 
ry:n. Een hele mondvol, 
maar één gelukje: Kurre 
blijft Kurre. (RH) 

KUNNEN ONZE VERZAMELINGEN HET 
(DAG)LICHT WEL VERDRAGEN? 

In het decembernummer 
van The London Philate
list, het blad van de Roy
al Philatelie Society, Lon
don, wordt de vraag op
geworpen of postzegel-
verzamelingen wel vol
doende bestand zijn te
gen flitslicht, het licnt van 
fotokopieerapparaten en 
gewoon daglicht. De 
vraag is actueel door de 
toenemende gewoonte 
om van collecties of losse 
stukken foto's of fotoko
pieën te maken. Dr Jean 
Alexander uit Purley ver
wijst in The London Phila
telist naar een onderzoek 
waarvan de resultaten 
zijn gepubliceerd in Res
taura. Het gaat om een 
artikel van de hand van 
de Nederlander J.G. 
Neevel,getiteid Damage 
due to Bectronic Flash
guns and Photocopiers 
('Schade veroorzaakt 
door elektronenflitsers en 
fotokopieerapparaten'). 
In de wetenschap gaat 
men er algemeen van uit 
dat er van beschadiging 
van een lichtgevoelig 
materiaal sprake is als 
een object één uur aan 
ultraviolet licht met een 
sterkte van 50 lux wordt 
blootgesteld. 
Die dosis wordt - zo 
meldt Neevel - door elek
tronenflitsers bereikt als 
er tussen de 9 en 220 
maal op één meter af
stand van het object 
wordt geflitst. Bij fotoko
pieerapparaten gebeurt 

dot als een object tussen 
de 4 en 117 maal wordt 
gekopieerd. 
Fotograferen en fotoko
piëren van filatelistische 
objecten kón dus, zij het 
met mate. 
In The London Philatelist 
is ook een reactie opge
nomen van Douglas N. 
Muir, conservator van het 
National Postal Museum. 
Muir schrijft onder meer 
in zijn vak dat aan drie 
aspecten belang wordt 
genecht: het conserveren 
van verzamelingen, de 
exacte beschrijving en 
catalogisering ervan en 
de beschikbaarheid van 
collecties voor onder
zoek. In het National 
Postal Museum worden 
alle collecties gefotoko
pieerd. De fotokopieën 
zijn vervolgens voor on
derzoek beschikbaar. Als 
onderzoekers zelf over 
fotokopieën willen be
schikken, worden de fo
tokopieën gekopieerd, 
niet de originele stukken. 
Uiteraard is het originele 
materiaal wel beschik
baar voor onderzoek, 
maar daarbij gelden 
strenge regels die mede 
zijn opgesteld door een 
expert op het gebied van 
papierconservering. 
Filatelistisch materiaal 
loopt de meeste schade 
op door een slordige be
handeling, verkeerde op
slag en door te langduri
ge blootstelling aan licht 
of warmte. 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
LAND-IJSLAND-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 

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

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

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

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 
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en 
fiiatelistische benodigdlieden. 
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FRANK DANIELS (DE POST, BELGIË) HOUDT 
RESPECT VOOR FILATELIsf IN VAANDEL 

'Met respect voor de fila
telist' - dot was de onder
liggende toon van het 
betoog dat de directeur 
van de Directie Postze
gels en Filatelie van de 
Belgische Post hield bij 
de introductie van de 
plannen van die dienst 
voor de komende jaren. 
Afwisselend in het Ne
derlands en het Frans 
sprekend - waarbij hij er 
zonder problemen in 
slaagde een voor alle 
aanwezigen op de voor 
deze gelegenheid bijeen
geroepen persconferen
tie begrijpelijk en slui
tend verhaal te houden -
vertelde Frank Daniels 
over zijn voornemens. 
België blijft vasthouden 
aan een beperkt emissie
programma van jaarlijks 
ongeveer twintiq zegels 
met een niet te hoge no
minale waarde. In 1998 
zullen er 2 1 , verspreid 
over elf maanden, uitko
men. In datzelfde jaar 
zijn gemeenschappelijke 
uitgiften gepland met Po
len en Frankrijk; in 1999 
komen er tweelingemis
sies met Zweden en Is
raël en voor het jaar 
2000 staan gezamenlij
ke emissies met Spanje 
en Nederland op het 
programma. In het laat
ste geval is het thema 
voetbal; dit in verband 
met de gezamenlijke or
ganisatie van het wereld
kampioenschap voetbal. 
Er komen in België rolze-
qels voor grootverbrui
kers, eveneens met de af
beelding van een vogel 
maar dan in liggencTfor-
maat. Voor verzame
laars zullen deze zegels 
in strips van vijf stuks. 

waarvan er een op de 
gomzijde een nummer 
zal dragen, beschikbaar 
zijn. 
Het postzegelarsenaal 
zal verder worden uitge
breid met postzegelboek
jes met daarin tien zelf
klevende zegels zonder 
waardeaanduiding (zo
als de Franse post die al 
jaren heeft), maar wel 
met een van dat van de 
gangbare frankeerzegels 
afwijkend beeldmotief. In 
de boekjes zullen bloe-
menzegels worden on
dergebracht. 
Eveneens geïnspireerd 
door het Franse voor
beeld zal de Belgische 
post veel aandacht ge
ven aan de ontwikkeling 
van postwaardestukken. 
In de loop van 1997 ko
men er verschillende los
se uitgiften, maar ook 
een reeks van twaalf 
postwaardestukken die 
miniaturen van de twaalf 
kalendermaanden laten 
zien. Ze worden alle in 
de drie landstalen uitge
geven en alle versies zul
len bij alle postkantoren 
met een filatelieloket op 
verzoek verkrijgbaar 
zijn. 

Nieuw is ook de voorzie
ne uitgifte van mapjes 
met vijf verschillende en
veloppen met toeristische 
afbeeldingen en inge
drukte postwaarden. 
Deze enveloppen zullen 
niet los worden verkocht 
(net als in Frankrijk); er 
zijn wel plannen om be
halve in de postkantoren 
de verkoop ervan uit te 
breiden tot winkels in 
toeristische centra. In de 
eerste reeks zal onder 
meer een envelop komen 

met een afbeelding van 
het Postmuseum in Brus
sel. Dat museum zal in
grijpend worden geres
taureerd en vernieuwd. 
Begonnen is met de reor
ganisatie van de biblio
theek met studiezaal, 
waar de filatelistische 
onderzoeker zo uitvoerig 
mogelijk geïnformeerd 
kan worden. Voor de 
maand oktober heeft het 
museum een speciale ex
positie over de Congo in 
petto. 
In België overweegt men 
om - en ook hier is er 
weer een overeenkomst 
met Frankrijk - de verza
melaars hun in abonne
ment bestelde zegels bij 
het eigen postkantoor in 
ontvangst te laten ne
men. Er wordt hard ge
werkt om de mensen 
achter de loketten 'filate-
lie-minded' te maken. 
Op internationaal ge
bied hoopt Daniels te be
reiken dat er (net als mo
menteel landelijk al het 
geval is) een geformali
seerde samenwerking 
komt tussen de Wereld-
postvereniginq (postad-
ministraties), de FIP (ver
zamelaars) en de inter
nationale organisatie 
van postzegelhandela
ren, zeg maar een soort 
internationale Stichting 
Filatelie (Nederland) of 
Pro Post (België). 
De Directie Postzegels en 
Filatelie zal ten slotte een 
fraai, in kleurendruk uit
gevoerd jaarboek laten 
verschijnen met uih^oerig 
geïllustreerde informatie 
over de in dat jaar ver
schenen postzegels. Het 
boek, dat speciaal be
doeld is voor de promo
tie van de filatelie, zal 
ongeveer 1.650 frank 
kosten. 

(Hans Gabriels) 

BEFILEX 97 VERLIEP 
HEEL GESLAAGD 

De tentoonstelling Befi-
lex 97van de 70-jarige 

^ postzegelvereniging 'De 
=- Bevelanden', die op 3, 4 
— en 5 april in 'De Stenge' 
— in Heinkenszand werd 
s gehouden, verliep heel 
— geslaagd. 
™ Op deze regionale expo-
2 sitie in categorie 3 (250 
aë kaders) werd een opval

lend groot aantal nieuwe 
000 inzendingen getoond. 
w " " Zowel over de hoge be

kroningen, als over het 
bezoek (meer dan 550) 
was de organisatie bij
zonder tevreden. 

De inzending in de cate
gorie 'Eenkader postge-
schiedenis' van J. Hint-
zen uit Vlissingen over 
de frankeervoorschriften 
militaire luchtpostbladen 
in Nederlands-Indië 
werd met goud bekroond 
(36 punten). 
In de categorie 'Postge-
schiedenis' was er een
maal groot zilver, negen-
maal verguld zilver en 
eenmaal zilver. Hier wa
ren het de inzendingen 
van J. Adriaansen uit 
Halsteren en F.T. Dop uit 
Wouw die het hoogste 
scoorden. 
In de traditionele klasse 
behaalde J. Dijkstra uit 
Goes met zijn inzending 

Over porten en portze-
gels van Zwitserland het 
hoogste aantal punten 
(verguld zilver). 
De tnematische klasse 
was flink vertegenwoor
digd met elf collecties. 
Hier was M.A.C.M. van 
de Ende uit Bergen op 
Zoon de uitblinker (ver
guld zilver). 
Bij de postwaardestuk
ken verwierf D.J. Muller 
uit Vlissingen de meeste 
punten (zilver). 
Van de drie inzendingen 
in de aerofilatelieklasse 
was die van P. Weststra-
te uit Middelburg het 
beste; het leverde hem 
eveneens zilver op. 

(J. Huisman) 

PTT POST BEGONNEN MET PROEF NIEUWE 
FRANKEERSTROKENAUTOMAAT 

Op 20 maart is PTT Post 
begonnen met een proef 
op vijf vestigingen met 
een nieuweTrankeerstro-
kenautomaat. Het gaat 
om de lokaties Amers
foort, Hilversum, Houten, 
Moerdijk en Naarden; 
daar werd een frankeer-
automaat geïnstalleerd 
die zich onderscheidt van 
de andere automaten 
doordat hij is uitgerust 
met een weegschaal. De 
automaat kan de vereiste 
frankeerwaarde bereke
nen voor postzendingen 
naar binnen- en buiten
landse bestemmingen 
zonder aanvullende dien
sten (zoals EMS, rem
bours, verzekerde zen
dingen en aangetekend). 
PTT Post wil het gebruik 
van frankeerautomaten 
gemakkelijker maken. De 
automaat is met name 
bestemd voor gebruikers 
uit de zakelijke markt. 
De nieuwe automaat is 
afkomstig van Naaler 
Metall Technik uit Mantel 
(Duitsland). Alle waar
den tot en met f 99.95, 
eindigend op O of 5 kan 
de automaat afdrukken. 
De automaat accepteert 
kwartjes, guldens, rijks
daalders en muntstukken 
van vijf gulden. Na bet
aling wordt de waarde 
in rood (in plaats van 
zwart) op de frankeer-
strook afgedrukt. De 
waarde-opdruk blijft 
hierdoor ook na stempe

ling duidelijk. Op ver
zoek van de klant kan 
een factuurbon worden 
geprint. Het door de 
Nog/er-automaat ge
bruikte lettertype is klei
ner en vetter dan dat van 
de normale Fromo-ma 
chines. De in de Nagler-
apparaten gebruikte 
frankeerstrokenrol is 
identiek aan die in de 
frama-automaten. 

Op de volgende lokaties 
zijn de Nog/er-automa
ten op proef geplaatst: 
Plotterweg 28a, 
3821 BB Amersfoort; 
Loswal 24, 
1216 BE Hilversum; 
Pelmolen 5, 
3994 XX Houten; 
Plaza 8a, 
4782 SL Moerdijk, 
Bronsstraat 2b, 
1411 AV Naarden. 
Op deze lokaties zijn 
geen andere frankeerau
tomaten aanwezig. 
De Verzamelservice van 
PTT Post in Groningen 
neemt vier vaste Nog/er-
waarden op in het assor
timent. De verkrijgbare 
set bestaat uit de waar
den 10 cent, 80 cent, 
100 cent en 160 cent 
(waarde f 3.50). Losse 
en andere waarden zijn 
niet verkrijgbaar. Het 
Nog/er-strookje van 10 
cent neemt PTT Post op ir 
de Jaarcollectie 199/. 

ERETEKENS 
PHILATELIE 

Op 22 maart heeft de 
Raad van Toezicht van 
het maandblad Philatelie 
de eretekens voor het 
jaar 1996 toegekend. 
Dat gebeurde op de 
voorjaarsvergadering 
van de raad, die op die 
dag in Amersfoort werd 
geriouden. 
De Leon de Raay-medail-
le (beste wetenschappe
lijke bijdrage) ging naar 
Peter Storm van Leeuwen 
voor zijn artikel Over 
Nederlands -Indische 
poststempels en 'dwang
arbeid buiten de ketting' 
in het novembernummer 
1996. 
De Thematische wissel-
beker werd toegekend 
aan Martin Scheer, au
teur van de bijdrage Het 
Franse monument op de 
Europese Tour (alles wijst 

naar en draait om 
Parijs), geplaatst in het 
juninummervan 1996. 
De Tholen-trofee (beste 
bijdrage in de niet-filate 
listische pers) komt in 
handen van Reimer Strik 
werda, hoofdredacteur 
van het blad Veeteelt 
Magazine, voor de vast( 
rubriek Koe-rier (column 
over vee en veeteelt op 
postzegels). 
De eretekens zullen in 
december a.s. aan de 
bekroonden worden uit
gereikt. 

VEILINGDATUM 
VERSCHOVEN 

De veiling die A.A. van 
der Meij Veilingen in 
Den Haag op 24 mei 
zou houden gaat op die 
datum niet door. In 
plaats daarvan wordt ei 
op 14 juni geveild. 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 0534335500 (privé 0534321317) Fax 0534341094 

V JtLx J^XIN \jw 1 4 0 1 staat gepland op vrijdag/zaterdag 30 e n 31 mei en vrijdag 
6 juni in congrescentrum ORPHEUS te Apeldoorn. 

Voor deze veiling mochten wij onder andere de volgende inzendingen ontvangen: 

HET EERSTE DEEL VAN DE COLLECTIE 
'POSTGESCHIEDENIS NEDERLAND' 

van de heer E. HAAK uit BEETSTERZWAAG 

(deze collectie zal in ca. 6 veilingen worden aangeboden). 

NEDERLAND: 

NED.NW.GUINEA: 

EUROPA: 

Een vrijwel complete collectie puntstempels, verdeeld in ca. 500 
kavels! 
Ca. 100 kavels PORTBRIEVEN en KAARTEN w.o. zeldzame 
tarieven en hoge puntstempelnununers. 
Een collectie EXPRESSE brieven w.o. een tot op de heden 
onbekende ongetande strook. 
Een collectie censuurpost Ie Wereldoorlog. 
Een collectie VREDESPALEIS/GRAFELIJKE ZALEN 1907-1961. 

Ruim 200 kavels postgeschiedenis incl. expeditie 
STERRENGEBERGTE. 

Een collectie in ca. 75 albums diverse landen met belangrijk 
België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden, en Zwitserland. 

De rest-voorraad van een onlangs gesloten POSTZEGELWINKEL. 

Totaal bevat de veiling ruim 6000 kavels waarin ook veel kavels in de prijsklasse van ƒ 50 , -
tot ƒ 100,- met betere zegels en series, gestempeld, ongestempeld en postfris van 
Nederland met O.G., vrijwel alle Europese landen en Overzee. Ook is er een uitgebreid 
aanbod van partijtjes zegels en poststukken vanaf ca. ƒ 50 , - inzet. 

Interesse in onze catalogus? 
O p aanvraag (brief/kaart, telefoontje of fax is voldoende) zenden wij U de catalogus van 
deze veiling (nog steeds geheel gratis!!) 

DE O.RV., MEER DAN 26 JAAR EEN BEKEND ADRES IN FILATELISTISCH NEDERLAND 



VERZAMELGEBIED 
SAMENSTELL ING R C BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

m VELLETJE n o VOOR 
m EEN VERJAARDAG' 

Op 6 mei verschenen 
twee blokken met wens
en verjaardagszegels 
van 80 cent. De wensze-
gel (Tien voor een koert, 
ontwerp Rick Vermeulen) 
werd cl in het oprilnum-
mer van 'Philatelie' be
sproken, zodat we nu 
kunnen volstaan met een 
bespreking van de ver
jaardagszegel (Tien voor 
een verjaardag, ontwerp 
Joost Sworte). 
In de tabel op deze blad
zijde worden de belang
rijkste druktechnische ge
gevens samengevat. In 
aanvulling hierop kan 
nog het volgende wor
den gemeld. 

De op de velrond afge
drukte drukvormnum-
mers(UATAlATAlA 
etc.) zijn in oranje ge
drukt, evenals de tekst
elementen Aanvang ver
koop en Artikelnummer. 
Net als bij de wenszegel 
het geval is. zorgen de 
verschillende drukvorm-
nummers er voor dat ge
specialiseerde verzame
laars vier verschillende 
versies (f 32.-1) moeten 
aanschaffen. 
De tekst op de boven-
blokrand [Tien voor een 
verjaardag) is in turkoois 
gedrukt; hij wordt voor
afgegaan door een in 
roodgedrukt PTT Post-
logo. 
Bij bestudering van de 
modelvellen in het PTT 
Museum bleek dat de 
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10 voor een verjaardag 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrictiting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

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

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

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papiernctiting 
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 ordernummer PTT Post 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verknjgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

06-05-1997 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) 

1 goud 
2 oranje 
3 geel 
4 turkoois 
5 rood 
1 5 / 7 40° 
2 6 5 /8 40° 
3 6 5 /6 50° 
4 6 5/ 5 5 50° 
5 6 5/10 30° 

2x5 zegels 
16(4x4) 
970662 
rij 4 
06-05-1997 
rij5 
L1A1A1A1A1A[1] 
LI BI BI BI BIB [2] 
R1B1B1B1B1B[3] 
R1A1A1A1A1A[4] 

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

108 0x150 Omm 
scheerperforaat 
14 13V4 
14 00 13 33 
25/17 
d/d/d/d 

geperforeerd 
12-03-1997 
11978 

3 0 miljoen blokjes 
onbepaald 
onbepaald 

©1997Philatelie/RC Bakhuizen van den Brink 

velranden geheel waren 
schoongesneden. Dit 
maakt het constateren 
van paskruizen, register-
blokken en -driehoekjes 
onmogelijk. W e mogen 
echter aannemen dat het 
om dezelfde bijzonder
heden gaat als bij het 
blokje Tien voor een 
kaart, uiteraard met dien 

verstande dat de kleuren 
anders zijn. 
Op het drukvel zijn 
twaalf extra perforatie-
gaten in de uiterste vel
randen aan het drukvel 
aangebracht. Tussen de 
blokken loopt de perfo
ratie door. Aan de gom
zijde vertonen de perfo-
ratiegaten vaak nog om

geslagen restantjes pa
pier aan de onderzijde 
van de goten. 
De zegels zijn voorzien 
van een verticale fosfor-
balk over het midden. 
De cilinders zijn gemaakt 
met behulp van het Hell-
procédé; ze zijn dus ge
graveerd. 

TWEE TYPEN BIJ DE CIJFERZEGEL VAN 
25 CENT IN HET TYPE-CROUWEL! 

Zo af en toe gebeurt het 
dot heel postzegelverza-
melend Nederland -
waaronder de schrijver 
van deze rubriek - zit te 
slopen, in plaats van een 
opmerkelijke verande
ring bij recente Neder
landse zegels te consta
teren. 
De zegel van 25 cent in 
het type-Crouwel is de 
laatste jaren een nogal 
vreemde eend in de bijt. 
In het streven van de PTT 
om het aantal frankeer-
waorden onder het brief-
tarief tot nul te reduceren 
moesten zowel de 'han
dige' zegel van 25 cent 
als die van 50 cent ver
dwijnen. De zegel van 
50 cent was op een ze
ker moment wérkelijk 
verdwenen, die van 

25 cent was hier en door 
nog als rolzegel te vin
den. De algemene bood
schap bij navraag aan 
de loketten was dat de 
zegel van 25 cent niet 
meer gedrukt werd. Dot 
die boodschap niet klop
te konden ze aan de lo
ketten niet weten, maar 
ze geloofden er wel hei-

Zo at en toe wordt de ze
gel van 25 cent wel de
gelijk bijgedrukt en de 
postale noodzaak is ook 
aantoonbaar. Hoe raak 
je bijvoorbeeld de over
gebleven kortingzegels 
van 55 cent kwijt? Wat is 
er eenvoudiger om ze 
'weg te plakken' met een 
zegel van 25 cent, zodat 
het kaart- of brieftorief 
wordt gedekt? 

'Smalle 2' 'Brede 2' 

Gezien het 'vijandige kli 
maat' waarin de zegel 
van 25 cent moet gedijen 
is het wellicht niet zo 
vreemd dot niet opge
merkt werd dot de be
wuste zegel, gedrukt van 
cilinders die gegraveerd 
werden met de Heil Helio 
Klischograph, qua teke
ning anders is gewor
den. En dot al vanaf be
gin 1992! Pas in januari 
1997 - vijf jaar later dus 
- meldt de oplettende le
zer R.A. van Doorn uit 
Breugel het volgende: 

'Meest opvallende ken
merk is het verschil in 
lengte van het horizonta
le deel onderin het cijfer 
2. Een hulpmiddel ter 
identificatie van een en
kele zegel is het in ge
dachten naar boven toe 
verlengen van de stok 
van de eerste c/von het 
woord Nederland. De 
'smalle' 2 eindigt voor 
de verlengde stok, de 
'brede' 2 raakt deze.' 
De heer Van Doorn con
stateert vervolgens te
recht dot in de vijftien 
jaar dot hij 'Philatelie' 
leest hierover nog nooit 
iets werd gepubliceerd! 

TELEFOONNUMMERWIJZIGINGSKAART 
VAN 80 CENT IN HET TYPE-CROUWEL 

Onlangs verscheen een 
telefoonnummerwijzi-
gingskaart van 80 cent 
in het cijfertype-Crouwel. 
De kaart werd gedrukt in 
driekleuren-offset. 
De belangrijkste druk
technische gegevens lui
den als volgt 
Het modelvel werd op 14 
februari 1997 voor ak
koord getekend. 
De gebruikte rastermaat 
is 1 20, dit raster is bij de 
kleur paars onder een 
hoek van 45 graden ge
plaatst. De twee andere 
kleuren, donkerblauw en 
groen, zijn ongerasterd 
toegepast. 

Naast het zegelbeeld is 
rechts een 4.5 mm brede 
fosforbalk aangebracht. 
De kartonrichting is I, de 
dikte is 0.15 mm. 
De drukvellen zijn drie
maal zeven teleroonnum-
merwijzigingskaarten 
groot. Links op het vel zit 
een verticale meerkleuri-
ge Brunner-bolk. 
Tussen elke telefoonnum-
merwijzigingskaart zijn 
op de randen een of 
twee verticale, respectie
velijk horizontale snijlijn-
t|es gedrukt 
tHalverwege elke kaart 
zien we paskruizen aan 
de linker-, rechter- en 

onderrand van het druk
vel 
Binnenin het drukvel op 
de kruisingen staan ook 
overwegend horizontale 
snijlijntjes, soms ook ver 
ticale. 
Ver onder kaart 21 zien 
we enkele donkerblauw« 
krabbels (JOS). 
Op de telefoonnummer-
wijzigingskoarten staat 
aan de voorzijde het 
logo van PTT Telecom in 
groen en donkerlbauw, 
de zegel van 80 cent is 
paars, de tekst en de lij
nen zijn donkerblauw 
Aon de linkeronderkant 
naar boven toe oplo-



PLEIDOOI VOOR EEN TWEESPORENBELEID 
BIJ PTT POST FILATELIE 

Nu we het op deze pagi
na's toch over de reductie 
van het aantal beschik
bare fronkeerwoorden 
hebben (zie het berichtje 
over de twee typen van 
de 25 cent Crouwel): in 
België, waar het briefta
rierde laatste jaren van 
14 frank via 15 en 
16 frank naar 17 frank is 
gestegen, bestond de 
reeks 'Vogels' uit de 
waarden 0.50, 1, 2, 3, 
4, 4.50, 5, 5.50, 6, 
6 . 5 0 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
13, 14, 15, en 16 frank. 
Die waarden waren niet 
allemaal op hetzelfde 
tijdstip verkrijgbaar, 
maar tóch. Deze reeks 
met zijn (zeker voor be
ginnende verzamelaars, 
jong danwei oud) aan
trekltelijke, betaalbare en 
euk vormgegeven zegels 
 zou wel eens de red
ding kunnen betekenen 
^oor de filatelie in België, 
n Nederland moeten we 
iet doen met de onverge
ijkbare zegels van 5 en 
10 cent in net typeCrou
Â el en de amper meetel
ende zegel van 25 cent 
n dezelfde tekening. 
^ls de marketingdeskun
digen van de Nederland
se PTT nu eens zouden 
A'illen inzien dat ze op 
deze wijze de Neder
ondse filatelie om zeep 
nelpen (toegegeven, ook 
anderen hebben er 
ichuld aan), dan is er 
nisschien nog hoop. 
vAaar voorlopig lijkt het 
r op dat 'reduceren van 
Ie lage waarden' het to
erwoord is. De zegel 
'an 5 cent lijkt me ae 
neest aangewezen kan

didaat voor een volgende 
'bezuinigingsronde', ze
ker als de situatie ont
staat dat alle Nederland
se posttarieven op een 
veelvoud van 10 uitko

Wat mij betreft zou PTT 
Post er goed aan doen 
een tweesporenbeleid in 
te voeren. 
Primo: breng alle briefta
riefwaarden in blokken 
van 10 of 20 en in rollen 
van 100 zegels uit. Daar
mee kunnen op een zake
lijke wijze de 'klantenfi
les' voor de loketten wor
den bestreden.' 
Secundo: geef serie com
bineerbare semiperma
nente zegels uit met 
waarden van 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45 

en 50 cent. Het ene jaar 
zouden deze lage waar
den kunnen worden ge
sierd door de Nederland
se automerken van de 
eerste Spijker tot en met 
de laatste Daf Varioma
tic, het jaar daarop door 
de populairste Neder
landse voetballers, enzo
voort. 
Mochten er behoefte zijn 
aan originele ideeën dan 
zou er bijvoorbeeld eens 
gekeken kunnen worden 
hoe de Polen hun huidige 
langlopende frankeerze
gelserie hebben inge
richt; de twaalf tekens 
van de dierenriem wor
den op fleurige, humoris
tische wijze argebeeld op 
de waarden 5, 10, 20, 
25, 30, 40, 50, 55 en 
70 gr., alsook 1, 2 en 
5 zloty (1 zloty is 
65 cent; in 1996 was het 
Poolse brieftarief 55 gr. 
en het kaarttarief 40 gr.). 

Deze in 1996 uitge
brachte dierenriemserie 
bestaat inmiddels niet al
leen op 'gewoon' maar 
ook 'geeirluorescerend' 
papier, en dat houdt dus 
ook de gespecialiseerde 
filatelisten aan het werk. 
Nederland heeft een tra
ditie van 'koninginhou
dende' frankeerwaarden 
vanaf het brieftarief. Dat 
was vroeger zo en nu 
nog steeds. De verhou
ding tussen enerzijds de 
waarden 80, 90, 100, 
130 ,140 ,160 ,200 , 
250, 300, 500, 750 en 
1000 cent en anderzijds 
5, 10 en misschien 25 
cent is nu echter volsla

Ben zoek. 
e georganiseerde filate

lie (Bond, NVPH) heeft 
periodiek overleg met het 
management van PTT. 
Misscriien dat het boven 
staande inspirerend 
werkt? (RCBvdB) 

Voorbeeld van een leuke lagewaardenserie een deel van de sterrebeeldenreeks van Polen 

)end, staat de code 
'f50979105. 
Dp de achterzijde van 
Ie kaart is de complete 
)edrukking in donker
lauw aangebracht. 
)e Brunnerbalk zit 
echts. Op alle randen 
en we paskruizen hal

erwege de kaarten, 
babbels (ROB) staan 
inder kaart nummer 19. 

:hts de nieuwe telefoonnum
ierwi|ziginaskaartvan 80 cent 
1 het lypeCrouwel, op deze af
eelding is de fosforbalk naast 

ngedrukte zegel enigszins 
eprononceerd weergegeven, 
I de 'echte' kaarten is de balk 
:el minder goed zichtbaar 

■ ptt telecom ^ ^ ^ ^ ^ B 

Wijziging telefoonnummer 

■HU ■ 

STICHTING KENT 
SUBSIDIES TOE 

De Stichting Filatelie 
heeft een subsidie van 
drieduizend gulden toe
gekend aan de heer F.J. 
van Beveren uit Heeze. 
Het geld moet de ver
schijning mogelijk maken 
van een Doek over zoge
noemde combimail. Het 
gaat om de bundeling 
van een groot aantal 
door Van Beveren ge
schreven aerofilatelisti
sche artikelen, die onder 
meer werden geplaatst in 
'Philatelie' van februari 
1994 en mei 1995, in 
The Netherlands Philate
list hissen 1991 en 1996 
en in The Airpost Journal 
van de American Air 
Mail Society. 
Het boek wordt uitgege
ven door Detail in Gro
ningen, in het Engels. 
Het verschijnt op A5for
maat met ruim 250 blad
zijden en tegen de vier
honderd afbeeldingen. 

Verder heeft de Stichting 
Filatelie voor het tweede 
achtereenvolgende jaar 
honderdduizend gulden 
beschikbaar gesteld voor 
een de filatelie bevorde
rende actie onder de 
jeugd van de hoogste 
twee klassen van basis
scholen. 
De actie is afgeleid van 
een succesvofgebleken 
regionale scholenbena
dering door postzegel
handel C.A.M. Kienhorst 
in Oldenzaal. Geholpen 
door diens Utrechtse col
lega J.G. van den Eiinde 
en met een eerste subsi
die van de Stichting Fila
telie, is vanaf november 
1996 in een proefgebied 
in oostelijk Nederland bij 
2.000 scholen de actie 
Sneeuwbal gehouden. 
Leerkrachten kregen 
postzegelmateriaal aan
geboden ter verlevendi
ging van hun lessen. De 
actie leverde een onver
wacht grote respons op, 
tot wel tachtig procent 
toe. 
Nu er weer een ton be
schikbaar is, kan de fila
telistische sneeuwbal ook 
in zuidelijk Nederland 
gaan rollen. 
Subsidies voor dit project 
zijn eveneens te ver
wachten van de Neder
londsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH), de Nederlandse 
Bond van Filatelisten
Verenigingen en PTT Post 
Filatelie. 

1|^ 



LUCHTPOST 
KLM-VLUCHT UITGESTELD 
De geplande eerste 
vlucht van de KLM naar 
Nagoya en Saporro (Ja
pan) - voorzien voor 
eind juni - gaat helaas 
niet door. Voorlopig is 
deze vlucht uitgesteld tot 
de winterdienstregeling. 

LUFTHANSA-VLUCHTEN 
De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
gaat onverstoorbaar 
door met het uilvoeren 
van eerste vluchten naar 
steden over de gehele 
wereld. Hieronder een 
overzicht. 

SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER, 
RIETKRAAG 6, 2771 KX BOSKOOP 

30 maart 1997 
Vlucht LH9568 met DHC-
8 van München naar 

m>^m?Sf 

Saint-Tropez en vlucht 
LH1747metF-50van 
München naar Saar
brücken; 

31 maart T997 
Vlucht LH3369 met A-
319 van Frankfurt naar 
Kazan en Perm; 

3aprill997 
Vlucht LH736 met A-340 
van Frankfurt naar Na
goya; 
5aprin997 
Vlucht LH9566 met DHC-
8-100 van München 

naar Elba. 
7aprill997 
Vlucht LH9530 met DHC-
8-100 van München 
naar Paderborn. 

^^' 
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TAP NAAR MACAU 
De Portugese luchtvaart
maatschappij Transpor
tes Aereos Portugueses 
(TAP) vloog op 31 maart 
jl. voor het eerst van Lis
sabon naar Macau; de 
dienst werd uitgevoerd 
met een A-340. 

CROSSAIR NAAR BAZEL 
Op 27 oktober 1996 
was er een eerste vlucht 
van Crossa/V van Valen
cia naar Bazel. Het 
vluchtnummer was LX 
697 en er werd gevlogen 
met een Saab-2000. 

SWISSAIR-VLUCHTEN 
Ook van de Zwitserse 
luchtvaartmaatschappij 

Swissair kan een aantal 
vluchten worden gemeld: 
27 oktober 1996 
Eerste non-stop vlucht 
van Abidjan naar Zürich 
met een A-310-322, 
vluchtnummer SR257; 
29 oktober 1996 
Vlucht naar Brazzaville 
met een MD-11, vlucht
nummer SR272; 
29/30 oktober 1996 
Vlucht Zürich-Bamako-
Zürich met een A-310-
322, vluchtnummer 
SR242/243; 
30 oktober 1996 
Op deze dag werd de 
retourvlucht Zurich-
Abidjan (zie 27 okto
ber) uitgevoerd; 

31 oktober 1996 
Vlucht Zürich-Libreville 
(en retour) met een MD-
11, vluchtnummer 
SR274/275; 
1 november 1996 
Vlucht Zurich-Banjul met 
een A-310-322, vlucht
nummer SR244. 

BALLONPOST 
De charitatieve organi
satie Pro Juventute doet 
dit jaar ook weer van 
zich spreken. Op 8 
maart 1997 werd de 
eerste ballonvaart ter 
gelegenheid van de ten
toonstelling NumiPhil 97 
gehouden. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

( 

( 
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INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 

houdt 2 juni haar 87e veiling 
Ruim 5000 kavels topmatenaal, wo.: 
- Uitgebreid Nederland en Overzee 
- West-Europa met topmatenaal 
- Engelse Kolomen met hooggenoteerde nummers! 
- Collecties en partijen voor verzamelaars en 

tussenhandel 

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

voor uw specifieke wensen 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

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

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

groot assortiment met '96 
leuke sortenng met '97 
nu enkel papier meest '96 
goede sortenng met nieuw 
meest nieuw met toeslag 
leuk met '97 en hoge waarde 
greetings veel jaren met '97 
meest hoge waarde met nieuw 
sortenng met '97 
leuke mix met nieuw 
leuke sortenng met '97 
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 
24,00 
12,50 
15,00 
11,00 
22,50 
37,50 
14,00 
35,00 
50,00 
25,00 
22,50 
25,00 
15,00 
17,50 
42,50 

500 gr 
30,00 
27,50 
13,50 
35,00 
30,00 
35,00 
25,00 

250gr 
25,00 

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

30,00 

60,00 
50,00 

35,00 
40,00 

IKG 
55,00 
50,00 
22,50 
60,00 
55,00 
65,00 
45,00 

SOOgr 
45,00 

67,50 
45,00 

55,00 

65,00 

2,5KG 
120,00 
115,00 
50,00 

AANBIEDING: 1 KG IERLAND MISSIE VAN / 6 0 , -
vooR ƒ 47,50 MET 1996 ZEGELS 

NU OOK BESTELLEN PER E-MAIL ADRES: 
106107.2036@COMPUSERVE.COM 

UITGEBREIDE PRIJSLIJST OP AANVRAAG 
Bestelling op giro/bankoverschnjving 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 ff, 
POSTBUS 471 - 3100 AL SCHIEDAM 
T E L 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 

1919 1997 
^ i e t d i i k 

POSTZEGELS VERKOPEN? 
* Wilt u de hoogst 

mogelijke prijs? 

* Wilt u eerst een gratis 
taxatie 
voordat u een beslissing 
neemt? 

* Wilt u een hoog en 
renteloos voorschot? 

* Wilt u profiteren van 
onze 78-jarige 
ervaring en opgebouwde 
reputatie? 

* Wil u een uiterst correcte 
behandeling en discrete 
afhandeling? 

Bel IPÎW 
Rietdijk 
070-
3 6 4 7 9 5 7 
VOOR ALLE GEWENSTE 

INFORMATIE! 
Tijdens onze Grote Voorjaarsveiling zijn 

weer diverse records gebroken! 
In de volgende uitgave van het maandblad 

komen we hier uitgebreid op terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Anno 1919 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 
Tel. 070-3647957 
Fax 070-3632893 

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

mailto:106107.2036@COMPUSERVE.COM
mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


AUSTRALIË 
VST zakcatalogus Australië 1997 kleur 210 blz 21,50 
Neuerburg cat teletoonkaarten Nederland 1997 (toonbankkaarten) 6,— 
JPS (lap /eng ) spec cat Japan/Geb 1997 785 blz 97,50 
Gibbons semi-spec cat Groot Britt Concise 1997 45,35 
IS (eng) spec cat Maleisie/Singapore/Brunei 1997 kleur 280 blz 50,— 
Michel catalogus Australie/Oceanie 1997 96,— 
Michel kleurengids met 600 kleuren 44,— 
Michel Atlas Deutschland-Philatelie 144 blz wv 112 landkaarten 48,— 
Michel spec cat zegels/brieven/postwaardestukken Württemberg 111 blz 16,— 

SPECIALE CATALOGUS OUDDUITSLAND 
Henke (duits) speciale catalogus/handboek zegels/stempels/brieven/ 

postwaardestukken Oudduilsland 1000 blz met prijzen 240,— 

Haberer cat vluchten Deutsche Lufthansa 1955 t/m 1975 2 delen 260 blz 55,— 
Artia (tsiech) spec cat/handboek Tsiechoslowakije(ed 1988) 

555 blz met woordenboekje tsjech /duits/eng 50,— 
PCN (ned ) handboek zegels met firmaperforatie Ned /Geb 300 blz 48,50 
Hammink (eng) handboek zegels m firmaperforatie Italia 35,— 

Idem Oostenrijk/Tsjech /Hongari|e/Polen 40,— 
idem Belgie 17,50 
idem Zwitserland 17,50 

Inpeg (ned ) wereldcat vogels op zegels 2 delen 390 blz 95,— 
wereldcat paarden op zegels 2 delen 168 blz 49,50 
wereldcat schepen op zegels 4 delen 544 blz 45,— 
wereldcat kerst op zegels 2 delen 336 blz 50,— 

ZEGELS MET ROESTVLEKKEN? 
Schoonmaakvloeistof voor gestempelde zegels met brume roestvlekken 
inci 2 schaaltjes - aan te bevelen 29,25 

Hoekstroken - glashelder en zelfklevend - voor het vastzetten van blokken, brie
ven, kaarten etc op albumbladen per 100 ƒ 7,-, per 1000 ƒ 50,-

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ6 , - 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 

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

¥̂ÄN VLIET 
Wi j zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan 

PZH Fa . V a n VLIET Geopend do/vr. 
Ugchelseweg 50 zat. 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055-5416108 of fax 055-5340375 

14 00-17 00 
10 00-16 00 

NIEUWE P 1 3 T l SLITS T 
INDONESIË per 23/4 1997 

1 Wegens elders vermelde redenen kunt 
voor de oude 
1988/9) 

Jaargangen 
zegels + Woürilfen 

NIEUW OUD 
1951 8 9 - 8 5 -
1953 29— 27 — 
1954 8 5 - 5 9 -
1955 59— 75 — 
1956 4 4 - 4 0 -
1957 24— 22 — 
1958 1 5 - 1 3 -
1959 8 - 7 -
1960 9— 8 — 
1961 6 9 - 5 5 -
1962 35— 29 — 
1963 1 9 - 1 6 -
1964 1 1 — 8 — 
1965 1 9 - 1 5 -
1966 36— 25 — 
1967 7 9 - 5 9 -
1968 9 9 - 7 9 -
1969 3 3 - 2 5 -
1970 2 2 9 - 1 9 5 -
1971 239— 225 — 
1972 1 5 5 - 1 4 0 -
1973 149— 135 — 
1974 2 7 9 - 2 4 0 -
1975 133— 125 — 
1976 2 2 5 - 2 1 0 -
1977 259— 245 — 
1978 7 9 - 7 0 -
1979 75— 70 — 
1980 1 9 9 - 1 9 0 -
1981 2 0 5 - 1 9 5 -
1982 dpr dpr 
1983 2 0 9 - 1 7 5 -
1984 dpr dpr 
1985 6 3 - 5 5 -
1986 55— 49 — 
1987 1 0 5 - 9 5 -
1988 dpr dpr 
1989 dpr- dpr 
1990 135— 120 — 
1991 9 5 - 7 0 -
1992 119— 105 — 
1993 1 1 9 - 1 0 5 -
1994 109— 105 — 
1995 1 0 5 - 9 8 -
1996 269 — 

1996incl 4mtnisheets 
wb Ie druk MS 01 

MinlshBets 

MS 01 37 50 
herdruk 5 — 
MS02 1 1 -
MS 03 6 — 

Orders boven ƒ 300, 
tuur Nog makkeli jke 
men met uw order 

INTERACT] 
Nieuwe Prinsengrac 
1018 VT Amsterdam 

Interaction is exclusi 
Prangko Indonesia 

D R I N G E N D 

Voorbee 

u t /m eind mei nog 1 
prijzen kopen (uitgezonderd blokken 1984 en 1 

blokken (sovenir sheets) ó.pr = itagpri/s 

1-4 Toer KU 1961 
1 4 Toer Luxe 1961 
5 Flora 1966 
6 Scheepv 1966 
7 Toerisme 1967 
8 RSaletl 1967 
9 Rampenfonds1967 
10 Borobudur 1968 
11 Toerisme 1968 
12 OL Mexico 1968 
13 14 Vruchten 1968 
15 Toerisme 1969 
16 Toerisme 1970 
17 Toerisme 1971 
18 Jakarta 1971 
19 Flora 1976 
20 21 Kuituur 1976 
22 23 Jakarta 1977 
24 27 Amphilex 1977 
28 29 Hora 1977 
30 31 Fauna 1977 
32 33 Essen 1978 
34 Flora 1978 
35 Flora 1979 
36 Dortmund 1979 
37 Fauna 1979 
38 Spice race 1980 
39 Spicerace 1980 
40 Jeugd 1980 
41 Bandung 1980 
42 Londen 1980 
43 Fauna 1980 
44 Flora 1980 
45 Jamboree 1981 
46 47 WIPA 1981 
48 Fauna 1981 
49 Thomas Cup 1982 
50-51 PhilexFR 1982 
52 Voetbal 1982 
53 54 Italië kamp 1982 
55 Parken 1982 
66 Fauna 1982 
57 Borobudur 1983 
58 Zonsverd 1983 
59 Museum 1983 
60 Telecomm 1983 
61 Fauna 1983 
62 Bosbouw 1984 

64 Filacento 1984 
65 Ausipex 1984 
66 Philkorea 1984 
67 68 Brisbane 1988 
69 72 Olymp SP 1988 
73 76 Fllacent 1988 

- geen porto Levering 

NIEUW OUD 
25— 19 — 
45— 29 — 
9 - 650 

19— 14 — 
7 - 5 -
9— 8 — 

5 9 - 4 0 -
59— 49 — 
7 50 5 50 
8 - 5 -

12— 8 — 
8 - 6 -

13— 10 — 
9 0 - 8 0 -
45— 36 — 
9 9 - 9 0 -
45— 40 — 
4 5 - 4 0 -
80— 75 — 
3 1 - 27 50 
23— 19 — 
2 7 - 2 0 -
7 - 6 -
650 550 

1 6 - 12 50 
10— 7 50 
8 - 7 -

10 50 9 50 
750 650 
7 50 6 50 

2 4 - 1 8 -
45— 35 — 
27 50 22 50 
9— 7 — 

4 5 - 3 5 -
35— 32 — 
12 50 10 50 
d pr d pr 
1 5 - 1 2 -
d pr d pr 
25— 20 — 
35— 28 50 
29— 24 — 
24— 12 — 
1 2 - 7 -
1 4 - 8 -
35— 27 50 
2250 1750 

2 9 - 2 0 -
45— 33 — 
4 5 - 2 9 -
80— 75 — 

1 0 0 - 9 0 -
69— 49 — 

77 78 Toerisme 1988 
79 80 Fauna 1988 
81 Flora 1989 
82 83 Orang Utan 1989 
84 Toerisme 1989 
85 Washington 1989 
86 87 Kultuuri 1989 
88 Toerisme 1990 
89 Flora 1990 
90 Londen 1990 
91 World Cup 1990 
92 Kuituur 1990 
93 Onafh 1990 
94 Toerisme 1991 
95 Toerisme 1991 
96 Fauna 1991 
97 Flora 1992 
98 Toerisme 1992 
99 Olymp sp 1992 
100 Fauna 1992 
101 Kuituur 1992 
102 Indopex 1993 
103 Milieu 1993 
104 Vlinders 1993 
105 Sport 1993 
106 Bangkok 1993 
107 Toerisme 1993 
108 Kuituur 1993 
109 Vissen 1994 
110 World Cup 1994 
111 ThomasCup 1994 
112 PbilaKoren 1994 
113 Museum 1994 
114 Fauna 1994 
115 Kuituur 1994 
116 50| Onafh 1995 
117 23 Jakarta 95 1995 
124 Sail 1995 
125 Singapore 95 1995 
126 Pnmera95 1995 
127 Fauna 1995 
128 Kuituur 1995 
129 Indonesia 96 1996 
130 Idem prooi 
131 tspec sheet 1996 
132 Indo Auslr 1996 
133 Atlanta 1996 
134 China 96 1996 

136 37lstanbul96 1996 
138 Neush WWF 1996 
139/40Flora/Fauna 196 
141 Ascanpex 1996 
142 Kuituur 1996 
143 Hongkong 1996 

NIEUW OUD 
42 50 32 50 
69— 57 50 
6 9 - 6 5 -
d pr d pr 
2 0 - 1 7 -
22— 19 — 
3 5 - 27 60 
1750 1 5 -
22 50 20 — 
2 9 - 22 50 
17 50 14 — 
1 5 - 1 2 -
14— 10 — 
2 5 - 2 0 -
12— 10 — 
1 6 - 1 5 -
15— 12 — 
1 6 - 1 2 -
22 50 1 9 -
19— 14 50 
1 5 - 1 1 -
10— 7 50 
12 50 10 50 
1 1 — 9 — 
1 0 - 8 -
12— 1050 
9 - 8 -

10— 9 — 
9 - 8 -
9— 8 — 

1 0 - 8 -
10— 8 — 
1 0 - 8 -
10— 8 — 
9 - 8 -
8 - 8 -
d pr d pr 
8 - 8 -

22 50 19 — 
1 5 - 1 4 -
10— 8 — 
750 650 
9— 9 — 

115— dpr 
4 50 4 50 
5— 4 20 

1 2 - 1 0 -

9 - 8 -
10— dpr 
1 0 -
10 — 
4 50 
4 — 

aan nieuwe klanten na betal ing proforme fac- 1 
U stuurt ons (een) open (getekende) cheque(s) of girobetaalkaart sa- I 

[ON Implicit 
I t 62, 

1 
BV-Matth.JOSTMEIJER 1 
Tel 0031 -20 6235375 Fax 0031 -20 4272993 1 

-Neder land Bank ABN/AMR 

3f agent/importeur voor Europa/U S 

0 447940260 giro v d bank 2391 I 

A van de "specialized" Katalog 1 

1 
e k o o p g e v r a a g d : z e g e l s e n b l o k k e n v a n I n d o n e s i ë . 1 
W i j g e v e n a b s o l u u t d e h o o g s t e p r i j s ! 

l d : v o o r b l o k k e n 5 3 / 5 4 v o e t b 
F l . 1 5 0 , - p e r s t e l . 

1 
a l 1 9 8 2 b e t a l e n w i j 1 

I I 
1 1 
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P R I J S L I J S T E N O V E R Z E E 
Recent verschenen prijslijsten van postfris materiaal van : 

(R) Australië & Australisch Antarctica 
(5) Nieuw Zeeland & Ross Depeadeocy 
(7) A.A.T., Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua Nieuw Guinea, 

Pitcaim, Ross Dep. & Tokelau 
(f) Canada tegen opniimingsprüzen! 
(V) Zuid Afrika, Bophuthatswana, Ciskei, Transkei, Venda, Zuid-West 

Afrika & Namibië 
Deze pnjslijsten worden toegezonden na ontvangst van ƒ 2,50 per iijst op onze 
postbankrekening onder vermelding van de gewenste lijst 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Grote Markt I - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
n 038 - 4213838 Ifax 4226330) 

Postbank 3931929 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandeli|kse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij ell<e l<eer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 

Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

Veilingschema 
maart 
juni 
september 
december 

P O V E I A : Uw vertrouwen 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

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

meer dan waard. 



advertentie 

INIrONESIE* w EIUNG in Bondung 
MATTHJOSTMEYER 

30 MAART 1997 
Dat was wel even wennen. Een 
veiling-catalogus met ± 700 kavels 
waarvan bijna 690 uitsluitend het 
verzamelgebied Ned. Indië - Indo
nesië betroffen en daarvan dan 
weer het overgrote deel Indonesië 
zelf. Ik ben bij ons in Nederland 
eerder het tegenovergestelde ge
wend. Grote veilingen met slechts 
10 ä 20 kavels Indonesië. Een vei
ling met, zeg maar uitsluitend dit 
materiaal, was voor mij dan ook 
iets geheel nieuws en derhalve zeer 
enerverend. Er speelde nog een a.s-
pect dat ik me vooraf nauwelijks 
gerealiseerd had nl. dat in een zo 
groot land het voor veel geïnteres
seerden nauwelijks mogelijk is om 
de kijkdagen en/of de veiling per
soonlijk te bezoeken. Vanuit Jakar
ta is het nog te doen, ± 3 uur in de 
trein, maar ook 3 uur terug, per 
auto kun je daar nog soms wel een 
paar uur bij optellen en is het ver
standig je levensverzekering van te 
voren wat te verhogen. Dit veroor
zaakt veel schriftelijke bieders. De 
reiling werd georganiseerd door 
de APPI vereniging en vond plaats 
n een mooie ruime zaal in het 
noofdkantoor van Pos Indone.sia. 
Vergelijkenderwijs zou dat voor 
ins betekenen dat de NVPH een 
/eiling organiseerde in het hoofd
kantoor van de Filatelistische 
3ienst te Haarlem of idem in Gro-
lingen. Nou dat zie ik nog niet zo 
jauw gebeuren. 
^iog een kenmerkend verschil met 
Ie gang van zaken hier was, dat de 
•eilingmeester af en toe zelf mee-
)ood. Het bieden ging d.m.v. een 
jordje aan een vrij lang stokje, 
;oiets als het spiegelei van de sta-
ionschef. Dat de veilingmeester 
laar zelf af en toe ook mee zat te 
waaien, ja daar moest ik wel even 
tan wennen, vooral als hij tegen 
nij persoonlijk bood. De organisa-
ie was vlekkeloos, wanneer ik mijn 
tokje opstak ging de veilingmees-
er de biedingen ook in het Engels 
)egeleiden en af en toe ook nog in 
iet Nederlands en dat alles in een 
azend snel tempo. 

E OPBRENGSTEN 
I waren veel unieke kavels, o.a. 
eer zeldzame brieven en postwaar-
estukken uit alle perioden, zeld-
ame zaken uit de Japanse bezet-
ng en de Interimperiode (Revolu-
e) en relatief veel recenter mate
rial waarbij veel afwijkingen. Zeld-
anie stukken brachten vaak zeld-
aam hoge prijzen op en gingen 
leestal naar verzamelaars. 
nkele voorbeelden: 
Een koUektie van 95 luchtpost-

Te koop gevraagd: 

Indonesië 
Blokken 53/4 

wereldkampioenschapp«n voe ia l 1932) 
Fl. 150,-

brieven Ned. Indië periode 1920-
42 bracht ± Fl. 1.5.000,- op. 

* Een kleine kollektie brieven met 
Weense drukken ± Fl. 2.100,-. 

* Het fameuze Soerakarta zegel 
KPI Jawa nr. J48 ± Fl. 12.000,-. 

* Briefkaart KPInr.SK13± 
Fl. 4.500,-. 

* Ongetande kleurafwijkingen 
KPI nrs. 192/3B 1 Fl. 2.000,-. 

* Engrospostjes blokken KPI nrs. 
67/8 (Brisbane) Fl. 65,- per 
paar. Idem nrs. 69/72 (Seoul) 
per stel Fl. 90,-. 

Deze laatste prijzen waren dus in
koopprijzen voor de handel! 
Nederlands-Indië vond ik heel 
slecht vertegenwoordigd evenals 
alle zegels en blokken van Indone
sië uit de periode 1970-1987. Dit 

AS.rANrCX">B 

Blok Aseanpex - (5 maanden jong} dag
prijs in Indonesië reeds 5 numt nominaal: 
Rp. 10.000,-

laatste materiaal blijkt in Indonesië 
zeer schaars te zijn en verklaart ook 
de hoge catalogusprijzen zoals de 
vissen series 1971 en 72, de insek-
tenserie van 1970, blokken 17 en 
19, om maar te zwijgen van de late
re blokken t /m 1984. 
Dit materiaal was er in het geheel 
niet, is in Indonesië weer duurder 
geworden en zal in de komende 
KATALOG PRANGKO 1998 wel 
weer sterk stijgen. 
Al met al was het een zeer boeiend 
en leerzaam gebeuren. 

SENSATIONEEL 
is de prijsontwikkeling bij sommige 
uitgaven van de 2e helft 1996. Het 
blokje Aseanpex van 15 dec. jl. no
minaal Rp. 2.000,- wordt in Indo
nesië nu al verhandeld voor het 
vijfvoudige, Rp. 10.000,-. Even
eens enkele honderden %% geste
gen zijn de blokjes W.W.F, en Flo
ra/Fauna. Als je dit eens vergelijkt 
met de regelmatige aanbiedingen 
in dit blad van Nederlandse jaar
gangen, jaarkollekties etc. van bij
na alles van de laatste 20 jaar tegen 
uitgifteprijs, dan word ik van dat 
laatste niet vrolijk. Dat de aanbie
ders daar nog een (dikke) boter
ham aan kunnen verdienen bewijst 

1ELAN6 PRANGKO APn 
Tertulis & Terbuka 

Lelang Tertulis ditutup tanggal 29 Maret 1997 
Lelang Torbuka tanggal 30 Marct 1997 

De eerste belangrijke veiling in Indonesië op 30/3 1997, onder auspiciën van de APPÏ-
organisatie (de Indonesische NVPH) was een groot succes 

dat de situade nog ongunstiger is 
dan ze lijkt, want dat betekent dat 
al die zegels eigenlijk nog veel min
der waard zijn. 

EEN NIEUW FENOMEEN 
OFWELIETS FENOMENAALS 
Er staat los van de marktsituatie in 
Indonesië, iets heel nieuws te ge
beuren, iets wat de prijzen van In
donesië nog eens extra zal laten 
gaan stijgen. 
In Duitsland is al geruime tijd een 
relatief grote belangstelling voor 
zegels uit de zuidoost-Aziatische 
landen ontstaan o.a. voor Chinese 
en Thaise zegels. Over de prijsstij
gingen van China zegels heb ik 
reeds meerdere malen bericht en 
dan de parallel getrokken naar In
donesië. Wat er nu aan het gebeu
ren is tart werkelijk elke beschrij
ving. Ik wil niet in details treden 
maar neemt u maar van mij aan dat 
de reeds absurd hoge prijzen van 
Chinese zegels van verleden jaar 
gedurende de laatste 12 maanden 
nog eens 100% gestegen zijn. Som
mige marktprijzen zijn thans het 4 
a 5 voudige van de prijzen van de 
Yang-catalogus van verleden jaar. 
Daar er enkele handelaren in 
Duitsland zeer actief zijn met Chi
na krijgt dit bij onze Oosterburen 
veel meer aandacht dan hier. In
middels zijn de prijzen die in het 
moederland China betaald worden 
zo de pan uitgerezen dat dit mate
riaal voor onze begrippen werke
lijk onbetaalbaar is geworden en 
nu verlegt de aandacht van o.a. be
leggers en speculanten zich naar 
een nieuw gebied en u kunt het 
wel raden, naar Indonesië. Ik ben 
zelf al jaren actief in Duitsland en 
adverteer regelmatig in de DBZ 
(Deutsche Briefmarken Zeitung). 
Dit heeft veel aandacht gekregen, 
ook redactioneel. 

EEN GOUDEN TOEKOMST 
Men is er in Duitsland van over
tuigd dat Indonesië een gouden 
toekomst heeft. Zo sterk dat één 
van de bekendste maandbladen, 
speciaal voor beleggers (oplage ± 
300.000) besloten heeft een groot 
artikel te gaan wijden aan het in
vesteren in postzegels van resp. 
China, Thailand en... Indonesië. 
Voor elk van deze vier landen werd 
de 'specialist bij uitstek' geïnter
viewd en gevraagd om een gede
tailleerde bijdrage te leveren over 
het betreffende land en zijn visie te 
geven op de toekomst. Voor Indo
nesië mocht ik deze bijdrage leve
ren, hetgeen ik als een bevestiging 
beschouw van de plaats welke ik als 
specialist voor Indonesië in postze-
gelland inneem. De naam van het 
blad mag ik nog niet verklappen, 
maar na verschijning van het blad 
zal ik dat wel bekendmaken. 

STAAT U REEDS OP ONZE VERZENDLIJST? 
Zo niet, maakt u zich dan even be
kend en u krijgt het artikel + ver
taling gratis toegestuurd! Dit artikel 
gaat een 'hausse' veroorzaken die 
zijn weerga nog niet beleefde. Ik ken 
diverse investeerders, die er niet voor 
terugdeinsden om DM. 100.000,- of 
meer in Chinese postzegels te inves
teren, welke na het publiceren van 
dit artikel (degelijk onderbouwd) In
donesische postzegels willen kopen. 
Chinese en Thaise zegels zijn er bijna 
niet en onbetaalbaar. Indone.sië is er 
(in Nederland) nog wel, al is het ook 
zeer beperkt.. 

EXPLOSIE VAN DE PRIJZEN 
Dit zal een explosie van de prijzen 
tot gevolg hebben, maar dat is ook 
voor de hand liggend. De meeste 
verzendfirma's, postzegelwinkels 
en -handelaren bezitten geen voor
raad meer van Indonesië, zeker 
niet van de betere jaren en u kent 
het marktmechanisme! De prijzen 
gaan verder omhoog. 
INTERACTION geeft de verzame
laar en belegger nog een kans om te
gen de oude prijslijst te kopen, dit 
om te voorkomen dat het nog aan
wezige materiaal geheel naar Duits
land gaat. Er is een nieuwe prijslijst, 
zie de tegenoverliggende pagina, 
waarop zowel de nieuwe als de oude 
prijzen vermeld staan. 

Onze actie is als volgt: tot het ein
de van de maand Mei kunt U nog 
voor de oude prijzen kopen - zo
lang de voorraad strekt - (uitge
zonderd hiervan zijn de blokken 
van 1984 en 1988/9). 

Ik voorspel dat de nieuwe prijzen 
niet lang leven, de volgende prijs
lijst zal niet lang op zich laten 
wachten. 

WILT U PERSOONLIJK ADVIES? 
U kunt de telefoon nemen en mij 
bellen. Ik ben gaarne bereid uw 
evt. vragen te beantwoorden en u 
te adviseren. 
De besteding van grotere bedra
gen, als belegging, kan ook bespro
ken worden tijdens een persoonlij
ke ontmoeting. 

De absolu
te specia
list voor In
donesië > P<><«l<»igi>Mnsfa>fll<<l>II«sia I 

INTERACTION Implicit B.V. 
Matthijs Jostmeyer, 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 VT Amsterdam, 
tel. 020-6235375 
fax 020-4272993 
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FIAIEUEENCOMPUIERS
S N REACH ERIK BOERÉ, ALPHEN AAN DEN RIJN 

CD/ROM zal werken met catalog drastisch veranderen 

In 'Philatelie' van oktober jl. (pagina's 762 e.v.) stond een 

lezenswaardig artikel over filatelie en computers. De 

schrijver, de heer R. van Dam, trachtte in dit artikel de 'stand 

van dat moment' te inventariseren. De auteur van de nu 

volgende bijdrage haakt in op de conclusies van de heer Van 

Dam; hij is het  zo blijkt  niet op alle punten met hem eens. 

van kleur echter nauwelijks 
duurder. 

Goede zoom mogelijkheden 
geven plaatjes op een 
CD/ROM een extra dimensie. 
Op deze wijze kan men aller
lei details op de postzegel 
zien, een optie die veel verras
sende informatie kan opleve
ren. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk plaatfouten te bekij
ken en vervalsingen te ontdek
ken of te onderscheiden. Ook 

opzet nog dicht bij de gedruk
te catalogus liggen. Op het 
moment dat het artikel ver 
scheen, was deze conclusie 
echter al behoorlijk achter 
haald. 
Er zijn twee invalshoeken voor 
het ontwikkelen van een 
CD/ROMcatalogus. De eer
ste is die vanuit een 'presenta
tiepakket'. Dergelijke software 
is vooral geschikt voor het ma
ken van multimediapresenta
ties. In principe kan men ei 

Al enkele jaren heb ik het 
plan om een CD/ROMpost
zegelcatalogus te ontwikkelen. 
Dankzij mijn bevlogenheid 
ben ik nu medeontwikkelaar 
van één van de nieuwe C D / 
ROMproducten. Gezien mijn 
visie op het medium en mijn 
ervaring als CD/ROMmaker 
zou ik een kleine toevoeging 
op het in de inleiding hierbo
ven genoemde artikel willen 
maken. Ook verschil ik op een 
aantal punten van mening 
met de auteur ervan. 

AFBEELDINGEN 
De heer Van Dam vraagt zich 
af of het zinvol is, zegelafbeel
dingen op het computer
scherm weer te geven. Dat 
heeft volgens mij wel degelijk 
zin. Een plaatje is veel sneller 
herkenbaar dan tekst. De ge
middelde mens is gewend ge
raakt aan het verwerken van 
informatie door middel van 
plaatjes. Afbeeldingen maken 
het mogelijk een visuele selec
tie toe te passen. Wie aan de 
hand van een aantal criteria 
een selectie uit de zegels van 
een database gemaakt heeft, 
kan door de plaatjes te zien ra
zendsnel de gezochte zegel 
vinden. Als de zegels met be
hulp van tekst omschreven 
worden, zullen de selectiecri
teria veel nauwkeuriger moe
ten zijn of zal de selectie aan
zienlijk meer tijd vergen. Wat 
dit betreft gaat een vergelij
king met een gedrukte catalo
gus heel goed op: ook hier zijn 
de plaatjes niet altijd noodza
kelijk, maar wel erg handig! 
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Tronende figuur met scepter en Riiksapp 
blauw getint papier, gravure Prof J J Aai 

Patier Gewoon en get 
Watermerk Zonder watern nir 
DfU'̂ wjze Platftd'.k 
OnikkeHj Joh Enschedé en Zo' 
Geldig tot Jl december 19J7 
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De CD/ROMcatalogus zal in de toekomst de papieren catalogus steeds verder verdringen 

Iedereen die wel eens met een 
zwartwitcatalogus gewerkt 
heeft, weet dat het daarin veel 
moeilijker is een postzegel te 
vinden dan in een kleurenca
talogus. Ook op dit gebied 
biedt de CD/ROM voordelen. 
Economisch gezien is het niet 
haalbaar om elke papieren ca
talogus in kleur uit te bren
gen. Bij de vervaardiging van 
een CD/ROM is het gebruik 

verschillende druktechnie
ken, rasters en tandingen zijn 
hierdoor goed duidelijk te 
maken. 
Kwaliteitsaanduidingen kun
nen eveneens door middel 
van afbeeldingen worden ver
duidelijkt. 

PROGRAMMATUUR 
De heer Van Dam meldt dat 
de huidige CD/ROM's qua 

een electronische catalogi 
mee maken, maar de mog< 
lijkheden zijn beperkt. Voo 
deel is, dat de gebruiker 
mede door een hoog 'gr; 
fisch' niveau  in zo'n catal 
gus de layout van een traditi' 
nele catalogus kan herkei 
nen. Dit is dan ook metee 
het nadeel: de specifieke m 
gelijkheden van het electror 
sehe medium worden onvc 



doende benut. Bovendien zal 
de computeraar iets anders 
verwachten. De gebruiker van 
de 'gedrukte' catalogus zal 
met een presentatiepakket 
iets eerder aan de slag kun
nen, maar de programmatuur 
biedt vele beperkingen. 
Bij de voordelen van een 
CD/ROM worden onder 
meer genoemd: de zoekmoge
lijkheden, het verder bewer
ken van de informatie, de 
enorme opslagcapaciteit. 
Daar zijn nog wel enkele an
dere voordelen aan toe te voe
gen: zo is het mogelijk om de 
gegevens met één druk op de 
knop volgens andere gezichts
punten te rangschikken. Zo 
biedt de CD/ROM dan een 
landencatalogus en een the
matische catalogus in één. 
Maar ook is het mogelijk de 
zegels naar de volgorde in het 
album, in chronologische 
volgorde, naar ontwerper of 
naar nominale waarde te 
rangschikken. 
Een volgend voordeel van een 
CD/ROM-catalogus is de kost
prijs. Het ontwikkelen van een 
CD/ROM-catalogus is erg 
duur. Dit wordt nog eens ver
sterkt doordat de investerin
gen niet geleidelijk aan in het 
verleden zijn gedaan, zoals bij 
de papieren catalogi het geval 
is. Wie nu een papieren cata
logus van de grond af aan zou 
willen opzetten, moet ook gro
te investeringen doen. De 
perskosten van een CD/ROM 
ü]n juist weer veel lager dan 
de drukkosten van een papie-
"en catatogus. Dat geldt voor
il als men bedenkt dat de 
: : D / R 0 M altijd kleurenaf-
jeeldingen bevat, 
edereen weet dat de aanschaf 
'an een wereldcatalogus een 
costbare zaak is. Ik durf te 
'oorspellen dat over enkele ja-
en de prijs van een CD/ 
lOM-catalogus West-Europa 
ager zal liggen dan die van 
;en gedrukte versie, en boven-
lien dat de CD/ROM binnen 
ien jaar het enige medium is 
lat vanuit kostenoogpunt ge-
chikt is om een wereldcatalo-
;us uit te geven. Voor de fila-
elie is dit is een bijzonder po-
iüeve ontwikkeling, want op 
leze wijze kunnen zulke cata-
3gi frequent blijven (of gaan) 
erschijnen. 

AAL 
'.en volgend voordeel van een 
'D/ROM is de taal. Het is vrij 
envoudig om in een CD/ 
LOM verscheidene taalmodu-
;s te verwerken. De gebruiker 
iest bij het opstarten de te ge-
ruiken taal en mogelijk ook 
e valuta. Op deze wijze zul-
;n CD/ROM-catalogi inter-
ationaal gezien beter worden 
srkocht. 
Iet de CD/ROM zal ook een 
ïkere 'globalisering' optre

den, want juist de taal is nu 
nog wel eens een probleem. 
Met het Frans en Duits gaat 
het nog wel aardig, maar met 
een Italiaanse of Zweedse ca
talogus wordt het al veel moei
lijker. 
De heer Van Dam somt enke
le voor- en nadelen van de 
CD/ROM ten opzichte van de 
papieren catalogus op. Deze 
opsomming is deels correct, 
maar ten aanzien van het 'ge
makkelijk meenemen' van 
een papieren catalogus is 
vooral gekeken naar één lan
dencatalogus. Wie met een 
goede wereldcatalogus op 
stap gaat, zal toch ook aardig 
moeten sjouwen. Een note
book-computer is lichter. Een 
wereldcatalogus kan in princi
pe op vijf CD/ROMS worden 
geperst. Slechts de afspeelap
paratuur is dan een probleem. 
Het is echter zeer waarschijn
lijk dat op redelijk korte ter
mijn kleine, goedkope hand 
held- of palm io^apparaatjes 
beschikbaar komen die niet 
veel groter zijn dan een gewo
ne landencatalogus en waarin 
de CD/ROM's gebruikt kun
nen worden. Sony heeft er al 
een in productie. 

O p de Digital Versatile Disc (DVD) kan 
tussen de 4.7 en 17 Gigabyte aan infor
matie worden opgeslagen • een wereldca
talogus past er gemakKelijk op 

RUIMTEPROBLEMEN 
Plaatjes zijn computertech
nisch gezien 'ruimtevreters'. 
Door intelligente compressie
technieken toe te passen kan 
de ruimte die afbeeldingen op 
een CD/ROM innemen ech
ter aanzienlijk worden be
perkt. Daarbij is overigens wel 
de kwaliteit van de afbeeldin
gen van belang. Het aantal 
dpi {dols per inch, ofwel de re
solutie) en de toegepaste kleu-
rentechniek (16 kleuren, 256 
kleuren of 16 miljoen kleuren 
True Color) zijn hierbij door
slaggevend. De ruimte die 
tekst opeist staat in geen ver
houding tot de ruimte die de 
afbeeldingen innemen. Er is 
berekend dat geheel West-Eu
ropa inclusief zegelinformatie 
en een wat mindere kwaliteit 
plaatjes op één CD/ROM pas
sen. Door de komst van de 
DVD kan ook de gehele we
reld er met gemak op passen. 
Voor het verzamelgebied Ne
derland en Overzee liggen de 
zaken nog eenvoudiger: als 
alle plaatjes in de hoge 400 
dpi-resolutie in de beste kleu-
rentechniek op de CD/ROM 

worden geplaatst, blijft er nog 
ruim voldoende ruimte over 
om vele honderden artikelen 
aan de CD/ROM toe te voe
gen. 

OPEN STANDAARDEN 
De heer Van Dam betoont 
zich een voorstander van - wat 
in de computerwereld heet -
'open standaarden'. Hij 
noemt het nummersysteem 
als één van de punten. 
In het algemeen wordt de 
waarde van een nummersys
teem echter overschat. Juist 
het medium CD/ROM maakt 
zo'n systeem minder belang
rijk. Een 'onbekende' zegel 
wordt niet meer 'op nummer ' 
opgezocht, maar op kenmer
ken. Mancolijsten kunnen in
clusief afbeeldingen worden 
uitgeprint, zodat het nummer 
minder belangrijk wordt. 
De huidige 'eigenaren' van 
nummersystemen (lees: de ca
talogusuitgevers) zijn in veler
lei opzicht nogal kortzichtig. 
In de eerste plaats is het in ju
ridische zin nog maar de 
vraag of men het auteursrecht 
op een nummering kan clai
men. Bovendien worden de 
vermeende rechten snel door 
de techniek achterhaald. 
Bij de ontwikkeling van ons 
CD/ROM-produkt hebben wij 
de NVPH moeten beloven, 
geen specifiek veld voor de in
voer van een 'ander' catalo
gusnummer te reserveren. 
Uitgever Schwaneberger Verlag 
in München lapt dit aan zijn 
laars, want in de CD/ROM 
Michel Deutschland kan de ge
bruiker naar hartelust Zum-
stein- en Yvert-miTavaerf, invoe
ren. Het valt op zijn zachtst ge
zegd te betwijfelen of de 
NVPH haar concurrent, uitge
verij Schwaneberger, wegens het 
toevoegen van een blanco 
veld in zijn in de toekomst uit 
te geven CD/ROM Niederlande 
voor het gerecht kan dagen. 
Auteursrechtelijk is er van 
geen enkele inbreuk sprake: 
de verzamelaar voert de num
mers immers zelf voor privé-
gebruik in. Ook door Inter
net-koppelingen zijn dergelijk 
toevoegingen eenvoudig te re
aliseren; die zijn niet auteurs
rechtelijk beschermd. Een 

eenmaal ingevoerd nummer 
dat op de harde schijf is vast
gelegd, kan door de gebruiker 
voortaan altijd worden ge
bruikt- ook met een nieuwe 
versie van het product. 
Dat commerciële uitgeverijen 
die niet in de postzegelhandel 
zitten zich op dit punt vrij star 
opstellen valt nog wel te be
grijpen. Als het echter gaat 
om organisaties die zich ten 
doel stellen de handel in post
zegels te bevorderen is het 
maar zeer de vraag of het vast
houden aan deze 'rechten' 
wel productief werkt. Ook 
postzegelhandelaren zouden 
immers gebaat zijn met open-
nummerstandaarden. Menig 
handelaar zou een zucht van 
verlichting slaken als er een 
universeel nummersysteem 
op de markt kwam, zodat ook 
de klanten met een 'verkeer
de' of incourante mancolijst 
snel en efficient geholpen 
kunnen worden. Juist de 
CD/ROM maakt de koppe
ling van de diverse nummer
systemen eenvoudig. 
Of de leden van de internatio
nale vereniging van catalogus
uitgevers Ascat hierover ooit 
overeenstemming zullen be
reiken is de vraag. Ook bij de 
'papieren' catalogi is zo'n sa
menwerking niet van de 
grond gekomen. Wat wèl ze
ker lijkt is dat de catalogus-
markt de komende jaren door 
het nieuwe medium stevig zal 
worden herverdeeld. Behalve 
electronische edities van be
staande catalogi zullen er 
nieuwe aanbieders op de 
markt komen. Als deze er 
meer dan voorheen het geval 
was in slagen om de 'vertaal
slag' naar de computer te ma
ken, zou deze ontwikkeling 
nog wel eens kunnen leiden 
tot grote verschuivingen op de 
catalogusmarkt. 

nr 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
2a 
2 
2b 
3b 

Year 
Jahr 

1971 
1971 
1971 
1975 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1979 

Nominal 

6 c 
50 c 

10c 
12c 
10c 
10c 
10c 
10c 
12 c 

iWictiel 

nr 

305 
308 

B L 1 
390 
391 

XX 

476 
XX 

549 
550 

Yvert ÄTellier 

nr 

308 
311 

B F 1 
393 
394 

435B 
487 
505 
566 
588 

Scott 

nr 

326 
329 

SS 329 
414 
415 

XX 

500 
XX 

577 
578 

type 

C6 
C6 
A 
C22 
C22 
C22 
C5 
C22 
C15 
C15 

StVin-1 

De noodzaak met nummerconversietabellen te werken zal door het oprukken van de 
CD/ROM-catalogus waarschijnlijk geheel wegvallen 



VEREiyiGIIUGS' 
CONTACTADRESSEN VAN VERENIGINGEN DIE BIJ DE 
STICHTING NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE ZIJN AANGESLOTEN 

Landelijke secretariaten: 
«l'Pi^J.H.Avis,Hoefbladl05, 
1689 SVZwoog, ©0229-230192. 

^ Federatie I. V. Philatelica: Zwaord-
vegersgaardel30,2542THDen 
Hoog, ©070-3663465. 
De Globe: J. v.d. Velde, Comman
deursweg 40,6721TZ Bennekom. 

Aalsmeer: 
IV Philatelica; G.H. Hoving, postbus 

% 249,1430 AE Aalsmeer, ©0297-
322034. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn, A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
«l'Pl^C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karscb, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-861525. 
Almere: 
VPVA Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Haydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPf, P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; D. vnn Wijgerden, Kenne-
dyln17,4281KTAndel,®0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C.H. v.d. Bern, De 
Wingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©033-4564470. 
APC 'De Kei'; M. Tolhuizen, Reiger
laan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
IV Philatelica, J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, ©020-
6434104. 
Amsterdam: 
WPl^M.M.Kleij,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hohdia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelica, H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
/irDeP/i;/ote//s/';F.LM.M.vande 
Weiden, Velzerstraat 45,2023 EA 

Haarlem, ©023-5262028. 
ylSl'S/ie//fi/otefe;J.J.M.Snel,Gre-
velingenmeer 101,1447 AN Pur-
merend, ©020-6303913. 
PVWA-Filotelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM MonnicKendom, 
©0299-654163. 
/T'S/o/uu/80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Hoord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
fi/'f'l'efzome/-ze'f51/ßj;Henk 
Postma,Sarphatiparkl6,1072PA 
Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Volkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
fV'DeG/o6e';mw.B.R.Postma-
Dekker,HetKarnhuis37,7335LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PV Appingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica, C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
WPl^J.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macronder, 
Sleedoornloan 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVAsserr, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PVBaarir, G.W. Leive, Prof. F. 
Andreoelaon 93,3741 EK Boorn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Da Costastraat 16, 
3771 ze Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School-

3«f t 

WIJZIGINGEN RUBRIEK VERENIGINGSADRESSEN 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend dan dit formulier 
oon mevr. E. Braakensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmaas. 

Plaots: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
/T 'MoOosf ' ; T. van Esch,Ura-
nusloon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/T'De6/o6e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Bene-
luxloon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
Pr//ef/'os/mer/t';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
/l'PA//ote//co;A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der des
sen, Dopheidestraat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
W/Pl^ J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
JVl/Pp.J. Veitkamp, Goudenre-
genstroot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
P//l'fioxmeere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7,5831 
GL Boxmeer, ©0485-571842. 
Boxtel: 
mifJ.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westvoorne; 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstraot 14, 
3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/y'De6/oie';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Costricum: 
PVCastricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Costricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; G. Korenhof, 
Anemoonstr. 20,7741 SB Coevor
den. 

Dalfsen: 
;/P/i//o/e//fo; Ir. J. Rem, Van Kem

penhof 6,7721 WC Dalfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PCDeldea, H. Verschnüren, Longe-
straat133,7491AD0elden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WDe//ii;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
/ T D e Rve/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
« W ; H.B. Boumans, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
642130. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, Kol-
gans 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegeman, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; mw. H. Rouwerdink, 
Keminksweide 30,7090 DM Dinx
perio, ©0315-652786 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; J. Wetsteiin, 't Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
WKDof(/rec/H S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPl''DePos/;oger';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 UT Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, De 
Regenboog 475,8254 AM Dron
ten, ©0321-317027. 
Drunen: 
P/'/Vi;/ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
PV'De 6/oie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
PV'De 6/oèe'; A.C. Dijke,0e Gan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
P/i//./ef.fc/HW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
MiVGelre-Gulick/Fcht; P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
PI'.'Propos/'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
Pl''De6/oÄe';G.Radstaat,Paul 

Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; B.H. Klondermon, Beatrix-
straat15,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCB, C.Loch, Jon van Eyckgracht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/i;/ypsPl^M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
PV'DeC/oie'; B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
IV Philatelica, J.J. Bulten, Tjotter 3, 
8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
//P/)//a/e/ira;J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
/ l 'PMoteHmw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
EP/ . ; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
«W;mw.M.L.Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HREpe, 
©0578-627090. 

Geleen: 
WPV'DePbilatelist';^.m.mn 
Soest,Berloherhof15,6132SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
FV'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
JVI'PP.M. van der Spoel, Handel 
laan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwo-
luwstrat17,7471HHGoor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekker-var 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-51854« 
's-Gravenhage: 
WP/il^L.H.J.Oosterloo,DeHoogh 
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den tiaaa, A.F. van Ra 
vesteijn. Heliotrooplaan 370,255 
ML Den Hoog, ©070-3230472. 
PC'De fr/ng'; LH. Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 
Haag, ©070-3675180. 
Sheile Werve, afd. Filatelie; A. v 



Haarlem, Van Slingelandtplantsoen 
12,2253 WT Voorschoten. 
Pl''l're(/este/n';P.R.Steyn,Oude 
Hoagwg. 138,2552 GS Den Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest,Zwedenburg254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelka; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Horen (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, post
bus 61,9300 AA Roden, ®050-
5018234. 

Haarlem: 
WPIf F. van Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/l'P/)//otefofl; H.J. Hooning, Hol-
bertsmastroot 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV'0pHoopvttnZegel5';Lk 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kiniczen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl 'S .M; J.C. van der Bijl, Hout-
riikstraat9,1165LLHalfv/eg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrOe PMotefe/'; D. Konning, 
Gerard Doustraot 7,3272 XE 
iardinxveld. 
Heemskerk: 
PI'«een)s*er*;H.W.vanZon, 
'rankrijklaan59,1966VCHeems-
cerk,©0251-233894. 
ieerenveen: 
'V Heerenveeiï, M. Bloauw, Tjep-
(emastraat32.8441CEHeeren-
»een, ©0513-626579. 
ieerhugowaard: 
'HVHeerhugowaarde.o.; mw. U . 
olkers, Bicemaertlaan 11,1701 
'H Heerhugowaard, ©072-
i715665. 
leerlen: 
'VHeerlen e.o.; mw. C.H. Wolsing-
Irens, postbus 237,6400 AE 
leerlen, ©045-5717790. 
ieeze: 
'ilatelie Heeze; J. van der Linden, 
tlas42,5591PKHeeze. 
len Helder: 
l'Den//e/(/ef;L.Ch. Werst, Linie-
feg 13,1783 BA Den Helder, 
D0223-6I2544. 
lellevoetsluis: 
/Philatelien^, G.A. van Dongen, 
erardvanderDussenstr. 13, 
223 RGHellevoetsluis, ©0181-
12768. 
elmond: 
.V'De Helm, Helmond en Om-
'reken'; T.A.J. Leijten, Makreel-
root 7,5706 BE Helmond, 
)0492-541216. 
WHe/mon(^J.Neggers,Van't 
offstroot 4,5707 ES Helmond, 
)0492-553721. 
endrik Ido Ambacht: 
miflc/ifce/y;J.S.P.vandeRuit, 
id.vanNassaustr.3,3331BK 

Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/y'OeG/oèe'; H.Borgers, Boker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
WPl^B.E. Sauerwald, Scherphof-
londen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-tfertoffeniosjf/iefV! P.G.Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, ©0412-
650073. 
Heusden: 
P I ' ' S W Penny'; M.L.H. Verharen, 
Herptseweg 27,5256 NN Heus
den, ©0416-661606. 
Hillegom: 
«i'Pl^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovaloan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek von Holland: 
/l'P/i//o/e//fo; Postbus 1)5,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk, Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerland, 
©0186-615266. 
Holten: 
W/PI^T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 

Bos, postbus 420,9600 Al(Hooge-
zond, ©0598-398044. 
Hoorn: 
NVPVafd Westfriesland\.\..N[. Le 
Blonsch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Heyma, 
Raarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

IJssel- en Lekstreek: 
/l'P/;//öte//co;H.J.Polhuys,Vinc. 
vanGoghstraat19,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 

Kampen: 
/CPMoteAco; J.G.Fidder, 
Golléstraat 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatwijk/Rijnsburff, J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat26,6466JH 
Kerkrade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PAr'/foltteür)te';H.J.Raes,Scha-
lenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'P/i//o/efeo;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstroat9,4511CRBreskens, 
©0117-383366. 
Lanaedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anna van 
Saksenstraat 19,1723 KR Noord-
Scharwoude, ©0226-313764. 

Leerdam: 
«l'Pl^H.Steygerwalt,Voorwaarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica, R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV; P.H.J. Frankhuizen, G. Kos-
teinstraat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.«.Pi'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
WPl^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
n'Pr/)eioüpe';mw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
PV'De 6/oAe';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
A/|/PI^G.G.WIssenburg,Deugen-
weerd18,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
Pl'iosse/; mw.W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat335,7585PBGIane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
î PC/Möoss/ü/s; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, f. de 
Melker, Sprinkstroot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limhurg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PAtoefeo PI'.; F. Hottingo, Jon 
Steenstraot114,7944TPMeppel, 
©0522-263491. 
Monnickendom: 
P/'IVotef/on(/';mw.M.J.Bruijns-
Nicolay,P. Appelplein 53,1141 XP 
Monnickendom, ©0299-651803. 
Monster: 
Wl'Pl̂  mw. D.P. Kloostermon-Lu-
cos. Van Tijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rume-
loerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
f l ' 'De Globe'; mw. G. Jacobs, Heu
vellaan 9,8162 0 Epe, ©0578-
613396. 
Noordwijk: 
KP«.; B. Wijling, Spoorloan 29, 
2215 KN Voorhout, 
©0252-212080. 
PI''Onrfer (/e/oupe';J.M.M. Ooms, 
EijkenDonck6,2211SENoordwij-
kerhout, ©0252-373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i;7o/e/(fo;J.M.G. van Mulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 

Nunspeet: 
WPI^P.J. van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, ©0341-
254615. 
Nijmegen: 
WPI^LIA. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024-
6417443. 
fl''Wov/opos/'; J.G.M. Rademaker, 
Beethovenin 337,6865 DVDoor-
werth, ©026-3340331. 

Oldenzaal: 
OPWp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzoo, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsmo, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
01'Pl^P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosferhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekomp, 
©0541-351936. 

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

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Postbus 239, 
8100 AE Raalte. 
Renkum/Heelsum: 
PV'De 6/oie';W.J.G. Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg49,6871VN 
Renkum. 
Reuver: 
/l''R/vero';H.M.P.Cuijpers, Park-
loon la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/T'De 6/o6e';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
Py'De 6/oie';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'PMote/(co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
Pi'«oefmon(tH.J.P.Custers,Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstroat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
/l'P/i//ote//fo;mw.M.Schols-Vlaar-
dingerbroek, Morelgaard 19,3206 
AP Spijkenisse, ©0181-643066. 
RPhV^, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
«01'S/ie//-R/o/e/;e;J.Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PCRotterdam, J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
/l'P/i//o/efeo; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaon 26,3181 HH Ro

zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
WPl^ F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, ©0548-
515676. 
Rijswijk: 
l'l'PI'ft/sM;<;;mw.L, Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaon 36, 
2281AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pi'Son/poort PI'S; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
PV 'V/estfriesland'; C. van Treuren, 

^ ^ ^ H 
^ ^ ^ ^ 

P^^H ^^^1 ^^^1 ^^^1 W^^Ê ^^^1 l̂ ^ l̂ W^^È 
^^^1 W^^Ê ^^^1 ^^^1 ^^^1 ^^^1 ^ ^ H | Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha

gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
WPVScherpenzeele.o.; W. Chr. 
Kessler, Valeriaonlaon 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SI 'PP.R. Steenbergen, Verhoe-
venloon 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
Pl'S;7/ofc/e.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstroat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/);/eto';J. van Schoik, Ado
rno van Scheltemostroat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
Pl ' . femMmw.D.Pimentel -
Gielen,Colenso57,3761GH 
Soest, ©035-6026757 
SpPkenisse/Hoogvliet: 
//PMote/ico; E.v.d. Graaf, Dolle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica; R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rlj-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
PV'We/lVote™ef/^';A.H. de Rid
der, Lingestroat 5,4535 EP Ter-
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaandereiï, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, 
©0115-694001. 
Tiel: 
Pos&ejfe/fUTïetJ.E. Schelling, 
Gerestein23,4003GDTiel, !̂  
©0344-614274. 
Tilbura: ï 
OT A r g ; W.F.M. Tukker, post- -
bus 10020,5000 JA Tilburg, = 
©013-5714417. 2 
Twente: x 
JVl'Pl̂ E.J. Timmerman, Bode Erf- - 1 1 
weg 2,7582 RH Losser, ©053- M O 
5382594. W O 

Uithoorn: 
/fPW/ote^J.S.P. Drost, Coupe-
rusioon 6,1422 BD Uithoorn, 



©0297-563646. 
Utrecht: 
«W;G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 

3 FV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,®030-
6662998. 

Vaals: 
PV'Driekndenpunt'; H.J. Brouns, 

^ Karclingenstraat 9,6369 BV Sitn-
pelveld. 
Varsseveld: 

Ï 3 FV 'De Globe'; H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XK Varsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641 LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
FV'Frimärket';W.k\\ena,Q\}ie-
veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoveir, J. von Hat-
tum,DeSltterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. Wolthuis-
Oosterwljk,Wulpenstr.6,6883ET 

Venio: 
P.^.'P/i//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 
Vinnen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstroot 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
«l'PV;W.G.L. Peels, L. de Colignyin 
96,3136 CS Vlaardingen, ©010-
4746725. 
Vlissingen: 
fe/nffsefl^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Foliar, 
Badweg28,5253AVNieuwkui|k, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelica; E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bortokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
WPV'DeLanastraat';iAM.mn 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianostr. 40,6707 DG Wogenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Kommingo, 
Spinozolaon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 

Waubach: 
WlVouiof/ i ' ; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica V/eert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloon 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
/l'P/)//o/e/;fo;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
/l'/'A/Zote/ico; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; J. van der Vliet, Tulp-
stroot 49,9675 GK Winschoten, 
©0597-425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Eppingbroek, 
Koekoeksr. 16,7102 AZ Winters
wijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
P/IVberrfen/H.K. van Opstal, Van 
Helvoortloon 13,3443 AN Woer
den, ©0348-413503. 

Woudenberg: 
M^PrOnrfer (Te/oep'; J.C. Ver
steeg, J. von Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
fV'0e6/oie';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aordbeiengoord 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuideir, G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJsselham: 
/y'üsse//iom';mw. Th. Hof-Plot, 
Houlerweg 51,8471 AJ Wolvega, 
©0561-615153. 

Zaanstad: 
^ZPrDePos//ioofn';H.Smit,Ro-
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zaan. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica; D. Froaij, Rem-
brondtstroot 10,1506 LT Zaan
dam, ©075-6171267. 
Zeewokle: 
P^Zeeivo/cfe;P.J.Bom,Redel2, 
3891ARZeewolde,©036-
5225080. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 

Zetten: 
FV'DeGlobe';mi.M.mn\n-
gen-Hulstein, Vuurdoornstroot 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstroat 23,6903 O Zevenoor, 
©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu-
tel,LangeBlokweg2,4301NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
//P/iZ/o/e/Zfo; W.M. Buit, Meloen-
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079-3610524. 
Zuidlaren: 
//P/i//ote//co;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beerte-
ma,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechte.o.; T.G. Boon, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle, J.G.J. van Ulsen, Johan 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 
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Frankriik 
PosMris 
107 
108 
109 
110 
111 
114 
115 
116 
117 
112 
120 
121 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
146 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
156 
158 
159 
160 

1 -
1,25 
0,75 
3,75 
3,75 

190,— 
130 , -
42,50 
15,— 
4 0 , -

175 , -
48,50 

152 50 
51,50 
16,50 

130 , -
1 6 5 -
370,— 

12,50 
6 75 

110,— 
120 . -
275 . -

3,25 
12,75 

240 , -
2.25 
2,25 
3,75 
3,50 

19.25 
11.50 
32,50 

1,25 
71,50 

550 , -
49,50 

5,75 
27,50 
38,50 

137,50 
205 , -
357,50 
2 2 0 , -

1.75 
1 , -

1 0 , -

Inlichting 

S.J.C. 

161 
162/69 
183/86 
188 
189/96 
197/02 
206 
207 
208 
209 
210/15 
216 
217/28 
229/32 
233 
234 
235/39 
240 
243 
244/45 
246/48 
249/51 
252 
253/55 
256 
257 
258 
259 
260 
260a 
261 
262 
263 
264/65 
266/68 
269 
270/74 
275/77 

N u m m e r i n g vo lgens Yvert et Tellier 

35,— 
275 , -
77,50 
38,50 
46,50 

105, -
32,50 

165, -
250 , -

2,25 
36,50 

115, -
2 0 , -

265, -
5 , -
8,75 

3 5 , -
82,50 
2,25 
7,25 

3 0 , -
1 0 0 -
145, -
115,— 
91,50 
2,25 

46,75 
93,50 
2 5 , -
30,— 

1 1 0 -
330 , -

3 25 
32,50 

148,50 
181,50 
87,50 

285 , -
277a/79b 4,50 
280/89 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296/97 
298 
299/01 

170, -
4,50 

2150 
3 5 , -
8,25 

76,50 
3,75 

126,50 
5, -

107 50 

3n verkrijgt 

den Ou 

301/02 
303 
304 
305 
306 
307/08 
309 
310 
311 
312 
313 
314/15 
316/17 
318/19 
320/21 
322/27 
328 
329 
330/33 
334 
335 
336 
337/38 
339/40 
341/42 
343/44 
345/49 
352 
353 
354/55 
356 
357 
358 
359 
360/62 
363/71 
372/76 
377/77b 
378 
379 
380/85 
386/87 
388/94 
395 
396 
397 
398 
399 
400 

Daar l 

dste 

9 0 , -
27,50 
6 -

3 5 -
14,50 
85,— 
12,— 
2 5 , -
4,50 
5,50 

2 5 , -
12,— 
3 5 , -
21.50 

490,— 
6 5 , -
17,50 
3,25 

38,50 
9,25 
2,75 
3 , -
7,75 

11,25 
1 0 , -
10,— 
6,50 
4,25 
4,25 

2 2 0 , -
3,75 
3,25 
2,75 
0,50 
3 , -

17,50 
16,50 
17,50 
0,50 

26,50 
49,50 
12,25 
87,50 
15,— 
18,25 
1,— 

110,— 
11,50 
1 — 

Dij: 

»n 

401 
402 
403 
404/16a 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431/35 
436/39 
440/41 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448/50 
451/52 
453 
454/57 
458 
459/60 
461 
462/64 
465 
466/69 
470/73 
474/75 
476/93 
496 
497/98 
499/01 
504 
505/25 
526/37 
540 
541 
542 

5,50 
1150 
4,50 

12,50 
9,75 
9.75 
2,75 

11,50 
5, -
8,25 
7,75 

23,50 
0.75 

1 0 , -
8.75 
3, -
9,75 

1 5 , -
2 , -

28,50 
9,75 
0,50 
1,25 
2,75 
1,— 
3,25 

16,50 
2,25 
5,50 
2,25 

23,50 
9,75 

13,25 
1 2 -
13 75 
1,— 
8,75 
2,25 
2,50 

51,50 
1,50 
8,75 
2 , -
1 , -
8 25 

28 50 
2 , -
1,50 
1,25 

1 

543 
544 
553/64 
565/66 
in paar 
568/71 
strip 
572ff5 
576/80 
Strip 
587/92 
593/98 
606/08 
612/17 
618 
620/29 
630/48 
663/67 
670/81 
682/01 
702/11 
712/24 
725/33 
744/47 
763/64 
765/70 
772/76 
777/78 
780/83 
792 
795/02 
805 
806/13 
822 
823/26 
833a 
834/38 
841 
841 a/43 
844/47 
850/52 
853/58 
859/62 
863 
867/72 
876/77 
879 
883/87 
888 

1 — 
1 -

36 50 
17,50 
18,75 
11,50 
12,25 
4 , -

68,75 
98,50 
11,50 
1 2 , -
4,50 
7,75 
2. -

26,50 
2 0 , -
3,25 
1,75 
7,25 
1,50 
9,75 

31,50 
2,25 
5, -
8,75 
9,25 
5,50 
2,75 
4,50 

16,50 
3,25 
8,25 

11,50 
3,50 

14,50 
1,75 

43,50 
16,75 
8,75 
1,75 

23,50 
9,25 
3,25 

60,— 
5, -
3,25 

22,50 
5, -

f<wangod 
3564 PD l 
rel. 030-2 
Fax 030-2 

890 
891/96 
908/10 
911/12 
913 
914/15 
916/17 
919 
922 
923 
925 
929 
930/35 
937/38 
940 
945/50 
960/65 
966/67 
969 
970/74 
976/81 
984 
986 
988 
989/94 
995 
998 
1006/07 

1,75 
46,75 

1,75 
1,75 
5 , -
6 , -
9,75 
5 , -
2,50 
7,75 
2,75 
7,75 

38,50 
8,75 
2,75 

49,50 
63,50 
14,75 
4,50 

31,75 
6,50 
2,50 
6,50 
9,25 

120 , -
4,50 
6,50 

16,50 
1009a/11c 7,75 
1012/17 
1018 
1026 

11,50 
5 , -
7,25 

1027/32 105,— 
1033 
1035 
1036/42 
1048/49 
1054 
1055/58 
1066/71 
1072/75 
1076/77 
1078/80 
1082/87 
1089/90 

reef 1 
Jtrec 

5,50 
5,50 
6,— 

1 0 . -
2,75 
6,50 

38,50 
17,50 
6 50 

16,50 
1 2 , -
5,50 

95 
ht 

618720 
618720 

"Telecard" Het 
representatiefste 
telefoonkaarten-

opbergsysteem 

Blauw ongewatteerd 
telefoonkaartenalbum, incl. 

5 bl. met schutblad 
Bestel nr. 7579 

ƒ 49,75 

Aanvullende bladen 
Bestelnr. 7555 

per blad ƒ 3 ,— 
per5bl.,bladpr. ƒ 2,75 

Possobox 
stapelbare box voor het 
veilig en stofvrij opbergen 
van grote hoeveelheden. 
Nr. 9100 ƒ47,50 
Bijpassende folie 
tefoonkaarten-
hoesjes met 
beschrijvings
strookjes per 50 St. 
Nr. 9244 ƒ 9,— 

Inh.verm.: max. 350 kaartjes 

Max.inh. 
vermogen 30 bl. 

Verkrijgbaar bi| iedere postzegelhandel. 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE folder 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20 ,3011 HG Bottenlam, Tel. 010-4143077»Fax 010-4149499 



Beste Jan, 

^ i j e r , e- l °«^ , ï ' ^ " 'X D̂  prijzer. zijn 
i«t een kopje '< ° " ' ^ f °^„e„ jat het er 

Ä t ? Ä S / . n je Vindt het .n 

aanvragen! 
Hé,* zou zeggen, ga zelf eens kijken! 

groeten. 

Cp.s Miet doorvertellen!) 

Uv\/ eigen exemplaar van onze gratis 
prijslijst verzamelingen, partijen, 

restanten en betere losse zegels hele 
wereld kunt u vandaag nog bij 

ons aanvragen. Dit kan schriftelijk, 
telefonisch, per fax en op Internet 

(http://www.worldonline.nl/~smi1phil). 
U bent ook welkom op ons kantoor, 
donderdag en vrijdag van 11:00 tot 
16:30 en volgens afspraak, om eens 
rond te neuzen onder het genot van 

een kopje koffie. 

PHILATELYI 
i n k o o p — > , ' f c ; r l > £ ; c:>o>p>—1; El >cEit : i^ 

SocratesstraaT l' 
7323 PL Apeldoorn 

tel/fax: 055-3665543 
e-mail: smitphil@worldoniine,nt 

.A-:.gBB«K»..v.Si .> , /„ j . .•^.r,^.,.r. 

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

Dr ingend te koop gevraagd : 

Wij zi jn op zoele naar: 

Verzamelingen Nederlandse, buitenlandse en frankeergeldige postzegels. 
Verzamelingen munten en Nederlandse bankbiljetten. 

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

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

http://www.worldonline.nl/~smi1phil


Postze^lveiling 
Wiggers de Vries »v 
6. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 153e veiling 
wordt gehouden op 

donderdag 5 en vrijdag 6 juni 1997. 

Met een groot aanbod van apart verkavelde betere zegels en 
series van Nederland, O.R en buitenland. 

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

engroskavels en prentbriefkaarten. 

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

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

Al meer dan 150 veilingen uw 
vertrouwde adres voor 

aan- en verkoop. 

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



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. 

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 
J . L . d e T r o y e , Bosb. Toussaintlaan 51, 

M S T E R D A M 
1215 CB Hilversum, tel./ fax 0356219470, 

Reiskosten

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

U kunt ons de 
gehele week 
bereiken van 
8.0022.00 uur. 

autotel . 0653353512 

Vraag onze nieuwe 
prijslijst partijen 

Vele partijen en partijtjes vanaf 20 gulden 
Bel: 023-5272136 

Of vraag een van onze andere prijslijsten. Wij hebben lijsten 
van vrijwel ieder land en van zo'n 200 verschillende 

thema's. Alsmede lijsten van diverse andere verzamelitems. 

Kloosterstraat 19-21 
2021 VJ Haarlem 
tel: 023-5272136 
fax: 023-5272753 

Post Beeld 
de taukite poitzegalwinkel 

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: Dl  Vr 1018 uur Za tot 16 uur 

Hugo de Grootstraat 5B  7942 HA Postbus 187  7940 AD MEPPEL 
Tel: 0522240837 / Fax: 240972 

erirasseooe eeini 
Hier volgt een greep uit onze actuele aanbiedingen. 

O Postzegelmapjes PTT nr 1 t/m 145 
(zolang de voorraad strekt) f550,00 

O KindZomerzegels 19501951 Cat f 347,50 PF f.150,00 

O Zeemanszegels 1933 nr 257260 Cat f 340,00 PF f.212,50 
O Zeemanszegels 1933 nr 257260 Cat f 75,00 Gestf. 32,50 

O Goudse Glazen 1931 nr 238239 Cat f 225,00 PF f. 145,00 
O Goudse Glazen 1931 nr. 238239 Cat f 105,00 Gest 47,50 

O D i n g € n 
Fax of bel ons en 
wij sturen u vrijblijvend 
de complete 
aanbiedingenlijst toe. 

Direct bestellen Is mogelijk d.m.v.: 
O Bedrag overmaken op banknr. 60.72.78.668 / Postbank 7548831, 
O Toezending cheque/girobetaalkaart, 
O Onder rembours, ik betaal f 12,50 extra aan de postbode. 

-O' -■O' Tel 0243770965 
Fax 0243785119 

IBRA bv 
Postbus 6589 

6503 GB Nijmegen 

A VERDER ZOEKE]\ I!̂  OVERRODIG MV OOK EEM WIKKEL IM BlISSIJM« JSl9?7-1997 |Df 
INDONESIA, COMPLETE JAARGANGEN INCL. BLOKKEN * 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

65,50 
23,90 
51,75 
57,50 
35,50 
20,50 

9,60 
6,65 
6,55 

48,65 
31,45 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

13,70 
8,85 

15,10 
33,00 
51,60 
72,75 
22,20 

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

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

205,80 
98,60 

186,20 
209,95 

69,00 
57,15 

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

INDONESIA SPECIALS: 

RIS *** P.OU1. 1.250^ 

RIAL *** p,o^. 1.050^ 

COMPLETE SET PORT 
Nos 1-106*** nu ƒ 235, -

AUTOMAATBOEKJES 
Nos 1-7 slechts 60% 

■KIAN BARAT*** 
compleet nu 36,40 

BESTEIJJJN 
073S129I84 

maandagzalerdafj 

LET OP: 
WIJ GAAN VERHUIZEN; 

PER 1 JUNI 1997 
SCHRIFTELIJKE ORDERS: 

C. BUDDINGH'HOF 168 
1628 WL HOORN* 

HIJ IS ER DE NIEUWE 19961997 
PRIJSCOURANT MED 8. OG 

(20 PAGINA'S t SPEC BIJLAGEN) 
U ONTVANGT 'M NA STORTING 

VAN 3,OP ONZE GIRO 

N E D E R L A N D S P E C I / ^ I ^ K 
DIVERSEN 
No 
80 
101 
104/5 
130/1 
236/7 
244/7 
346/9 
474/89 
518/33 
534/7 
556/0 
592/5 
671/5 
681/2 

3000,— 
3050,— 
1135,— 
1425,— 
790,— 
375,— 
650,— 
185,— 
399,— 

1450,— 
105,— 
95,— 
55,— 
62,50 

0 
995,— 

1050,— 
285,— 
500,— 

5,— 
62,50 
99,— 
22,60 

9,— 
29,25 
63,— 
67,— 
37,— 
2,35 

Praktisch complete verzameling 
België 
Postlris z. plakker 19701983 in 
2 luxe SAFE ALBUIVIS 

éénmalig ƒ 520,-

NOORWEGEN no. 1 z.g. 
breed gerand cat. w. 
Yvert 13500,- Michel 7000,-

nu 495,-

Postzeeelhandel Alexander 
Koorstraat 14 Kapelstraat 20 G e d e m p t e Turfhaven 4 
1811 GPAlkmaar 1404HX Bussum 1 6 2 1 H E M o o r n 
A. Venluu (Sr.) R. Versluis A. Venlua (Jr.) 

(hiu" jmnkeh zijn dagelijks geopend 
(Voor itpevingstijden gaarne 0/2-51291^4 bellen) 

VOOR SCHRIFTELIJKE BESTELLINGEN: 
D I R K N. S L U I S P H I L A T E L I E 

C. BUDDINGH'HOF 168, 1628 WL HOORN 
' Tel./fax buiten winkeluren & rest weekend: 0229-234312 

ivm wijziging in PTT centrale wordt no. gewijzigd in: 
0 2 2 9 - 2 6 1 611 (bgg 06-53 34 84 35) 

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



SAMENSTELLING: A. BOSMAN, POSTBUS 6 9 9 4 , 6 5 0 3 GL NIJMEGEN 
EN DRS. J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1 0 6 5 , 6 8 0 1 BB ARNHEM 

01 KOmiER VAM PTT POST 
Express' 
EXTRA SNEL ZEKER OP TIJD! 

menten: 
spoed behandeling 
met bewijs van verzending (z.o.z.) 
bezorging wordt geregistreerd 
in lieel Nederland 
maximaal 1 leg. 

EMS-ENVELOP: 
DEFINITIEVE VERSIE 
Toen we in het februari
nummer de voorgefran
keerde envelop voor ex-
presseverzending lieten 
zien, was fiet nog niet 
zeker of ook van dit post-
waardestuk na de proef
periode een definitieve 
versie zou verschijnen. 
Inmiddels is gebleken dat 
die definitieve versie aan 
alle loketten te koop is. 
Hij kost 12 gulden (het 
normale tarief voor zen
dingen van maximaal 1 
kilo) en wijkt in allerlei 
details af van de voorlo
per. 
De wijzigingen betreffen 
vooral de teKsten op de 
envelop, met als meest in 
het oog springende ver
schil het telefoonnummer 
op de EMS-auto die op 
de voorzijde is afge
beeld: 06-0456 is veran
derd in 0800-0456. 
Deze telefoonnummer
wijziging staat niet op 
zichzelf, want zoals be
kend worden alle (gratis 
en niet gratis) 06-num-
mers vervangen. Als u 

^ goed naar de EMS-enve-
°- lop kijkt, ziet u trouwens 
^ dat het telefoonnummer 
- op de auto in werkelijk-
s heid niet is overgeschil-
^ derd: men heeft alleen 
^ de foto geretoucheerd. 

^ NIEUWETEN 
-^ GEUZENDAM-CATALOGUS 
000 Verzamelaars van de 
www postwaardestukken van 

Nederland en Overzeese 
Rijksdelen wachten al 
weer enkele jaren op een 
nieuwe druk van de be

faamde catalogus van de 
heer A.W. ten Geuzen-
dam. Voor deze verza
melaars is er goed 
nieuws: van die catalogus 
zal in de loop van dit 
jaar de zevende druk 
verschijnen. Het boek
werk wordt voortaan uit
gegeven onder verant
woordelijkheid van de 
vereniqing Po & Po, 
maar blijft de naam dra
gen van de oorspronke
lijke samensteller. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Envelop (45 c , hvee in
eengeslagen handen) ter 
gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van de 
Smith Family. De Smith 
Family is een niet-religi-
euze en niet-politieke 
welzijnsorganisatie die 
zich inzet voor de ar-
moede-bestrijding in 
Australië. Links op de en
velop zien we een foto 
van een blijkbaar hulp
behoevend kind met 
daarbij de tekst 'Bij wel
ke Familie kan zij te
recht?'. 

Het formaat van de enve
lop is 110x190 mm, de 
prijs $ 0.55; uitgifteda
tum 10 april 1997. 

Brazilië 
Op 5 december 1996 
verscheen een geïllus
treerde briefkaart ter ge
legenheid van het 30-ja-
rig bestaan van de CESP, 
het energiebedrijf van 
Sao Paulo. In het zegel
beeld (zonder waarde-
aanduiding) is de stuw
dam van llna Solteira af
gebeeld. De bedrukking 
van de adreszijde is uit
gevoerd in oranje; op de 
keerzijde vindt men fo
to's van de stuwdam, 
van een hoog^spannings-
mast, van de oescher-
ming van de fauna in het 
desbetreffende gebied en 
van de Hidrovia Tieté-
Paranó (een gekanali
seerde rivier). De prijs 
van deze binnenland
briefkaart is 50 centavos. 
Kerstmis '96 leverde drie 
verschillende luchtpost-
bladen op met in het ze
gelbeeld een gestileerde 
Madonna met Kind 

1 lteiMlM.«M<:.lh.So>f 

4 Kirt'OV» T«» Pwini 

• OcSto 

l 

RPC 

_ J L _ 

J 8RASIL C0RRE10S C 

S PRÉ FRANQUeADO r 

(geen waarde-aandui
ding). Zegelbeeld, belij-
ning en belettering in 
oranje en illustraties in 
vierkleurendruk. Prijs per 
stuk: 70 centavos. 
Hetzelfde zegelbeeld, 
maar dan in goudkleuri
ge druk, werd gebruikt 
op voorgefrankeerde en
veloppen met bijbeho
rende kerstkaart (twee 
versies van de kaart) die 
1 r. per stuk kostten. 

buitenkant van de lucht-
postbladen is rijkelijk 
voorzien van illustraties, 
met als onderwerpen: 1. 
het zuidoostelijk deel van 
het land (o.a. het beeld 
van Christus de Verlosser 
en het Mario Filho-sta-
dion in Rio de Janeiro); 
2. de zuidelijke provin
cies (watervallen van 
Iguacu, gaucho's met 
kudde); 3. Braziliaanse 
bloemen. 

Dan waren er setjes van 
10 kerstkaarten met een 
gewone voorgefrankeer
de envelop, die normaal 
ook op het postkantoor 
verkocht wordt, maar die 
volgens onze correspon
dent vrijwel niet gebruikt 
wordt. De setjes kostten 
7 r. 
Het meest boeiende pro-
duktvan de Braziliaanse 
PTT lijkt ons de Aerogra-
mas para Micro, ofwel 
de kerst-luchtpostbladen 
die speciaal bedoeld zijn 
om er met behulp van de 
computer(printer) een 
persoonlijke wens op te 
zetten. Vermoedelijk zijn 
deze luchtpostbladen 
voorgefrankeerd. 
Drie nieuwe luchtpostbla
den verschenen op 5 fe
bruari 1997. In het ze
gelbeeld de landkaart 
van Brazilië, een vlieg
tuig en de teksten Brasil 
Correios (Brazilië - Post) 
en pré-franqueado 
(voorgefrankeerd). De 

Denemarken 
In samenhang met de 
postzegelemissie 'Open
luchtmuseum' verscheen 
op 13 maart 1997 brief
kaart CP19, met de post
zegel van de watermolen 
van Ellested (3.75 kr.) als 
zegelbeeld en als onder
deel van de illustratie op 
de keerzijde van de 
kaart. Prijs 4.75 kr. 

Finland 
We beelden bijgaand de 
in het maartnummer ge
melde briefkaart '80 jaai 
Finland' af (zie pagina 
339). Particuliere post
waardestukken worden 
in Finland door verschil
lende organisaties uitge
geven: behalve het Rode 
Kruis (zie februari-num-
mer) is o.a. de Cancer 
Patient Society of Finlanc 
op dit gebiecTactief. 
Sinds 1994 verschijnen 
prentbriefkaarten met in 
het zegelbeeld het em
bleem van de Kanker-



stichting (zes cirkels). 
Ter gelegenheid van 
Kerstmis 1996 werd een 
speciale briefkaart uitge
bracht. In het zegelbeeld 
ziet men een kerststukje 
en een winterlandschap, 
de tekst 'Port Betaald 
naar alle landen' en de 
emblemen van de stich
ting, van de Post, en van 

en kosten 14 f. per stuk. 
Illustraties respectievelijk 
een verjaardagstaart en 
een mannetje dat uit een 
brievenbus kruipt. 

 Dezelfde enveloppen 
werden ter gelegenheid 
van het vijfjarig bestaan 
van Disneyland Parijs 
ook uitgebracht met Dis

Karto. de producent van 
deze kaarten. De kaart is 
verder voorzien van de 
aanduiding Prioritaire en 
een kerstwens. Op de 
keerzijde staat een ou
derwets kerstenqeltje af
gebeeld. 

Frankrijk 
La Poste voert de laatste 
jaren een wel zeer roy
aal uitgiftebeleid op het 
gebied van postwaarde
stukken. Voor 1997 
staan er trouwens geen 
normale briefkaarten en 
uchtpostbladen op het 
Drogramma, maar des te 
neer geïllustreerd mate
■iaal uit de reeks Prêta
ooster. Wie alles in 
abonnementwil verkrij
gen, moet daarvoor on
geveer 600(1) francs 
^oor reserveren, nog af
gezien van administra
ie en verzendkosten... 

Twee feestenveloppen 
Joyeux anniversaire en 
ionne fête, beide zonder 
vaardeaanduiding) 
:wamen uit op 8 februari 

nevillustraties, respectie
velijk Pluto, Goofy, Do
nald, Katrien. Minnie en 
Mickey in polonaise, en 
de 101 Dalmatiërs. Uit
giftedatum 14 april 
1997. 

 een briefkaart ter gele
genheid van het vijfjarig 
bestaan van Disneyland 
Parijs met op de adres
zijde het zegelbeeld Joy
eux anniversaire zonder 
waardeaanduiding . 
Op de keerzijde is de 
gelijknamige postzegel 
(3 f.) opgeplakt op een 
afbeelding van Donald 
Duck als postbode en af
gestempeld met een spe
ciaal stempel. De brief
kaart (die dus ook als 
een maximumkaart be
schouwd kan worden) 
maq over de gehele we
rela verstuurdworden 
(14 april 1997). 

 4 series van elk vijf ver
schillend geïllustreerde 
enveloppen met corres
pondentiekaart, die be
trekking hebben op de 

Franse overzeese g|e
biedsdelen. Voor elke se
rie is het zegelbeeld van 
een bestaande postzegel 
gekozen, maar de waar
deaanduiding is wegge
laten. Voor de serie 'Gu
adeloupe' koos men de 
zegel 'liet du Gosier' uit 
1970; voor 'Frans Guya
na' werd het de ruimte
vaartzegel uit 1995, 
voor 'Martinique' de An
thuriumzegel uit 1973 
en voor 'Reunion' de 
postzegel die in 1977 
aan dit departement 
werd gewijd. Alle enve
loppen zijn bedoeld voor 
verzending van brieven 
tot 20 gram vanuit 
Frankrijk of de overzeese 
gebiedsdelen naar alle 
Bestemmingen ter we
reld. Uitgegeven op 3 
maart 1997. 

 2 kartonnen envelop
pen {Marianne du Bicen
tenaire in rood, zonder 
waardeaanduiding) 
voor zendingen tot en 
met 100 gram (162x229 
mm), respectievelijk tot 
en met 500 gram 
(248x328 mm). Naast 
het zegelbeeld staat de 
aanduiding Lettre in een 
kastje en op de linkerzij
de van de enveloppen 
staat de landsnaam uit
gespaard in rood. Daar
onder ziet men een af
beelding van duiven en 
een windroos (blauw), 
het logo van La Poste 
(geel en blauw) en de 
gewichtsaanduiding. 
Prijs per stuk respectieve
lijk 10 f. en 20 f. (17 
maart 1997). 

V^e tonen u ditmaal een 
echt gelopen stuk: een 
Postexport100 envelop, 
bestemd voor het verzen
den van documenten tot 
een maximum van 100 

gram naar Zwitserland 
en landen van de Euro

f)ese Unie. Deze envelop 
verkrijgbaar sinds 6 mei 

1996, evenals een enve
lop voor zendingen tot 
500 gram) werd aange
tekend verzonden van 
Cannes naar Noordwijk 
in augustus 1996. 

GrootBrittannië 
Het eerste Schotlandaer
ogram van dit jaar 
kwam uit op 3 maart 
1997 en is gewijd aan 
de uitvinder van de tele
foon, Alexander Gra
ham Bell. 

Ierland 
Saint Patrick's Day zorg
de dit jaar voor vijf Ierse 
voorgefrankeerde wens
kaarten (ó 65 p.) en vijf 
briefkaarten (ó 39 p.), 
die geldig zijn voor ver
zending naar alle be
stemmingen ter wereld. 
Uitgiftedatum 20 febru
ari 1997. 

Man 
Een nieuw luchtpostblad 
met in het zegeloeeld 
een Manx Cross (kruis 
van het eiland Man) en 
de tekst 'Port Betaald'. 
Lichtpaars papier met 
luchtpostomranding in 
blauw en rood; vijf 
adresregels en in de lin
kerbovenhoek Isle of 
Man/ Post Office/ Aero
gramme en het embleem 
van de Post (september 
1996). 

Noorwegen 
De binnenlandbriefkaart 
(ornament, 'Port Binnen
land betaald' in rood) is 
verschenen in een nieu
we layout: vijf adresre
gels (stippellijnen), deel
streep. Onder ultraviolet 
licht is naast het zegel
beeld een tweede ardruk 

van het zegelbeeld te 
zien, die aangebracht is 
met onzichtbare inkt. Het 
woord 'briefkaart' is in 
een ander lettertype ge
zet. Deze briefkaart ver
scheen op 20 september 
1996 en kost 3.50 kr. 

Vaticaan 
In het Vaticaans jaarpro
gramma voor 1997 
staan twee postwaarde
stukken vermeld: een 
briefkaart (ontdekkings
reizen uit de vijftiende 
eeuw) en een luchtpost
blad (vierde eeuwfeest 
van de eerste gratis 
openbare school in Euro
pa). 

Verenigde Naties 
(New York) 
De uitgiftedatum van het 
nieuwe luchtpostblad 
(gemeld in het maart
nummer) werd van 12 
februari verschoven naar 
13 maart. De eerste op
lage van 115.000 stulcs 
werd gedrukt bi'[ een 
Australische drukkerij. 
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Hoe de ene k(r)(ming 
de andere verving 

AAD KNIKMAN AIJP, HUIZEN 

Zestig jaar geleden beleefde het Britse Rijk een van de 

grootste constitutionele crises uit zijn geschiedenis. In één jaar 

tijd werd het land geregeerd door drie verschillende vorsten'. 

De hoofdrol in dit moderne koningsdrama werd gespeeld door 

de 42jarige David Windsor, de man die na het overlijden van 

zijn vader, George V, op 20 januari 1936 onder de naam 

Edward VIII aantrad als de nieuwe koning van Engeland. 

^J^ '̂̂ s 

l i r . 
Oimmcmaräiin^ 

fhf Ftrsl Anniversary 
of the Death of 

KMO GEORGL V 
K3f hm 20 l'U7 
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THE FIRS f ANVÏVERSARY 
OF THE PROCLAMATION 

OP EDWARD vnr 
AS KINC or ENGLAND 
193S MN Zl Itir 

Het overli|den van koning George V (boven) en de troonsbesti|qing van Edward VIII 
(onder) zorgden voor filatelistiscne souvenirs Op het moment dat deze enveloppen 
verschenen 20 en 21 |anuari 1937 was laatstgenoemde al afgetreden dat verklaart 
wellicht waarom het couvert niet is gefrankeerd met een Edward zegel van 1 /i d 

In brede lagen van de bevol
king koesterde men hoge ver
wachungen van de Young Peop 

^ le's King, zoals Edward wel 
^ werd genoemd Een tijdge
 noof^ drukte het als volgt uit 
s He can nde, dance, fly, mix unth 
ïï Ike commoners, deal with the di 
2 plomats What can't he do ? He is 
2 fully equipped for his job, if a king 
zc everxvas' 

Desondanks duurde het be
Oljj wind van deze fully equipped 
wW king nog geen jaar, nog vóór 

1936 ten einde hep deed hij 
afstand van de troon, om daar
na zijn vaderland in vrijwillige 
ballingschap te verlaten 

VOLOP PLANNEN 
Afgezien van de grote per
soonlijke tragedie die achter 
Edwards aftreden schuil gmg, 
was de abdicatie ook in filate
listisch opzicht een betreu
renswaardige zaak Had de 
jonge vorst wel kunnen aan
blijven, dan zou het uiterlijk 
van de Engelse postzegels 
waarschijnlijk drastisch zijn 
veranderd Want na de veelbe
lovende voorbode m de vorm 
van een opmerkelijk kwartet 
'tijdelijke' portret/egels zou
den er picUmals met afbeeldin
gen van kastelen zijn gevolgd, 
en daarna een andere, defini

tieve reeks frankeerzegels met 
het portret van Edward VIII 
Gezien de grote voorkeur van 
de koning voor eenvoud en 
vernieuwing s^ond Engeland 
aan de vooravond van een pe
riode met nieuwe, andere 
postzegels 
Maar zo ver kwam het niet 
Op 10 december 1936, nog 
geen elf maanden na de dood 
van zijn vader, trad Edward af 
ten gunste van zijn broer, de 
hertog van York 

'THE WOMAN I LOVE' 
And now we have a new King I 
wish him and you, his people, 
happiness and prosperity with all 
my heart God bless you all' God 
save the King' Miljoenen luiste
raars over de gehele wereld za
ten aan hun radiotoestel ge
kluisterd toen de Engelse ko
ning Edward VIII met deze 
woorden afscheid nam van 
zijn volk Ook in villa Lou Via 
in het Franse Cannes werd op 
die elfde december 1936 naar 
het koninklijk vaarwel geluis
terd Een van de daar aanwezi
gen was de op 19 juni 1895 in 
Baltimore als buitenechtelijk 
kind geboren Bessie Wallis 
Warfield Deze Amerikaanse 
was in haar 41 jarige leven ge
trouwd, gescheiden en weer 
getrouwd Een tweede schei
ding, die van haar echtgenoot 
Ernest Simpson, had op ter
mijn de weg vrij moeten ma
ken voor een nieuwe levens
partner 
Wallis' beoogde bruidegom 
was Edward Albert Christian 
George Andrew Patrick 
David' Windsor, dezelfde man 
die ze zojuist in een op be
heerste toon voorgedragen 
toespraak had horen verkla
ren dat hij afzag van het zware 
ambt van koning, en waarom 
hij dat deed [ ] You must belie 
ve me that I have found it impossi 
ble to carry the heavy burden ofre
sponsability and to discharge my 
duties as King as I would wish to 
do without the help and support of 
the woman I love * 

BEOOGDE KONINGIN 
Ironisch genoeg ervoer 
Edward de troonsafstand, 
althans toen hij het besluit 
daartoe eenmaal had geno
men, als een grote bevrijding^, 
terwijl de affaire voor diens 
Amerikaanse gezellin achter
eenvolgens zorg, wanhoop, 
woede en verbittering tot ge
volg had Wallis had namelijk 
gehoopt dankzij een derde 

huwelijk uiteindelijk koningin 
van Engeland te worden^ 
Let wel uiteindelijk  want Ed 
wards geliefde wilde aanvan
kelijk zowel de rol van maitres
se van de koning als die van 
mevrouw Simpson blijven ver
vullen Pas later, als het ru
moer over de affaire zou zijn 

fHet officiële document van de abdicatie 
van Edward {instrument of Abdication] 

HLGEMEE» IjilOELSBLAD 
* t " ^ 

AFTREDEN VAN KONlNG EDWARD VUI 
1 hrhocve van api 

den Hertog van York 

Ook in ons land kreeg het terugtreden 
van Edward VIII volop aandachtvan de 
media collectie IHans van iith 

■ zouden een schei 
trouwpartij de 

weggeëbd ■ 
ding en een 
zaak hebben moeten afron 
den Niet voor mets schree 
Wallis op 6 december, vier da 
gen voor Edwards abdicatie 
nog een brief die begon met 
Darling, I am sending this by ai 
as I think It important you have } 
before I am so anxious for you no 



to abdicate and I think the fact 
that you do is going to put me in 
the ivrong light to the entire world 
[■■P 
Dat verklaart ook waarom 
Wallis  die aan een vriendin 
schreef dat ze tijdens Edwards 
toespraak haar gezicht in haar 
handen had verborgen om 
haar vrienden en vriendinnen 
niet te laten zien dat ze 
huilde^  volgens een andere 
vriendin in Lou Vieï 'volledig 
door het lint ging'*. 

BESCHEIDEN ERFENIS 
De geschiedenis van Edward 
en \A'allis  hoe interessant ze 
ook moge zijn  kan niet in ex
tenso (zelfs niet beknopt) 
worden beschreven in een 
blad dat uitsluitend over filate
lie schrijft. De wederwaardig
heden van het paar zijn trou
wens al in honderden boeken 
vermeld; alleen al de beknop
te literatuuropgaven in de be
kendste biografieën van de 
koning en Mrs. Simpson ver
melden tientallen titels. 
Wel kan worden geïnventari
seerd welke filatelistische erfe
nis Edward VIII heeft nagela
ten. Het zal duidelijk zijn dat 
die nalatenschap door de kor
te regeringsperiode van de ko
ning (nog niet eens elf maan
den) aan de bescheiden kant 
is  maar het gaat wel om een 
interessante erfenis. 

TIJDELIJKE FRANKEERSERIE 
De oude koning, George V, 
overleed op 20 januari 1936, 
nog net voor middernacht'". 
Hij werd opgevolgd door Da
vid, Prince of Wales, die de titel 
Edward VIII aannam. 
Op 17 en 24 februari 1936 ver
schenen nog drie waarden 
met de beeltenis van de over
leden vorst", maar inmiddels 
waren al wel voorbereidingen 
getroffen voor de vervaardi
ging van nieuwe postzegels. 
Er werd overwogen zegels uit 
te geven die het overlijden van 
Ie oude koning herdachten 
;n er werd gespeeld met het 
dee een emissie aan de 
roonsbestijging van Edward 
e wijden, maar ondanks het 
eit dat er van deze voorgeno
uen uitgiften zelfs proeven 

Links: David Windsor (Edward VIII) en 
zijn vrouw, Wallis Warfield 

werden gemaakt, kwam het in 
beide gevallen niet tot daad
werkelijke emissies. 
Wel werd er gewerkt aan een 
tijdelijke frankeerserie, die 
zou moeten bestaan uit de 
meest gebruikte waarden. 

VOORSTELLEN VAN HARRISON 
In tegenstelling tot wat in die 
dagen gebruikelijk was wend
den de posterijen zich voor de 
zegels in het typeEdward VIII 
niet tot de gerenommeerde 
ontwerpers van die tijd, maar 
vroegen ze de drukker, Harri
son and Sons, zelf met voor
stellen te komen. Dit had alles 
te maken met het drukprocé
dé dat voor de zegels was ge
kozen: de zogenoemde/oto^a
vure (rasterdiepdruk). Harri
son had op het punt van deze 
druktechniek destijds een 
sterke positie; de drukker was 
heel goed op de hoogte van 
de mogelijkheden  en onmo
gelijkheden  van rasterdiep
druk. Een probleem was ech
ter dat maar weinig ontwer
pers beschikten over ervaring 
met het procédé. Dit beteken
de dat de suggesties van het 
publiek, die begonnen bin
nen te stromen vanaf het mo
ment dat de emissieplannen 
bekend waren gemaakt, met 
meer dan gewone belangstel
ling werden bekeken. 

DE ROL VAN HUBERT BROWN 
Ten onrechte wordt wel be
weerd dat de serie met het 
portret van de nieuwe koning 
'ontworpen' werd door een 
zeventienjarige schooljongen. 
Wel was het zo dat de zegels 
tot stand kwamen dankzij een 
tekening die de/e knaap, Hu

EDWARD VIII OP POSTZEGELS 
Koning Eduard \III is gedmin
de zijn regeringsperiode slechts 
eenmaal op een postzegelserie 
afgebeeld, namelijk op de in dit 
artikel behandelde reeks van 
vier zegels van GrootBrittan
nië. 
Zowel \'oor als na zijn troonsbe
stijging werd de Edward een 
aantal malen geportretteerd of 
herdacht. Hieronder een over
zicht van alle zegels die aan 
hem gewijd zijn. 

Jaar Land Waarde 
1897 Newfoundland '/̂  c. 
1911 Newfoundland ,S c. 
1928 Newfoundland 4 c. 
1932 Canada 5 c. 
19.32 Newfoundland 4 c. 
1935 Canada 5 c. 
1936 CrootBrittannië '/; c. 
1936 ClrootBrittannië 1 c. 
1936 GrootBrittannië l'/ac. 
1936 GrootBrittannië 2'/Ï C. 
1940 NieuwZeeland *V/c. 
1970 Antigua **bO c. 
*' sainc'll met de vülsleil Victoria, 

Edward VlI, George V en George VI 
*'^: geen portret, maar een afbeelding van 

een herinneringsplaqiiette gewijd aan 
EdwaidMII 

bert J. Brown uit Devon, had 
gemaakt, een schets die sterke 
overeenkomsten vertoont met 
het uiteindelijke ontwerp van 
de Edwardzegels. 
Brown schreef de Engelse 
PTT op 13 februari 1936 een 
brief, waarin hij vroeg of hij 
een ontwerp voor de nieuwe 
zegels mocht voorleggen. Het 
nogal plichtmatige antwoord 
dat hij kreeg'2 schrok de jonge 
verzamelaar''^ en scholier ken
nelijk niet af, want op I april 
verzond hij zijn ontwerp: een 
poüoodtekening van opmer
kelijke eenvoud, tienmaal zo 
groot als de uiteindelijke ze
gels zouden moeten worden. 
Hij sloot bovendien een foto 
van de zegel op ware grootte 
bij. In een begeleidende brief 
schreef hij dat er nog wel wat 
aanpassingen nodig waren, en 
dat hij  zodra hij deze veran
deringen zou hebben aange

Ontwerpschets van Hubert J. Brown 
fo to ; Dinhom & Son, Torquay 

bracht  een nieuwe foto zou 
opsturen. Dit deed Hubert 
Brown op 4 april 1936. 

ONTWERPEN EN PROEVEN 
Brown hoorde vervolgens lan
ge tijd niets meer over zijn 
voorstel, maar dat betekende 
niet dat er met zijn ontwerp 
niets werd gedaan. Op 14 
april werd het aan drukkerij 
Harrison gezonden, die het 
door Brown getekende por
tret ver\'ing door een zojuist 
beschikbaar gekomen profiel
foto die Hugh Cecil van Ed
ward VIII had gemaakt. 
Al eerder, op 2 april 1936, had 
Harrison een grote hoeveel
heid materiaal ontvangen, op 
basis waarvan ontwerpen en 
proeven voor de nieuwe fran
keerzegels moesten worden 
gemaakt'^. 
Eind mei ging de Postmaster 
General op bezoek bij de ko
ning om hem Harrisons resul
taat van enkele weken hard 
werken te tonen: tekeningen, 
proeven en foto's, die hij bij 
Edward achter liet omdat deze 
ze 'aan de koningin' (zijn 
moeder, Queen Mary) wilde la
ten zien. 

OVERORNAMENTED 
Op ,5 juni, bij zijn volgende be

zoek aan de koning, kreeg de 
Postmaster General een schok te 
verwerken: de vorst wees juist 
die ontwerpen waarin Harri
son veel tijd en moeite had ge
stoken af. De koning vond ze 
overomamented and foreign
looking ('te overdadig versierd 
en buitenlands aandoend') . 
In plaats daarvan koos hij de 
veel soberder ontwerpen die 
gebaseerd waren op het voor
stel van Hubert Brown. 
Op 26 juni kreeg de koning 
drie versies van de 'Brownze
gel' voorgelegd, waaruit hij er 
één koos. Daarmee was be
paald welke tekening de nieu
we zegels met het portret van 
Edward VIII zouden krijgen, 
dat wil zeggen: nadat eerst 
nog wat aanpassingen zouden 
zijn doorgevoerd die op de 
tekst en op de afgebeelde 
kroon betrekking hadden. 
Met die werkzaamheden een
maal achter de rug zou Harri
son definitief aan de slag kun
nen gaan. 

VEEL VOORKOMENDE WAARDEN 
Dezelfde pers die ook voor de 
produktie van de zegels van 
George V was gebruikt werd 
nu door Harrison ingezet 
voor de vervaardiging van de 
zegels met de beeltenis van de 
nieuwe koning, Edward VIII. 
Er was besloten dat om te be
ginnen vellen zouden worden 
gedrukt van de vier waarden 
die in Engeland het meest ver
kocht werden: die van ' /a, 1, 
l ' /  !en2 ' /2d . 
Harrison moest uiteraard ook 
een nieuw watermerk (het 
monogram van de nieuwe 
heerser) toepassen: E8R (Ed
ward 8 Rex). Opmerkelijk was 
het gebruik van de Arabische 
8 in plaats van een Romeinse 
Vni. Niet de vooruitstrevend
heid van de koning was daar 
de oorzaak van, maar het sim
pele feit dat de drukker bang 
was dat het papier bij het ge
bruik van de Romeinse VIII 
zwakke plekken zou gaan ver
tonen. 
De waarden ' /z d. (modelvel: 
11 augustus 1936), 2'/2 d. (17 
augustus) en l ' / a d. (19 au
gustus) kwamen vervolgens 
van de pers (verschijningsda
tum 1 september 1936), op 24 
augustus gevolgd door de ze
gel van 1 d., die pas op 14 s e p 
tember voor het publiek be
schikbaar kwam. 

INSPIRATIEBRON OF PLAGIAAT? 
Op 26 augustus, de dag waar
op de zegels aan de pers ge
toond werden en vlak voor de 
verschijning van de eerste drie 
waarden uit de emissieEd
ward VIII, verwaardigden de 
posterijen zich dan toch nog 
om Hubert Brown namens de 
Postmaster General een bericht
je te sturen. Het kostte het Post 
Office kennelijk nogal wat 
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moeite om de verdiensten van 
het ontwerp van de jonge ver
zamelaar te erkennen: 'Uw 
ontwerp was in aanleg niet erg 
geschikt om te worden verwe
zenlijkt, maar er zaten toch ze
kere elementen in die  hoe
wel ze niet nieuw waren  wel
licht geschikt waren om te 
worden toegepast bij het ont
werpen van een zegel in het 
fotogravureprocédé. [..] Ze
gels van de nieuwe koning zul
len binnenkort verschijnen en 
u zult zien dat het gekozen 
ontwerp enige overeenkomst 
vertoont met het ontwerp dat 
u hebt voorgesteld'. 
Hubert Brown moet van de 
brief (die hem overigens pas 
op 1 september 1936 bereikte, 
nota bene de verschijningsda
tum van de nieuwe zegels)  en 
dan met name bij het lezen 
van die laatste zin  een vreem
de smaak in zijn mond heb
ben gekregen. In feite leken 
zijn ontwerp en de uiteindelij
ke zegels zóveel op elkaar dat 
er evengoed van plagiaat spra
ke had kunnen zijn. 

WEL EEN AUTO, GEEN TELEFOON 
Wat Brown niet wist was dat de 
Engelse PTT van te voren had 
onderzocht of het wel nodig 
was, hem financieel schade
loos te stellen. Er werd infor
matie over hem ingewonnen, 
met als resultaat een rapport 
dat vermeldde dat '...hij nu 
een aantal jaren in Bramber 
woont, in een aardig maar 
klein vrijstaand huis in het 
mooiste deel van Torquay. [..] 
Het is een wat teruggetrokken 
man van middelbare leeftijd 
die in aangename omstandig
heden verkeert en wel een 
leuke auto, maar geen tele
foon bezit. [..] Onder de gege
ven omstandigheden lijkt het 
ons nauwelijks de moeite 
waard om hem geldelijk te 
compenseren.' 
Pas op 2 september, na ont
vangst van een brief die de va
der van Hubert Brown de vori
ge dag had geschreven, werd 
het de Engelse posterijen dui
delijk dat de 'bedenker' van 
de nieuwe zegels een jonge
man van nauwelijks achttien 
jaar was. In die brief beklaag
de Huberts vader zich op be
leefde maar niet mis te versta

^ ne wijze over de lompe ma
= nier waarop de Britse PTT de 
^ zaak tot dan had behandeld. 
 De interventie van Brown se
s nior bleef echter zonder resul
•^ taat, zodat Hubert het zijn ge
^ hele leven heeft moeten doen 
2 met de slotopmerking van de 
= brief die op 26 augustus na

mens de Postmaster General aan 

ge ontwerper'"' wel troost uit 
het feit dat het de maker van 
de portretfoto van de koning 
niet veel beter verging"'  al
thans, als Brown ooit van 
diens strubbelingen met de 
posterijen kennis heeft gehad. 

SPRONG VOORWAARTS 
De Engelse PTT kreeg dankzij 
de persconferentie van 26 au
gustus voor het eerst de kans 
om de reacties op de nieuwe, 
door hun eenvoud nogal revo
lutionaire postzegels te pei
len. De aanwezige journalis
ten  vertegenwoordigers van 
zowel de landelijke als de fila
tistische pers  waren considera
bly surprised. Ze waren kenne
lijk niet voorbereid op zo'n 
sterke breuk met de Engelse 
postzegeltraditie. De Assistant 
Postmaster General deelde  mis
schien in een poging om de 
gemoederen wat te bedaren 
mee dat het om 'tijdelijke ze
gels' ging, zegels die bedoeld 
waren 'om na te gaan of het 
publiek ze mooi vond'. In het 
geval dat de 'gewone man' 
zich ertegen zou keren zou
den de zegels 'worden vervan
gen door een andere emissie.' 
Deze defensieve opstelling 
bleek achteraf onnodig; de ze
gels werden over het alge
meen positief beoordeeld. Zo
als The Times het de volgende 
dag uitdrukte: 'De fundamen
tele eenvoud van de nieuwe 
postzegels is een enorme 
sprong voorwaarts. [..] Met 
een flinke veeg van de spons is 
een eind gekomen aan een 
slechte gewoonte: overdadige 
versieringen.' 

DE CHARMES VAN DE KONING 
Toen Kenneth Clark, direc
teur van de National Gallery in 
Londen, een aantal maanden 
later in opdracht van de poste
rijen de balans opmaakte", 
formuleerde hij het als volgt: 
'De eerste ontvangst van de 
nieuwe postzegels door de 
pers en het publiek was zon
der twijfel gunstig. Aanzienlij
ke publiciteit werd gegeven 
aan de uitnodiging tot het le
veren van kritiek op de zegels, 
maar [op die invitatie] wer
den uiteindelijk slechts vijf
honderd brieven ontvangen 
niet zo'n groot aantal als 
wordt bedacht hoe bereidwil

lig het publiek doorgaans is 
als het gaat om [het leveren 
van] ongevraagde kritiek.' 
Clark vervolgde: 'De helft van 
de brieven bevatte mededelin
gen van waarderende aard of 
van waardering in het alge
meen, met suggesties die be
trekking hadden op onderge
schikte punten. Zo'n twaalf 
procent van de brieven bevat
te suggesties voor aanpassin
gen of alternatieve ontwer
pen, zonder daarbij een be
paalde mening over de uitge
geven zegels te geven. De rest 
van de brieven was van afkeu
rende aard, maar een aanzien
lijk deel hiervan had slechts 
kritiek op de keuze van het ge
bruikte portret van His Majesty 
 het zou niet waardig genoeg 
zijn, de 'charmes' van de ko
ning niet voldoende tot uit
drukking brengen, etc ; dit 
deel van de brieven kan terzij
de worden gelegd: het portret 
had de uitdrukkelijke goed
keuring van de koning zelf.' 

KINNESINNE 
Met de reacties van de gebrui
kers (lees: het gewone pu
bliek) zat het dus wel goed. Bij 
Clarks vakgenoten  ontwer
pers, kunstenaars en kunstcri
tici  lag dat anders: 'De ont
vangst van de zegels door ont
werpers en kunstenaars was 
minder gunstig, terwijl boven
dien onlangs enige controver
se is ontstaan die zijn neerslag 
heeft gevonden in ingezon
den brieven in The Times, af
komstig van kunstenaars van 
naam. Het valt moeilijk te be
palen in hoeverre deze com
mentaren zijn ingegeven door 
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Dit portret van Edward VIII, gegraveerd 
door J A C Harrison, werd nooit ge 
bruikt, de abdicatie van de koning was 
er de oorzaak van 

De wi|ze waarop het door Hugh Cecil 
vervaardigde portret van Edward VIII 
aan de onderzi|de werd gecoupeerd 
werd door velen bekritiseerd, men vond 
dat het de macabere indruk wekte van 
een decapitatie 

oprechte artistieke afkeuring, 
danwei door begrijpelijke ge
pikeerdheid die veroorzaakt is 
door de omstandigheid dat 
men niet geraadpleegd is. Ge
lukkig hebben bepaalde critici 
die met enige autoriteit over 
typografie en vormgeving 
kunnen spreken brieven aan 
The Times geschreven waarin 
ze [...] de zegels verdedigen, 
zij het met kritiek op bepaalde 
onderdelen. '" 

KONING 'ONTHOOFD' 
Zoals Clark stelde had een 
deel van de negatieve reacties 
op de nieuwe zegels betrek
king op de wijze waarop de 
nieuwe koning was afgebeeld: 
'Een van de voornaamste pun
ten van kritiek [...] is dat het 
lijkt alsof de koning 'ont
hoofd' is; de afwerking van de 
nekpartij op de ouderwetse 
manier [bedoeld wordt: zoals 
bij gegraveerde portretten, 
red.] schijnt de belangrijkste 
reden te zijn voor klachten uit 
de hoek van de kunstenaars,' 
aldus Clark. 'Men houdt er de 
opvatting op na dat deze werk
wijze, die heel geschikt is als 
hij wordt toegepast bij beelde
naren die met opzet zo zijn 
vervaardigd, bij het gebruik 
van fotografische portretten 
een ongewenst resultaat ople
vert. Verder is een belangrijk 
kritiekpunt dat het woord Pos
tage te groot is, dat de letters 
en cijfers verbeterd kunnen 
worden en dat de manier 
waarop de kroon in het ont

9lfl hem werd gezonden: The Post
W"t master General desires me to ex

press the warm appreaation of the 
interest which you have taken in 
this matter. 
Maar misschien putte de jon

AmCRAFT PRODUCTS LTD., 

sy, NbW OXFORD ST, 

LONDON, W C l . 

AIRCRAFT PRODUCTS LTD., 
9193, NEW OXFORD ST, 

LONDON, W.Cl. 

Twee eerstedagenveloppen ui tde zakenpost, links een first c/oy cover van de waarde 1 ' / 2 d in het type Edward VIII (stempeldatum 
/ SP 36], rechts een eerstedagenvelop van de zegel van ' / 2d in het type George VI (stempeldatum lO I^Y 1937) 



Indrukwekkend door hun eenvoud de vier waarden van de emissie-Edward VIII 

werp IS 
schiet.''^ 

verwerkt tekort 

ROLZEGELS EN BOEKJES 
Al met al was de kritiek op de 
zegels niet zó scherp dat ze 
een aangepast zegelbeeld, laat 
staan een geheel nieuw zegel-
ontwerp rechtvaardigde. 
De vier in september 1936 ver
schenen waarden werden als 
gevolg hiervan op geen enkele 
wijze in hun bestaan bedreigd. 
De posterijen konden zonder 
veel risico ook de bijbehoren
de rol- en boekjeszegels in het 
nieuwe type in productie ne
men. 
In totaal werden er tien soor
ten zegelroUen geproduceerd: 
vier verschillende van de zegel 
van Vs d., vier van 1 d. en twee 
van 2'/2 d: 

Datum 
datum 
07.10.1936 
18.12.1936 
14 01.1937 
18.01.1937 
03.02.1937 
22.02.1937 
22.02 1937 
06.04 1937 
08.04.1937 

Zegel
waarde 

2'/.d. 
'/zd. 
'Ad. 
'Ad. 
l d 
l d 
l d . 

'Ad. 
2'Ad. 

Aantal Soort* 
zegels 

480 
480 
960 

1920 
960 
960 

1920 
960 
960 

P 
A 
A 
A 
A 
P 
A 
P 
P 

*: P=plakmachines; A=automaten 

Wat de boekjes betreft: daar
van kwamen versies van 6 d. 
en 2, 3 en 5 sh. uit. Van dit 
kwartet verscheen het boekje 
van 2 / - het eerst (28 oktober 
1936); daarna volgden de 
boekjes van 3 / - (12 novem
ber), 6 d.'s (22 januari 1937) 
en 5/ - (18 februari 1937). 

CONSTITUTIONELE CRISIS 
Wie afgaat op de min of meer 

loven de tekst op deze prentbnefkoart 
'Crowned 12t)i May') was voorbarig 
(echts de troonsafstand leverde inspira-
e op voor een groot aantal filatellstische 
naaKwerk|es 

«God Bless Yoa AhV 
«God Save «he Kingr 

S^^s^^^ 

geregelde verschijning van 
boekjes en rolzegels in de eer
ste maanden van 1937 zou tot 
de conclusie kunnen komen 
dat er tot in de eerste helft van 
dat jaar geen problemen met 
de monarch waren. Maar dat 
lag toch wel anders: de consti
tutionele crisis die de Young 
People's King veroorzaakte be
reikte in november 1936 zijn 
hoogtepunt. Die maand waar
schuwde de Engelse premier 
Baldwin zijn vorst dat de En
gelse pers op het punt stond 
het zwijgen over Your Majesties 
friendship with Mrs. Simpson te 
verbreken. Baldvrin drong er 
begin november bij de koning 
op aan dat Wallis without fiir-
ther delay naar het buitenland 
zou vertrekken. Op 16 novem
ber hield Baldvrin de koning 
voor dat met welke vrouw hij 
ook zou trouwen, die vrouw 
koningin van Engeland zou 
moeten worden. 'En de En
gelsen', aldus de premier, 
'zullen een vrouw die twee 
keer gescheiden is nooit als 
hun koningin accepteren.' 
Edwards reactie was duidelijk 
genoeg: hij zei dat hij me
vrouw Simpson as soon as she 
was free zou trouwen. Als hij 
koning zou kunnen blijven 
zou hij 'gelukkig zijn en als ge
volg daarvan misschien een 
betere koning', maar als de re
gering er tegen zou blijven 
was hij bereid te gaan. 

KONING IN BALLINGSCHAP 
Later die maand stelde de ko
ning nog voor een morgana
tisch huwelijk^" met Wallis te 
sluiten, maar in een bijzonde
re kabinetszitting op 27 no
vember werd daarop afwij
zend gereageerd. De premiers 
van de Dominions werd om 
hun mening gevraagd^', maar 
toen uit de binnengekomen 
telegrammen duidelijk werd 
dat men ook over the ocean 
niets zag in de verbintenis Ed
ward-Wallis was de optie de-

llllllllSBEIPB!!!!!! 

Edward Vlll-zegels in booklet panes 

trouwen tegen het advies van 
zijn ministers in (in welk geval 
de regering zou aftreden) of 
afstand van de troon doen. 
Voor zover valt na te gaan 
nam de koning op zondag
morgen 6 december definitief 
de beslissing om te abdiceren. 
In de daaropvolgende dagen 
probeerde hij nog zijn aan
staande vertrek onder zo gun
stig mogelijke voorwaarden te 
regelen, maar tevergeefs^^. Op 
donderdag 10 december 1936 
tekende Edward VIII op Fort 
Belvedere, in aanwezigheid 
van zijn broers Albert ('Ber
tie'), Henry ('Harry') en 
George, zijn befaamde Instru
ment of Abdication. 
Nog geen twee dagen later, in 
de vroege morgen van de 
twaalfde december 1936, ver-

/Wo_6229i 
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Een nogal onbeholpen uitgevoerde envelop die de ballingschap van Edward herdenkt 

finitief van de baan. Op 2 de
cember 1936 deelde Baldwin 
de koning mee dat de vorst 
slechts drie mogelijkheden 
restten: het verbreken van zijn 
relatie met Mrs. Simpson, 

liet Edward zijn vaderland. His 
Majesty 's Ship de Fury stoomde 
om twee uur de haven van 
Portsmouth uit, op weg naar 
de Franse kustplaats Boulog
ne. Daar wachtte hem de spe-

343 
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H. E. Moore, 
107, Commercial ^ i . 

SouthampTO'i, 
Engl<ina. 

Toen het einde van de verkri|gbaarheid van de Edv^/ard zegels in zicht kwam werden 
voor de verzamelaar 'vierkleuren' poststukken zoals hierboven samengesteld 

ciaal voor dit doel omgeleide 
Onent Express, klaar om hem 
naar Wenen te brengen, waar 
zijn vrijwillige ballingschap 
zou beginnen. 

ROYAL CYPHER EN SOUVENIRS 
De korte regeringsperiode 
van Edward VIII zorgde er 
voor dat er geen postwaarde-
stukken (enveloppen, brief
kaarten, letter cards, aangete
kende enveloppen en postwis-
sels) met zijn beeltenis wer
den vervaardigd. Toch zijn er 
behalve de velzegels, rolzegels 
en boekjeszegels nog andere 
'postale bewijzen' die de pe
riode waarin Edward de scep
ter zwaaide illustreren, zoals 
frankeerstempels en brieven
bussen met het koninklijk mo
nogram en - visueel wellicht 
aantrekkelijk, maar filatelis-
tisch gezien toch minder inte
ressant - de vele postale souve
nirs die het aan- en /o f aftre
den van de vorst herdachten. 

De zogenoemde cyphers (monogram
men) van Edward VIII, boven het gang
bare type, daaronder het stempel zoals 
Edward VIII en zi|n huishouding dat ge
bruikten, let op de sobere, ingeTiouden 
vormgeving van deze laatste cypher 

Terwijl het monogram dat 
door de PTT werd gebruikt 
(zoals op brievenbussen en 
postauto's) vrij traditioneel 
was, koos de koning voor zijn 
huishouding een geheel ande
re, veel soberder variant: de 
letters ËRI en het Romeinse 
cijfer Vin in een kader. Het 
'behoudende' monogram 
werd onder meer in de zoge
noemde Meter Marks (fran
keerstempels) toegepast. 
Wat de filatelistische souvenirs 
betreft: het verscheiden van 
Edwards vader, de troonopvol
ging, de voorgenomen kro
ning van Edward VIII, diens 
abdicatie, zijn in Frankrijk ge
sloten huwelijk en zijn dood^^ 
waren even zovele aanleidin
gen om er herdenkingskaar-
ten en -enveloppen aan te wij
den. Zoals gezegd: leuk om te 
zien, maar postaal gezien 
overbodig en dus filatelistisch 
vrij oninteressant. 

OUDE DATUM, NIEUWE ZEGELS 
De abdicatie van Edward VIII 
had grote gevolgen voor de 
produktie van de Engelse 
postwaarden. Op het moment 
waarop de nog ongekroonde 
koning terugtrad waren na
melijk al voorbereidingen in 
gang gezet om zegels met 
diens beeltenis te vervaardi
gen voor de vierenzestig kolo
niën. Dominions en protectora
ten. Dat alles moest ongedaan 
worden gemaakt. 
Bovendien kwam daar nog het 
probleem bij dat de regering 
besloten had de datum waar
op Edward VIII gekroond had 
moeten worden - 12 mei 1937 
- nu te gebruiken voor de kro-
ningsplechtigheid van de 
nieuwe koning. Alle zeilen 
moesten worden bijgezet om 
tijdig zegels met de beelde
naar van Edwards broer Al
bert te kunnen uitgeven. Dat 
lukte; op 10 mei 1937 versche
nen de waarden '/a, 1 en 
2V2 d. met de nieuwe beelde
naar. Er was duidelijk geluis
terd naar de nieuwe koning, 
die nadrukkelijk had laten we
ten zegels te willen 'die in al
gemene zin de benadering 
van de Edward-zegels zouden 

hebben, met iets meer orna
mentiek'. 
De zegels in het type-Edward 
verdwenen vervolgens geruis
loos van het toneel. Onder 
'normale' omstandigheden 
(dat wil zeggen: als Edward 
niet was afgetreden, maar 
overleden) zouden de voorra
den eerst zijn uitverkocht, na
dat gedurende korte tijd ze
gels van de nieuwe heerser 
verkrijgbaar zouden zijn ge
weest. Gezien de pijnlijke af
faire die de aanleiding vorm
de tot de abdicatie werd daar
van echter afgezien. Wel werd 
er nog even 'doorverkocht', 
maar veertien maanden na de 
troonsafstand van Edward VIII 
waren de zegels met zijn por
tret uit de postkantoren ver
dwenen. De velzegels werden 
op 29 juli 1937 teruggetrok

ken, de boekjes op 29 novem
ber 1937 en de rolzegels op 24 
januari 1938. Dankzij de 
nauwkeurig bijgehouden ge
gevens over drukken en ver
nietiging kunnen de exacte 
aantallen verkochte zegels 
worden berekend: 

Vel- Boekjes- Rol- Totaal 
zegels zegels aantal 

'/2d I S%,7 140,'; 274,9 1752,1 
l d 389,4 140,5 172,9 702,9 

l'/ad 1503,4 140,5 - 1813,U 
2'/2d 30,9 - 0,9 31,8 

aantallen in miljoenen zegeh 

Voor diegenen die gek zijn op 
grote getallen: er werden in 
totaal 4.299.939.040 zegels 
met het portret van Ed
ward VIII verkocht. Niet slecht 
voor een koning die nog geen 
vol jaar aan de macht was.. 

Boven en onder ter gelegenheid van het m Frankri|k gesloten huwelijk van Edward en 
Wall is verschenen diverse onofficiële gelegenheidsenveloppen 

Ook al werden de zegels m het type Edward VIII vri| snel van de loketten teruggetrok
ken, toch werden ze nog lang 'doorgebruikt', deze envelop werd in 1954 verzonden 



Verantwoording 
Bij de samenstelling van dit artikel 
kon gebruik worden gemaakt van 
een groot aantal boeken en tijd
schriften die het korte maar veel
bewogen ti|dperk-Edward VIII als 
een menselijk en politiek drama in 
beeld brengen Hetzelfde geldt 
voor het filatelistisch materiaal dat 
Edwards regeringsperiode heeft 
voortgebracht dat wordt in talloze 
artikelen al dan niet uitvoerig be
schreven Ik ben de volgende per
sonen dankbaar voor hun mede
werking aan dit artikel Wim van 
der Bijl, Utrecht (materiaal), John 
Holman, hoofdredacteur British 
Philatelic Bulletin, Londen, Hugh 
Jefferies, hoofdredacteur Gibbons 
Stamp Monthly, Ringwood, Noortje 
Krikhaar, Huizen (research), Hans 
van Lith, Voorburg (documenta
tie), Douglas N Muir, curator fila
telie National Postal Museum, Lon
den en Richard West, hoofdredac
teur Stamp Magazine, Croydon 

Dl MOROCCO AGENCIES-IH 
TANGIER5-0?m\imiH 

Op Sjanuari 1938 werden de twee 
laatste Britse postagentschappen 
in de Franse zone van Marokko, 
Rabat en Fez, gesloten Op een in 
19S7 te Londen gehouden con
ventie was besloten de Britse post 
in Frans-Marokko te beëindigen 
Het Franse gouvernement kreeg 
het monopolie voor de postdienst 
in het gehele gebied 
De Britse postkantoren in Frans-
Marokko werden tussen 1886 en 
1892 geopend, voor het grootste 
deel waren ze gevestigd in de Brit
se consulaten Gedurende iets 
meer dan een halve eeuw waren 
de kantoren in werking, zolang de 
Franse post in het gebied zich nog 
niet ontwikkeld had voorzagen ze 

in een werkelijke behoefte Eind 
jaren dertig was de Franse post 
echter m geheel Frans-Marokko 
actief, zodat het bestaansrecht van 
de Britse kantoren verviel 

De sluiting van de laatste Britse 
kantoren maakte een eind aan de 
curieuze zegels van dit gebied de 
Engelse zegels met de opdrukken 
Morocco Agenaes en Tangier 

ON 
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Aanaetekende envelop met de tien opdrukzegels (Morocco Agencies en Tangier] 
met net portret van Edward VIN die voor de Britse postcgentscnappen in de Franse 
zone van Marokko, Rabat en Fez werden uitgegeven Verzonden op 6 maart 1937 

Noten: 
' Koning George V op de troon 
sinds 1910 - overleed op 19 januari 
1936 HIJ werd opgevolgd door Da
vid, de toenmalige Pnnce of Wales, 
die als koning Edward VIII ging re
geren Op 10 december 1936 - pre
cies vijf maanden voor zijn officiële 
troonsbestijging - trad Edward af 
Zijn broer Albert (tot dan Duke of 
York, maar daarna koning 
George VI) zwaaide vanaf dat mo
ment de scepter over het Britse 
Rijk 
2 Sir Charles Higham, interview in 
The New York 7"!ra«s, januari 1936 
' de namen George, Andrew, Patrick 
en David verwijzen naar de pa
troonheiligen van Engeland, 
Schotland, Ierland en Wales 
* 'U moet van mij aannemen dat 
het mij onmogelijk is de last van de 

' 'Lieveling, Ik stuur deze brief per 
luchtpost, omdat ik denk dat het 
belangrijk is dat je hem eerder 
hebt Ik wil zo graag datje niet af 
treedt en ik denk dat, als je het wel 
doet, ik voor iedereen in een ver
keerd licht kom te staan ' 
" Brief aan Wallis' vriendin Sibyl 
Colefax, in die dagen een befaamd 
gastvrouwe annex lion hunter (cory-
feeënjager) 
'' Een van de ooggetuigen, Katheri-
ne Rogers, schreef aan een kennis 
dat Wallis na de abdicatierede ten 
prooi viel aan een aanval van razer
nij, waarbij ze tierend en met voor
werpen smijtend rondliep 
'" Om tien uur die avond raakte 
George V in coma Men wist dat als 
de koning na middernacht zou 
overlijden, het bericht van zijn ver
scheiden de Londense ochtendedi-

De maker van deze herinneringsenvelop (met een penny van Brits West Afrika) leverde 
snel werk, het couvert werd nog op de dag van overli|den (28 mei 1972) ontwaard 

Edward VIII 
Duke of Windsor 

The Uncrowned King 
Born • June 23 1894 
Accession to the Throne January 20 1936 
Abdicated - December 11 1936 
Died May 28 1972 

verantwoordelijkheid te dragen en 
mijn plichten als koning te vervul
len op de manier die mij voor ogen 
staat, zonder dat ik daarbij gehol
pen en gesteund word door de 
ifrouw waarvan ik houd ' 

Na afloop van zijn laatste gesprek 
met de afgetreden koning liet de 
Engelse premier, Baldwin, zich 
antvallen dat Edward zo vrolijk was 
[ ] as ifhe were looking forward to his 
honeymoon 

De scheiding van Wallis en Er-
lest was pas op 3 mei 1937 een feit, 
;en maand later, op 3 juni (de ge
boortedag van Edwards vader 
jeorge V, maar dat was naar ver-
uidt toeval), werd het huwelijk van 
Aallis en Edward voltrokken op 
Plateau de Cande m Monts (Frank-
IJk) 

tie van 77î  Times niet meer zou ha
len Die wetenschap, gevoegd bij 
het zware lijden van de vorst, was 
voldoende om te besluiten zijn le
ven onmiddellijk te beëindigen 
Om elf uur 's avonds diende Lord 
Dawson (de lijfarts van George V) 
de koning een injectie toe, be
staande uit een oplossing van mor 
fine en cocaïne, een kwartier later 
trad de dood in 
" Op 17 februari 1936 verscheen 
een zegel van "i p , een week later 
zegels van 10 p en 1 sh 
'"̂  Dat antwoord luidde als volgt 
'Er bestaat geen bezwaar tegen uw 
voornemen om ons een ontwerp 
voor de nieuwe post^egelserie voor 
te leggen Het is echter wellicht 
zinvol dat ik u er op wijs dat er ge
woonlijk een keuze wordt gemaakt 

uit ontwerpen die door gevesügde 
kunstenaars zijn vervaardigd' 
'* Brown wasjeugdlid van twee ver
enigingen de Exeter Philatelic Society 
en de Torqay Philatelic Soaety 
" De drukker kreeg opdracht om 
aan de slag te gaan met dit materi
aal en eigen materiaal, zodat er 
voorstellen zouden komen die ge 
baseerd waren op een ontwerp van 
de Scottish Philatelic Soaety, op ze
gels die Beieren in 1914 had uitge
geven, op ontwerpen die Harrison 
zelf had gemaakt en op foto's van 
Bertram Park en Hugh Cecil (die 
de koning toonden in het uniform 
van de Seaforth Highlanders, respec
tievelijk dat van de Welsh Guards) 
" Hubert J Brown was volgens 
sommige bronnen art student aan 
het Torquay Technical College; ande
re auteurs omschrijven hem als 
'een jongeman die zojuist aan een 
loopbaan als actuaris was begon
nen' 
'* De bewuste fotograaf, Hugh Ce
cil, kreeg - net als Brown - aanvan
kelijk alleen erkenning m de vorm 
van 'warme erkentelijkheid' van de 
Postmaster General Na een brief die 
hij op 22 december 1936 aan de 
posterijen schreef en de daarop 
volgende onderhandelingen werd 
hij tenslotte 'beloond' met 25 gui
neas (ruim 26 pond) 
'̂̂  Review of Procedures for Getting De 

signs for New Stamps; rapport be
stemd voor intern gebruik, uitge
bracht aan de Engelse posterijen, 
nog gepubliceerd ten tijde van de 
regeringsperiode van Edward VIII 
Het rapport berust in de Post Office 
Archives 
'" Frank Piek, een van de vele deel
nemers aan een discussie die zich 
in de ingezonden-brievenrubriek 
van het dagblad 77!« Times voltrok, 
schreef 'Heeft de kroon eigenlijk 
wel een relatie met de beeldenaar' 
Nee Het is zelfs een kroon die zich 
[van de koning] lijkt te verwijderen 
in plaats van hem te naderen ' Er 
wordt wel beweerd dat Edwards op 
volger, koning George VI, de 'zwe
vende' kroon van zijn broer als een 
slecht voorteken beschouwde, hij 
stond er daarom op dat zijn postze
gels een 'normaal' gekroonde beel 
denaar zouden laten zien 
" Het boekje van 6 d was het eer
ste Engelse automaatboekje Het 
werd verkocht uit zogenoemde slot 
machines; deze machines waren 
oorspronkelijk ontworpen voor de 
verkoop van scheermesjes en con
sumptiebonnen 
2" BIJ een morganatisch huwelijk 
deelt de vrouw niet in alle rechten 
die aan de adellijke stand van de 
man zijn verbonden, in het geval 

van Edward en Wallis had het in de 
bedoeling gelegen de laatste een 
ondergeschikte titel - bijvoorbeeld 
Duchess of Lancaster- te verlenen 
" Sommige historici stellen dat 
Baldwin de vraag aan zijn collega-
premiers zó had ingekleed dat er 
eigenlijk alleen maar een negatief 
antwoord mogelijk was 
^^ Die voorwaarden waren onder 
andere het recht op een toelage, 
het gebruik van Fort Belvedere en 
het recht op de titel Your Royal 
Highness voor hem en zijn vrouw 
'̂ De hertog van Windsor overleed 

te Parijs op 28 mei 1972 Wallis 
overleed bijna veertien jaar later, 
op 24 april 1986, ook in Parijs 
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PknMarshall stond aan mei 
Europese Gemeenschai 

NOORTJE KRIKHAAR, HUIZEN 

Vijftig jaar geleden werd het Europees HerstelProgramma 

(European Recovery Progam, afgekort ERP) in het leven 

geroepen. Dit programma is beter bekend onder de naam 

Morshallplan. Op 27 mei geeft PTT Post twee zegels von 80 

cent uit die de instelling van dit hulpplan herdenken. 

George Catiett Marshall, mi
nister van Buitenlandse Zaken 
van de Verenigde Staten, gaf 
op 5 juni 1947 de stoot tot een 
plan voor de financiële onder
steuning van de wederopbouw 
van het verwoeste Europa. Hij 
deed dat in een rede voor de 
studentensociëteit van de Har
vard Universiteit. Hij om
schreef zijn plan bij die gele
genheid als 'vriendschappelij
ke hulp in zoverre dit voor ons 
praktisch is'. 
In de jaren 1948 tot en met 
1951 ontvingen de Europese 
landen (en Turkije) met uit
zondering van de communisti
sche landen een bedrag van 
ruim 11.6 miljard Amerikaan
se dollars. 
De besteding van deze gelden 
liet Marshall grotendeels aan 
de Europeanen zelf over, al 
waren er voorwaarden aan de 
hulpverlening verbonden. Zo 
moesten de Europese landen 
zoveel mogelijk orde op eigen 
zaken stellen en tot een sa
menwerking op economisch 
terrein komen. Zestien lan
den namen uiteindelijk deel 
aan het vierjarenplan dat op 1 
juni 1948 van start ging. De 
Sovjetunie en zijn satelietsta
ten bleven afzijdig. 

ECONOMISCHE INTEGRATIE 
Het initiatief tot de hulpverle
ning werd niet alleen ingege
ven door liefdadigheid en me
dedogen, maar vooral door de 

^ zorg die de instabiele situatie 
^ in Europa veroorzaakte. In 
— 1947 dreigde een communisti
a sehe machtsovername in 
ÏÏ; Frankrijk en Italië. De Sovjetu
^ nie vestigde zijn macht in de 
f landen achter het IJzeren 
X Gordijn en de Koude Oorlog 

—^^ nam in hevigheid toe. De 
O ĵï Amerikanen waren daar alles
wHÖ behalve gerust op en wilden 

een sterk WestEuropa. Mar
shall zag in economische sta
biliteit een vitale voorwaarde 
voor de opbouw van een de

mocratisch Europa. Daarnaast 
was hij ervan overtuigd dat de 
veiligheid en groeiende eco
nomie van Amerika sterk af
hankelijk waren van de situ
atie in Europa. 
De Amerikaanse zakenman 
die de leiding over het Mar
shallprogramma had, Paul 
Gary Hoffman, liet eind okto
ber 1949 weten overtuigd te 
zijn van de noodzaak tot inte
gratie van de WestEuropese 
economieën. De kern van 
deze integratie moest een ge
zamenlijke markt worden, 
zonder enige handelsembar
go's of monetaire barrières. 
Hoezeer Hoffman deze eco
nomische integratie ook bena
drukte, de Amerikanen waren 
meer dan verbaasd toen am
per een halfjaar later de Fran
se regering al een plan voor 
oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (EGKS) lanceerde. Op 
een zo vérgaand initiatief had
den ze nu ook weer niet gere
kend. 

WAARDERING VAN DE 
GROTEN DER AARDE 
De verdiensten van Marshall 
(18801959) reiken verder 
dan het initiëren van het Euro
pean Recovery Program alleen. 
De Britse premier Winston 

mmmm 
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MÉm 
De Nederlandse zegels die de instelling 
herdenken van wat internationaal het Eu
ropean Recovery Program (ERP) wordt 
genoemd; wij kennen het vooral als het 
plan Marshall' 

Churchill noemde hem the 
true architect of victory^. Presi
dent Harry Truman voegde 
daar later aan toe: ...andpeace. 
De president: The more I see 
and talk to kim the more I am con
vinced he's the great one of the 
age... the architect of peace.^ Pa
mela Harriman, de onlangs 
gestorven Amerikaanse am
bassadeur in Parijs, roemde 
Marshall vooral om zijn ver
mogen zich weg te cijferen 
voor zijn plicht. The greatest di
mension of this ff.ant of a man is 
not his towering achievements in 
both war and peace but the magni
ficence of his selflessness in the per
formance of duty.'' 

NOBELPRIJS VOOR DE VREDE 
Marshall had al tijdens de 
Tweede Wereldoorlog als chef 
van het Amerikaanse leger 
zijn geweldige organisatie
talent getoond. Hoewel hij 
het grootste deel van zijn le
ven in het leger doorbracht, is 

hij vooral bekend geworden 
door zijn internationale poli
tiek, die samenwerking en be
grip voor elkaar als basis had. 
Hij verliet het leger in novem
ber 1945 met als enig doel om 
als hoofd van een vredesmissie 
naar China te kunnen bemid
delen tussen de Nationalisten 
en Communisten. Na het mis
lukken van deze opdracht, be
noemde president Truman 
hem tot Secretary of State (mi
nister van Buitenlandse Za
ken). In deze hoedanigheid 
ontwikkelde hij het naar hem 
genoemde hulpplan. Toen de 
troepen van NoordKorea 
ZuidKorea binnenvielen, 
haalde Truman zijn minister 
over Secretary of Defense te wor
den. Tijdens deze 'klus' zette 
Marshall zich ook in om de 
NoordAtlantische Verdrags
organisatie (NAVO), die hij 
mee had helpen oprichten in 
1948, verder te versterken. 
Marshall is de enige beroeps
militair die ooit de Nobelprijs 
voor de Vrede ontving (1953). 

Noten: 
': vert.: 'De ware architect van de 
overwinning' 
^■. vert.: 'Hoe vaker ik hem ontmoet 
en met hem spreek, des te meer 
ben ik er van overtuigd dat hij de 
belangrijkste man van zijn genera
tie IS  de architect van de vrede' 
■■: vert.: 'De belangrijkste verdien
ste van deze reusachtige persoon
lijkheid is niet zijn enorme succes 
in oorlogs en in vredestijd, maar 
de grootsheid van de onbaatzuchti
ge manier waarop hij zijn plicht 
vervult'. 
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POSTE I T A L J A N E H P O S T E ITALUNE 
RMNI 

Een serie van drie zegels van Italië uit 1949 besteedde aandacht aan de welkome hulp 
die het European Recovery Program (ofwel in het Italiaans. Programma Ricosfruzione 
Europee) voor de geteisterde WestEuropese landen inhield De Duitse Bundespost herdacht in 1960 

de eerste sterfdag van George Marshall 

http://www.usps.gov
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FILATELISTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het juli/augustusnummer 
1997 moeten uiterlijk op 1 
juli in het bezit zijn van de re
dactie van 'Philatelie', Klip
per 2 , 1 2 7 6 BP Huizen. 

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

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 1 7 , 1 8 en 19 mei: 
Bad Mondorf (Luxemburg). 
Exphimo 97, thematische postze
geltentoonstelling, georganiseerd 
door de As$ociation de la Philatelie 
Constructive. Thema: Spoorwegen. 
Feestzaal van het Kuurpark Bad 
Mondorf. Openingstijden: onbe
kend. Inlichtingen: Willy Serres, 
Postfach 21, L-7205Lorentzweiler 
(Luxemburg). 
• 29 mei t / m 8 juni: 
San Francisco (Verenigde 
Staten). Pacific 97, v/erèldten-
toonstelling georganiseerd door 
World Philatelie Exhibition Pacific 
97'm samenwerking met de Ame
rikaanse posterijen. Moscone Con
vention Centre. Co. 4.000 kaders. 
Inlichtingen: Pacific 97 Inc., Quiny 
Building, Top Floor, 650 S. Grona 
Ave., Los Angeles CA 90017-3809 
(Verenigde Staten). 
• 5 en 6 juli: 
Wetteren (België). 
Wetteriana 97, veertiende Week
end van de Filatelie. Thematische 
tentoonstelling met internationale 
deelneming. Scheppersinstituut, 
Cooppollaan 128. Voorverkoop 
emissie 'rozen van Redoute', spe
ciaal dagtekeningstempel. Inlich
tingen: K. Bracke, Boerdonck-
stroat 83,8-9230 Wetteren (Bel-

^ • 17 t / m 21 september: 
°~ Londen (Groot-Brittannië). 
!^ Autumn Stampex, nationale ten-
- toonstelling aeorganiseerd door 
s het British Philatelic Centre. Busi-
^ ness Design Centre, 52 Upper 
^ Street, Islington, London N1. Na-
2 dere gegevens ontbreken. Infor-
i motie: 107 Charterhouse Street, 

London EC1M6PT (Groot-Brittan-

348 f 2 6 , 2 7 en 28 september: 
Arnhem. Globe-Post 100, jubi
leumtentoonstelling ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan 
van de filatelistenvereniging 'De 

Globe'. Sportcentrum Valkenhui
zen, Beukenlaan 10, Arnhem-
Noord. Duizend kaders, verdeeld 
over categorie 2 (400), categorie 
3(300),propaaanda(150),ere-
hof, buiten mededinging, eenko-
dercollecties en jeugd. Stands van 
PIT Post, NVPH-handelaren,Pn 
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 
(f 4.50 op giro 2546699 t.n.v. 
penningmeester jubileumcommis
sie 100 jaar De Globe te Velp). 
Aanmelding en inlichtingen: Secre
tariaat Globe-Post 100, Schaaps
drift 93,6902 AC Zevenoor, tele
foon 0316-524714. 
• 1 1 t / m 19 oktober: 
's-Gravenhoge. Haphilex 97, 
propogandatentoonstelling ter ge
legenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Hoogsche Philate
listen Vereeniging en vijftigjarig 
bestaan van Pniiotelica Den Hoog. 
PTT Museum, Zeestraat 82. Ope
ningstijden: op werkdagen van 10 
tot 17 uur, in de weekeinden van 
12 tot 17 uur. Inlichtingen: J. 
Groenendaal, Laan van Clingen-
dael 103,2597 CC Den Haag. 
• 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, handelarenstands. Openings
tijden: op 10/10 en 11/10 van 10 
tot 18 uur en op 12/10 van 10 tot 
16 uur. Speciale envelop (bestel
len: f 3.50 op girorekening 
1543700 t.n.v. penningmeester 
OvdP, Oosterhout, o.v.v, naam en 
adres). Gratis catalogus. Inlichtin
gen: H.J. Polhuijs, Vincent van 
Goqhstraat 19,2941 GW Lekker-
kerk, telefoon 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 Nederlandse Vereni
ging van Verzamelaars van Post
zegels van het Vorstendom Liech
tenstein (NVPVL). Nadere informa
tie volgt. 
• 11 en 12 oktober: 
Almelo. Almelo 97, tentoonstel
ling georganiseerd door de Postze
gelvereniging Almelo ter gelegen
heid van het 65-jarig bestaan van 
de vereniging. Pius College, Slui-
tersveldsingel 2. Openingstijden: 
op beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Fr. Krabshuis, Nieuw
straat 118,7605 AH Almelo, tele
foon 0546-814952. 
• 17 t / m 26 oktober: 
Moskou (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-jorig 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, Slak-
kenveen 325,3205 GK Spijkenis
se, telefoon 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 bestaan van de post-
zegeklub Groot-Veldhoven. Son-
dervick-college. Sterrenlaan 165. 
Openingstijden: op 24/10 van 21 
tot 22.30 uur, op 25/10 van 10 
tot 18 uur en op 26/10 van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: mevr. M. Je-
gerings-Hendriks, Zandberg 11, 
5508 DA Veldhoven, telefoon 
040-2531242. 
• 7 , 8 en 9 november: 
Hoogezand-Sappemeer. 
H-S 97, tentoonstelling (categorie 
2) ter gelegenheid van het 45-ja-
rig bestaan van de vereniging 
Hoogezand-Sappemeer. 't Kielzog, 
Gorecht-Oost 157. Co 250 kaders. 
Inlichtingen en aanmeldingen: S. 
Tuin, Nieuweweg 115,9649 AC 
Muntendom, telefoon 0598-
626447. Inschrijving sluit op 30 
april 1997. 
• 1 5 en 16 november: 
Heerhugowaard. Reigerpost 
1997, wedstrijdtentoonstelling 
(categorie 3) ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de filate
listenvereniging Heerhugowaard 
en omstreken. Co 130 kaders. De 
Swan, Middenweg 178. Opening
stijden: op 15/11 van 10 tot 19 
uur en op 16/11 van10tot17 
uur. Inlichtingen: J.P. Tesselaor, 
Middenweg 604,1704 BS Heerhu
gowaard, telefoon 072-5714400. 
• 2 8 , 2 9 en 30 november: 
Monte Carlo (Monaco). Ten
toonstelling ter gelegenheid van 
zeven eeuwen Grimaldi-dynastie 
en 60 jaar postzegels in Monaco. 
Plaats: onbekend. Inlichtingen: Of
fice des Emissions de Timbres-Pos
te, Monte Carlo (Monaco). 
• 1 t / m 6 december: 
Buenos Aires (Argentinië). 
Mevifil 97, eerste internationale 
tentoonstelling van filotelistische 
AV- en computersystemen, geor
ganiseerd aoor de Asociacièn de 
Cronistas Filatélicos de la Argenti
na (ACFA) en onder patronaat van 
de Argentijnse posterijen. Infor
matie: Casillo ae Correos 1796, 
1000 Buenos Aires (Argentinië). 

1998 

• 28 en 29 maart: 
Leek (Gr.). Dag van deJeugdfi-
latelie 1998'm combinatie met de 
tentoonstelling Noordphila 98. 
Nienoordcollege. Informatie: R.J. 
Oberink, 050-5019547. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 17 mei: 
Amersfoort. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. Te
lefoon 0346-572593. 
Apeldoorn. Nieland, Soerense-
weg 73,10-15. Telefoon 055-
3558060. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
Telefoon 0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. Tele
foon 038-4771726 (na 18 uur). 
• 1 9 mei: 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider-
steenweg 105,10-17. Telefoon 
045-5415088. 
Rosmalen. Het Wapen van Ro
smalen, Graafsebaan 52,10-16. 
Telefoon 0512-531175. 
• 22 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg (zool 3), Meijhorst 7039, 
19.30-22. Telefoon 024-
6413608. 
• 24 mei: 
Amersfoort. Nederlandse Ver
eniging voor Thematische Filatelie. 
SOMT, Softwareweg 8 (Amers-
foort-De Hoef), 10-16. Telefoon 
033-4560737. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-
13.30. Telefoon 055-3667769. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Mijdrecht. Dr J. v.d. Hoorloan 6, 
11-15. Telefoon 0297-289322. 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17. Telefoon 0252-212080. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroat 3,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 25 mei: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. Telefoon 
013-5339115. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46,10-16. Tele
foon 020-6907434. 
Echt.StJoris,Cypresstraat58,9-
13. Telefoon 0475-483630. 
's-Gravenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 

AÜENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiterBjk zes we
ken voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw eve
nement opgenomen wenst te 
zien bilde redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeld! Redactie Philatelie 

10-16. Telefoon 0512-531175. 
Kerkrade. De Jreets, Koalheider-
steenweg 105,14-17. Telefoon 
045-5415088. 
• 26 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 31 mei: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Niel (België). Gemeentelijke Ba
sisschool, Schuttershofstraat, 9-16. 
Inlichtingen: F. Van Kerckhoven, 
Hellegat 21,8-2845 Niel (België). 
Nieuw-Vennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraot 33a, 10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 20 
uur). 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F, 
13-16. Telefoon 0475-591608. 
Zwolle. ÜV Jubol, Jufferenwol 
24,10-16.30. Telefoon 038-
4216493. 
• 1 juni: 
Niel (België). Gemeentelijke Ba
sisschool, Schuttershofstraat, 9-16. 
Inlichtingen: F. Van Kerckhoven, 
Hellegat 21,8-2845 Niel (België). 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. Tele
foon 013-5284806. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw (restaurant Engels), Sta
tionsplein 45,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 7 juni: 
Dieren. NFV Skandinavië. Theot-
horne, Collunoplein 77,10-16. Te
lefoon 0313-415000. 
Gouda. Goudse Waarden, Cal-
sloan 100,13.30-17. Telefoon 
0182-396440. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
42,10-16. Telefoon 0522-
255635. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. Telefoon 
0297-562862. 
• 10 juni: 
Eindhoven. VTC Henriette Roe-
lonts. Keldermansstraat 43a, 
14.30-17. Telefoon 040-
2119654. 
• 14 juni: 



Doetinchem. Wildebeest, Rozen 
gaardseweg 1,10 30 15 30 Tele 
foon 026 3332635 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste 
ren, Beemsterstroot 4,1016 Te 
Iefoon023 56]3929(na20uur) 
Maassluis. De Koningshof, Ui 
verlaan 20,1216 Telefoon 010 
5913856 
Zeist. Zinzendorf mavo, Zinzen 
dorflaan, 1016 Telefoon 072-
5337739 
• 15 juni: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13 Telefoon 
013 5339115 
• 21 juni: 
Echt.Willie, Houtstraat 7,1316 
Telefoon 0475 486144 
Waddinxveen. Ontmoetings 
kerk. Groensvoorde 3,13 30 17 
Telefoon 0182-396440 
• 22 juni: 
Echt.StJoris,Cypresstraat58,9-
13 Telefoon 0475 483630 
Kerkrade. De Jreets, Kaalheider 
steenweg 105,14 17 Telefoon 
045 5415088 
• 23 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temoker de Bruineweg 279, 
19 30 22 Telefoon 026 
3340331 

28 juni: 
Roermond. Ontmoetingscen 
trum. Minderbroederssingel 15 F, 
13 16 Telefoon 0475 591608 
Zevenaor. Ons Huis, Dr Honig 
straat 3,10 30 15 30 Telefoon 
0316 529241 
• 29 juni: 
Diemen. De Schakel, Burgemees 
terBickerstraat46,1016 Tele 
foon 020 6907434 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 29 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
IVere/(/Phillips, 101 New Bond 
Street, London W1Y0AS (Groot 
Brittannie) 
• S juni: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot Brittannie (gespecialiseerd) 
'illips, 101 New Bond Street, 

London W1Y0AS (Groot Britton 
me) 
• 14 juni: 
's-Gravenhage. A A van der 
Mei| Veilingen, Juliana van Stol 
bergloon 248,2595 CN 's Graven 
hage, telefoon 070 3825037, fax 
070 3472576 
• 19 juni: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Brits Gemenebest Phillips, 101 
New Bond Street, London W1Y 
OAS (Groot Brittannie) 
• 26 juni: 
Londen (Groot-Brittannië). 
iyere/(/Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIY OAS (Groot 
Brittannie) 
• 17 juli: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Briefkaarten Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIY GAS 
(Groot Brittannie) 

24 juli: 
Londen (Groot-Brittannië). 

lyere/d Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIY OAS (Groot 
Brittannie) 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

27 mei: 
Rode Kruis [\hema zorg voor el 
koor), postzegel van 80+40 cent 
Herdenkingen (550 joar Algeme 
ne Rekenkamer en 50 |aar Mor 
shall plan), drie zegels van 80 
cent 
17 juni: 
Actualiteit, twee postzegels van 80 
cent met een aansprekend actueel 
thema Gelegenheidsvellet|e van 
10 zegels 
1 juli: 
Holland Promotion; zegels van 80 
en 100 cent (watersport en water 
recreatie) Gelegenheidsvellet|e 
van 10 zegels 
5 augustus: 
Herdenkingen en maatschappelij 
ke thema's (200ste geboortedag 
Schubert, 150 |aor Koninklijk In 
stituutvan Ingenieurs, 100 |oar 
Nederlands Astmacentrum Dovos 
en Tuinbouw), 4 zegels van 80 
cent 
2 september: 
Jongerenpostzegels; twee postze
gels van 80 cent Gelegenheidsvel 
letie van 10 zegels 
7 oktober: 
Geboortepostzegels; vellet|e met 
tien zelfklevenoe postzegels van 
80 cent, speciaal voor geooorte 
kaartenen brieven 
12 november: 
Kinderpostzegels (thema sprook 
|es), drie zegels van 80+40 cent 
en een vellet|e van zes postzegels 
van 80+40 cent (verkooppri|s 
f7 20) 
November: 
Kortinazegell997, vellet|e met 
20 zelfklevende zegels Waarde 
nog met bekend 

Nederlandse Antillen 

16 april: 
Wenszegels, zegels van 40,75, 
110 en 225 cent Postzegelboek|e 
met 2x40,4x75,2x110 en 
2x225 cent 
19 mei: 
Pacific 97, souvenirveliet|e met 
3x5,3x40,3x75 en 2x100 cent 
6 augustus: 
Munten, zegels van 85,175 en 
225 cent 
Oktober: 
Jeugdzorg (thema 'kinderen en 
muziek'), zegels van 40+15, 
75+25,110+45 en 
225+100 cent 
1 december: 
Kortingzegels, 35 en 150 cent 

Suriname 
(pri|zen in Nederlondse guldens) 

29 mei: 
Poofe 97, twee zegels (f 3 ) 
31 juli: 
Moskeeën, zes zegels (f5 ) en 

eenveilet|e(f2 50) 
9 oktober: 
(//VlfP/lmenco ('de postbode'), 
twee zegels (f 20 ) 
5 novemberL 
Kerstmis, vier zegels (f5 ) en een 
velletje (f 3 ) 
4 december: 
Kinderzegels, vier zegels (f 7 50) 

Zie de rubriek 'Verzamelgebied 
België' elders in dit nummer 

HET NEDERLANDSE P H 
MUSEUM 

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

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

Diapresentaties 
• De vormgeving van de Neder 
londse postzegel 
• De wereld m het klem 

Permanente exposities 
• Hoe postzegels tot stand komen 
Ontwerpen, (Trukmaterioal, proe 
ven, modelvellen van oude en mo 
derne Nederlandse postzegels in 
boek, plaat, rasterdiepdruk en 
offset 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en over 
zee, compleet en ongestempeld, 
1852 heden (sommige delen in 
bewerking gedurende 1997) 
• Collectie G Buys 
Postwaordestukken Nederlands 
Indie, Suriname en Curocoo gespe 
ciahseerd 18731912 Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciah 
seerd naar druk, popier en of 
stempeling 
•CollectieCD Ricardo 
Japanse bezetting van Neder 
lands Indie, 1942 1945 Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en Ta 
panoeli (wordt in de loop van 
1997 verwijderd en vervangen 
door een andere collectie) 
• Postzegels van Europa 
Alle postzegels van Europa onge 
stempeld (sommige landen in be 
werking) 
• Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu 
nicotie en gelddiensten 

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

WAALZEGEL EN UT STEMPELKE Wmm 
NVPV-WEDSTRiJD OM DE DAVOPRIJZEN 

Zeven j aa r geleden 
schreef de Neder land -
sche Vereen ig ing van 
Postzegelvsrzannelaars 
(NVPV) voor het eerst 
haar Schnifwedstrijd om 
de Davo-prijzen uit 
Dit jaar w e r d een n ieuwe 
categor ie ingesteld, na-
melijK d ie van het beste 
Neder landse fi latelisti-
sche veren ig ingsblad 
In totaal werden veertien 
b laden en art ikelen inge
zonden , w a a r v a n er ze
ven v o o r e e n pri js in 
aanmerk ing kwamen 
Tijdens de A lgemene Le
denvergader ing van d e 
NVPV, d ie o p 19 apr i l in 
Utrecht w e r d gehouden, 
werden de pr i jzen uitge
reikt Dat gebeurde doo r 
A a r t van Soest, bestuurs
lid publ ic relations van 
de NVPV 

De jury besloot d i tmaa l 
niet al le beschikbare pr i j 
zen uit te reiken N a a r 
haar mening kwamen 
onvo ldoende art ikelen en 
b laden voor een bekro
ning in aanmerk ing 
Het IS zeker met eenvou
d i g een filatelistisch o n 
derwerp aantrekkel i jk te 
brengen vaak schort het 
met a a n kennis, maar 
meer a a n de verwerk ing 
van al d ie gegevens Het 
IS moei l i jk een onder
we rp w a a r v a n je veel 
weet (en nog veel meer 
kwi j t wi l t) ook nog eens 
voor een grote doel 
g roep leesbaar en a a n 
trekkeli jk op p a p i e r te 
zetten Meec/oen aan 
een wedst r i jd betekent 
gewogen w o r d e n en da t 
IS soms leuk en soms 
minder leuk 
De heer A Bosman uit 
N i jmegen w o n met z i jn 
art ikel De Franse opmars 
in de Nederlanden 
( 'V/aalzegel ' ) de Davo-
prijs (eerste prijs) in de 
categor ie 'Beste filatelis
tisch art ikel van de hand 
van een NVPV l i d ' De 
jury vond het een interes 
sant en goed gedocu
menteerd art ikel met lite
ra tuuropgave en voor
zien van een goede inlei
d ing De illustraties w a 
ren goed gedoseerd en 
keurig a fge l i jnd Het ar t i 
kel oogt uitstekend, we l 
IS het jammer da t de l i jn 
- d ie we l degel i jk in het 
verhaal zi t - zo abrup t 
wo rd t a fgebroken 
in de categor ie 'Beste fi 
latelistisch art ikel van een 
n iet -NVPV l id ' w e r d de 

eerste pr i js gewonnen 
d o o r de heer Geurts, ook 
uit N i jmegen Hij w o n 
met z i jn art ikel Rood, ro 
der, roodfrankenng 
( 'Novioposta ' ) de Davo 
pri js voor deze catego
rie Het g a a t om een 
leuk, zakel i jk , beknopt, 
informatief , goed geïllus
treerd en eigenti jcß art i 
kel , da t nu eens niet fi la 
telistisch begint , goed is 
opgebouwcTen behoor 
l i jk IS gedocumenteerd 
M e v r o u w De Jong uit 
Haar lem w o n in dezelfde 
categor ie met haar ar t i 
kel Duitse postgeschiede-
nis in hef Postmuseum in 
Berlijn de tweede prijs 
In de categorie 'Beste af
delingsblad van de 
NVPV' werden vier titels 
ingestuurd Hier vielen 
twee prijzen De eerste 
prijs ging wederom naar 
Nijmegen en weer naar 
de redactie van 'Waal 
zegel', dat een leuk en 
gevarieerd afdelingsblad 
blijkt te zi jn, zowel wat 
betreft het aanbod en de 
kwaliteit van de artikelen 
als de illustraties Andere 
pluspunten waren de 
mooie cover en de goed 
verzorgde, overzichtelij 
ke indeling Jammer is 
dat het blad slechts 
driemaal per jaarver-
schijnt De tweede prijs 
ging hier naar de win
naar van vorig jaar 'Phi-
lapoldro' uit Apeldoorn 
In de categorie 'Beste 
Nederlands filatelistisch 
verenigingsblad' won 'Ut 
Stempelke' (clubblad 
voor de jeugdafdeling 
van de filatelistenveneni-
ging Sittard en omstre
ken) de eerste prijs Het 
blad wordt gekenmerkt 
door een uitstekende 
vormgeving met een gro
tere variatie aan korte 
thematische artikelen 
Over inhoud en samen
stelling wordt goed na-
gedacnt Het gaat om 
een blad dat er met kop 
en schouders bovenuit 
steekt De tweede prijs 
ging naar 'Brepost' uit 
Breda 

De jury van de Schrijf- s; 
wedstrijd bestond uit Ab ^ 
Boerma (oud-hoofdre- 2 
dacteur 'Postzegelre- ï 
vue'), Aad Knikman —— 
(hoofdredacteur maand- 040 
blad 'Philatelie'), Kick OW 
Minderaa (hoofdredac
teur 'Mijn Stokpaardje') 
en Aart van Soest 
(NVPV) 
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MONDIAL STAMPS b.v. 
* Internationale Postzegelgroothandel 

* Postzegelveiling Limburg 
* Amsterdamse Postzegelveiling 

* De postzegelexpres (speciaalzaak) 
Brinkgreverweg 1315  7413 AA Deventer 

Tel. 0570633258 Fax. 0570636293 

Holland Köln 
i 
Londen 

Internationale 
POSTZEGELVEILING 

in de zalen van 
"MOTEL EINDHOVEN" 

Aalsterweg 322  Eindhoven  Tel. 0402116033 
ZATERDAG 14 JUNI 

Bezichtiging v.a. 09.00 u.  Aanvang veiling 11.00 u. 
Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 

VERZAMELINGEN 
NEDERLAND EN BUITENLAND 
LOSSE NUMMERS EN SERIES 

NEDERLAND EN BUITENLAND 

EXTRA KIJKDAG IN EINDHOVEN 
VRIJDAG 13 JUNI vanaf lO.OO u u r 

Kijkdagen ten kantore te DEVENTER 
Zaterdag 7 juni t/m Woensdag 11 juni 

(na telefonische afspraak) 

Bent u geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax 
en u krijgt de rijk geïllustreerde catalogus 

gratis toegestuurd 

POSTZEGEL 

POSTZEGELVEILING LIMBURG 
Brinkgreverweg 13,7413 AA DEVENTER, 

Tel. 0570631224 Fax. 0570536293 

Voor komende ve i l ingen 
GEVRAAGD: 

* Betere collecties 
* Gehele nalatenschappen 

* Betere losse zegels of series 
VOORSCHOT: 

* Tot elk bedrag moge l i j k 
CASH: 

* Wi j kopen ook t egen contante beta l ing 

MONDIAL STAMPS b.v. 
Br inkgreverweg 1315  7413 A A Deventer 

f f T T T f f f f f V 

30e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 

12 f/m 15 november 1997 

Inzenden tot uiterlijk: 31 augustus 

Als een der toonaangevende postzegelveilinghui

zen ter wereld hebben wij een voortreftelijke kennis 
van de markt en een gestaag groeiende interna

tionale klantenkring. Wij kunnen onze Inzenders een 
vraag garanderen die in verhouding staat tot d e 
kwaliteit van onze koperskring, en hun op deze wijze 
een optimale opbrengst voor fiun aanbod in het 
vooruitzicht stellen. 

■uwT 
Onze veilingen vinden tweemaal per jaar plaatst:.,, 
in de lente en in de herfst. Wilt u aan een van de i 
komende veilingen deelnemen? Dan verheugen j 
wij ons op uw aanbod . Wellicht wilt u momenteel ^ 
niet zelf inzenden, maar kunt u ons wel aan een

goed object helpen; in dat geval honoreren wij 
uw bemiddel ing met een gepaste provisie. Maar 
ook als u liever direct verkoopt dan via de veiling 
staan wij tot uw dienst. Wij kopen snel en tegen 
een faire en reële prijs objecten van iedere orde 

van grootte. / 
I 

Overigens: de taxatie van uw filatelistisch materiaal 
door onze experts is gratis en verplicht u uiteraard 
tot niets. De beslissing om het al dan niet te laten 
veilen ligt geheel bij u. 

X 
BESTELBON voor: 

Q Inzendformuileren 
ü Informatiebrochure 
Q Veilingcatalogus tierfst 1997 
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HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT »^* 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland ,'i;". 
Tel. +494023 34 3536 • Fax +494023 04 45 ^ ' 5 



Welkom in de Wereld 
van de Postzegel!^ 
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Bestelnr.: 2571 
Prijs: Hfl. 32,50 

1. „Postzegelpakket" 
Een keuzepakket, bestaande de hierbij afgebeel

de 17 postfrisse gelegenheidszegels en blokken 
met een grote verscheidenheid aan thema's, 
zoals Geschiedenis, Schilderkunst, Natuur e.a. 

Bestelnr.: 2571 
Prijs: Hfl. 32,50 

Officiële vertegenwoordiger 
van de Deutsche Post AG Deutsche Post AG IQf 



Een collectie van 
bijzonder aantrekkelijke serie: 

2. „Landschappen 
van Duitsland" 
De komplete postfnsse serie 
Landschappen uitgegeven van 1993 tot 
1996 op een insteekkaart 

D 
19 

I PT 

3. „Boerderijen 
in Duitsland" 
De postfnsse uitgiften van 
1995 en 1996 kompleet op 
een insteekkaart 

Bestel-nr.: 2573 
Pnjs: Hfl. 19,50 



5^ „Honden" 
I De postfnsse series 

van 1995 en 1996 
kompleet op een 
insteekkaart 



Het jaargang 1996 
kompleet 

Zo veelzijdig en inter
essant was het komplete 
postzegeljaargang 1996. 

Het grootte aantal 
motieven en de aan
sprekende vormgeving 
van ieder afzonderlijke 
postzegel maakt dit 
jaargang tot een uniek 
verzamelobject. 

Gebruik deze kans en 
verzeker Uzelf van alle 
Duitse postzegels en 
blokken die in 1996 
uitgekomen zijn. 

7. „Het postfrisse 
jaargang 1996" 
U ontvangt het kom
plete jaargang. Ieder 
afzonderlijk zegel met 
een randstuk en in een 
philatelistische onberis
pelijke kwaliteit. 

Bestel-nr.: 2577 
Prijs: Hfl. 108,00 



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

BIEDEN U AAN 
van 15 mei 1997 t/m 15 juni 1997 

NEDERLAND 
cat. nr. 

50- 55 
82- 83 
84- 86 
87- 89 

102-103 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
132-133 

Cijferzegels 
Kon. Wilhelmina 
Tuberculose 
De Ruyter 
Hulpuitgifte 
Opruimingsuitgifte 
Cijferzegels 
Div. voorstellingen 
Opruimingsuitgifte 
Opruimingsuitgifte 

Onze prijs 
jaar 

1899 
1923 
1906 
1907 
1919 
1921 
1921 
1923 
1923 
1923 

postfris 

102,50 
47,50 

825,00 
55,00 

325,00 
15,00 

400,00 
30,00 

115,00 
350,00 

ongebruikt 

30,00 
25,00 

120,00 
21,50 
77,50 

7,50 
95,00 
15,00 
45,00 

125,00 

gebruikt 

2,50 
25,00 
85,00 
10,00 
11,50 
2,25 
3,50 
3,50 

12,50 
25,00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van serie Nr. 

U bent van harte welkom in de hieronder vermelde winkels 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere moois dat in onze winkels in voorraad is 
FRANS JONEN G KEISER & ZOON LEIDSE POSTZH. JAN RIET W. MEURS 

GRAVENSTRAAT 30 PASSAGE 25 VROUWENSTEEG 3 MINREBROEDERSTRAAT 4 NIEUWSTRAAT 5 
1012 NM AMSTERDAM 2511 AB DEN HAAG 2312 DX LEIDEN 3512 GT UTRECHT 6701 DE WAGENINGEN 

TEL 020-6231319 TEL. 070-3462339 TEL. 071-5123233 TEL. 030-2316838 TEL. 0317-414318 
POSTBANK 3121427 POSTBANK 4262 POSTBANK 4083049 POSTBANK 371645 POSTBANK 966389 



SPELREGELS ALLEEN ONDERTEKENDE BIJDRAGEN METDE FILATELIE ALS O N D E R W E R P 
W O R D E N O P G E N O M E N HOUD UW BIJDRAGE KORT. S L U I T GEEN ORIGINELE S T U K K E N OF 
ZEGELS B I J , MAAR GOEDE { K L E U R E N ) K O P I E E N ER IS VEEL A A N B O D VOOR DEZE R U B R I E K , 
MET P L A A T S I N G VAN UW B R I E F , REACTIE OF C O M M E N T A A R KAN ENIGE TIJD G E M O E I D ZIJN 

AANVULLING SEMEUSE

ARTIKEL 
In het artikel van de heer 
Van der Grijp in het ja
nuarinummer van 'Phila
telie' (La Semeuse, zaai
ster van ideeën) wordt 
helaas geen overzicht 
qegeven van boeken, 
Brochures en artikelen 
waarin eerder over dit 
onderwerp werd gepu
bliceerd. Zo'n bibliogra
fie kan voor de lezer een 
welkome aanvulling zijn 
op de informatie die in 
het artikel wordt ver
strekt. Een volledige lijst 
van alle publicaties die 
ooit over de Semeuse 
zijn verschenen kan ui
teraard niet worden sa
mengesteld  dat zou een 
ondoenlijke zaak zijn. 
Maar wellicht vormt on
derstaand overzicht toch 
een aanzet voor diege
nen die meer willen we
ten over deze interessan
te Franse emissie. 

vm 

[ssai sur 'Les Semeuses' d'me colleclion 
eluJe o la porie de torn door Louis Bomer, 
Le Bulletin Philotelique du Midi (1951), 
Homendalure ées Timbres Poste de Frmce 
(Tome Wel Vj, TimbresPoste d'Usage Cou 
rant (Itle et IVe Periode ■ 190031 et 1929 
41 lim Dr R Joaay, 'Bulletin Philotelique 
du Midi'11962/1963), 
Timbres de France Vol «(1958), Vol III 
(1959), W;'(1961), W W ( 1 9 6 2 ) , W 
m(1963), l'o/m;(1964) PierredeLize
roy en o o Col lebland Jock Blonk en Bo 
blique, 'Bulletin Philotelique du Midi', 
Iimbres et Types Vol /(nr 32), Vol ll[m 
34), Vol tV[nr 57), Vol Vl{m 85), Vol VII 
(nr 101), W W;;(nr 114), « « ( n r 
138), WX(nr188) , WX;/(nr 167)en 
Vol XIII La Semeuse {«< 236) door Pierre 
de Lizeroy, publicatie in 'Le Monde des Phi 
lotelistes'(nrs brochures). 
La Semeose de / 907 door Robert Gollon 
(idem, nr 28), 
iarnets de France door Pierre de Lizeroy 
(idem, nr 38), 
les frois 10 centimes 'Semeuse Camee' a m 
scriptions grosse door Jenn Boblique (idem, 
nr 88), 
Monographie des Timbres de France de 
1903 el 1906 au Type Semeuse door J 
Stgrch en R Francon, ed ilu Cercle Lyonnais 
d'Études Philoteliques et Morcophiles 
(1973), 
Les Timbres Poste au type Semeuse Camee 
de 1907 IJomel 5o20Centimesliaai 
Jeon Storch et Robert Froncon (1981), 
les Timbres Poste au type Semeuse Camee 
de 1907 IJome2 2Sa35centimes + 
Bff,idem(1981), 
L'lmpression des Timbres Francais par les ra

totives ll9221934liom boron de Vinck de 
Winnezeele, Yvert & Cie (1935, herdruk 
1946), 
Semeuse (Zaaister), gespeciohseerde studie 
door R J L Ri|kschroef, Marianne Bulletin 

(Contactgroep Fronkri|k Verzameloors) von
of nummer 70 (september 1986) tot en met 
nummer 102 (ougustus 1994) 
Coup d Oeuil sur Ja collection d'FnIiers Pos 
taux door Moreel Lefevre (idem, nr 37), 
les Mandats et Bons de Post éepuis leur 
creation a nos jours door A Cacatre (idem, 
nr 25), 
[ntiers Postaux, dassement par types door 
Robert Ginestet (idem, nr 102), 
Emission de France  les Entiers postaux aa 
type Semeuse etc door Col Leblond (idem, 
nr 40), 
Les Entiers Postaux de France et de Monaco 
door Jean Storch en Roberi Froncon  vqfde 
editie (1992), 
Catalogue des Timbres Poste de la France et 
des Colonies Francoises, Tome I France; 
Yvert & Tellier (1 ^39, gespecioliseerde cato

logus). 
Catalogue Specialise des Timbres de France, 
Tome II, XXe siecle lire partie}, Yvert & Tel 
her (1982), 
//mires des Caurs d'lnstructm des FIT An
nule Specimen Firti/s door Pierre Broush 
ne(1981). 
Les Tank Postaux Francais 1627 l969iooi 
I P Alexondre C Borbey, J F Brun, G 
Desarnoud en Jr R Joony{1982), 
ToWes ol Frené Postal Poles 1849 to date. 
Second Edition, /JWdoorDerk Richordson, 
Brochure No 7, France & Colonies Philatelic 
Society ol Great Britom (1992) 

Zoals gezegd: het gaat 
slechts om een kleine 
greep uit de literatuur 
over het onderwerp dat 
de heer Van der Grijp in 
zijn artikel behandelt. 
Voor inlichtingen over 
het verzamelgebied 
Frankrijk kan ik de lezer 
verwijzen naar de Con
tactgroep Frankrijk Ver
zamelaars. Het adres 
van de secretaris luidt S. 
Behmo, p/a Postbus 
97614, 2509 GA Den 
Haag. 
H.W. v a n der Vlist 
FRPS, L 
Assendelft 

EPZEGEL: WAT IS ER 
AAN DE HAND? 
In maart 1984 kocht een 
inwoner van Vught een 
compleet vel van de ze
gel 'Verkiezing Europees 
Parlement' (NVPHnum
mer 1300). Het betrof 
zegels meteen afwijking 
in de kleuren geel, blauw 
en rood. Enkele maan
den later had Van Dieten 
een blok van vier zegels, 
afkomstig uit het bedoel
de vel, in de veiling. Bij 
die gelegenheid werd bij 
de PTT geïnformeerd 
naar de kleurafwijking. 
Bij schrijven van 15 no
vember 1984 berichtte 
de Centrale Directie van 
PTT dat het laboratoriun 
van Joh. Enschedé en 
Zonen een onderzoek 
had ingesteld en op ba
sis daarvan van mening 
was dat de vellen de 
controle waren gepas
seerd terwijl de kleuren 
van de tweede drukgang 
nog niet goed waren in
gesteld. Een jaar later 

Een gaa f exemplaar van de EP

zegèi van Neder land uit 1 9 8 4 

werd een blok van acht 
zegels uit hetzelfde vel 
door de Bondskeurings
dienst onderzocht. De 
dienst stelde op 1 okto
ber 1985 vast dat het 
bewuste blok echt was. 
Zowel het onderzoek van 
Enschedé als dat van de 
Bondskeuringsdienst 
leidde dus tot dezelfde 
conclusie: het blok was 
echt. 

In november 1996 werd 
een zegel uit het oor
spronkelijke vel in het 
zuiden van het land ge
veild voor honderdtach
tig gulden, waarna  zo
als bij dergelijke afwij
kingen gebruikelijk is 
om Keuring werd ge
vraagd. In dit geval 
kwam de door de vei
linghouder geraadpleeg
de deskundige echter tot 
een andere conclusie. Hij 
stelde dat de kleurafwij
king door Enschedé niet 
als Tout werd erkend, 
maar als een manipula
tie moest worden aange
merkt. 
In de NVPHcatalogus 
van 1997 wordt de 
kleurafwijking niet meer 
vermeld. Op een aan 
hem gestelde vraag tij
dens een bijeenkomst in 
Den Bosch antwoordde 
een voormalig keurmees
ter van de NVPH dat dit 
op zijn advies was ge
beurd; een nadere toe
lichting gaf hij echter 
niet. 
De vraag rijst nu: wat is 
er met deze zegels aan 
de hand? In 1985 leidde 
het onderzoek van En
schedé nog tot de con
clusie dat er bij de twee
de drukgang iets was 
misgegaan. Hoe kan een 
kleuraiwijking met een 
technische oorzaak dan 
tien jaar later opeens als 
een manipulatie worden 
aangemerkt^ 
Een andere vraag: wat 
doet de Bondskeurings
dienst als een van de ze
gels uit het vel, of een ze
gel uit het blok van acht, 
ter keuring wordt aange

boden? Zou de Bonds
keuringsdienst nu ook 
nog een certificaat met 
keurstempel op de gom
zijde verstrekken? f o 
nee, op basis van welke 
overwegingen zou de 
dienst het op dit punt 
herziene standpunt van 
Enschedé en Zonen vol
gen? 
H . M . Kuys 
'sHertogenbosch 

VAKANTIEZEGELS: WAAR 
BLIJFT NEDERLAND? 
Het is bekend dat sommi
ge Zweedse reisbureaus 
eigen' zegels uitgeven: 

vignetten met de tekst 
'port betaald', die aan 
hun Zweedse klanten 
worden verstrekt. Dat ge
beurde/gebeurt bijvcxjr
beeld op de Canarische 
Eilanden omdat de 
Spaanse PTT zo traag is: 
de vakantiegangers zijn 
al lang thuis als nun fa
milieleden de vakantie
kaarten ontvangen. 
Stukken met de 'port be
taald'zegels worden 
door de c^artervliegtui
gen snel naar Zwecïen 
vervoerd; de 'zegels' 
worden niet afgestem
peld en zijn slechts voor 
bezorging binnen de 
NoorcJse Tanden geldig 
De oorsprong van de ze
gels lag dus bi'L de trage 
Spaanse PTT, die overi
gens sterk tegen de 'va
kantiezegels' protesteer
de. 

De ansichtkaart die ik u 
nu toon komt echter uit 
Griekenland. Ik kan mij 
indenken dat ook de 
Griekse PTT niet erg en
thousiast is. Remaiïing is 
in feite niet toegestaan. 
Dat maakt de vraag inte
ressant hoe de Wereld
postvereniging tegenover 
deze praktijken staat? 
Als ze het toestaat kan 
deze constructie dus ook 
door touroperators uit 
andere landen worden 
toegepast. V/at belet de 
Nederlandse reisbureaus 
eigenlijk om hetzelfde te 
doen in de Noordse lan
den wat de Zweedse 
reisbureaus in andere 
landen doen? 
R.F.Ligtvoet 
As (Noorwegen) 

Naschrift redactie: 
In de rubriek Nieuwe 
postzegelboekjes ging 
Walter de Rooij af in op 
de door u bedoelde 'va
kantiepostzegels' (zie 

'Philatelie' van april, pa
gina 265). In aanvulling 
daarop kunnen we u nog 
de volgende informatie 
geven, afkomstig uit het 
Duitse blad Micnel 
Rundschau van februari 
jongstleden. 
BecJenker van de zegels 
is Nordic Mail, een re
ma/7/ngbedrijf. Het be
drijf heeft in samenwer
king met een aantal 
Scandinavische reisbu
reaus boekjes samenge
steld waarin twaalf zelf
klevende stickertjes zit
ten; zo'n boekje kost 
ruim tien gulden. De 
boekjes worden verstrekt 
op vluchten naar de 
Spaanse eilanden, de Al
garve, Griekenland en 
Cyprus. De met de ze
gels gefrankeerde kaar
ten worden als 'interne 
post van de reisorgani
satie' met de charter
vliegtuigen mee terug ge
nomen. Nordic Mail 
zorgt er vervolgens voor 
dat de kaarten op hun 
Noorse, Zweedse, Finse 
of Deense bestemming 
aankomen. 

Tot eind 1996 werden 
ongeveer 2.3 miljoen 
kaarten op deze manier 
vervoerd en bezorgd. 
Nordic Mail (een dochter 
van de Zweedse PTT) en 
de reisbureaus worden 
hier beter (en de desbe
treffende buitenlandse 
PTT's uiteraard slechter) 
van. 
Michel Rundschau roert 
uiteraard ook de vraag 
aan, of deze stickers als 
'echte postzegels' moe
ten worden beschouwd. 
Michel komt na rijp be
raad tot een negatief 
antwoord, en wel omdat 
de zegels slechts beperkt 
geldig zijn: slechts voor 
vakantiepost en slechts 
voor bezorging in de 
Noordse landen. 'Ook cl 
vermelden gespeciali
seerde catalogi in Scan
dinavië deze Urlauber
Portomarken, wij zullen 
volstaan met een voet
noot in onze catalogus,' 
aldus de Rundschaure
dactie. 
De Facit Speciall 996

97 vermeldt de 'vakantie
zegels' overigens wél, 
onder het kopje TuristPor
tomärken. De noteringen 
lopen uiteen van 7 tot 
25 kronen voor onge
bruikte zegels en van 10 
tot 30 kronen voor ge
stempelde exemplaren. 



PLANK 
Kleur is mooi, maar kleur 
is ook weer niet alles. Het 
is geen wonder dat ge
specialiseerde (en dus 
omvangrijke) catalogi 
vaak in zwart/wit zijn ge
drukt. Tegenover het ver
lies aan fleurigheid staat 
een financiële besparing 
die het mogelijk maakt, 
dergelijke naslagwerken 
zo compleet mogelijk te 
maken. Een goed voor
beeld is de in deze ko
lommen al vaker bespro
ken Michel 
Deufschland-Spezial, 
maar het geldt ook voor 
de onlangs verschenen 
Facit Special 1 9 9 6 -
9 7 . Deze jubileumuitga-
ve - het gaat om de vijf
tigste editie - met zijn 
ruim zevenhonderd pagi
na's presenteert op een 
soort dundrukpapier uit-
voeriqe gegevens over de 
zegels van Zweden, 
Noorwegen, Denemar
ken, de Faeröer, Groen
land, Deens West-lndië, 
IJsland, Finland en Aland. 
Het gekozen lettertype is 
klein maar duidelijk, de 
illustraties ondanks de 
grafische beperkingen 
duidelijk. Het is een cata
logus die bij uitstek ge
schikt lijkt voor diegenen 
die meer dan één Scandi
navisch land verzamelen 
en die eraan hechten om 
over meer gegevens te 
beschikken dan waartoe 
de voordrukalbums uitno
digen. 
Drie belangrijke factoren 

beïnvloeden het prijspeil 
in de nieuwe Fac;f Spe
cial: de invoering van de 
BTW in Zweden, de mo
netaire ontwikkelingen 
met betrekking tot de 
Zweedse munt en de ho
gere eisen die de catalo
gussamenstellers stellen 
aan het gestempelde ma
teriaal van Scandinavië. 
De prijs van het boek
werk is pittig; wie echter 
gewoon is een aantal ja
ren met een catalogus te 
doen - en dat kan in dit 
geval heel gemakkelijk -
zal daarin geen be
zwaar zien om deze uit
stekende publikatie aan 
te schaffen.(AK) 

Facit Special 1996-97; 716 pp., 

8ei1l. (z/w), formaat 17x24 cm. 
itgegeven door Facit Förlaqs 

ab Stockholm (Zweden). Te "be
stellen door overmaking van 
f 116.- (incl. porto) op Post
bankrekening 1253414 t.n.v. 
P.W. Meinhardt International 
Booksellers, Bleyenburg 5, 2511 
VC Den Haag. 

Met uitzondering van de 
Frankrij^k- en de Mona-
co-catalogus werden tot 
nu toe alle Yvert-postze-
gelcatalogi in zwart-wit 
gedrukt. De kwaliteitvan 
de afbeeldingen was 
daarbij vaak niet erg 
goed. Het nu verschenen 
deel Yver t & Tellier 
Tome 11/1 is echter in 
fu//co/oL/r uitgevoerd. Dit 
deel behandelt de voor
malige en huidige Franse 
overzeese gebieden. Dat 
gebeurt in hetzelfde gro
tere - maar zeer handza

me - formaat waarin vo
rig jaar (in zwart-wit) de 
onafhankelijke Afrikaan
se staten en de vroegere 
Franse koloniën in Oost-
Azië die nu onafhanke
lijk zijn werden behan
deld {Tome 11/2). 
Dit betekent wel dat bij
voorbeeld Algerije tot 
1959 in Tome 11/1 staat 
(tot en met Yvert-nummer 
353), maar dat het in 
1962 onafhankelijk ge
worden Algerije in het al 
eerder verschenen Tome 
///? doorgaat met num
mer 354. 
Net als bij de delen 
Frankrijk en Monaco het 
geval is is de tekst op een 
blauwe ondergrond ge
drukt. Die kleur is wat 
lichter dan voorheen ge
bruikelijk, waardoor de 
nu heel duidelijke illu
straties beter tot hun 
recht komen. Ook de 
editie 1997 van de 
Frankrijk-catalogus 
kreeg een wat lichter 
fond. en dat voldoet heel 
goed. 
De nieuwe editie is 
twaalf pagina's dikker 
dan zijn voorganger, 
maar behalve de nieuwe 
uitgiften is er vrijwel niets 
veranderd. De prijzen 
bleven vrijwel gelijk; ze 
liggen echter in doorsnee 
toen altijd nog zo'n vijf 
tot twintig procent hoger 
dan in de Céres-catafo-
gus. De redactie van 
deze laatste catalogus 
voerde enkele jaren gele

den fors lagere prijzen 
door; dit, om wat dichter 
in de buurt van de gel
dende handelsprijzen te 
komen. 
Als extraatje biedt deze 
vernieuwde uitgave een 
40 pagina's tellende ge
specialiseerde studie van 
de uitgiften van 1851 tot 
1912, een periode die 
gekenmerkt werd door 
tientallen nooduitgiften 
en opdrukken met bij
zonder veel variaties. 
Het is de bedoeling om 
bij de verschijning van 
een nieuwe editie van 
deze catalogus steeds 
weer een ander overzees 
gebied op deze wijze te 
behandelen. (HG) 
Yvert & Tellier Tome / / / / ; geill. 
(kleur). Uitgegeven door Cham
pion, Parijs. Verkrijgbaar bij 
P.W. Meinhardt in Den Haag 
door overmaking van f 73.50 
op Postbankrekening 1253414. 

Er is de laatste jaren veel 
belangstelling voor afwij
kingen bij moderne ze
gels. Daarbij kan het 
gaan om spectaculaire 
variëteiten als drukver-
schuivingen, het wegval
len van complete druk-
gangen en misperfora-
ties, maar ook om kleine
re fouten en foutjes die 
tijdens het drukken ont
stonden. Deze laatste ca
tegorie - soms enigszins 
neerbuigend aangeduid 
met fly speck philately -
is vooral bij onze Oos
terburen erg populair. In 
Duitsland is het klimaat 

dus gunstig voor catalogi 
die de verzamelaar op 
een duidelijke manier la
ten zien, bij welke zegels 
en op welke plaatsen af
wijkingen kunnen voor
komen. Daarbij wordt 
vaak ingehaakt op het 
thema 'schatzoeken', dat 
zelfs het saaiste gebied 
in een soort avonturen-
land kan omtoveren. 
Ook Plattenfehler 
BRD speelt op dit 'Klon-
dyke'-effect in, getuige 
de tekst Wetten dass in 
Ihrer Sammlung verbor
gene Schätze schlum
mern! op de omslag van 
dit boekje. Veel is er op 
deze publikatie niet aan 
te merken: ze is uitste
kend gedrukt, de afbeel
ding zijn duidelijk (en 
dan met name de details 
waarom het allemaal 
gaat) en het boekje heeft 
een handzaam formaat. 
Wie de nogal opge
pompte noteringen voor 
lief neemt kan - als hij of 
zij over een behoorlijke 
collectie van de Bondsre
publiek Duitsland be
schikt - er een leuke 
avond aan beleven.(AK) 

Plaltenfehler BRD; 216 pp., 

?ei1l. (kleur), formaat 
0.5x15 cm. Uitgegeven door 

Thomas SchantI Vetlag, Gemm-
righeim (Duitsland). Te bestellen 
door overmaking van f 25.-
(excl. porto) op Postbankreke
ning 1253414 t.n.v. P.W. Mein
hardt International Booksellers, 
Bleyenburg 5, 2511 VC Den 
Haag. 

UITERSTE INZENDDATUM 
1 APRIL NOTARIS E.P. LANIER 

Wie heeft wie nu beetge
nomen? De 'ontdekker' 
van het befaamde elfste-
denblokje dat vóór 1 
april zou worden verloot 
onder alle abonnees die 
een briefkaart aan de re
dactie stuurden, kan in 
ieder geval tevreden zijn. 
Voor 'ontdekker' kunt u 
in dit geval lezen: de be
denker van de aprilgrap 
in ons maartnummer. 
We hebben het dan over 
Wim Roffelsen uit Breda, 
geestelijke vader van een 
aantal eerdere geslaag
de aprilgrappen in 'Phi
latelie', die op het idee 
kwam een niet-bestaan-
de 'stedentochtzegel' on
der de lezers te verloten. 

De postbode in Huizen 
was blij dat de datum 1 
april op een gegeven 
moment achter hem lag, 

want de redactieruimte 
lag bezaaid met honder
den briefkaarten. De 
hoofdredacteur van dit 
blad kreeg met het ver
strijken van de tijd zelfs 
een vervelend gevoel: als 
er zóveel mensen intrap
ten, gaat het dan nog om 
een geslaagde grap? 
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Een van de vele honderden reacties die de redactie van 'Philatelie' 
ontving naar aanleiding van de verloting van het 'stedentocht'-blokje 

Gelukkig konden de 
meeste inzenders de hu
mor er wel van inzien. 
Het 'stedenblokje' liet bij
voorbeeld de dichtader 
van een lezer uit Oud-
Beijerland vloeien: 

En dan zomaar gratis 
dat is nooit van een fila-telist 
maar van een fila-ntroop 
die zoiets niet mist. 
De grote massa die die zegel 
hebben wil, 
bedenke wel: tweede paasdag 
middernacht begint I april! 

Anderen werden 'ver
scheurd door twijfel', 
maar namen het zekere 
voor het onzekere: 

Als het een grap is, is hij zeer 
geslaagd en het is niet leuk als 
niemand reageert. 

Of om van alle walletjes 
mee te kunnen eten: 

Indien géén I aprilgrap wil ik 

graag meedingen. 

'De groeten van Alva' 
kreeg de redactie van 
een abonnee uit Haren 
(Groningen). En uit Am
sterdam Kwam de welge
meende wens: 

Ik wens jullie veel lol om deze 
grap. 

Een abonnee uit Brum
men merkte op dat 

elf ook nog eens een getal met 
een hoge gekheidswaarde is. 

Wie er nu gek geworden 
is, de postbode, de on
der de inzendingen on
dergesneeuwde redactie 
of de mensen die het niet 
doorhadden, dat laten 
we maar in het midden. 
U bent in ieder geval ge
waarschuwd voor (een) 
volgend jaar! 



ZOJUIST VERSCHENEN 
^ supplementen 1996 Alle 

Nederland - Ned. Antillen -
Aruba - Suriname - Indonesia -
Far-Oer - België. 
Alle supplementen van voorgaande jaren steeds 
leverbaar en verkrijgbaar bij de postzegelhandel. 

Speciale aanbieding : Album 
Nederland IV of V met luxe 
inhoud 1995 en 1996 inclusief 
gekontroleerde stadpost emissies 
voorzien van fraaie cassette. 
Nu van ƒ 125,00 voor ƒ 75,00 
Voor alle informatie uitgeven] Excellent pb 45, 
2630 Aartselaar België of bij uw vakhandelaar. 

SELECT MAIL. 
Speciale aanbieding 

STADSPOSTZEGELS. 
Jaarset 1995 Selectmail nu ƒ55,00 
Jaarset 1996 Selectmail nu ƒ55,00 
Bij iedere jaarset ontvangt U gratis album-
bladen voor het UE album. Tevens hebben wij 
een uitgebreide voorraad stadspostzegels 
vanaf 1968. Wij verkopen uitsluitend stads
postzegels van echt werkende stadsposten 
waarvan echtgelopen stukken bekend zijn 
(niet zijnde filatelistisch maakwerk.) 
Voor de beginnende verzamelaar: 

50 compl. stadpostzer./zegels Nu: ƒ 49,00 
100 compl. idem Nu: ƒ 199,00 
250 compl. idem Nu: ƒ 999,00 
Dringend te koop gevraagd: 
kollekties en restantpartijen /engros 
stadspostzegels ook echtgelopen stukken 

voor topprijzen. 
Het handboek 1997 stadspostzegels (tevens 
catalogus) van de SPP inclusief een jaar lidmaat
schap van deze bij de Ned. bond van filatelisten-
verenigingen aangesloten vereniging: ƒ 99,50. 
Alle inlichtingen: Select Mail bv. Grote Tocht 48, 
1507 CG Zaanstad. Tel. 075/6314300. 
Alle aanbiedingen ook verkrijgbaar bij Collecties 
Den Draak Vlaardingen. Tel. 010/4355422. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
bgg 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

hQUjfd klemstroken 
HAWID heefi altijd iets speciaals 

Hawid Combi: 
50 klemstroken in 

10 verseil il lende maten 
inclusief pincet. 

Ref no 1997 zwart 
Ref no 2997 glashelder 

Voor de speciale prijs van 
fl 16,50 

Verkrijgbaar bij de vakhandel 

Importeur Importa BV 5400 AH Uden tel 0413 265973 

^ FILATELIE "DE BOEIER" 4-
NEDERLAND ZWITSERLAND 
Postzegels in luxe kwaliteit postfns of gestempeld, geen fdc's 
Prijslijst gratis op aanvraag Prijzen in Nfl 
UIT ONZE PRIJSLIJST NEDERLAND POSTFRIS Inummering volgens NVPH) 

443 
444 48 
449 53 
454 59 
460 68 
469 73 
474 86 
487 89 
490 94 
495 99 
500 03 
504 05 
506 07 
508 12 
513 17 
518 33 
538 41 
542 3 
544 48 
549 
550 55 
556 60 
561 62 
563 67 
568 72 
573 77 
578 81 
582 
583 87 
588 91 
592 95 
596 00 
601 
602 06 
607 11 
612 16 
617 36 
4656 634 

0 20 
150 
3 25 
4 — 
9 50 
3 75 
95 — 
75 — 
8 25 
6 — 
8 — 
2 50 
4 — 
7 — 
17 — 

3 6 0 -
16 — 
1150 
18 50 
2 75 
57 50 
85 00 
10 50 
29 50 
32 50 
24 — 
28 — 
2 75 

21 — 
10 — 
79 50 
15 — 
0 75 
25 — 
17 — 
21 — 
15 — 
18 — 

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

37 50 
29 50 
3 — 
5 — 
16 — 
1 — 
20 — 
175 
13 50 
18 50 
45 — 
14 50 
50 — 
14 50 
16 — 
6 — 
9 — 
8 50 

16 50 
18 — 
125 125 

12 50 
125 
16 50 
3 50 
2 — 
10 — 
4 — 
15 — 
7 50 
3 — 
15 — 
8 75 
0 40 
6 50 
150 6 — 

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

2 75 
10 — 
1 — 
5 50 
125 
6 50 
125 
0 50 
3 25 
150 
2 50 
1 — 
0 25 
175 
0 30 
0 75 
0 20 
0 50 
0 20 
2 — 
0 20 
1 — 
165 
0 60 
175 
0 40 
2 — 
33 — 
0 20 
0 70 
2 50 
2 — 
0 40 
195 
2 25 
0 20 
175 125 

884 85 
886 88 
ld vel 
889 93 
894 98 
899 900 
901 05 
906 07 
908 
909 11 
912 16 
917 
918 19 
920 24 
925 26 
927 29 
930 931 
932 36 
937 938 939 
939a 
940 
941 58 
952b 58b 
963 964 
965 69 
970 
971 72 
973 74 
975 77 
978 82 
983 
984 
985 99 

195 
8 — 

95 — 
175 
2 25 
5 — 
0 20 
2 50 
1 — 
0 20 
125 
3 — 
7 50 
125 
3 — 
150 
2 75 
0 25 
0 25 
3 75 
8 50 
0 25 
125 
3 — 
0 75 
29 50 
26 — 
0 25 
0 25 
4 — 
0 30 
150 125 175 
4 25 
18 50 
0 20 
5 — 

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

150 
2 50 
2 50 
12 50 
0 20 
3 50 
180 
0 30 
125 125 
2 75 
3 25 
7 50 
(150 
3 25 
125 
3 — 
0 40 
0 75 
3 — 

12 50 
2 50 
2 50 
3 -
0 40 
9 — 
17 50 
1 — 
0 40 
2 — 
4 50 
0 75 
0 25 

Voor met vermei 
de nummers en 
complete jaar 
gangen zie onze 
gratis prijslijst 

Bestellingen sctiriftelijk of per fax Levenng aan nieuwe klanten tegen vooruitbeta 
ling of onder rembours 
BIJ bestellingen tot Hfl 200 - + 3 50 verzend /adm kosten (rembours + 16-) 
Boven Hfl 200 - franco levering Minimumorder svp Hfl 50 -
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTING! 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/euro 
cheques 

KLIPPER 75 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 0180 621428 
TELEFOON 19 00-22 30 EN IN HET WEEKEND 0180-619743 Q^^„ „,„^^1 
POSTGIRO 2718493 ABN/AMRO 50 50 44 978 bezoek alleen na afspraak 



SCHILDER VAN DE 'TIJDLOZE STILTE' 
GEËERD MET DRIE BELGISCHE ZEGELS 

De honderd jaar gele
den geboren schilder 
en tekenaar Paul Del-
vaux is geëerd met 
drie Belgische postze
gels. Op 21 april jl. 
verschenen de waar
den 15, 17 en 32 f. De 
zegels tonen respectie
velijk de schilderijen 
L'homme de la 
rue/'De man van de 
straat' (detail), La voix 

publique/'De openbare 
mening' en La messaqè-
re du soir/'De avondbo
de' (detail). 
Delvaux is de schepper 
van doeken waarin een 
dromerige, hallucine
rende sfeer wordt opge
roepen door vreemd-
koele kleuren, bewe
gingloze personages in 
antieke ruïnevelden, 
verlaten stations of ou

derwetse salons. Een 
karakteristieke eigen
schap van de werken 
van Delvaux is de op 
een beangstiqende wij
ze afgebeelde tijdloze 
stilte zoals hij die 
weergaf op schilderijen 
die stilstaande treinen in 
nachtelijke stations to
nen. 
De drie Delvaux-zegels 
zijn in rasterdiepdruk-
vellen van 25 stuks ver
vaardigd bij de Zegel
drukkerij in Mechelen. 

MOOIE ZEGEL IN STAALDIEPDRUK TER 
ERE VAN CONSTANT SPINOY, GRAVEUR 

Verzamelaars van Bel
gische tzegels kennen 
ongetwijfeld de naam 
Constant Spinoy. Deze 
begaafde postzegel-
graveur maakte vele 
jaren in dienst van de 
^egeldrukkerij in Me
chelen schitterende 
diepdrukzegels. Heel 
toepasselijk werd de 
zegel die op 7 april te 

zijner ere verscheen 
dan ook in een combi
natie van staal- en ras

terdiepdruk vervaar
digd. De zegel - waarde 
1 / f r ank - toont Spinoy 
tweemaal: eenmaal als 
portret en eenmaal aan 
het werk, bij het contro
leren van een diepdruk
cilinder. De gravure 
voor de Spinoy-zegel 
(ontwerp: Myriam Voz 
en Thierry Martin) werd 
gestoken door Guillau-
me Broux. De zegel is 
door de Zegeldrukkerij 
in vellen van veertig 
stuks gedrukt. 

INTERNATIONALE 
FLORALIEN LUIK 

Aan de internationale 
bloemententoonstelling 
in Luik werd dit jaar 
een fleurige Belgische 
postzegergewijd, ont
worpen door Dumont 
d'Annick. De zegel, 
die een waarde heeft 
van 17 f. en een mooi 
bloemstuk toont, ver
scheen op 21 april. De 
Zegeldrukkerij in Me
chelen verzorgde de 
druk van deze emissie, 
die in vellen van 30 
zegels is vervaardigd. 

B E L G I É I / ; 

DE 'VOGELTJES' 
BLIJVEN VLIEGEN 
Ons bericht in april over 
nieuwe waarden in de 
vogeltjesreeks was niet 
correct. De zegel met de 
afbeelding van een veld-
leeuwerik neeft niet de 
waarde 50 f., maar 3 f. 
De zegel verscheen niet 
op 7 april maar op 5 
mei en de velomvang 
was 50 (niet zoals wij 
schreven 30) zegels. 
Wèl op 7 april verscheen 
een vogelzegel in groot 

9tmnmm 

(dubbel) formaat (ge
drukt in vellen van 30 
stuks) met een afbeelding 
van een ekster. De hoge 
waarde verklaart het 
aangepaste zegelfor
maat. 
Alle voqeltjeszegels wor
den gedrukt bij de Zegel
drukkerij in Mechelen. 

EMISSIEKALENDER 
MEI EN JUL11997 

5 me i : 
Sport; twee zegels van 
17+4 f. (judo mannen en 
judo vrouwen). 
2 6 m e i : 
Koningin Paola; één ze
gel van 17 f. (gemeen
schappelijke uitgifte met 
Italië). 
Jeugdfilatelie; één zegel 

van 17 f. ('Jommeke', 
stripfiguur van Jef Nys). 
7 juli: 
De roos; drie zegel van 
17 f. (uitbreiding van de 
reeks 'rozen' van P.J. 
Redoute). 
Toerisme; drie zegels 
van 17 f. (de St. Marti-
nusbasiliek te Holle, de 
Kerk van Onze-Lieve-
Vrouw te Laken en de 
St.-Mortinsbosiliek te 
Luik). 

KONING ALBERT 
18 FRANK KAKI 

De serie fronkeerzegels 
met de beeltenis van ko
ning Albert I! is op 7 
april uitgebreid met de 
waarde 18 f. in de kleur 
kaki.De zegel wordt ver
kocht uit vellen van vijftig 
exemplaren. 
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TWEE NIEUWE 
METROKAARTEN 

Op 21 april verschenen 
twee nieuwe exemplaren 
in de reeks Metro-brief-
koorten. Voor de eerste 
kaart werd als afbeel
ding gekozen een kunst
werk van Joseph Willa-
ert: Promenade (station 
Clemenceau). De tweede 
kaart toont Nos vieux 
trams bruxellois, een 
werk van Paul Delvaux 
(station Beurs). 
Beide kaarten kosten 
17 f.; ze worden zo long 
de voorraad strekt af
zonderlijk verkocht in 
postkantoren met een fi-
latelieloket en in Philo-
boetieks. 

NIET VERGETEN: 
CAROLOPHILEX 97! 

We herinneren u nog 
even aan de nationale 
tentoonstelling Carolophi-
lex 97, die van 23 tot en 
met 25 mei a.s. in Charle
roi wordt gehouden. 
Voor diegenen die dit in
teressante evenement wil
len bezoeken: u vindt de 
expositie in het Palais des 
Expositions de Charleroi, 
avenue de l'Europe 2 1 , 
hal 2. De openingstijden 
zijn op 23 mei van 14 tot 
18 uur en op 24 en 25 
mei van 10 tot 18 uur. De 
toegang is gratis. 
Voor uitgebreidere infor
matie: zie het aprilnum-
mervon 'Philatelie'. 

TWEE ZEGELS VAN 17+4 F. SYMBOLISEREN 
JUDO VOOR MANNEN EN VROUWEN 

Op 5 mei gaf De Post 
twee toeslagzegels uit, 
gewijd aan judo voor 
mannen en judo voor 
vrouwen. De zegels heb
ben een waarde van 
1 7-H4 frank. 
Ontwerpster Valerie Paul 
koos voor een symboli
sche uitwerking van het 
thema, met als resultaat 
twee subtiel vormgege

ven zegels die slechts op 
één punt verschillen: de let
ter 'o' van 'judo' bestaat in 
het ene geval uit het man
nelijke pijlsymbool en in 
het andere uit het vrouwe
lijke plussymbool. De ze
gels, die in rasterdiepdruk 
bij de Zegeldrukkerij in 
Mechelen werden vervaar
digd, worden verkocht uit 
vellen van dertiq stuks. 
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DEKQEU VAIUCOEmS 
SAMENSTELLING. GERRIE CGERTS 
TELEFOON 0 5 0 - 5 4 2 6 6 9 2 

NORDJYSK: WORDT U OPGELICHT OF 
LEEST U MISSCHIEN SLECHT? 

Het Deense postzegel-
huis Nordjysk Frimaerke-
handel International ver
koop] kostbare zeldzame 
Nederlandse zegels voor 
een prikkie. Dat is de 
enige conclusie die je 
kunt trekken uit de Duits
talige aanbiedingsfolder 
die enkele weken gele
den ongevraagd bij veel 
Nederlandse verzame
laars in de bus lag. 
We hebben het dan over 
bestelnummer 7 7 9NL, 
een uitverkooppakket 
Nederland. Wie ingaat 
op het aanbod van 
Nordjysk mag klassieke 
zegels verwachten met 
een cataloguswaarde die 
varieert van 100 tot 500 
gulden per stuk. Totale 
cataloguswaarde vol
gens de reclametekst: 
minstens 11 000 gulden, 
totaal aantal zegels: 
3.600 stuks. 
De lezer wordt voorge
houden dat de prijs van 
de geleverde zegels in 
het pakket op 'basis van 
winkelboeken zo'n 
8.600 gulden' is. In de 
verleidelijke folder staan 
twintig ongebruikte klas
sieke zegels afgebeeld. 
Daaronder NVPH-num-
mer 16, cataloguswaar

de 210 gulden en 
NVPH-nummer 3 met 
een cataloguswaarde 
van 850 gulden. 
De prijs voor dit 'Neder
land-pakket' is 267 gul
den. Wanneer de geïnte
resseerde verzamelaar 
echter bereid is enkele 
vragen aan de achterzij
de van het bestelformu
lier te beantwoorden 
(over zijn of haar verza
mel- en belangstellinqs-
gebieden) kost het pak
ket slechts 142 gulden. 
Die kans laten we na
tuurlijk niet lopen. 

Zo'n tien dagen later 
komt de postbode met 
het pakket. Omdat de 
zending onder rembours 
is verzonden komt het 
bedrag op f 188.49. 
Groot is de kater bij het 
nasnuffelen van het ma
teriaal dat in het luchtige 
pakket zit. De samenstel
ling is als volgt: 

250 Nederlandse 'dub
beltjes' zegels; 
twee gestempelde kin
derseries van voor de 
oorlog en NVPH-num
mer 224 (catalogus-
waarde samen F74.-); 
tien zakjes met goedko-

ANTWORTSCHEIN ZUM FRAGEBOGEN WERT 11.000 F L 
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Bestelformulier van Norc/iyslt, argeloze verzamelaars denken wel
licht dat ze alle afgebeelde zegels toegestuurd kri|gen 

pe zegels van landen zo
als Frankrijk, Noord-
Vietnam, Mongolië, Libe
ria, Noord-Koreo, Roe
menië en Hongarije; 
een zakje met vijf maal 
een kwartblok van de 
Bulgaarse frankeerzegels 
(thema huisdieren) met 
een cataloguswaarde 
van 15 Michel-mark (op 
het zakje staat 'catalo
guswaarde 360.00'); 
anderhalf ons afgeweek
te goedkope zegels uit 
de gehele wereld (vele 
duizenden zegels); 
nog eens 150 gram on-
afgeweekte zegels van 
de gehele wereld. 

Met dit teleurstellende re
sultaat in het achterhoofd 
kan de besteller de fol
dertekst nog eens aoed 
nalezen op de befaamde 
'kleine lettertjes', waarbij 
hij of zij het woorden
boek Duits ongetwijfeld 
zal moeten raadplegen. 
Zit de dubbele bodem 
misschien in de woorden 
dass der Katalogwert 
veranschlagt ;s/? Ook 
vals alarm, deze woor
den geven aan dat de 
cataloguswaarde niet 
exact geteld is, maar een 
raming moet zijn. De 
Deense handelaar mag 
er dus ietsje naast zitten. 
£en beetje. Een zin ver
derop staat dat de afge-

Het piece de resistance van de Nordiys/t-bestelling enkele Neder
landse zegels met een vri| hoge cataloguswaarde 

beeide zegels 'een deel 
vormen van de totale 
voorraad'; de pakketten 
bevatten een afgeteld 
aantal van die zegels -
hoeveel staat er niet bij. 
Maar volgens de tekst di
rect onder de zegels 
moet de cataloguswaar
de minimaal 1 T.000 gul
den zijn. Er wordt met 
geen woord gesproken 
over het feit dat er zegels 
van andere landen bijzit
ten, die ook nog eens in 
waarde en hoeveelheid 
het aantal van het ge
deelte Nederland ver 
overschrijden. 

Een deel van de insteekkaart|es met het dubbeltjesgoed dat klanten 
van Nordfysk uiteindeli|k in hun brievenbus kri|gen 

Jammer is dat Nordjysk 
Frimaerkehandel Interna
tional zich op deze ma
nier profileert. Want op 
zich is het voor zo'n uit
gebreid wereldpakket 
zegels niet eens zo'n on
aardige prijs, die 188 
gulden. Maar dan moet 
het niet onder de vlag 
van een 'Nederland-pak
ket' met een catalogus
waarde van meer dan 
tienduizend gulden 
gaan. Dat geeft het klant 
het gevoel dat hij opge
licht wordt, ook al gaat 
het eerder om een kwes
tie van 'slecht lezen'. 

HANDELAAR WIL 
'STEDENZEGEL' 

Ook in Duitsland wordt 
'Philatelie' goed gelezen. 
Postzegelgroothandelaar 
J.A. Visser in Dordrecht 
kreeg een bestelling voor 
enkele honderden mis-
drukken van de '[elfjste-
denzegel' van januari. 
Zoals elders gemeld be
staat die niet: het ging 
om één-aprilgrap. Wel 
geeft de Duitse belang
stelling aan dat er veel 
Duitsers zijn die misdruk-
ken, plaatfouten en der
gelijke verzamelen. Er is 
een levendige handel in, 
die nog wordt aange
wakkerd door pagina
grote artikelen in bladen 
als de Deutsche Brief
marken-Zeitung en de 
geregelde verschijning 
van de plaatfoutencata-
logi van Thomas SchantI 
Verlag. Kennelijk is men 
gek op zegels 'waarmee 
iets mis is'. 



'AFSLANKING': EEN 
GROOT SUCCES 

De lancering van de 
dunne Jun/orcatologus 
van de Nederlandscne 
Vereeniqing van Postze
gelhcndelaren (NVPH) is 
een groot succes gewor
den. De catalogus, die 
voor een prijs van net 
onder een tientje over de 
toonbank gaat, was bin
nen enkele weken bij de 
groothandelaren uitver
kocht. Veel detaillisten 
kunnen het boekje niet 
meer leveren. 
De handelarenorganisa
tie NVPH heeft de catalo
gus een beetje uitgekleed 
[ae overzeese gebieds
delen verdwenen bij
voorbeeld), maar ook 
een stuk goedkoper ge

maakt: slechts f 9.95 te
jen vroeger f 17.50. Op 
leze wijze hoopt de 

NVPH 'slapende verza
melaars' te 'reanimeren'; 
met een boekje dat zo 
weinig kost kunnen ze de 
postzegelhobby zonder 
veel financiële bezwaren 
weer oppakken. Dankzij 
de lage verkoopprijs is 
de drempel voor kinde
ren ook een flink stuk la
ger geworden. 

CATALOGUS ' 98 : ONBESCHREVEN FDCS, 
DEPARTEMENTSTEMPELS, PTTMAPJES 

Postzegelmapies voortaan ook m de NVPHcatologus te vinden 

In de Speciale Catalogus 
1998 van de NVPH zul
len bij de eerste 61 eer
stedagenveloppen voor 
het eerst prijzen voor on
beschreven couverts wor
den vermeld. Op dit mo
ment gelden de noterin
gen nog voor beschreven 
enveloppen; vanaf 
NVPHnummer 62 gel
den de prijzen voor on
beschreven exemplaren. 
Omdat onbeschreven 
exemplaren van de oud
ste fdc's relatief schaars 
zijn heeft de catalogus
commissie tot dusver af
gezien van de vermel
ding van noteringen voor 
deze enveloppen. Met 
oude fdc's moet worden 
opgepast. Niet zelden 
zijn ze zo bewerkt dat de 
adressering onzichtbaar 
is geworden; keuren is 
duswelraac^zaam. 
In het jaarlijks wisselende 
stempelgedeelte van de 
catalogus zal ditmaal 
aandacht worden be
steed aan de zogenoem
de departementstempels. 
Dat zijn stempels die ten 
tijde van de Franse be

VOORKEUR 
VOOR KEUR 

De redactie van de ge
zaghebbende Michelca

I ■ I r •• I 
talogi heert er zijn verba
zing over uitgesproken 
dat dure zegels waarvan 
bekend is dat ze eigen
lijk niet vervalst worden 
toch uitsluitend in trek 
zijn als ze gekeurd wor
den aangeboden. 
Volgens de Micbelre
dactieren is deze trend 
op het ogenblik waar
neembaar bij dure ze
lels van Duitsland, en 
lan met name ouder 

materiaal van de DDR, 
het Duitse Rijk en andere 
gebieden. 

'FILATELIEMOORD' 
IS OPGELOST 

De politie denkt met de 
arrestatie van vijf ver
dachten de moord op de 
87jarige postzegelver
zamelaar G. Bouter te 
hebben opgelost. 
Uit het huis van de oud
rector van het WestFries 
Gymnasium bleken na 
de moord in december 
1994 een aantal postze
gelalbums te zijn ont
vreemd. 
De politie kwam de ver
dachten van de moord 
op het spoor door de ge
gevens van andere in
braken naast die van 
Bouter te leggen. 

zetting van ons land van
af 1811 tot grofweg 
1820 werden gebruikt. 
Een andere primeur is de 
opname in de catalogus 
van PTTmapjes' die krij
gen een voste plaats. Het 
gaat daarbij uitsluitend 
om een overzicht van 
prijzen, met zo nu en 
dan een afbeelding. De 
bewuste mapjes worden 
door PTT bij elke nieuwe 
emissie uitgegeven; ze 
bevatten een of meer ze
gels. Postzegelmapjes 
kosten aan riet loket één 
gulden meer dan de no
minale waarde van de 
erin opgenomen zegels, 
een toeslag die de extra 
kosten voor het hoesje, 
het insteekkaartje en de 
'service' moet dekken. 

HUMMELMANS ENORME BUNDELWAAR
VOORRAAD VOOR VEEL GELD VERKOCHT 

Een wereldcollectie van 
zo'n vijftigduizend ver
schillende zegels in bun
dels van 25 stuks  zo'n 
unieke samenstelling is 
voor zover bekend nog 
nooit in die vorm op een 
veiling aangeboden. Het 
gaat om de verzameling 
van postzegelhandelaar 
Hummelman die in Arn
hem en Nijmegen een 
winkel had. Zo'n tien 
jaar geleden is Hummel
man overleden, en sinds
dien heeft de collectie in 
grote dozen op zolder 
gestaan. Kortgeleden 
nebben de nabestaan
den het materiaal ingele
verd bij Veilinghuis Pos
son in Arnhem. Op za
terdag 26 april kwam de 
partij onder de hamer. 
De 50.000 verschillende 
zegels vertegenwoordi
gen grofweg eentiende 
van alle verschillende ze
gels die sinds 1 840 zijn 
verschenen. De hande
laar heeft de zegels echt 
'gespaard', steeds tot hij 
er 25 bij elkaar had; op 
dat moment werden ze 
gebundeld. 
Groothandelaar Hans 
van der Eynde, die als 
kind aan de hand van 
zijn vader (die ook in de 
postzegels zat) bij Hum
melman kwam, was sterk 
onder de indruk van de 

toen al grote partij ze
gels. Van der Eynde 
schat dat de collectie in 
zo'n dertig jaar is bijeen 
gespaard. 
De partij is om een aan
tal redenen uniek. Er zit
ten bijvoorbeeld nauwe
lijks zegels van de laatste 
twintig jaar bij. Verder 
heeft FHummelman niet 
op waarde gelet; hij 
bundelde zowel alle
daagse als schaarse ze
gels. 
Veilingeigenaar Henk 
Passon zegt dat er zegels 
bijzitten  in bundels van 
25 dus  die voor hon
derden Yvertfranken per 
stuk genoteerd staan. De 
totale cataloguswaarde 
is niet bekend. Evenmin 
heeft Passon gekeken of 
er veel Nederlands mate
riaal bijzit. 'Het zijn er 
gewoonweg te veel,' al
dus Passon. 'De hele col
lectie zit in vijf verhuisdo
zen'. 
De inzet van de partij 
was f 125.000,. 

Attentie! In verbond met de 
verhuizing van de auteur van 
deze rubrielt wordt u verzoclit, 

Ïeen post meer naar liet adres 
oopplank 6 te zenden 

Redmtie ftnhteSe 

PTTSTEMPELAAR HEEFT GEEN OOG VOOR 
FRAAIE BONDSFRANKERING 

De envelop waarin de 
Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 
de uitnodiging voor de 
Jaarvergadering 1997 
verzona was prachtig 

gefrankeerd met mooie 
toeslagzegels. Prima, dat 
de Bond fnatelistisch 
frankeert. Maar helaas, 
de kinderzegels die met 
zoveel zorg op de enve

lop werden geplakt zul
len nooit een plaatsje in 
een insteekboek krijgen. 
De ruwe stempelaars van 
PTT Post wisten het na
melijk klaar te spelen om 
ze totaal te vernietigen. 
Hoe was het ook weer: 
Postzegels, je kunt ze 
ook verzamelen? 



VCXMt U SAMENSTELLING: H. GABRIELS EN T.B. STEINER-STORK 

PARIJSE POSTKANTOREN 
Al weer bijna twintig 
jaar geleden, in 19 /8 , 
verscheen een keurig uit
gevoerd boekje van 72 
pagina's met een gede-
taiflerd overzicht van de 
Parijse postkantoren in 
de periode 1849-1977. 
De auteurs van dit twee
talige werk (Nederlands-
Frans), de heren D. de 
Vries en H.W. van der 
Vlist - onlangs tot Fellow 
van de Royal Philatelic 
Society of London be
noemd - hebben heel 
wat verzamelaars ertoe 
gebracht zich op dit inte
ressante verzamelgebied 
te storten. Het is vererend 
voor hen dat de Arbeits
gemeinschaft Frankreich 
von de Duitse Bond dit 
boek nu in een vertaling 
van Dieter Schaefer in 
zijn geheel als een editie 
van haar blad Postillon 
heeft uitgegeven. 
Aangekondigd werd te
vens dat een in 1991 
door de heer H.W. van 
der Vlist samengestelde 
aanvulling eveneens in 
het Duits vertaald zal 
worden uitgebracht. 

De vele gezichten van Marianne 

onder een Frygische 
muts met kokorde. Boven 
haar hoofd staan in 
schrijfletters de woorden 
liberté, égalité, fraternité. 
Zoals traditie is gewor
den heeft de Franse pre
sident Chirac zelf de uit
eindelijke keuze voor dit 
ontwerp gemaakt. Daar
mee zal een nieuw ge
zicht van Marianne in de 
reeks Mariannes van 
Fernez, Dulac, Gandon, 

schippers. Brieven ver
zonden op een dinsdag 
uit Middelburg kwamen 
al een dag later in steden 
als Amsterdam en Gent 
aan en werden dan ter
stond bezorgd - bepaald 
niet langer dan de Ko
ninklijke PTT Nederland 
er tegenwoordig, bijna 
driehonderd jaar later, 
over doet. Storm of ijs-
gang konden uiteraard 
vertraging opleveren en 
het was niet voor niets 
dat er hogere tarieven 
werden gehanteerd voor 
de wintermaanden. 
Een ander bezwaar was 
dat de kleinere Zeeuwse 
steden hun post meestal 

Parijse stempels, een geliefd verzamelgebied 

MARIANNE MAAKT 
PLAATS VOOR 
MARIANNE 
Niet geheel onverwacht 
en nog net op tijd voor 
de aprilnummers van de 
Franse filatelistische tijd
schriften - waaronder Le 

^ Monde des Philotélistes 
^ - kwam La Poste met de 
- aankondiging dat de 
- frankeerzegels van het 
s type Marianne du Bicen-
ÏÏ; tenaire, beter bekend on-
™ der de naam van de ont-
2 werper Briat, vervangen 
X zal worden door een 

nieuw type. Voor de eer-
O M ste keer is een frankeer-
WÖfc zegelserie ontworpen 

door een vrouw. Eve 
Luquet, wier ontwerp een 
Marianne met in de wind 
wapperende haren toont 

Muller, Regagnon, Deca-
ris, Cocteau, Cheffer, Be-
quet en Briat op Qua-
torze Juillet z\\n intrede 
doen. Net als de vorige 
reeksen in één kleur en 
met zegels die zowel met 
als zonder waardeaan
duiding zullen verschij
nen. 

SYNAGOGESOP 
POSTZEGELS 
In hetzelfde nummer van 
Le Monde des Philotélis
tes dat uitvoerig bericht 
over de nieuwe Marian-
ne-zegels staat ook een 
aardig artikel over de sy
nagoge op de postzegel. 
V^at dat betreft doen Ne
derland, Suriname en de 
Nederlandse Antillen 
aardig mee. Natuurlijk 

IMIIIMtllMlä 
Synagoges van vele landen 

heeft Israël heel wat ze
gels uitgegeven met af
beeldingen van Joodse 
Godshuizen; niet alleen 
in eigen land maar ook 
elders in de wereld. Dat 
ook landen als Togo, 
Barbados of Panama ze
gels voor dit verzamelge
bied leveren is echter 
verrassend. 

BOEIENDE STUDIE 
Na geruime tijd van stilte 
heeft de Nederlandse 
Academie voor Filatelie 
de verschijning van haar 
Norities hervat met een 
dubbelnummer (20/21) 
dat geheel gevuld is met 
een diepgravende studie 
van C r . de Baar over de 
Zeeuwse Landpost. 
In Zeeland, dat tot de 
Franse tijd geheel uit ei
landen bestond (Zeeuws-
Vlaanderen, toen nog 
Staats-Vlaanderen gehe
ten, was een Generali
teitsland dat rechtstreeks 
vanuit Den Haag werd 
bestuurd), fungeerde van 
oudsher een redelijk 
goed werkend systeem 
van postverbindingen 
dat was gebaseerd op 
de diensten van koop-
mansboden en beurt-

via Middelburg zagen 
arriveren, waardoor de 
Middelburgse kooplie
den bijvoorbeeld de Am
sterdamse beursberich
ten eerder ontvingen en 
er ook nog sneller op 
konden reageren dan 
hun concurrenten in an
dere steden. 
Zo tegen het midden van 
de acnttiende eeuw 
slaagden de postmees
ters er in om van de 
overheid toestemming te 
krijgen tot het inrichten 
van de zogenoemde 
Landpost die postiljons in 
dienst had die met ge
bruikmaking van de be
staande, veelvuldig va
rende overzetveren de 
brievenpost van en naar 
Holland,Vlaanderen 
maar ook naar het bui
tenland zou verzorgen. 
Dat laatste uiteraard met 
gebruikmaking van de al 
bestaande internationale 
postdiensten. 
De Baar heeft dankzij 
grondig archiefonder
zoek de gehele geschie
denis en ontwikkeling 
van deze Landpost kun
nen reconstrueren. Door 
de vele aardige histori
sche details is dit overi

gens heel systematisch 
opgezette onderzoek ze
ker niet een droge op
somming van schema's 
en tarieflijsten geworden. 
De gebruikte poststem
pels, afbeeldingen van 
brieven met postale aan
duidingen en geografi
sche kaarten maken 
deze studie tot een uiterst 
nuttig en bruikbaar 
handboek voor de geïn
teresseerde verzamelaar. 
Het werk eindigt met de 
komst van de Fransen, 
die al in december 1809 
het gebied bij het keizer
rijk inlijfden en de post
dienst in die van Frank
rijk incorporeerden. 
Het bewuste nummer van 
Notities is door overma
king van f 20.- (inclusief 
porto) op Postbankreke
ning 5010746 te bestel
len; deze rekening staat 
op naam van de pen
ningmeester van de Ne
derlandse Academie 
voor Filatelie te Kesteren 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Het samenstellen van een 
thematische verzameling 
is geen eenvoudige zaak. 
Gelukkig zijn er tegen
woordig wegwijzers in 
deze materie. Onlangs is 
een tweede deel van zo'n 
handleiding verschenen. 
Nadat in deel 1 thema en 
plan zijn behandeld is nu 
de ontwikkeling van de 
thematische gedachte uit
voerig aan die orde geko
men JModerne themati
sche filatelie, deel 2, De 
Ontwikkeling, door T.H. 
Siemj. Een punt dat de 
niet-triematische verza
melaar daarbij sterk treft 
is dat filatelistische tek
sten in de bijschriften bij 
de stukken in veel geval
len gemist kunnen wor
den. Pas bij gevorderde 
verzamelingen kunnen ze 
- en dan liefst gecompri
meerd - nodig zijn. 

Ter ere van het honderd
jarige bestaan heeft de fi-
latenstenvereniging De 
Globe in het verenigings
blad De Globe-koerier 
van december een oude 
foto geplaatst. Deze is 
van de dertiende filatelis-
tendag. die op 16 en 17 
september 1922 in Arn
hem werd gehouden. Het 
bijzondere ervan is dat 
de op de foto prijkende 
deelnemers in een onder
schrift alle zijn genoemd 
en daar blijken zeer illus-



tere namen bij te zijn: 
Van der Schooren, Cos
terus, Kastein, Leon de 
Raay, Robert, Wolff de 
Beer, om er enkele uit te 
citeren. Ook de brief
kaart voor de filatelisten
dag is erbij afgebeeld. 

De Stokvispost (NVPV 
Deventer) citeert in het 
februarinummer uitspra
ken van de beroemde 
Oostenrijkse kunstenaar 
Hundertwasser, die ook 
geregeld postzegels ont
werpt. 'Postzegels vor
men een brug tussen 
mensen,' aldus Hundert
wasser. 'Het zijn geen 
zielloze bewijzen van 
betaald port. Een postze
gel die niet op een brief 
is verstuurd is geen post
zegel. Hij heeft niet aan 
zijn doel beantwoord en 
daardoor niet geleefd, 
als een vogel die nooit 
heeft gevlogen.' 

Een stukje op de achter
pagina van NRC/Han
delsblad van 13 februari 
draagt de titel Boerenbe
drog naar hartelust. Het 
is een geestig stukje 
waarin de draak wordt 
gestoken met KPN en de 
kraszegels voor Valen
tijnsdaq. Een achterhaal
de liefdesbode, die Va
lentijn, in Europa al in de 
jaren twintig een zachte 
dood gestorven maar nu, 
om commerciële rede
nen, nieuw uit Amerika 
geïmporteerd. 

De nieuwe frankeerma
:hine die PTT verleden 
jaar in Houten heeft ge
plaatst, blijkt niet zomaar 
een automaat voor ze
gels te zijn, maar een 
volslagen Automatische 
Postinname Machine, af
jekort APM. Aldus meldt 
iet Bulletin Postaumaat 

van november. Met deze 
machine kan de verzen
der zelf brieven aanteke
nen, per expres of verze
kerd versturen. De ma
:hine zorgt automatisch 

)e Automatische Postinname 
v^achine m Houten 

voor de juiste frankering. 
Na het inwerpen van 
geld (de machine geeft 
wisselgeld terug) komt uit 
een sleuf een ontvangst
bewijs en  als men dat 
wil  ook een betalings
bewijs. Het is een uiterst 
vernuftig systeem, dat 
nog als proefneming 
moet worden gezien. 

Vaker dan vroeger komt 
tegenwoordig de vraag 
aan de orde, waarom 
vrouwen in de filatelie zo 
sterk ondervertegenwoor
digd zijn. De meest ge
hoorde verklaring is, dat 
vrouwen lang geen eigen 
geld voor een hobby be
zaten. Ondanks het feit 
dat dit verschijnsel tegen
woordig niet meer zo 
geldt blijft het toch opval
lend, dat het nog altijd de 
mannen zijn die veel ge
makkelijker geld voor een 
vrijetijdsbesteding over 
hebben. Gelezen in de 
Schweizer Briefmarken
Zeitung van december. 

Dat ook heel gewone 
brieven bijzonder kunnen 
zijn wordt uitgelegd in 
China Filatelie van de
cember (het blad van de 
studiegroep van die 
naam). Getoond wordt 
een brief (pakje) uit 1993, 
voorzien van een toeslag
zegel Deze zegel draagt 
behalve Chinese karakters 
ook de letters BAGU. Als 
zodanig hebben deze let
ters geen betekenis, maar 
na veel speuren blijken ze 
als woord klankverwant
schap met het Engelse 
parcel \e hebben. Of Chi
na internationaal ook 
Frans als voertaal ge
bruikt vermeldt de ge
schiedenis niet. Het woord 
doet, de betekenis nu ken
nende, ook wel denken 
aan het Franse paquet. 

Wat lang niet elke verza
melaar weet is, dat van 
de bladen in een ten
toonstellingskader drie 
bladzijden de meeste 
aandacht krijgen. In het 
schemaatje zijn dat de 
no's 6, 7 en 11. Wie dus 
voor zijn mooiste stukken 
de beste plaats wil uitkie
zen, hij of zij doe met 
deze wetenschap voor
deel. Het schema, met 
een aantal andere aan
bevelingen, is opgeno
men in net januarinum
mer van Dansk Filatelis
tisk Tidsskrift. 

La Philatelie Francaise 
boeit altijd weer door de 
veelzijdige bijdragen In 
het decembernummer 

houdt de redactie zich 
uitvoerig bezig met de 
automatische postver
werking. In het januari
nummer is een totaal an
der onderwerp aan de 
orde. Het gaat over een 
van de Franse krijgsge
vangenenkampen. Les 
Milles in het noordwesten 
van het land. Na de 
Duitse invasie van Ne
derland en België zijn er 
bewoners van 'vijandelij
ke gebieden' in onderge
bracht: mettertijd veran
derde het kamp niet al
leen in een doorgangs
kamp, maar werden de 
leefomstandigheden er 
steeds ellendiger. Op
wekkende lectuur is het 
niet. 

De postzegelvereniging 
Griekenland houdt zien 
in het blad Hermes van 
december bezig met de 
manier, waarop oude 
documenten in zo goed 
mogelijke staat kunnen 
worden gehouden. Dat is 
geen eenvoudige zaak. 
Er zijn namelijk uiterst 
nadelige factoren, zoals 
stof, licnt, vocht. Veel 
kwaad doen ook zuren, 
die voorkomen in inkt, in 
papier en aan onze han
den. Aanbevolen wordt 
doorzichtige hoezen 
schaars te gebruiken  en 
dan alleen wanneer ze 
zuurvrij zijn  en de do
cumenten vooral in zuur
vrije dozen te bewaren. 

Over de hervatting van 
de postdienst in 1944 na 
de bevrijding van het 
Zuiden van ons land be
schrijft de 'sHertogen
bossche filatelistenver
eniging in Hertogpost 
van januari twee geval
len uit de praktijk. Om
dat eerst alleen dienst
post en notariële post 
waren toegelaten wordt 

■ 1 • I • II 
uit beide categorieën elk 
een brief beschreven. 

De bloeiperiode van het 
zelf maken van album
bladen per computer lijkt 
achter de rug te zijn 
Waar diverse bladen 

zich nu mee bezighou
den is Internet. Het Belgi
sche Themaphila van de
cember vindt Internet on
ontbeerlijk voor degenen 
die willen bijblijven met 
de resultaten van de 
Hubble ruimtetelescoop. 
U krijgt via /nternet beel
den op uw scherm, alsof 
uzelf over een professio
nele telescoop beschikt, 
schrijft het blad. 
In het novembernummer 
van de afdeling Gooi en 
Eemland van de NVPV 
worden uitvoerige 'zoek
items' opgegeven voor 
het verkrijgen van filate
listische informatie, voor
al van buitenlandse pos
tadministraties. 
Ook het Bestuursbullelin 
van de NVPV (januari) 
wijst op zoekprogramma's 
die aanknopingsmogelijk
heden geven. De spreken
de titel van het bericht is 
Nu (niet) op het net, straks 
(g)een toekomst. 
De kroon spant echter 
een artikel in de Nieuv/s
brief van januari van de 
Britse Netherlands Phila
telic Circle. Twee volle A
viers worden eraan ge
wijd onder de titel Inter
net, een uitvoerige bron 
van informatie. Uitge
legd wordt wat een ge
bruiker nodig heeft om 

posthuum een artikel ver
schenen over de Poolse 
krijgsgevangenen kamp
post in de Tweede We
reldoorlog. Het betreft bij 
deze post de binnen de 
kampen  vier in getal, 
voor Poolse officieren 
verzonden correspon
dentie. Deze interne 
postdienst, die door de 
gevagenen zelf werd 
geëxploiteerd, voorzag 
in een behoefte, door zo
wel de overbevolking als 
de relatieve uitgestrekt
heid van deze kampen. 
De dienst leverde zelfs 
een batig saldo op, dat 
ten goede is gekomen 
aan een Fonds voor We
duwen en Wezen. 

Een aardig verhaal over 
de keuze van een thema
tisch onderwerp bij een 
bezoek aan een super
markt vertelt ons filatelis
tenvereniging Gabriel in 
het blad van januari. Bij 
het zien van pakken ha
vermout in de rekken 
daagde het bij de verza
melaar in kwestie dat hij 
machinestempels van 
Quaker Oats bezat en 
daardoor kon hij zich 
aan een nieuwe loot in 
zijn verzameling wijden. 

Over scheepspost in de 

'"> 

Brief, verzonden in december 1827 van Middleton naar New York 
Voor het vervoer werd gebruik gemaakt van een van de stoomboten 
die desti|ds de Hudson bevoeren 

van /n/ernef gebruik te 
kunnen maken (compu
ter, omvang geheugen[s], 
modem en snelheid 
daarvan) en hoe hij of zij 
aan een Emailadres kan 
komen. Kort en goed, de 
vereniging besluit met de 
uitroep: één telefoontje 
en ie bent op de super
snelweg, in Cyberspace. 
Elke dag de NRC lezen, 
of de Volkskrant als je 
dat liever doet, Neder
landse telefoonnummers 
opzoeken, een toneelstuk 
lezen of het late nieuws 
van Teletekst halen  al
les is op 'het net' te vin
den. 

In het blad van de EKPV 
(Kerkrade) van januari is 

thematische verzameling 
geeft het decembernum
mer van het Belgische 
blad Themaphila een 
overzicht en wel van post 
per trekschuit Brussel
WillebroekAntwerpen. 
Deze dienst verloor zijn ^ 
betekenis na de komst ■" 
van de spoorwegen. In ^ 
andere landen werden — 
de binnenwateren veel s 
langer voor postvervoer ^ 
gebruikt. Vermeld wordt ™ 
vervoer over de Hudson 2 
rivier, tussen Middleton = 
en New York en het ver

keer over de Donau. M Q 
Ook in Zweden werd vW 
post vervoerd, zowel 
over de meren als over 
een kanaal tussen Go
tenburg en Stockholm 
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AALSMEER ZET MET JUB-POSTAAL ' 9 7 
EEN NIEUWE TREND 
Ter gelegenheid van 
haar vijnigjarig bestaan 
organiseerde de postze-
geïvereniging Aalsmeer 
de tentoonstelling Jub-
Postaal 97'm een heel 
mooie 'doorloophal' van 
de Bloemenveiling Aals
meer. Prachtig getem
perd daglicht, speelse 
opstelling van de kaders 
tussen heel veel groen -
kortom een lust voor het 
oog van zowel verzame
laar als leek. 
Een belangrijke bijdrage 
leverden de ongeveer 
vijftig éénkaderinzendin-
gen die wisselend tussen 
de inzendingen in cate
gorie 3 waren opgesteld. 
Deze succesformule ver

dient zeker navolging/ 
zo merkte voorzitter J.G. 
Bolkestein in het juryver-
slag op. 

Luxe 
Het filatelistisch comité 
van Jub-Postaal 97 ken
de de luxe, uit vele voor
aanmeldingen een keuze 
te mogen maken. Zo ont
stond een bijzonder ge
varieerde tentoonstelTing. 
De bekroningen maakten 
duidelijk dat de kwaliteit 
van de inzendingen 
hoog was. De jury kende 
negenmaal brons, zes
maal verzilverd brons, 
achtmaal zilver, negen-
maal groot zilver en 
achttienmaal verguld zil
ver toe. 
Behalve inzendingen van 
volwassenen werden ook 
zeven jeugdverzamelin-
gen gejureerd; dat lever
de tweemaal zilver, 
tweemaal groot zilver en 
driemaal verguld zilver 
op. 

Eénkader inzendin-
g e n 
Een hoofdstuk apart 
vormden de ééntcaderin-
zendingen. Met zijn vijf
tig inzendingen in deze 
aparte categorie had 
Aalsmeer een primeur. 
Het was het resultaat van 
de drie jaar geleden 
door de Bond gestarte 
cursus Begeleiding Bij Fi
latelie (BEF). 
De vijftig inzenders wa
ren allen deelnemer van 
genoemde cursus, die in
middels vijftig docenten 

heeft opgeleverd. Mo
menteel zijn ongeveer 
veertig Nederlandse ver
enigingen bezig met 
deze leercursus, die is 
opgebouwd rond de 
'twaalf filatelistische ele
menten'. 
Omdat Aalsmeer drie 
jaar geleden de eerste 
vereniging was waar de 
cursus werd gegeven, 
werd Aalsmeer nu de eer 
gegund om de eerste of
ficiële tentoonstelling te 
zijn met éénkaderinzen-
dingen. De collecties 
werden door een specia
le, uit negen leden be

de cursisten. Net als de 
voorzitter van de Belgi
sche Bond betoonden zij 
zich enthousiast over de 
behaalde resultaten. 
Voorzitter K.F. Keessen 
van de Aalsmeerse ver
eniging reikte voor het 
eerst in de geschiedenis 
spelden aan éénkaderin-
zenders uit: in brons 
(24), in zilver (18) en in 
goud (2). 
Door de inzendingen in 
categorie 3 en de éénka-
dercollecties door elkaar 
heen te plaatsen ont
stond een heel geva
rieerd geheel. Bezoekers 

die niet al te zeer in de 
filatelie zijn ingevoerd 
blijken zo'n snelle op
eenvolging van onder
werpen aantrekkelijk te 
vinden. Het gevolg is dat 
er langer en meer beke
ken wordt, en misschien 
ook dat men de oude 
hobby weer op pakt, of 
als 'nieuweling' met een 
verzameling begint. Dit 
laatste stond postzegel
vereniging Aalsmeer 
trouwens ook steeds voor 
ogen. 
Jub-Postaal 97trok ruim 
twaalfhonder bezoekers; 
een prachtig resultaat 
voor een uiterst succes
volle tentoonstelling in 
een moderne stijl. 

(K.F. Keessen) 

Iemand die al vaak in 'Pfiilatelie' heeft gestaan Bondsvoorzitter (a.i.) J.G. Balkestein (midden) Gezien 
het vele werk dot hij voor het 'éénkader-idee' heeft verricht mag dat nu ook wel weer. De heer Balkestein 
wordt geflankeerd door de eerste docenten, de heren K F. Keessen (voorzitter Aalsmeer, links) en 
G.H. Hoving (secretaris Aalsmeer) 

staande jury beoordeeld. 
Hoewel het in aanleg 
niet de bedoeling was 
een cursus te starten die 
verzamelaars aanzet tot 
het maken van een ten
toonstellingscollectie, le
verde het in Aalsmeer 
toch een resultaat in die 
richting op. De commis
saris juryzaken sprak 
over een 'overweldigend 
succes met met prachtige 
inzendingen'. 
Voor de jury was het een 
soort vuurdoop, zoveel 
extra inzenders. In totaal 
moesten namelijk 11 5 in
zendingen worden be
oordeeld. Delegaties van 
verenigingen uit het ge
hele land Kwamen kijken 
naar de resultaten van 

ABELANGSTELLINGyOOREEN 
STUDIEGROEP ITALIË? MELD U AAN! 

Er bestaan - we schreven 
er al op de Bondspagi
na's al eerder over -
plannen om te komen tot 
de oprichting van een ge
specialiseerde vereniging 
(studiegroep) Italië en ge
bieden. Italië is een van 
de weinige Europese lan
den waarvan zo'n ver
eniging of studiegroep in 
ons land niet bestaat! 

Belangstellenden wordt 
verzocht zich zo spoedig 
mogelijk op te geven bij 
een van de beide initia
tiefnemers: 

L. van der Meer 
Voorstraat 23 
2201 HJ Noordwijk 
Telefoon 071-3612010 
of 
L A^eeuwesse 
Couwen hoven 44-08 
3703 EK Zeist 
Telefoon 030-6956916 
Fax 030-6955975. 

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



DE OPEN KLASSE: OOK UW VERENIGING 
RAAKT ER VAST VERTROUWD MEE! 

Ongetwijfeld herinnert u 
zich nog de tentoonstel
ling Filalog 93 in Delft, 
waar de gespecialiseer
de verenigingen zich 
presenteerden. Overeen 
aspect tijdens die ten
toonstelling, de 'Open 
klasse' - die overigens 
los stond van genoemde 
verenigingen - vragen 
wij uw aandacht. 

Primeur 
De 'Open klasse' was 
destijds een primeur voor 
ons land, vooral omdat 
het om een vorm van ten
toonstellen gaat die af
wijkt van het toen gebrui
kelijke. Het idee was van 
onze Oosterburen af
komstig, die ook zochten 
naar mogelijkheden om 
het bezoeken van ten
toonstellingen aantrekke
lijker te maken. Het we
zen van de 'Open klasse' 
is dat er behalve filatelis-
tisch materiaal ook an

dere zaken getoond kun
nen worden, die uiter
aard een bijdrage moe
ten leveren aan het ge
toonde thema en dus als 
zodanig herkenbaar 
moeten zijn. Voorbeel
den: prentbriefkaarten, 
documenten, foto's, 
krantenknipsels, papier
geld/munten, medail
les/onderscheidingen, 
tekeningen, telefoon
kaarten en andere attri
buten. 

Vitr ines 
Voorlopig is het nog no
dig, dat alles in de be
staande kaders kan wor
den getoond. 'Voorlo
pig' , omdat eraan wordt 
gewerkt om over afsluit
bare vitrines te kunnen 
beschikken, zodat men 
ook andere zaken kan 
laten zien. 

A p a r t e iciasse 
De 'Open klasse' is niet 

primair als wedstrijdten
toonstelling bedoeld; het 
gaat erom anderen en
thousiast te maken voor 
wat de verzamelaar zelf 
leuk of interessant vindt. 
Ook al omdat aard en 
uitvoering afwijken van 
bestaande wedstrijdklas
sen, moet het een afzon
derlijke klasse blijven. In
deling bij bijvoorbeeld 
de thematische filatelie 
betekent, dat aan de 
daar geldende regels 
moet worden tegemoet-
qekomen en dat is voor 
net doel van de 'Open 
klasse' juist een belem-
merinq. 
Aan de andere kant zal 
een inzending in de 
'Open klasse veelal 
nauw verwant zijn aan 
thematische filatelie. 
Maar natuurlijk moeten 
er wel enige spelregels 
zijn. We noemen er en
kele: 

• Bij een gewone ten-
toonsteffing, waar 
ruimte voor een 'Open 
klasse' is, zal het aan

tal kaders beperkt 
moeten blijven tot een 
bepaald maximum. Bij 
een tentoonstelling, 
geheel gewijd aan de 
'Open klasse' ligt dat 
weer anders; 

• Het aantal kaders per 
inzending zal ook aan 
een maximum moeten 
worden gebonden: bij
voorbeeld vijf kaders; 

• Er moet een reële ver
houding zijn tussen fi-
latelistisch en niet-fila-
telistisch materiaal, bij
voorbeeld tweederde 
filatelistisch en eender
de niet-filatelistisch; 

• Het niet-filatelistisch 
materiaal moet qua 
zeldzaamheid in een 
zodanige verhouding 
staan tot het filatelis
tisch materiaal, dat het 
dit niet overtreft; 

• Zonder het nu direct 
jureren te noemen, is 
het toch wel gewenst -
zeker in de beginfase -

dat een inzending bij 
de 'Open klasse'be
oordeeld wordt. Uiter
aard in de eerste 
plaats door de bezoe
kers, want dan komen 
we te weten wat hen 
interesseert, maar ook 
door een speciale jury, 
waarin onder enderen 
Bondsjuryleden zitting 
hebben. Deze speciale 
jury kan de inzender 
adviezen geven, waar
mee hij verder kan; 

• De volgende stap kan 
dan het opstellen van 
een beoordelinqs-
schaal zijn. zoals we 
die bijvoorbeeld ook 
voor de 'Eénkader-in-
zendingen' kennen. 

Het Bondsbestuur is be
zig om het fenomeen van 
de 'Open klasse' gestalte 
te geven. Het boven
staande is bedoeld om u 
hiermee al vast ver
trouwd te maken. V/e 
komen er dus op terug! 

RESULATEN TENTOONSTELLING 
BOBUR 97 (UTRECHT) ZIJN BEKEND 

aln 'Philatelie' van no
vember 1996 (bladzijde 
788) berichtten wij over 
het houden van een na
tionale tentoonstelling, te 
houden op het Bondsbu-
reau, die de toepasselij
ke naam Bobur (ßonds-
bureau) kreeg. De be
doeling was om potentië
le internationale inzen
ders in stootte stellen, 
hun inzending - aan tafel 
- te laten beoordelen 
door internationaal ge
kwalificeerde juryleden. 
De eis was dat men meer 
dan 74 punten bij een 
tentoonstelling in de ca
tegorie 2 had vergaard 
en van plan was om in 
1997 of in 1998 door te 
stromen naar internatio
nale deelname. 
Deze tentoonstelling 
werd gehouden op 7 
maart jl. en leverde de 
volgende resultaten op: 

Traditionele fi latelie 
Goud: C.B. van Nugte-
ren, Vlissingen ('Reve
nues of Great Britain'), 
90 punten; J.F. Mascini, 
Amsterdam ('De opdruk
ken van 1900 (Grieken
and)'), 86 punten; W. 
NAöbs, Dinslaken, [Duits
and] ('Helft helfen - Not-
lilfemarken Deutsche 
^eichspost'), 86 punten. 
Verguld zilver: J. Boots-

ma, Amsterdam ('Kroatië 
1941-1945 werelduni-
katen, onbekende proef
drukken'), 76 punten; 
Groofz/;ver: J.H. Koop-
mans, Amstelveen ('De 
Nederlandse Militaire 
Missie in Albanië 1913-
1914'), 74 punten. J.H. 
Koopmans, Amstelveen 
('Engels en Russisch Kre
ta 1898/99') , 71 pun
ten; R. van den Heuvel, 
Alphen aan den Rijn 
('Emissie Juliana Regi
na'), 70 punten. 

Postgeschiedenis 
Zilver: J.S. van Ooster-
houd. Halsteren ('P.O. 

Box nummers en schuil
adressen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog'), 
68 punten. 

Aerof i late l ie 
Verguld zilver: J.D.H, 
van As, Borendrecht 
('Luchtpost van en naar 
vliegveld Waalhaven 
van 1920-1940'), 75 
punten. 
Groot zilver: J.D.H, van 
As, Barendrecht ('Lucht
post van en naar Neder-
lands-lndië vanaf het uit
breken van de oorlog in 
Europa tot aan de over
dracht van de soevereini
teit'), 73 punten. 

M a x i m o f i i i e 
Groot verguld zilver: 
mevr. A.C. Hoogerhuis-

van Schellen, Amster
dam ('Personen uit Euro
pese vorstenhuizen van 
heden en verleden'), 80 
punten. 

Thematische fi latel ie 
Verguld zilver: P. van 
der Grijp, Nijmgen ('Ge
schiedenis van de thee'), 
75 punten. 
Zilver: E.J. Kuyper, Ba
rendrecht ('Schepen vin
den hun weg op zee'), 
67 punten. 

Onze gelukwensen aan 
de deelnemers! 

Inzenders die verguld zil
ver (of hoger) hebben 
behaald kunnen zich 
aanmelden voor interna
tionale tentoonstellingen. 

Is de bekroning verguld 
zilver dan mag men vijf 
kaders vragen; voor be
kroningen met groot ver
guld zilver of hoger kun-
nen acht kaders worden 
aangevraagd. 
Geregeld verschijnen er 
op de Bondspagina's 
mededelingen over ko
mende internationale 
tentoonstellingen. Op 
basis daarvan kunt u re
ageren bij de aangewe
zen NL Commissaris. Zo
lang nog geen Neder
landse commissaris is 
benoemd, coördineert de 
Bondssecretaris de werk
zaamheden. 

36S 
Bij gebrek aan een 'nationale' in 1 997 organiseerde de Bond een speciale expositie in het Bondsbureau, Bobur 97geheten De deelnemers 
aan deze expositie die een voldoende hoge bekroning behaalden mogen internationaal gaan inzenden (boven) 
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4,90 
1,25 
5,05 
2,40 
8,40 
0,85 
4,50 
1 , — 
5,60 
1,10 
0,40 
2,80 
1,20 
2,80 
0,45 
0,15 
0,90 
0,20 
0,55 
0,10 
0,30 
0,10 
1 , — 
0,10 

Dtel. 0652 915955 

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

0,50 
1,10 
0,40 
0,85 
0,25 
1 , — 

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

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

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

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

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

Bestellingen a.u.b. schriftelijk. 
Bezoek na telefonische 
afspraak. (Geen winkel) 
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grote sorter ing  icwalitelt  lage pri jzen 

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

landen 
Nederland en overzeese gebiedsdelen, België, 
WestDuitsland/Berljjn, 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, UPU, vissen/schelpen/zeedieren, 
vlaggen/heraldiek, vliegtuigen/ballonnen/ 
zeppelins, vlinders, voetbal, vogels, 
wintersport. Walt Disney 

de ven ray se 
postzegelhandel 

_ Julianasings11 - 5802 AS Venray 
tel./fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen 

(SU tel. 0478 - 586391 winkel 
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MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren Z. Planten 
3« Spoor^vegen 4> Padvinderij 
5« Schepen 6. Lucht-/Ruinitevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan 5000 verschillende velle^es) 

Lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 25145275 Fax: 0049 251 46718 
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De Nederlandse zegel, gew!|d aan een 
van de jubilea (in dit geval het SSO-jong 
bestaan) van de Algemene Rekenkamer 

Al in 1447 installeerden de 
hertogen van Bourgondië een 
rekenkamer die de uitgaven 
en ontvangsten van al hun 
(vaak veraf gelegen) bezittin
gen moest controleren. In de 
geschiedenis van de Algeme
ne Rekenkamer zitten echter 
veel meer markeringspunten 
die tot het vieren van jubilea 
aanleiding kunnen geven. 

REKENKAMERS BIJ DE VLEET 
Filips de Stoute, die in 1384 
landsheer werd in Vlaanderen 
en zijn rijk in de Nederlanden 
enorm uitbreidde, richtte 
twee jaren na zijn aanstelling 
een rekenkamer op om te wa
ken over het beheer van de 
hertogelijke financiën. In 
1608 werd in Den Haag een 
andere rekenkamer, de Gene-
raliteitskamer, opgericht en in 
1802 zag de Nationale Reken
kamer van de Bataafsche Re
publiek het licht. De Grond
wetten van 1814 en 1815 stel
den de huidige Algemene Re
kenkamer in. De Algemene 
Rekenkamer koos voor een 
herdenking van het jaar 1447, 
waarin Philips de Goede in 
Den Haag een rekenkamer in
stelde. 

CONTROLE VAN DE OVERHEID 
Hoewel de taken van de Alge
mene Rekenkamer in de loop 
der eeuwen zijn veranderd, 
bleef het onderzoek van de 
ontvangsten en uitgaven van 
de regerende macht de voor
naamste verantwoordelijk
heid. Bestond die regerende 
macht ooit uit de hertogen 
van Bourgondië, later uit de 
door Karel V aangestelde 
andvoogdessen, nu is het het 
Rijk dat van de diensten van 
ie Algemene Rekenkamer ge-
aruik maakt. De Rekenkamer 
:ontroleert of het overheids-
eld volgens de regels wordt 

NOORTJE KRIKHAAR, HUIZEN 

Op dinsdag 27 mei 1997 komt er een Nederlandse postzegel 

uit die het 550-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer 

herdenkt. Een enigszins merkwaardige herdenking, want 

vierde de Kamer negen jaar geleden ook al niet een jubileum? 

uitgegeven. Deze rechtmatig-
heidscontrole wordt in de 
Comptabiliteitswet omschre
ven als onderzoek naar het 
door de ministers gevoerde fi
nanciële beheer en de jaarlijk
se financiële verantwoordin
gen daarover. Doel van het 
onderzoek is vast te stellen of 
de verplichtingen, de uitgaven 
en de ontvangsten tot stand 
zijn gekomen volgens de be
grotingswetten en andere wet
telijke voorschriften. Voor de 
uitvoering van al deze taken 
wordt de Rekenkamer bijge
staan door ruim driehonderd 
ambtenaren, waaronder ac
countants, juristen, sociolo
gen, politicologen en automa
tiseringsspecialisten . 

Toestemming om een molen 
te bouwen geeft de rekenka
mer al lang niet meer. Dat ge
beurde wel in de tijd dat Ma
ria van Hongarije, de zuster 
van Karel V, landvoogdes was. 
Zij was het die na haar aanstel
ling in 1530 de rekenkamer 
een permanent karakter gaf. 
De rekenkamers (de gewesten 
hadden elk een eigen kamer) 
vielen onder de Raad van Fi
nanciën en daarna recht
streeks onder de landvoogdes 
en deden uiteraard meer dan 
het afgeven van vergunningen 
voor molens alleen. Behalve 
rekencentra, controleorga
nen, registratiebureaus en ar
chiefbewaarplaatsen waren ze 
ook de instellingen die kennis 
namen van geschillen over 
vorstelijke rechten zoals het 
tolrecht. Bovendien regi
streerden de rekenkamers pri
vileges aan de steden en ande
re gemeenschappen. 

GENERALITEITSKAMER 
Negen soevereine staten (Zee
land, Holland, Utrecht, Gel
derland, Overijssel, Friesland, 
Groningen, Drente en Bra-

Unievan Utrecht 

Nederland 55 et \ 

De üme von Utrecht wer6 op den duur 
beschouwd als de 'Grondwet' van de Re
publiek der Verenigde Nederlanden 

bant) vormden in 1579 de 
Unie van Utrecht. Uit deze 
unie ontstond geleidelijk aan 
de staatsvorm die wij als de Re
publiek der Verenigde Nederlan
den kennen. Andere gebieden 
die daarbij hoorden waren de 
zogenoemde generaliteitslan
den (onder andere Staats-Bra-
bant, Staats-Vlaanderen en 
Staats-Opper-Gelre). Deze 
hadden in tegenstelling tot de 
andere gewesten geen zelfbe
stuur maar stonden rechtst
reeks onder het wettelijk ge
zag van de Staten-Generaal. 
De administratie van deze ge
neraliteitslanden en de inning 
van de belastingen (die nogal 
zwaar waren) waren toever
trouwd aan de Raad van State. 
De hoogste ambtenaar van de 
Staten-Generaal was de the
saurier-generaal. Deze werd in 
het doen van uigaven en ont
vangen van inkomsten voor 
de generaliteit gecontroleerd 
door de Generaliteitskamer 
die onder de Raad van State 
viel. Deze Generaliteitskamer, 
in 1602 opgericht, kreeg gelei

delijk aan meer gezag en 
mocht het tot zijn grootste 
prestatie rekenen dat finan
cieel misbruik beperkt bleef 

1814: ALGEMENE REKENKAMER 
Aan de gloriejaren van de Re
publiek kwam aan het einde 
van de achttiende eeuw een 
einde. In 1798 werd de Bataaf
sche Republiek opgericht die 
vier jaar later (1802) in Den 
Haag een bijbehorende Natio
nale Rekenkamer kreeg. Pas 
in 1814 werd de huidige re
kenkamer in het leven geroe
pen door koning Willem I. In 
de Grondwet uit dat jaar komt 
voor het eerst de naam Alge
mene Rekenkamer voor. 
Al met al zijn er nogal wat jaar
tallen waaraan de Algemene 
Rekenkamer zijn ontstaan kan 
verbinden. Ongeveer negen 
jaar geleden verscheen er een 
boekje van Klaas Kalkwiek ter 
gelegenheid van het honderd-
vijfenzeventigjarig bestaan 
van de Algemene Rekenka
mer. Het zou ons daarom 
niets verbazen als in het jaar 
2002 een postzegel uitkomt 
ter gelegenheid van het twee
honderdjarig bestaan van de 
vVlgemene Rekenkamer... 

Geraadpleegde literatuur: 
Cursus Cultuurwetenschappen; Open 
Universiteit, Heerlen (1992) 
Intemet-stte Algemene Rekenkamer, 
http://www.rekenkamer.nl (1997) 
Grote WmAfer Pnni-encyclopedie; 
Elsevier Amsterdam (1990) 
Klaas Kalkwiek, De Algemene Reken
kamer (1988). 

367 
in 1814 nep Wil lem I de huidige reken
kamer zoals wij die kennen in het leven 

http://www.rekenkamer.nl


'GRAVEIUHAGE SAMENSTELLING: CH. BOISSEVAIN 
BIJDRAGE R LAGERWEY 

ml 

De heer R Lagerwey met zi|n' stempels m het depot van het PTT Museum, |anuari 1997 (foto H W van 
der Vlist, Assendelft] 

BIJ EEN AFSCHEID 
In de besloten kring van (oud)museummedewerkers nam Rob Lagerwey eind 
maart afscheid van het PTT Museum. Dat hij VUTgerechtigd was zag niemand 
hem aan en dan komt zo'n vertrek bij velen onverwacht. Dat is dan één van de 
redenen om ervan melding te maken. 
Een andere is het feit, dat net museum een zeer kundige en gewaardeerde colle
ga ziet vertrekken. Rob werkte bijna zeventien jaar in net museum, waarvan tien 
jaar bij de afdeling Post(historie). In de loop van de tijd specialiseerde hij zich in 
de zogenoemde Brievencollectie. 
Hij werd voor velen binnen en buiten het museum het referentiepunt op het ge
bied van postroutes en tarieven en van filatelistische bijzonderheden op stem
pelgebied. Ook dankzij artikelen en inzendingen werd zijn kennis onder de 
aandacht van het publiek gebracht. 
Rob, veel dank daarvoor en wij wensen je veel plezier in de nieuwe levensfase 
3ie |e [ I bent i ingegaan 
Het museum werkt, op het moment van het schrijven van dit stukje, nog hard aan 
een opvolg(st)er, die we medio dit jaar in dienst hopen te krijgen. 
Charles Boissevain 

[5 ] HET MONOPOLIE OP 
DE BRIEVENPOSTEKU IN 
NEDERLANDSINDIE 
In 1850 werd de Wet op 
de Brievenposterij in de 
Tweede Kamer behan
deld; daarin kwam het 
postmonopolie ter sprake 
kwam. Behoudens een 
enkeling was iedereen 
van mening dat daarmee 
behalve die van de Staat 
ook andere belangen, 
zowel economische als 
publieke, gediend wa
ren. 
Niet alleen moest het ge
heim van de particuliere 
correspondentie gewaar
borgd zijn, maar ook 
staatsstukken waar grote 
belangen aan verbonden 
waren, zoals binnen
landse veiligheid en bui
tenlandse betrekkingen, 
mochten nimmer aan 
een particliere onderne
ming worden toever
trouwd. 
Een Staatsbedrijf gaf de 

zekerheid dat ook een 
niet rendabel onderdeel 
van de posterijen, bij
voorbeeld de postbezor
ging op het platteland, 
dezelfde behandeling en 
portberekening zou krij
gen als in de grote ste
den. Men kon niet ver
wachten dat een particu
lier bedrijf daaraan zou 
kunnen voldoen. 

Onbevredigend 
In NederlandsIndië heeft 
men tot 1 januari 1863 
moeten wachten voordat 
het gouvernement ook 
daar een monopolie op 
het brievenvervoer toe
kende. Behalve een gere
gelde postdienst langs de 
grote postweg op Java 
tussen Anjer en Bonjoe
wongi, was er van een 
behoorlijke algemene re
geling geen sprake. Ie
dereen was gerechtigd 
voor zijn corresponden
tie de middelen te ge

bruiken die hem het bes
te leken. Er werd van 
elke op dat moment 
voorhanden zijnde trans
portmogelijkheid gebruik 
aemaakt. Slechts voor 
het vervoer over zee was 
bepaald, dat dit via de 
postkantoren en met Ne
derlandse schepen moest 
geschieden. Voor Java 
bestonden afzonderlijke 
tarieven, maar naar en 
van bestemmingen in de 
BuitenBezittingen werd 
een port geheven gelijk 
aan dat voor zeebrieven. 

Ontwerpplannen 
Teneinde aan deze on
bevredigende toestand 
een einde te maken werd 
in 1852 op verzoek van 
het gouvernement door 
de regering in Neder
land een postambtenaar 
uitgezonden. Deze amb
tenaar, commies der Pos
terijen eerste klasse van 
het postkantoor Rotter

<0) 
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1 Brief van |uli 1844 met "oude" port van 40 cent 
[Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Hoog) 

^  ^ ^ T Ä ^  . ■^'^^ei^^ 

1 Brief van mei 1863 met uniformport van 10 cent 
(Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 

3 Brief van mei 1867 met uniformport dot is voldaan door middel 
van de eerste Nederlands Indische postzegel uit 1864 
[Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag] 

dam Theben Terville, was 
ook voorbestemd om te 
zijner tijd hoofd van 
dienst te worden van het 
door hem gereorgani
seerde postwezen. Pas in 
1855 resulteerde zijn 
werk in een ontwerp
plan, dat de gouverneur
generaal werd aangebo
den. Deze kon hiermee 
niet akkoord gaan om
dat hij een uniform tarief 
voor geheel Nederlands
Indië miste. 
Het tweede ontwerp, in
gediend in 1857 bij een 
nieuwe gouverneurge
neraal vond in diens 
ogen geen genade. Deze 
vreesde iuist dat een 
laag uniform tarief de in
komsten van het gouver

nement teveel zou beïn
vloeden en wenste een 
kringverdeling voor de 
porten. Zo werd in 1859 
een oplopend tarief vast
gesteld van acht tot hon
dertwintig cent per enke
le brief. Een absurd ta
rief, vergeleken met de 
dertig cent voor zeepost 
naar Nederland en de 
negentig cent voor de 
overlandmaii via Mar
seille. 
Uiteindelijk werd een 
derde ontwerp voor een 
reglement op de brieven
posterij in Nederlands
Indië ter goedkeuring 
naar Nederland gezon
den Het definitieve re
glement werd in 1862 in 
net Indische staatsblad 



gepubliceerd. 
Het gebruik van postze
gels achtte men in de 
eerste twee voorstellen 
niet efficiënt, omdat post
zegels de administratie 
zouden bemoeilijken. Bij 
inzameling moester 
dan, behalve de adresse
ring, ook op de franke
ring gelet v/orden. Aan
schaf, verantwoording, 
controle op uitgjifte en 
bewaring van de postze
gels onder tropische om-
standigheden stuitten op 
grote bezwaren. Het 
zwaarst woog echter, 
dat bij frankering vooraf 
de controle op de bestel
ling gemist werd. Er 
werd verwezen naar de 
Britse koloniën, waar het 
aantal vermiste poststuk
ken sedert de invoering 
van postzegels was toe
genomen. 

Monopolie 
Het reglement van 1862, 
waarin opgenomen het 
monopolie voor het gou
vernement op alle ver
voer van gesloten en on
gesloten brieven, ont
krachtte voornoemde be
zwaren. Er werd beslo
ten één soort postzegel 
uit te geven in de waarde 
van 10 cent met de beel
tenis van de koning (Wil
lem lil) en behalve de 
waarde-aanduiding het 
inschrift Postzegel Ne-
derlandscb-lnaië. 
Bij de berekening van het 
port werden olie orieven 
tot vijftien gram als enkel 
beschouwd. Het port 
voor elke enkele brief af
komstig van of bestemd 

voor enige plaats in Ne-
derlands-lndië bedroeg 
10 cent, ook voor lokale 
bestemmingen. 
Het port kon op het kan
toor van afzending wor
den voldaan of worden 
gelaten voor rekening 
van de geadresseerde. 
De vooruitbetaling moest 
geschieden met gebruik
making van postzegels, 
die door het gouverne
ment voor iedereen ver
krijgbaar werden ge
steld. De brievenpost 
was aanvankelijk gesteld 
onder het beheer van de 
directeur der Producten 
en Civiele Magazijnen 
maar werd in 1867 
overgebracht naar het 
Departement van Binnen
lands Bestuur. 

Primeur 
In het gehele koninkrijk 
der Nederlanden berust
te het monopolie op het 
brievenvervoer nu bij de 
overheid. Daarbij genoot 
onze kolonie in Oost-ln-
dië de primeur van een 
uniform port, lang voor
dat de posterijen in het 
moederland daartoe in 
1871 overgingen. 
Het monopolie van de 
Staat op het brievenver
voer is in 1989 met de 
verzelfstandiging van het 
Staatsbedrijf der PTT 
zonder 
noemenswaardige te
genstand opgeheven. 
R. Lagerwey 

Rob Lagerwey was museum-as
sistent Brievencollecties bij Het 
Nederlandse PTT Museum, dat 
hij op VUT-gerechtigde leeftijd 
op 1 april 1997 verliet. 

ONDERZOEKERSDAGEN AFDELING POST 
Voor onderzoek in de Nederlandse en buitenland
se postwaarden en poststukken kunt u de studie
zaal van de afdeling Post bezoeken op 15, 22 en 
29 mei, 12 en 26 juni. U moet zich daarvoor eerst 
telefonisch aanmelden (070-3307560), onder op
gave van de aard van het te raadplegen materi
aal. Dan kunnen wij alvast wat voorwerk doen! 

Philatelie op Internet: 

http://wivw. tip. nl/users/Philatelie 

elke dag een nieuw nieuwsfeitje! 

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 -15.00 uur en volgens afspraak) 

USA 
PRI-CANCILS 
GEDURENDE DEZE MAAND KUNNEN WU U EEN 
GROOT AANTAL COLLECTIES AANBIEDEN MET 

DIT GEZOCHTE MATERIAL VAN DE USA. 

EEN WILLEKEURIGE GREEP UIT DE 
BESCHIKBARE COLLECTIES/PARTIJEN PRE-

CANCELS: 

1. COLLECTIE IN INSTEEKBOEK 175-
2. VERZAMELING IN DIK BOEK 325,-
3. DOOS MET DIVERSE BOEKEN 400,-
4. VERZAMELING IN BOEK 225,-
5. COLLECTIE IN INSTEEKBOEK 185-
6. VNL. OUD MATERIAAL IN BOEK 250,-
7. COLLECTIE MET VNL. PAREN 200,-
8. DOOSJE MET DIVERS MATERIAAL 150,-
9. GROOT AANTAL BOEKEN IN DOOS 1200,-

TEVENS EEN GROOT AANTAL ANDERE PARTIJEN 
AANWEZIG VANAF ƒ 50,-. BEZOEK ONS 

KANTOOR OM VRIJBLIJVEND EEN KIJKJE TE 
NEMEN. VRAAG ONZE GRATIS PARTIJENLIJST. 

http://wivw
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In oktober 1995 schreef Roelf 
Boekema uit Den Haag een 
artikel getiteld Preussische Post
expeditionen in den Nieder
landen. Boekema bewees daar
mee weer eens zijn veelzijdig
heid en zijn grote kennis. 
De strekking van mijn reactie 
op dit artikel wijkt in feite niet 
af van de reacties die andere 
publicaties van de heer Boeke
ma in het verleden teweeg 
brachten: ik reageer in eerste 
instantie niet op de incom
pleetheid van de informatie, 
maar op de teneur van het 
stuk. 
Wie onbekend is met het on
derwerp denkt na lezing van 
Boekema's artikel wellicht dat 
met het aan het licht komen 
van de zogenaamde 'Venlo
brief een mysterie is opgelost 
dat tientallen jaren in filatelis
tenland rondwaarde  de heer 
Boekema is tenslotte zoals hij 
zelf zegt al vanaf 1926 met 
deze materie bezig. 
Ik ben zo vrij te stellen dat het 
mysterie nu voor de heer Boeke
ma is opgelost. Voor anderen 
was die oplossing al in 1975 of 
op z'n laatst 1977 binnen 
handbereik. Ik moet dan ook 
concluderen dat de heer Boe
kema zijn huiswerk niet goed 
gedaan heeft. Hij bevestigt dit 
ook zelf in zijn voetnoot van 
de opgave van Grobe. Ik kom 
hier nog op terug. 

ONDERZOEK 1 9 7 5  1 9 7 7 
In het handboek van Grobe 
uit Hannover (1975) wordt 
op bladzijde 422 vermeld: 
'Pruisische post in Holland, 
Venlo met kaststempel en 
Roermond met rondstem
pel ' . Aanleiding tot deze 
meldingen waren stempels 
op postzegels van Pruisen en 
het Norddeutscher Postbezirk. 
Ik gaf destijds te kennen dat 
ik belangstelling had voor 
eventuele brieven van deze 
of andere kantoren. In een 
reactie op mijn meldingen 
van Duitse debourséstempels 
kreeg ik begin 1976 het be
richt dat er een begelei
dingsbrief van een pakje ge
signaleerd was, afkomstig 
van een Duitse soldaat uit 
Sittard, waarop de afzender 
Fahrpostexpedition had ver
meld. Het pakket was blijk
baar persoonlijk afgegeven. 
De brief leidde tot een on
derzoek en ging bovendien 
aan mijn neus voorbij omdat 
hij maar liefst 425 mark op
bracht in een kavel met ver
schillende brieven. 
Het onderzoek had resultaat, 
want in juni 1976 verschenen 
aanvullende meldingen van 
Enschede, Groenio, Sittard en 
Winterswijk, nu onder de titel 
F*reussische Fahrpostagenturen in 
den Niederlanden. Het is deze 
publicatie die de heer Boeke
ma bijna twintig jaar na dato 

OPMERKELUKEONTÜEKWNCa 
OUD NIEUWS ? 
VenloMefniet zo spectaculair als hij lijkt 

C. FRANK, LUNTEREN 
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1. Brief uit 1849 met langstempel Arn/)e/m 2 ! /2 (rechtsboven) en linksonder de ver
melding Expedié21 Dec. 1849parl'entreprisede Van Cend& /.oos(eigen collectie) 
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2. Deze brief werd in 1980 op een Duitse veiling aangeboden. Hij werd op 9 januari 
1852 uit Arnhem (langstempel Amhetn^ naar ÄfitserTond verzonden met de omschrij
ving Transito Preussen 

onder ogen kreeg en die hij 
gebruikte voor het plaatsen 
van de voetnoot in zijn artikel 
van oktober 1995. 
Maar ook mijn eigen speur
tocht leidde tot resultaten. 
Twee brieven, beide envelop
pen als begeleidingsadres 
waarvan één met inhoud, kwa
men boven water. De eerste 
heeft een rondstempel Am
hem uit 1843, de tweede (die 
met inhoud) uit 1849 heeft 
een langstempel. Hierop staat 

de vermelding Expedié 21 Dec. 
1849 par l'entreprise de Van 
Gend & Loos (zie aßeelding 1). 
Beide vondsten werden bij 
Grobe aangemeld; in februari 
1978 werden ze opgenomen 
in de aanvulling op diens pu
blicatie. 
In datzelfde jaar werd onder 
het kopje Nachtrag 8 de mel
ding van Oldenzaal (1867) ge
daan. Het blijkt hier om een 
voorgedrukt formulier zonder 
stempel te gaan. 

KENMERKEN VAN EEN 
PAKKETBEGELEIDINGSBRIEF 
In de tien jaar daarna signa
leerde ik nog drie brieven. In 
1980 werd op een Duitse vei
ling een brief aangeboden van 
9 januari 1852 met langstem
pel (zie aßeelding 2). De brief 
met pakket is uit Arnhem naar 
Zwitserland verzonden met de 
omschrijving Transito Preussen. 
Tot mijn verbazing kreeg ik te 
horen dat in een eerdere vei
ling onder kavel 12789 de vol
gende bescheiden waren ge
veild: een reispas van Van 
Gend en Loos en een Amtsblatt
artikel waarin melding wordt 
gemaakt van de omzetting van 
Arnhem en Enschede tot Post
expedition met ingang van 1 juli 
1825. Dit was aan mijn aan
dacht ontsnapt. 
Een tweede brief, een envelop 
zonder inhoud uit 1847, ver
meldde geen wijze van verzen
ding. De derde echter werd 
op 13 maart 1845 verzonden; 
de brief ging van de firma 
Bunge uit Amsterdam naar 
Dombirn (Oostenrijk), en 
vermeldt p. Schnellwagen (zie 
aßeelding 3). Het gaat om een 
begeleidingsadres zonder ver
dere inhoud. 
Als laatste ontdekking kwam 
de unieke 'Venlobrief onder 
de hamer, en wel op een eer
dere datum dan de heer Boe
kema aanhaalt, namelijk in 
1991 in plaats van 1993) èn op 
een andere veiling; zie aflyeel
ding 4). 

Er zijn nu in totaal zes post
stukken bekend die  behalve 
de kenmerken van Pruissische 
tariefvermeldingen  de vol
gende overeenkomsten verto
nen: 
1. Op de adreszijde wordt mel
ding gemaakt van het meever
zenden van een pakket zoals 
PaketBalen en Beutel; 

2. Op de achterzijde staat het 
specifieke kenmerk van het 
pakket zoals 8, V, AB, GCII en
zovoort; 

3. Op vijf stukken wordt mel
ding gemaakt van een waarde 
of Nachname, bij het zesde stuk 
gaat het om een Probe (waar
schijnlijk een gratis monster). 
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3 Brief van 13 maart 1845 van de firma Bunge uit Amsterdam, die het stuk naar Dorn 
birn (Oostenri)l<) verzond Het gaat om een begeleidingsadres zonder verdere inhoud 
met de aanduiding p Schnellwagen (eigen collectie) 

4 De unieke 'Venlo brieP, die ook door Roelf Boekema m zi|n artikel over de Preussi
sche Postexpeditionen in den Niededanden werd vermeld 

Arnhem 
Enschede 
Roermond 
Sitlard 
Venlo 
Winter5wi|k 
Groenlo 
Groenio 

1 |uli 1825 
1 |uli 1825 
1 maorf 1 852 
16 december 185ó 
8 
1 augustus 1851 
1 |uli 1840 
1 1 1856 tot 31 12 1 856 

Postexpedition Fahrposlomt op Emmerich (type 1 2) 
Postexpedition (type 3) 
Auslandspostanstalt (type 4) 
Postagentur (type 5) 
Postagentur (type 6) 
Postexpedition (type 7) 
Postagentur op Munster tot 1847 
Postexpedition [geen stempels bekend) 

5 Stempeloverzicht, gebaseerd op de gegevens m Deutsche Vorphilatelie Stationskata
log en Nachverwendete Altdeutslandsiempel wan Peter Feuser 

6 Afdrukken van de onder 5 vermelde stempellypen 

ARNfllEIlVl 
14 3 

SITTARU 
U 4 • 4  5 

VF'. NLO 
7 V 'füV 

WINTKRSWYK 
24IQ »784 

De zendingen waren bij het 
aangeven van waarde verze
kerd, zo niet dan kreeg men 
bij vermissing een vergoeding 
overeenkomstig artikel 96 van 
het Wetboek van Koophandel; 

4. Op drie stukken wordt mel
ding gemaakt van vervoer bui
ten de post om, via Van Gend 
Sc Loos Algemene Postwagen 
Onderneming en Schneüwagen. 
Vlogelijk wordt hier de firma 
P Koens en Co DiUigence 

ïxpeditie bedoeld, waarmee 
Ie firma Bunge veel zaken 
ieed. 

\ls we ons baseren op de gege
vens die te vinden zijn in Deut
iche Vorphilatehe Stationskatalog 
(1988) en Nachverwendete AU
leutslandstempel (1995) van Pe
er Feuser dan levert dat het 

stempeloverzicht op dat bij af
beelding 5 te vinden is. De ver
wijzingen tussen haakjes heb
ben betrekking op de bij aßeel
dtng 6getoonde stempeltypen. 

In de Postexpedition werden 
verschillende klassen gehan
teerd. Ik weet echter met of er 
wezenlijke verschillen beston
den tussen Postexpedition, Fahr
postspedition, Fahrpostamt, Post
agentur of Postanstalt. 

HANNOVER 
FAHRPOSTSPEDITION 
In een artikel dat werd gepu
bliceerd door het Geseüschaft 
fur deutsche Postgeschichte vertelt 
dr A. Heinsen meer over het 
kantoor Oldenzaal. In een cir
culaire van het Hannoverischen 
General Post Direktorium van 25 
september 1865 wordt mei

C!W fcVir « A   ■ 'A 
7 Deze brief van 10 lonuari 1866 toont behalve het kenmerkende Hannoverse pakket 
zegel een blauw langstempel Oldenzaal type 8 (collectie dr A Heinsen) 

ding gemaakt van een Hanno
verischen Fahrpostspedition tege
lijk met de opening van de 
spoorweg SalzbergenArnhem 
op 5 oktober 1865. De afge
beelde brief (afbeelding 7) 
van lOjanuari 1866 laat behal
ve het kenmerkende Han
noverse pakketzegel een 
blauw langstempel Oldenzaal 
(type 8) zien. 

STEMPELS OP POSTZEGEL 
Tot slot een overzicht van 
Duitse zegels waarop stempels 
van Nederlandse Fahrpostamter 
zijn geconstateerd. 

Zegeltypen en perioden: 
A  Preussen tot 31121867 
B  Norddeutscher Postbezirk 
vanaf 111868 
C  Deutsches Reich vanaf 11

1872 

moge

Plaats en zegeltypen 
Arnhem: onbekend 
Enschede: onbekend, 
lijk al opgeheven 
Roermond: A en B 
Sittard: A en B 
Venlo: A, B en C 
Winterswijk: onbekend 
Groenlo: onbekend 
Venlo in blauw: B en C 
C. Frank, Lunteren 

Geraadpleegde literatuur: 
Handbuch vdn Grobe (1975), 
Nachtrage op het Handbuch van 
Grobe (19761988), 
Postanstallen und Poststempel 1817 
1867vdn Münzberg (1978), 
Deutsche Vorphilatelie Stationskatalog 
van Feuser (1988), 
Nachverwendete AttDeutschtandStem
pelvan Feuser (1995), 
Artikel in Deutsche Postgeschichte van 
dr A Heinsen 
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GREENPEACE 1 9 7 1 

1996 
Het zilveren jubileum van 
de milieuorganisatie 
Greenpeace DI ij kt ook 
postaal aardig gevierd te 
zijn. In samenwerkinq 
met Greenpeace heen 
een aantal landen spe
ciale jubileumzegels uit
gegeven. Daarvan zijn 
er ook verkrijgbaar in 
postzegelboekjes. Het 
betreft dan steeds twee 
boekjes: één met de serie 
en één met een minivelle
tje. De boekjes zijn alle 
identiek uitgevoerd. De 
organisatie heeft zelfs 
een speciaal bureau, 
Greenpeace Stamps, op
gericht. Op sommige 
tentoonstellingen en gro
te beurzen is dit bureau 
met een stand vertegen
v/oordiqd. 
HoeweLpubliciteit een 
sterke troef is bij Green
peace, is men er aardig 
in geslaagd de postzege
luitgiften enige tijd ver
borgen te houden. Pas 
twee uitgiften kon ik in 
een eerder nummer mel
den. Verder in deze bij
drage treft u er nog twee 
aan. En hieronder een 
compleet overzicht: 

Madagascar: 
30 januari 1996 
Rainbow Warrior I 

Tsjaad: 
15 juli 1996 
Koraalriffen 

Sao Tomé & Principe: 
5 augustus 1996 
Klimaatomslag doodt 

Brits Guyana: 
5 augustus 1996 
Ballonnen actie 

Cambodja: 
23 december 1996 
Helicopters van Green
peace 

Laos: 
^ 27 december 1996 
^ Actie voor schildpadden 

— Roemenië: 
s januari 1997 
s Greenpeace 

2 Zelfs de uitgifte van een 
=Ë speciale Greenpeaceca

talogus is al aanqekon

3?2 ^'9^
TERUG IN DE TIJD? 
Bij de beschrijving van 
het nieuwe uitgiften van 
Slowakije, in het april

nummer, ging ik goed in 
de fout. Ik was weer even 
terug in het ongedeelde 
Tsjechoslowakiie, want ik 
haalde de uitgiften volle
dig door elkaar. Het ex
cuus dat ik voor beide 
landen één (Tsjechische) 
bron heb, komt ongetwij
feld erg zwak over! 
Voor de duidelijkheid 
worden alle nieuwe uit
giften van zowel Tsjechië 
als Slowakije hieronder, 
in de rubrieV Nieuwe uit
giften, nogmaals ge
meld. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Grootformaat boekje 
Het op 27 februari in 
Australië verschenen 
postzegelboekje Classic 
cars blijkt vergezeld te 
gaan van een nieuw 
product: de prestige col
lection. Dit is een groot
formaat boekje, dat be
halve viermaal de serie 
ook veel informatie in 
woord en beeld over de 
Australische automo
bielindustrie bevat. 
Daarnaast bevat het ook 
nog twee postage pre
paid kaarten met an
sichten uit 1938 en 
1958. 

Brazilië 
Vliegtuigboekje 
De uitgifte van het al eer
der door mij voor de
cember 1996 aangekon
digde Braziliaanse boek
je met afbeeldingen van 
vliegtuigen is voor onbe
paalde tijd uitgesteld. 
Het boekje zaftien post
zegels (twee series) van 
elk $ 0 . 1 5 bevatten. Ook 
is de oplage al meege
deeld: 100.000 stuks. 

BritsGuyana 
Greenpeace 
BritsGuvana schaart 
zich onder de landen die 
het zilveren jubileum van 
milieuorganisatie 
Greenpeace met de uit
gifte van twee postzegel
boekjes luister bij zetten. 
De zegels schenken aan
dacht aan de Green
peoceballonnenactie. 
Het ene boekje bevat vier 
zegels met kleurige Gr
eenpeoceballonnen in 
de waarden $ 8.50, 
$ 5 0 , $ 1 0 0 en $ 3 0 0 . 
Het andere heeft een mi
nivelletje als inhoud met 
één ballonnenzegel van 
$ 5 0 0 . 

Canada 
Quebec en Fleurs 97 
Ter gelegenheid van de 
in april gehouden ten
toonstelling van bloemen 
en sierplanten Quebec 
en Fleurs 97 gaf de post
dienst van Canada op 4 
april een zegel van 
45 cent uit met de af
beelding van een blauwe 
papaver. 
De tentoonstelling duur
de slechts tien dagen. 
Het was voor de derde 
maal in 187 jaar tijd dat 
er in NoordAmerika 
zo'n bloemenfeest werd 
georganiseerd. De aller
eerste expositie werd in 
1809 in België gehou
den, in de tuinen van 
Frascati. 
De postzegel is verkrijg
baar in boekjes van 
twaalf stuks. 
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De voorzijde van hef nieuwe 
Canadese postzegelboekje. 

Chili 
Heks op postzegel 
Op 30 januari versche
nen in Chili drie perma
nente postzegels met af
beeldingen van figuren 
uit de Chileense mytholo
gie. De zegel van $ 110, 
met een afbeelding van 
La Fiura (De Heks), komt 
ook in boekjes voor. Zo
als gewoonlijk zijn het 
twee boekjes: één met 
normale zegels in oranje 
en zwart en één met 
DS/20zegels voor 
grootverbruikers in 
groen en zwart. Ook de 
kaftjes zijn verschillend 
in kleur: 
rood/geel/blauw, res
pectievelijk groen/ 
blauw. 

Frankrijk 
Dag van de brief 
Al tweemaal eerder gaf 
Frankrijk boekjes uit met 
postzegels die het schrij
ven van brieven moesten 
aanmoedigen. Het begon 
in 1988 met La Commu
nication, waarna in 
1994 P/a/'s/rd'Écnre 
volgde. En nu, op 12 mei 
1997, krijgen we dan La 
Lettre. 
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Het Franse boekie bevat een ze
gelstrip waarin de reis van een 
brief wordt geschetst 

Het boekje bevat twaalf 
zelfklevende postzegels 
van 3.00 f. Het gaat om 
tweemaal zes zegels 
waarin de reis van de 
brief wordt afgebeeld: 
het schrijven van de 
brief, het posten, het 

transport, de bezorging, 
de ontvangst en het vers

linden van een lang epis

tel. 

GroohBrittannië 
Nieuwe uitvoering 
Machinzegels 
De lagere waarden in de 
Britse Machinserie on
dergaan vanaf april van 
dit jaar als gevolg van 
een nieuwe techniek bij 
het vervaardigden van 
de drukcilinders een op
vallende verandering. 
Men is namelijk overge
stapt op het computerge
stuurd rasteren, zodat 
het beeld niet meer 
wordt ontsierd door vlek
jes of andere ongere
geldheden. Tegelijkertijd 
is ook het ontwerp van 
Machin vernieuwd en 
gebruikte men voortaan 
Tay flatgom, een lichter 
gekleurde gom zonder 
dextrine. 
Men kon deze verande
ringen doorvoeren door
dat het gehele orderpak
ket voor de diverse druk
kerijen radicaal gewij
zigd is. 
De gevolgen voor de 
postzegelboekjes zijn nu 
iets duidelijker. Behalve 
de op 21 april versche
nen boekjes met tien 
1st C/asszegels in goud 
(vervaardigd door zowel 
Harrison ais Walsall), 
volgde op 29 april een 
boeKJe met tien 
2nd C/osszegels (Harris
on). Op 26 augustus 
brandt drukkerij Walsall 
weer los: viermaal 
?stC/oss, viermaal 
2nd Class, viermaal 
37 p. en viermaal 63 p. 

Hongkong 
Kon inginneboekjes 
Menig lezer zal de prijs
explosie van postzegels 
(en boekjes) in een aan
tal landen in het Verre 
Oosten niet ontgaan 
zijn. Nauw daarmee sa
men hangt de ongebrei
delde aankoopwoede 
van handelaren in Hong
kong. In de postzegel
producten van met name 
de Volksrepubliek China, 
Macao, Hongkong en 
ZuidKorea heeft men 
kennelijk meer vertrou
wen dan in een goedge
vuld spaarbankboekje. 
Deze toenemende'specu
latie leidde zelfs tot ver
traging in de uitlevering 
van nieuwe uitgiften aan 
buitenlandse afnemers. 



Op dit moment (begin 
april) heeft bijvoorbeeld 
noa geen enkele Wester
se handelaar de groot
formaat boekjes van fe
bruari ontvangen. 
Verrassend genoeg be
gon de postadmistratie 
van Hongkong in maart 
wel met de verspreiding 
van drie boekjes met 
permanente zegels: 
tienmaal $ 1.30, 
$ 2.50 en $ 3 . 1 0 Het 
gaat om nog de oude 
serie mèt de koningin. 
Het lukte me niet een 
uitgiftedatum te krijgen, 
maar die moet ergens 
eind 1996 liggen. Al 
tweemaal eerder, in 
1994 en 1995, ver
scheen er zo'n trio. 
Over nieuwe boekjes 
zonder de koningin is me 
nog niets bekend. Mis
schien heeft de post nog 
geen tijd gehad om 
daarover na te denken. 

Ierland 
Nieuw automaaé)oekje 
Het nieuwe automaat
boekje van £ 1. , met als 
inhoud driemaal 32 p. 
en éénmaal 4 p., ver
scheen op 6 maart. De 
hoge waarde is die van 
de dit jaar gestarte vo
gelserie (roodborstje), de 
lage waarde is nog uit 
de oude serie cultuur
schatten (afgebeeld is 
een voedselkorf). Ook op 
de voorzijde van het 
boekje staat een rood
borstje afgebeeld. 
Grootformaat vuurtoren
boekje 
Het grootformaat vuurto
renboekje, prijs £ 4.64, 
komt uit op 1 juli. 

Israël 
Paardensport 
Op 12 februari gaf de 
postdienst van Israël twee 
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Het sportpostzegelboek|e geeft 
op de voorzi|de van de omslag 
een voetballend |onget|e 

sportzegels uit. Eén van 
beide, de zegel van 
1.10 NIS, toont hoe rui
ter en paard een hinder
nis nemen. Deze zegel is 
ook verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. De in
houd bestaat uit een vel
letje van twintig zeqels: 
tweemaal tien têtebêche. 

JERSEY 
Eilandspelen 1997 
De zevende Eilandspelen 
worden ditmaal op Jer
sey gehouden: zo n 
2000 atleten en officials 
zullen tussen 28 juni en 4 
juli aanwezig zijn. In 
veertien takken van sport 
wordt er gestreden. 
De postdienst geeft ter 
gelegenheid van dit 
tweejaarlijks evenement 
een serie van zes postze
gels uit. Ook verschijnt er 
een grootformaat boekje 
waarin de serie viermaal 
een plaatsje krijgt. 
Thema's zijn wielrennen 
(20 p.), boogschieten 
(24 p.), windsurfen 
(31 p.), gymnastiek 
(37 p.), volleyball (43 p.) 
en atletiek (63 p.). De 
uitgiftedatum van serie 
en Doekje is de ope

: 
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'e zes zegels van de Eilandspelen 

ningsdag van de spelen: 
28 juni. De prijs van het 
boekje bedraagt £ 8.72. 
De postdienst van Jersey 
is ook op Internet te vin
den. Voor meer informa
tie: 
http://www.jersey.post.i 
tl.net 

Namibië 
ZuidwestAfrika 
Het vroegere Zuidwest

Afrika gaf in 1985 en 
1986 zijn eerste boekjes 
uit. Op beide boekjes 
sierde een buffelkop de 
voorzijde. 
Het gebied werd  als 
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De post van Namibië schuwt de 
commercie met op de voorzi|de 
overheerst een CocaCola recla
me, Toyota vult de achterkant 

Namibië  zelfstanding 
op 21 maart 1990. Dat 
leverde in 1995 een spe
ciale postzegel op 'On
afhankelijkheid 1990
1995'. En nu zijn we 
waar we zijn moeten: in 
1996 gaf de nieuwe 
staat een boekje uit met 
tien van deze postzegels. 
De postzegels zijn zon
der waaroeaanduiding, 
maar met de vermelding 
standardised mail. De 
zegelwaarde is nu 35 c. 

Noorweqen 
Tber/sferiDoet/es 
Het is de laatste jaren 
gebruikelijk dat Noorwe
gen in het voorjaar drie 
postzegelboekjes uitgeeft 
met toeristische motie
ven. Ook nu is dat weer 
het geval. 

de grote postzegelten
toonstelling Norwex 97, 
16 april, verscheen het 
derde en laatste speciale 
postzegelboekje dat 
aandacht schenkt aan de 
geschiedenis van het 
Noorse postbedrijf. 
Het laatste boekie belicht 
vooral de naoorlogse pe
riode. De acht zegels in 
het boek"|e laten nieuwe 
ontwikkelingen zien en 
schenken aandacht aan 
bepaalde belangrijke ge
beurtenissen tussen de 
wederopbouw in 1945 
en de opening van de 
Winterspelen in 1994. 
De bijbehorende teksten 
zijn te vinden op de ze
gelranden. 
Er zijn 1.200.000 boek
jes vervaardigd. 

Portugal 
Antidrugs 
In het kader van een na
tionale antidrugscam
pagne kwam Portugal op 
20 rebruari met een spe
ciale postzegel. Op de 
zegel van 80 e. staat een 
stripfiguur afgebeeld met 
een veelkleurige bloem 

ningsdatum was 12 
maart. De boekjes bevat
ten tien zegels van 49 en 
tien van 80 e. 

Sao Tomé & Principe 
Klimaafomslag doodt 
Ook de voormalige Por
tugese kolonie St. Tho
mas en Prins Eiland, 
twee eilanden in de Golf 
van Guinee, besteedden 
aandacht aan de zilve
ren jubileum van Green
peace. Op 5 augustus 
van het afgelopen ĵ aar 
blijken er twee boeKJes 
uitgegeven te zijn. het 
ene bevat vier postzegels 
van 50 d. (leeuw, tijger, 
leguaan en panda) en 
het andere een minivel
letje met één postzegel 
van 50 d. (olifant). Het 
gaat om de eerste postze
gelboekjes van dit land. 

Singapore 
Riksja 
Uit de op 19 maart in 
Singapore verschenen se
rie transportmiddelen is 
een postzegel (die zonder 
waardeaanduiding: For 
Local Addresses On/y) 

Nee tegen drugs  Ja tegen het leven, het kaft|e van het Portugese 
ontidrugs boek|e 

in de hand. Twee naar 
elkaar reikende handen 
en de tekst Nee tegen 
drugs  ja tegen het le
ven completeren het 
beeld. 

Zegelinhoud van het derde en laatste Noorse boek|e ter gelegenheid 
van de 350e ver|aardag van de postdienst 

Op 16 april verschenen 
ze: tienmaal 4.30 k. (de 
oude mijnstad Roros), 
tienmaal 5.00 k. (de Fa
erder vuurtoren) en tien
maal 6.00 k (het vissers
dorpje Nusfjord op de 
Lofoten). Het eerste boek
je heeft een oplage van 
500.000 stuks, de beide 
andere elk 600.000. 

350 Jaar Noorse post 
Op de openingsdag van 

De zegel is alleen in 
boekjes te koop: een 
strip van vijf vormt de in
houd van één zo'n boek
je. De oplage bedraagt 
500.000 stuks. 

Beroepen uit de negen
tiende eeuw 
Voor de derde maal 
kwam weer twee boekjes 
uit, waarin beroepen uit 
de vorige eeuw afge
beeld zijn. De verschij

ook verkrijgbaar in een 
boekje. Het boekje bevat 
tien zelfklevende postze
gels met de afbeelding 
van een riksja. Het tarief 
voor lokale post bedraagt 
op dit moment 22 c. 

Slowakije 
Paasboekje 
Op 15 februari gaf de 
post van Slowakije een 
boekje uit met tien zegels 
van 3 k. Daarop zijn de 
traditionele paasmotie
ven in een moderne uit
voering te zien. Het ^ 
boekje heeft een oplage °
van 7.000 stuks. 
Verder zouden dit jaar 
nog de volgende boekjes s 
verschijnen: kunsttriën ^ 
nale (19 juni); biënnale ^ 
kinderboekillustraties en 2 
watermolens (5 augus ï 
tus) en Dag van de Post

zegel (18 december). 919 

Thailand 
Boekjesstroom 
De uitgifte van postzegel
boekjes gaat in Thailand 

http://www.jersey.post.i
http://tl.net


gestaag verder. Vrijwel 
elke postzegel van 2 b. is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje. Zo'n boekje be
vat dan steeds een stripje 
van vijf zegels. 
Hieronder volgt een 
overzicht van de sinds 
begin december versche
nen boekjes. De volg
nummers zijn die van de 
World Booklet 
Catalogue, een uitgave 
van de Nederlandse ver
eniging Postaumaat. 

Nr. Datum 
259 05-12-1996 

260 n-12-1996 
261 01-01-1997 

262/ 11-01-1997 
63 
264 25-02-1997 

265 25-02-1997 

266/ 26-03-1997 
67 

268 01-04-1997 

269 13-04-1997 

Omschrijving 
Koning Bhumi-
bol Aaulyadei 
(Roma IX), 
nieuw ontwerp 
5 0 Jaar Unicef 
100 Jaar Maho-
vai iravudh 
Schooi (provin
cie Songkhia) 
Dag van het 
Kind 1997 
2 0 loor moder
nisering post 
standbeeld prins 
Bhonurangsi 
8 0 |aar 
Universiteit 
van Chulalong-
korn 
8 4 |aar Spaar
bank Regering 
Songkran-dag 
1997 (vroeger 
Thais nieuw|aar) 

Tsjechië 
Beschermde bloemen 
Er z i jn in de m a a n d 
maar t doo r de Tsjechi-

i sou rH AfRICAN POST OFFICE • MEDIA RELEASE i 
WATER DAY 1997 

DATE OF ISSUE 07 03 1997 ' ^ DESIGNER, DFNIS M U R n i Y 

Het velletje Water Day 1997 uit het nieuwe Zuid-Afrikaanse boekje 

sehe post nogal v/at 
boekjes uitgegeven. Al
lereerst op 12 maart vier 
boekjes met afbeeldingen 
van beschermde bloe
men. Ze bevatten elk vijf 
zegels: 3.60,4.00, 5.00 
en 8.00 k. De oplage be
draagt 13.000 van elk. 
Op dezelfde datum ver
scheen, in een aantal 
van 18.000 stuks, een 
boekje met vijf paasze-
gels van 3.00 k. Op de 
zegels staat de paashaas 
prominent afgebeeld. 
Later die maand, op de 
26ste, volgde een wen-
senboekje met vijf post
zegels van 4.00 k. 
Voodopig houdt men het 
daarbij. Mijn bron deelt 
wel mee dot er nog nieu
we boekjes zullen ver
schijnen op 10 septem
ber (cartoons), 8 oktober 

(oude voertuigen) en 12 
november (Kerstmis). 

Zuid-Afrika 
Dag van hef water 1997 
In Zuid-Afrika regent het 
niet zo vaak en ook niet 
regelmatig. Er circuleren 
al voorspellingen over 
een waterstress in het 
jaar 2000 en een abso
lute waterschaarste in 
2025. Het ministerie van 
Waterv/ese en Bosbou is 
al druk doende de water
bronnen beter te beheren 
en zet een project op dat 
tot waterbesparing moet 
leiden. 
De postdienst droeg een 
steentje bij door op 22 
maart een postzegel
boekje uit te geven waar
in de bevolking tot wa
terbesparing opgeroe
pen wordt. Het boekje 

bevat twee strips van elk 
vijf zegels. De zegels 
dragen geen waarde, 
maar wel de vermelding 
Standard Postage (mo
menteel 7 rand). 

Zwitserland 
Pro Patria 1997 
In 1996 startte de Zwit
serse post in samenwer
king met de stichting Pro 
Patria met een vierjarige 
postzegelcyclus 'Cultuur

goed en landschap'. Eén 
van de zegels, die van 
90 rappen, geeft een 
beeld van het Kartuizer 
klooster in Ittingen. Het is 
één van de oudste en 
fraaiste complexen van 
deze soort. Al in de vori
ge eeuw was het niet lan
ger meer als klooster in 
gebruik en na een gron
dige restauratie wordt het 
momenteel veel gebruikt 
voor uitstapjes en semi
nars; het herbergt diverse 
instellingen, waaronder 
enige musea. 
Tien exemplaren van de 
zegel van 90 r. vormen 
de inhoud van een post
zegelboekje dat bij de 
stichting Pro Patria, op 
alle postkantoren en bij 
de handel gekocht kan 
worden. De verkoopprijs 
is 13.80 f. (tienmaal 
90-K40 r. plus 80 r. ver-
vaordigingskosten). 

Het nieuv/e Zwitserse Pro Potn'o-boekje verscheen dit |aar op 13 mei 

h 

VAN LOKVEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

In onze 37e veiling, welke zal worden 
gehouden op zaterdag 24 mei a.s.: 
- afdeling Nederland en O.G.D. waarbij diverse betere vooroorlogs. 

- betere nrs. en series buitenland. 

- circa 600 verzamelingen, posten en partijen, waarbij enorm goed Frankrijk 
en koloniën, Engelse koloniën en vanzelfsprekend Nederland en O.G.D. 

De rijk geïllustreerde catalogus wordt u na overmaking van f 1 5,-
(giro 4600298) gaarne toegezonden. 

postzegelveilingen vof 

Beëdigd Makelaar-Taxateur < ^ ^ ' ' ^ ' " " * ^ \ 

Buitentiaven 5 
521 1 TP 's-Hertogenboschi 
Tel. 073 -612 20 33 
Fax 073 -613 67 39 

,,.T5lü2-*tj 
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ALPHENSEBAAN35 
(met ruime GRATIS parkeergelegenheid) 

5126PRGILZE 
U ONTVANGT TEGELIJK MET ONZE BROCHURES 

EEN ROUTEBESCHRIJVING 
(ook goed bereikbaar vanuit België) 

EEN TELEFOONTJE OF EEN KAARTJE IS 
VOLDOENDE 

TEL, 0161-453588 FAX 0161-453468 

FRANKPOST 
"GILZE" 

H E T C E N T R U M V O O R A L U W 
K I L O WAAR, P A K K E T T E N 

E N M O T I E F S E R I E S 

99 G I L Z E ' ^ - B E S T E L L I J N (van lo.oo tot 22.00). 0 1 6 1 - 4 5 3 7 5 5 
Van 10 tot 30 mei ontvangen al onze klanten bij een bestelling van 

tenminste ƒ 100 - een G R A T I S I N S T E E K B O E K 

Z E V E N K L A P P E R o p K I L O W A A R 
Bij aankoop van tenminste 7 x 100 gram ontvangt u (in dezelfde periode) 15% korting! 

Op alle dozen - zowel CONTINENT-, OPRUIM-, als AVONTUURDOZEN - , 
ontvangt u in alle prijsklassen 10% KORTING. 

lEIIür JJUJNIKDIE-IPAIKIKIür 
Speciaal voor de jeugd! Bestaande uit: 250 gram onafgeweekte zegels van de gehele 

WERELD; 1000 verschillende afgeweekte zegels van de gehele WERELD; 
20 complete SERIES/BLOKKEN, een VERGROOTGLAS; een PINCET en een 

INSTEEKBOEK. Inclusief verzendkosten ƒ 50,- (afhaaiprijs: ƒ 45,- + verrassing) 
VRAAG ONZE UITGEBREIDE GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN PAKKETTEN EN KILOWAAR AAN 

GIRO - 4891639 BANK - 867300574 

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

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

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' 

T H E N o . 1 G B M A I L - O R D E R PEOPLE!! 

rthurRyan CS, Co. 
OF RICHMOND 
2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW91DY. 
TELEPHONE,-0044 181940 7777 FAX:-0044 181940 7755 D 375 
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HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDA6VAN9 17UUR 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 Grieks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Gibraltar 
Groenland 
Ierland 
Israel 
Italië 
Malta 
Monaco 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Palestina 
Portugal 
San Marino 
Spanje 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 

50,

40,

7,

189,

134,

44,

30,

75,

90,

106,

106,

140,

134,

98,

117,

4 2 

231, 

243,

9 1 , 

57,

214,

114,

1 2 7 

8 9 

85,

1 3 7 

NIEUWE OOSTEUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 
ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 
ARMENIË 
AZERBAIDZJAN 
GEORGIË 
KARABACH 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
UZBEKISTAN 
WIT RUSLAND 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAAL 

7

6 

4 0 

14

2 0 

19

1 1 

102

31

1160

1

86

13

37

17

3

12

32

67

4 6 

BESTELPREMIE 
Bij bestelling van tenminste 60,-

WATERIIIIERKZOEKER 

MORLEYBRIGHT 

INSTATECTOR 

van 59,- voor slechts 39,50 

44

129

2 8 

48

62

24

18

7

74

48

42

8 

35

20

37

76

37

3 1 

146

14 

38

135

253

28

4 1 

16

15

417

7 5 

4 1 

4 5 

37

32

68

218

182

169

100

238

104

30

99

20

95

57

30

33

44

2 4 

6 2 

3 5 

64 
193

45

105

189

2 1 

165

149

14

4 8 

7 0 

188

6 7 

9 1 

5 6 

157

365

163

313

650

265

105

1574

264

817

342

134

119

222

657

344

323

219

136

152

TENTOONSTELLING 
" INDONESIA ' 9 6 " 

3 tentoonstellingsblokken 
KOMPLETESET115,

wederom kleine oplage 
beperkte voorraad, op=op 

B R A N D K A S T E N e n K L U I Z E N V R A A G D O C U M E N T A T I E 
OOSTEUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw/ mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

* * 
6 4 
7 4 
7 8 
9 0 
8 4 
8 1 
6 6 
91 
8 4 
7 8 

® 
5 4 -
6 1 -
6 0 -
7 3 -
6 5 -
6 6 -
5 0 -
7 3 -
6 9 -
6 1 

70/79 775,- 625,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

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

80/89 685.

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 
postfris 2115,

gestempeld 1790,

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

Hr* 
65-
75-
102-
75-
72-

217-
82-
128-
317-
166-

13 
35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-

274-
132-

70/79 1275,- 950,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 -
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 -
1 0 2 
1 4 9 

9 9 
1 6 4 
1 2 4 
2 5 6 

9 2 
2 1 0 

3 2 -

80/89 1625.- 1375.-

1990 
1991 
1992 

2 9 
2 9 
3 4 

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950,

gestempeld 23S0,

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

** 
104-
8 5 -
6 2 -

213-
198-
5 2 -
5 7 -
5 2 -
41 -
41 -

© 
52-
38-
33-

179-
164-
23-
23-
22-
18-
17-

60/69 890.- 549.-

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** O 
177- 89-
201- 138-
245 - 236 -
127- 67-
426 - 462 -
197- 108-
149- 79-
127- 65-
159- 77-
116- 68-

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

38-
54-
56-
73-
58-
47-
29-
28-
46-

17-
25-
24-
30-
35-
18-
15-
12-
19-
79-

70/79 519,- 269.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

43-
47-
74-
47-
49-
35-
80-
71 -
64-
42-

14-
21-
39-
24-
19-
15-
37-
50-
43-
44-

80/89 539.- 298.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

3 4 
4 4 
5 9 
7 2 
4 8 
51 
7 2 

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

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 2260,

gestempeld 1335,

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

88-
83-
111 -
88-
99-
71 -
149-
149-
129-
90-

46-
41 -
61 
46-
56-
36-
49-
84-
74-
51 -

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

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

109-

49-
46-
46-
55-
38-
38-
45-
60-
58-

80/89 849.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

149

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

1 4 9 

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 4275,

gestempeld 2525,

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfns 

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

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

375,— 

F D C 

4 9 
3 2 
4 0 
39,
43, 
40,
42,
39,
38,
43 , 
38,

430, 

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

nummer postfris gestempeld 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 

56 25 
6 — 
1125 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
5 50 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
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 
6 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 60 
3 35 
3 60 
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 

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

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
16 

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

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

164 stuks ƒ 8 0 0 , -

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

1 5 -
6b 210-
6c 65-

65 — 
12 — 
5 25 
7 60 

6fQ 85 — 
7a 7 50 

7bF 
Ba 
Bb 
Bc 
BaF 
BbF 
8cF 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9cF 

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

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

16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

9clF 130 — 
9eF 190 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 3 75 

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

26a 5 75 
27a 5 26 
27b 6 — 
28 5 25 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 26 
35 14 50 
36 1125 
37 30 — 
38 13 25 
39 11 25 
40 11 25 
41 1125 
42a 15 — 
43a 6 25 
43b 5 25 
43c 5 26 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 25 
46 1125 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,-

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

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

30 — 
24 50 
30 — 
20 75 
20 75 
18 75 
18 75 
18 75 
i e 
l e — 

KOLLEKTIE 
10 stuks 210, -

AUTOMAATSTROKEN 

1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
l i s t 
2s t 
3st 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82,-
2 % K O R T I N G BIJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 

VATICAAN postfris 

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

1 0 -
4 -

1 0 -
5 -

1 4 -
9 -

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

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

76-
60-
99-

148-
98-
85-

100-
85-
76-
78-
89-
8 3 -

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 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 postfris 
1972/1995 1825,-

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wij leveren alle nieuwe 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. 

a 

u 
II II 
: ® 
Cat 

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

3 

il 
S o 
J ® 
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 

OVERZEE 
l U ^ 

oc — 
UJ 1— 
o — 
UJ ^ 

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,-

a 
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 , 

58 , 

39 , 

5 3 

4 8 

4 5 

459, -

7 4 

8 7 

7 4 

8 0 

6 6 

8 6 

1590,-

UJ 

•< 
:|1J 

U I 

O 
O 
SB 

Zonnebloem 
• • 

14,
8,
5,
6,

11.
10,
7,
9,
8,

14,

89,-

17
13,
16,
15,

152,

82,
50,
41,
38,
76 

490,-

99,
105,
107,
110,
183,

98,
118,
131,
108,
109,

1145,-

122,
122,
180,-
186,
182,
172,

2620,-

1 
CC 
U I 

a 
Yven 

** 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

45 , 

11 

1 0 

245, -

11 

8 

9 

2 0 

2 6 

2 9 

345, 

■k-k 
49, -
29 , -
13,-

8 , -
13,-

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

208,

473,-

263,
160,-
137,-
252,
123,-

204,-

272,
84,-
83, -

250,

1810,-

2 5 1 , 
508,
202, 
226,

57,-

49, -

93, -
397,
363,
1 3 1 , 

2255,-

86, 
116,
127,
1 2 1 , 

98 , 
2 2 1 , 

5295,-

m 
oc 
111 -» 

Yvert 
** 

220
85 

295,

133
5 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 
51 

495-

5 5 
5 7 
6 8 
8 2 

109
9 9 

1555,-

El 

oc 

cc 
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,-

t 
u. 
O 
U I 
S2 

Yvert 

** 

3 9 
2 0 
1 4 
3 6 

9 
3 6 , 
1 4 
2 4 

185,-

4 2 

3 6 

4 6 , 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

5 5 

4 7 

, 6 5 

510 , -

55 , 

9 4 

5 4 

1 0 2 

8 3 

1 0 1 

1160,-

•U l 

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,-

oc 
U I 

u . 

Yvert 

• • 

4 5 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

139,-

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 , 

39 , 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, -

3 8 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

8 0 

865, 

IROPA 
o 
cc 
BQ 
E 
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,-

ca 

t 
U I 
o 
UJ 

Yvert 
• • 

20,-
6,-

56,-
40,-
47,-

32,-
6 1 

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,-

116,-
136,
173,
165,
98,-

121 , 

2750,-

oc 

UJ 
1 -
<n 
o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
15,
16,

15,
17,
17,
20,
19,

165,-

18,
18,
21, 
24,
30,

29,
30,
28,
30,
36,

259,-

35,
37,
38,
40,
41, 

43,
43,
46,
45,
46,

405,-

50,
52,
49,
62,
69
84

1175,- 1 

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 , 

4 2 

3 1 

29 , 

2 1 

3 8 

2 2 

670 , 

111 
O 

Yvert 

27

27 , 

1 5 

1 6 

1 2 

12,

1 7 

2 1 

1 5 

1 4 

1 7 

1 4 

149,-

11 

1 2 

1 5 

2 9 

2 0 

4 1 

3 0 

3 0 

2 3 

3 9 

245,-

4 3 

4 4 

4 7 

3 5 

4 8 

3 9 

660,-

U I 

1 
Yvert 

• • 

5 

1 7 

22 , 

1 0 

9 

1 7 

3 0 

2 7 

3 9 

2 7 

2 6 

2 0 

3 4 

235, -

4 9 

4 8 

3 5 

5 0 

3 6 

510, -

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 6 4 bladzijden 

BIJ grotere aanta l len lagere pnjzen ' 
Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
Wit te bladz 29,50 2 8 ,  2 7 ,  2 6 , 

Zw/arte b ladz 39,50 3 8 ,  3 7 ,  3 6 , 

UJ 
1— 
o 
U I 

vlichel 
* • 

27, 
26 , 
19,
17,
24 , 

12,
24, 
14,
19,
20 , 

198,-

23, 
25, 
29 , 
32, 
35, 

38 , 
29 , 
38 , 
47 , 

3 1 , 

320,-

35,
42 , 
39 , 
44 , 
44 , 

4 1 , 
42, 
50, 
46,
56,

430, -

53,
53 , 
65, 
65, 
89,
89,

350,-

—■ 
oc 
UJ 
1— 

IM 
Michel 
• • 

88, 
3 1 , 
72 , 
19,
18,

18,

25, 

20 , 

20 , 

1 9 

325,-

23, 
23 , 
3 1 , 
44 , 

158,

22 , 
50 , 
37 , 
32 , 
36 , 

445,-

38, 
46 , 
44 , 
52 , 
42 , 

52 , 
62 , 
49 , 
55,
55, 

485, -

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

1675,-

JAARGANGEN, SERIES 
A r t r x E T K i 

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,

245,- 199,-

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

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

685,- 422,-

65, 33,
138, 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,
161,  139,

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,- 949,-

1520,- 1525,-

DDR 
Michel 

* • © 
88,- 87,-

109,- 176,-
77,- 92,-

189,- 155,-
7 1 , - 45,-

7 1 , - 55,-
68,- 51 , -
65,- 55,-
63,- 49,-
87,- 76,-

865,- 8 4 a -

53,- 4 8 
52,- 49,-
55,- 39,-
63,- 54,-
54,- 49,-

6 1 , - 55,-
64,- 57,-
76,- 74,-
68,- 62,-
80,- 6 6 

610,- 539,-

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

9 1 , - 79,-
67,- 60,-
77,- 68,-
78,- 82

105, 96,-

925,- 790,-

2340,- 2115,-

1 REUZENPAKKET POSTZEGELS 

V€ 
^ 

10.000 
»rschillende afgeweekte zegels 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts Z 4 9 j ^ 
WIJ KOPEN 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
RUN 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van franl<eerwaarde, 

=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 

3IE ƒ 3,50 p i 00 Fr 
MKRIJK ƒ 0,17 p Franc 
D f 0.80 D Mark 

VER STATEN / 1 , 1 5 p $ 
ARUBA ƒ 0,60 p gid 
ZWITSERL f 0.85 D 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 
ZONNEBLOEM-IVIICHEL-EUROCAT.I 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

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

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

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

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

56ffl6 

CEPT 
• • 
6 1 1 -
165,-

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 -
105 -
156 -
149 -
125 -
1 6 2 -
147 -
112-
107-

1475,-
1 3 2 -
196 -
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 -
1 2 -
1 0 -

2 1 4 -

«5, -
33-
43-
50-
42-
42-
35-
40-
45-
78-
60-

459,-
60-

265-
73-

108-
115-
94-

145-
127-
92-
88-

1145,-
111-
159-
207-
176-
209-
224-
213-
229-
254-
208-

1950,-
237-
472-
265-
253-
195-
219-

5450,-

MEELOPERS | 
** 
5 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-
6 -
8 -

1 3 -
1 4 -
6 -

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

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

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

405,-
4 0 -
4 8 -

114 -
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
105 -
9 6 -

885,-
32C-
1 8 2 -

4 1 -
4 6 -

1 7 0 -
139 -

2500,-

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

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

9 -

® 
3 4 -

1 0 -
5 2 -
1 1 -

105,-
3 -
5 -

1 3 -
1 3 -
6 -
8 -

2 9 -
1 3 -
35,-
75,-

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 -
1 4 4 -
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 GLORIE T E L E F O O N 0252 524352 
Hoogewer fs t raa t 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: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
ALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
)RUITBETALING: Bi| vooruitbetaling altijd 2 % korting, bi] de bestelling girobetaalkaart of 

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

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

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 

1 

377 



IIIIEUWE_ urrGiFTEni SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEUER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dal zeggen dot de gegevens von 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von moort (3) 
op bladzi|de 223 
AIS bi| een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschrijving 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 
lijke emissies in tentoonstellingscollec-
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
Afbeelding melding 4/298. 

ALDERNEY (Guernsey) 
2-1 - ' 9 7 . Frankeerzegels flora en 
fauna. 
18,25,26 p.Resp.Buddlejo da-
vidii en Agiais urticoe (vlinder), 
Matthiola Incana en Anthus petro-
sus (vogel), Calysteqio soldanello 
en Ammophila sabulosa (wesp). 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 4/298. 

BELGIË 
Zie de rubriek 'Verzamelgebied 
België' elders in dit nummer. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 4/298. 
5-5 - '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
15,30 c. Resp. 'het meisje met de 
lange vlecht', 'man met zeis vecht 
met ridderfiguur' (vogel, kerkje). 

DENEMARKEN 
15-5 - '97 . Spoorwegverbinding 
over de Grote Belt. 
3.75,4.75 kr. Resp. oosttunnel, 
westbrug. 
Postzegelboekje met tien zegels 
van 3.75 kr. 
15 -5 - ' 97 . Astma/allergiefonds; 

' ^ # 

Prii). 20,00 

3.75+0.50 kr. Allergische reactie 
niezen, zakdoek en stuifmeel. 

DUITSLAND 
8 -4 - ' 97 . Vijfhonderdste veriaor-
dog van de edelsteenstreek laar-
Oberstein. 
300 Pf Geslepen steen. 
8 -4 - ' 97 . Honderdste sterfdag 
van oprichter posterijen Heinrich 
von Stephan (1831-1897); post-
geschiedenis. 
100 Pf. Portret, oude ansichtkoor-
ten (met o.a. afbeelding van het 
postmuseum in Berlijn) en oud te
lefoontoestel. 
8-4 - '97 . Werelderfgoed 
Unesco*; kastelen Augustusburg 
en Falkenlust. 
100 Pf. Beide kastelen met platte
gronden. 
2 3 - 4 - ' 9 7 . Duizendste sterfdag 
van St. Adalbert (gezamenlijke 
uitgifte van Duitsland, Hongarije, 
Polen en Tsjechië). 
lOOPf.St.Adolbert. 

ESTLAND 
2 6 - 3 - ' 9 7 . Dierentuin van 
Tallinn^. 
Vel met zes zegels van 3.30 kr. 
Resp. Holioeetus pelogicus, Pan
thern pardus orientalis, Mustelo 
lutreolo, Diceros bicornis, Aegu-
pius monachus, Capro cylindricor-
nis. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 4/298. 
l - 4 - ' 9 7 . Serie kunst; Bernard 
Moninot. (melding 4/298). 
6.70 F. Schilderij gemaakt voor de 
tentoonstelling van Moninot in de 
'Galerie du Jeu de Paume' (koots-
baon) in 1997 geïnspireerd op zijn 
werk'Constellations'(1991). 
14-4 - '97 . Nationale parken. 
3.-, 4.50 F. Beide tweemaal. Resp. 
'Pare de la Guadeloupe' (met flora 
en fauna: Procyon minor), 'Pare 
des Ecrins' (roofvogel en flora: 
Eryngium alpinum), 'Pare de Port-
Cros' (vogel: Puffinus yelkouon en 
flora), 'Pare des Pyrénées'(flora: 

Liliumpyrenaicum/fauna:'isard'). 
2 8 - 4 - ' 9 7 . Europol 997; themo 
'sagen en legenden'. 
3.- F. 'De gelaarsde kot' van Char
les Perrouft (1628-1703). 
12-5 - '97 . Frankeerzegels'de 
reis van een brief'. 
Verticale strook met zes zegels 
van 3.- F. Resp. brief schrijven, in 
brievenbus loten glijden, verzen
den (brief als treintje), bestellen, 
brief ontvangen (meisje kust en
velop), brieflezen (meisje met 
een naar de opkomende zon slin
gerende meterslange brief). 
2 0 - 5 - ' 9 7 . Zeventigste congres 
van de Franse federatie van post
zegelverenigingen, Versailles. 
3.- F. met samenhangend vionet. 
Paleis in Versailles met beeld
houwwerk (fontein), vignet met 
logo en jaartallen 1922-1997. 

GIBRALTAR 
7 -4 - '97 . Vlinders. 
23,26,30 p., £1.20; blok van de 
vier woorden. Resp. Anthocharis 
euphenoides, Choroxes jasius, Va
nessa cordui, Iphiciides podolirius. 

GRIEKENLAND 
Afbeelding melding 4/298 
2 6 - 3 - ' 9 7 . Thessaloniki culturele 
hoofdstad van Europa. 
80,100,120,150,300 Dr. Resp. 
beschermheilige St. Demetrius 
(fresco uit kerk van 'Aghios Niko-
loos Orphonos' in Thessaloniki), 
Hippokration-ziekenhuis (voorma
lige Hirsch-ziekenhuis), marmeren 
voetstuk van standbeeld met in
scriptie uit de tweede eeuw na 
Christus en vrouwenhoofd in re
liëf, koepeldetail van de Rotunda, 
miskelk ook wel 'iospis' genoemd 
(wijding van Manuouil Kondokou-
zinos Paloiologos, heerser over 
Mystros, veertiende eeuw, kloos
ter Votopoidio op berg Athos). 

GROOT-BRinANNIË 
13 -5 - '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
26,31,37,43 p. Griezelverhalen. 

Resp. Dracula (Brom Stoker), 
Frankenstein (Morv Shelley), Dr. 
Jekyll and Mr. Hyoe (Louis Ste
venson), 'The Hound of the Bos-
kervilles' (Arthur Conon Doyle). 

GUERNSEY 
2 -1 - '97 , Flora, V. 
18,26 p. Resp. roos, freesia 'Pink 
Glow'; ook in postzcgelboekje. 
12-2-'97. 'Bright Wings of Sum
mer' ('met lichte zomervleugels'), 
WWF*; vlinders bij planten. 
18,25,26,37p.Resp.Celastrina 
orgiolus en Ilex nquifolium, 
Mocroglossum steÉotorum en Cen-
tronthus ruber, Soturnio povonico 
en Erica cinerea, Gonepteryx 
rhomni en Cirsium vulgare. 
Blok van £ 1.-. Vlinders Cynthia 
cordui, Celostrina orgiolus, Tyria 
jocobaeo, Colios croceus, braam
struik Rubus fruticosus en twee 
schadelijke planten Cirsium vulga
re en Senecio jocobaeo, beeld
merk 'Hong Kong 97'. 

IERLAND 
18-2 - '97 . Vijfenzeventigste ver
jaardag van de republiek Ierland, 
I; democratie en staatsinstellingen. 
32,52 p. Beide tweemaal in sa
menhang. Resp. wetgevende 
mocht (grondwet, gebouw en drie
kleur), strijdkrachten (soldaten 
met 'badges' en vlag van de Ver
enigde Naties), drieleden van de 
'Gorda Siochóno' en 'badge', rech
terlijke macht (gebouw van de 
'Four Courts' en weegschaal). 
6-3 - '97 . Serie 'fauna en flora'; 
zeezoogdieren^^ 
28,32,44,52 p. Resp. Halichoe-
rus grypus, Tursiops truncotus, 
Phocaeno phocoeno, Orcinus orca. 
Blok met de vier woorden met 
doorlopend beeld. 
3-4 - '97 . Vijfenzeventigste ver
jaardag van de republiek Ierland, 
II; cultuur, sport, kunst en handel. 
32,52 p. Beide tweemaal in sa
menhang. Resp. cultuur (zange
res, violiste, 'bodhron'-speler, no
tenschrift), sport (atleet, voetbal

ler, 'hurling'-spelers: Iers hockey), 
kunst (logo 'Aobey Theatre', boe-
kenbonden, palet met penselen, 
detail manuscript 'Séomus Heo-
ney'), handel (munten, blouw-
druk, levensmiddelenfobriek). 
3-4 - '97 . Duizend jaar Ierse 
munten. 
28 p. Voor- en achterzijde eerste 
geslagen Ierse munt (997). 

ITALIË 
8-3-'97.'Pariopportunitè'; 
Emonuela Lol (1967-1992), poli-
tie-agente gedood door de maffia. 
750 L Portret met tekst (gouden 
burgermedailie 'ol valor civile'). 
21-3-'97. ' I ta l ia 98'-wereld-
postzegeltentoonstelling. 
Velletje met vier zegels van 750 L 
Resp. oërofilotelie, thematische fi
latelie, postgeschiedenis, filotelis-
tische literatuur. 
25 -3 - ' 97 . Serie 'Le Istuzioni'; 
veertigste verjaardag van het ver
drag van Rome. 
750 L Ruiterstandbeeld van Mar
cus Aurelius. 

JERSEY 
2 8 - 6 - ' 9 7 . Zevende'Jersey 
Island Gomes'. 
20,24,31,37,43,63 p. Resp. 
wielrennen, boogschieten, wind
surfen, turnen, volleybal, atletiek; 
beeldmerk. 

JOEGOSLAVIË 
8 -5 - '96 . Rode Kruis; verplichte 
bijplakzegel. 
0.15 Ndin. Jongetje. 
September ' 9 6 . Rode Kruis, 
week van de t.b.c.-bestrijding; ver
plichte bijplakzegel. 
0.20 Ndin. Berglandschap op es-
doornblod. 
3-4 - '97 . Tweehonderdvijftigste 
geboortedag van Petor I Petrovic 
(St. Petor van Cetinje). 
1.50 Ndin. Portret. 
19-4- '97 . Tiende marathon van 

2.50 Ndin. Feest in Belgrado tij
dens jubileummarathon, logo. 

Alands sjalvslyrelse 
S/iili't,ryn'/i,eh ar 
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2 2  4  ' 9 7 . Honderdvijfentwintig 
jaar Servische artsenvereniging. 
50 Ndin. Met paarden bespannen 
ambulancewagen uit 1876, ge
bouw en poststempel van de art
senvereniging. 
3  5  ' 9 7 . Dag van de postzeqel. 
2.50 Ndin. Nochtbesteliing lucht
post (vliegtuig). 
8  5  ' 9 7 . Tennistoernooien in 
Joegoslavië (Belgrado, Budba en 
Novi Sod). 
2.50 Ndin. Driemaal. Resp. speler 
in afwachting von service, wopen 
van Belgrado; speler serveert, wo

Ken von Budvo; karakteristieke 
ouding tennisspeler, wopen van 

Novi Sod. 

KROATIË 
6 3  ' 97 . Europa 1997; thema 
sagen en legenden'. 
1.30,3.60 kn. Resp.'Domaci': 
huisgeesten (illustratie uit 1965 
ontleend aan 'Sumo Striborova': 
het Striborwoud), 'Joze drma turn
je': de reus Jozef (illustratie van 
Soso Sontel uit 1908 bij een ver
telling van Vladimir Nozor). 

LETLAND 
25 3  ' 97 . Letland'at the turn of 
epochs' ('bij het keren van tij'). 
01 ü Lvl. Kroning van figuur met 
net kaarsen versierde mantel. 
34 '97 . Folklore, kleding. 
0.] O Lvl. Poortje uit Rietumvidze
Tie. 
Slok met dezelfde afbeelding met 
ien herwoorderinp van 1. Lvl., op 
)lok paasviering (familie in kle
Jerdrocht, geverfde eieren, paor
je op schommel). 

.lECHTENSTEIN 
J6 '97. Beschermheiligen 
.iechtenstein. 
!0 F. Schilderij 'Maria met Kind, 
>t. Luzius en St. Florinus' van Go

iriel Dreher (co. 15801631). 

ITOUWEN 
! 3  l  ' 9 7 . Bekende personen. 
!0,90 c., 1.20 Lt. Resp. schrijfster 
eva Simonoityté (18971978), 
onos Shupos (18611944), finon

ieel econoom Vlodos Jurgutis 
18851966). 
6 2  ' 97 . Onafhankelijkheids

dag; portretten van onderteke
naars onafhankelijkheidsverkla
ring. 
50 c. Tweemaal. Resp. M. Birzisko 
(18821962), K.Saulys (1881
1959). 
2 5  2  ' 9 7 . 'Vlag van Litouwen op 
wereldbergtoppen'. 
Blok met zegel van 4.80 Lt. Vlag 
op bergtop, wereldkaart, vermel
ding van bergtoppen. 

LUXEMBURG 
2  l  ' 9 7 . FronkeerzegeL 
8 F. Portret aroothertog Jeon. 
3 3  ' 97 . Elfde wereldcongres ro
zengenootschoppen; rozen. 
16,20,80 F. Resp.'Grossherzogin 
Charlotte', 'Die schone Suitonin', 
'Erinnerung on Jean Soupert'. 
3 3  ' 97 . Landschappen/steden. 
16 F. Tweemaal. Resp. barokkerk 
von Koerich, Servoishuis in 
Mersch. 
33'97.Gedenkjaren1997. 
16,20 F. Resp. veertig jaar ver
dragen van Rome (Europese Eco
nomische Gemeenschap en Eura
tom), geboortehuis van de 'vader 
van Europa' Robert Schumon 
(thans zetel Europees studie en 
onderzoekcentrum), vijfenzeven
tig joar UEBL: Union Economique 
BelgoLuxembourgeoise, vleugel 
van Mercurius (Grieks: Hermes), 
god van de handel. 

MACEDONIË 
2 2  l l  ' 9 6 . Bekende vrouwen. 
20,40 den. Resp. vrijheidsstrijd
ster Vera CirviriTreno (1920
1944), moeder Teresa (geboren in 
1910, van Albanese afkomst en 
stichteres van Indiase orde, Nobel
prijs voor de vrede in 1979). 
1912 '96 . Vroegchristelijke 
terracotta wandreiiëfs. 
Twee blokken met elk 4,8,20,50 
den. uitgevoerd met verschillende 
ochtergrondkleuren Resp. Daniel 
in de leeuwenkuil, St. Christoffel 
en St. Joris, Jozua en Kaleb, een
hoorn. 

MALTA 
2 0  2  ' 9 7 . Maltezer steden. 
6,16,26 c. Resp. Citta Hompesch 
(Zobbor), Cittö Ferdinand (Siggie
wi), Citta Beland (Zejtun); blok 

met de drie woorden, op blokrand 
portret van grootmeester Ferdi
nand von Hompesch en oorkonde 
van de verheffing tot stad. 

MAN 
2 4  4  ' 9 7 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
21,25,31,36,37,43 p. Resp. 
'Moddey Dhoo', 'The Trommon 
Tree', 'Foiry Bridge', 'Fin Macooil', 
'The Buggane of St. Trinion's', 'Fy
noderee'. 
2 4  4  ' 9 7 . Luchtvaart; vliegtui
gen. 
21,25,31,36 p. Alle tweemaal in 
samenhang. Resp. 'BAe ATP'/'BAe 
146 200'('Manx Airlines'),'Sop
witch Tobloid'/'Grummon Tiger', 
'Boeing 757 200'/'Farman Bipla
ne', 'Spitfire'/'Hurricone'. 

MOLDAVIË 
2 7  1 2  ' 9 6 . Olympische medail
lewinnaars; opdruk op blok Atlan
ta (melding 9/631). 
171  ' 9 7 . Moldovische wijnen. 
0.10,0.45,0.65,3.701 Resp. 
Feteosco, CobernetSauvignon, 
Sauvignon, Roro Neogro. 

MONACO 
81  ' 9 7 . Zevenhonderd joar Gri
moldidynostie in Monaco, II. 
Blok met acht zegels van 2.70 F. 
Zegel van Rainier III. 
8  1  ' 9 7 . Idem, III; geschiedenis 
vorstenhuis tot 1604. 
Vel met dertien zegels en twee 
vignetten. 
1 (driemaal), 2 (tweemaal), 7 
(viermaal), 9 (viermaal) F. Resp. 
vignet met 'Grimoldidynastie van 
Monaco', verovering van Monaco 
(8 januari 1297, Francois Grimal
di), vignet met 'zeven eeuwen ge
schiedenis Les Seigneurs', Rainier I 
(12671314), Charles I (overle
den 1357), Rainier 11(1350
1407), Jeon 1(13821454), Cata
lan (overleden 1457), Lambert 
(14201494), Jeon II (1468
1505), Lucien (15551589), Her
cule 1(15621604). 
1  2  ' 9 7 . Honderd joar tennis
toernooi van Monaco. 
4.60 F. Spelmomenten van vroe
ger en nu. 

NOORWEGEN 
16 4  ' 96 . Koninklijke zestigste 
verjaardagen. 
3.70 kr. Resp. portret koning Ha
rald, portret van koning Harald en 
koningin Sonja. 
16 4  ' 97 . Toerisme. 
Drie postzegelboekjes met zegels 
van 4.30,5., 6. kr. Resp. mijn
werkersstad Roros, vuurtoren van 
Feerder, vissersdorp Nusfjord (Lo
foten). 
164  ' 97 . Driehonderdvijftig 
joar posterijen; Noorse nooorlog
se geschiedenis. 
Postzegelboekje met acht zegels 
van 3.70 kr. Resp. wederopbouw 
(apparatuur, 1945), Kon Tiki ex
peditie ('Kon Tiki', 1947), milieu
bescherming (nationale parken, 
veertje, 1962), verzorgingsstaat 
(twee oude handen, 1967), olie
producerend land (booreiland, 
1969), sport (Europees atletiek
kompioene Grete Andersen, 
1971), revolutie in communicatie 
(brugverbinding met eilanden), 
cultuur (Olympische spelen Lille
hammer 1994). 

OEKRAÏNE 
712  '96 . Vijftig jaar Unesco*. 
20 k. Beeldmerk, cultuurweten
schoppelijke symbolen. 
2 1  1 2  ' 9 6 . Honderdste geboor
tedag van de componist 
W.S. Kosenko. 
20 k. Portret. 
25 12  ' 96 . Kerken en 
kathedralen. 
Blok met vier zegels van 20 k. 
Resp. Sofiokothedroal (Kiev), II
linsKQkerk (Subotiv), St.Georg
kerk (Drohobych), Troizkyi
kothedrool (Novomoskovsk). 
3 1  1 2  ' 9 6 . Vierhonderdste ge
boortedag van metropoliet Petro 
Moailo (15961647). 
20 k. Portret. 
3 1  1 2  ' 9 6 . Vijftig jaar Unicef*. 
20 k. Beeldmerk, regenboog. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 4/299. 
2 5  4  ' 9 7 . Vierhonderdste sterf
dag van St. Petrus Conisius. 
7.50 S. Het Canisiusoltoor in Inns
bruck. 
2 5  4  ' 9 7 . Serie 'jacht en mi

lieu'. 
7. S. Herten bij voederbak in win
tertijd. 
2 5  4  ' 9 7 . Serie 'Oostenrijkse 
voetbalkampioenen' ('SKRopid'). 
7. S. Spelmoment, Honoppi
stadion en clubembleem. 
9  5  ' 9 7 . Componisten. 
6., 10. S. Resp. honderdste sterf
dag van Johannes Brahms (por
tret), tweehonderdste sterfdag van 
Franz Schubert (portret). 
9  5  ' 9 7 . Dog van de postzegel 
1997; zevende letter uit de serie 
'hoofdletters'. 
7. S. Hoofdletters A (Briefmarke) 
en E (Philatelie). 

POLEN 
14l'97.Wenszegels. 
Zegels met A en B. Resp. harten
vrouw, hartenkoning. 

PORTUGAL 
123'97.WWF*;Galemyspure
noicus (fauna). 
49. e. Viermaal. Vier verschillen
de afbeeldingen. 
1 2  3  ' 9 7 . Tweehonderd joar 
'Institute de Gestae do Crédito Pu
blico' (Managing Institute of the 
Public Credit). 
49. e. Beeldmerk met tekst. 
12 3  ' 97 . Serie 'beroepen en 
personen in de negentiende 
eeuw'. 
2., 5., 30., 49., 80.e. Resp. 
wasvrouw, bezemverkoper, ver
koper olijfolie, stadsdame in cape, 
boodschappenjongen met stok en 
kleed op schouder (voor vracht). 

ROEMENIË 
2 7  1 1  ' 9 6 . Uitgiftedatum mel
ding 3/227'kerstmis 1996'. 
2 9  1 1  ' 9 6 . Uitgiftedatum mel
ding 3/227 'belangrijke perso
nen'. 
19 12  ' 96 . Uitgiftedatum mel
ding 3/227 'oude outo's. 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 4/299. 

SLOVENIË 
2 0  3  ' 9 7 . 'Slovenië, Europa in 
miniatuur'. 
80 Sit. Palmposentok (butorico) 
uit Ljubljana tegen een achter
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grond van hoogtelijnen. 
27-3-'97.Vi5sen'f. 
12,13,80,90 Sit; blok met de 
vier woorden. Resp. Solmo mor-
moratus, Zingei streber, Vimbo 
vimbo corinota. Umbo krameri. 
27-3-'97. Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
80 Sit. 'Goldenhorn' (gems met 
gouden horens). 
27-3-'97. Mineralen. 
80 Sit. Wulfeniet. 

SLOWAKIJE 
16-1-'97. Belanarijke personen. 
3,4 Sk. Resp. bisschop Stefan 
Moyses (1797-1869), schrijver 
Svetozor Hurban Vojansky (1847-
1916). 

SPANJE 
12-12-'96.Frankeerzegels. 
100,200,300,500 P. Portret ko
ning Juan Carlos I (geboren in 
1938, regerend sinds 1975). 
7-3-'97. Dag van de postzegel. 
65 P. Oude brievenbus met op
schrift 'correos'. 
12-3-'97. De Spaanse film; film
posters. 
21,32 P. Resp. 'El vioje o ninguna 
parte' van regisseur Fernando 
Fernón Gómez, 'El Sur' van Vitor 
Erice. 

TURKIJE 
18-2-'97. Vijftig jaar kankerbe
strijding; toeslagzegel. 
25.000-^5000 TL. Symbolische 
voorstelling (getal 50 en dolk in 
kreeft). 

VATICAAN 
Pouselijke koetsen en auto's. 
50,100,300,500,750,850, 
1000,1250,2000,40001. Resp. 
reiskoets 'Carrozzo do Vioggio', 
auto 'Graham Paige', goloKoets 
'Berlino di Gala', auto 'Citroen Lic-
toria Vr, golakoets 'Berlino di 
Gran Gala', auto 'Mercedes Benz', 
golakoets 'Berlino di Mezzo Gala', 
auto 'Mercedes Benz 300 SEI', 
reiskoets 'Carrozzo da Viaggio', 
auto 'Fiat Campognolo'. 
20-3-'97. Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
Strook met 750 en 850 L met sa
menhangende vignetten. Twee af

beeldingen van de Zwitserse gar
de, vignetten met vlag (7501.) en 
helm (8501.). 

WITRUSLAND 
6-12-'96. President Aleksondr 
G. Lukaschenko (geb. 1954). 
2500 r. Portret. 
17-12-'96. Belangrijke perso
nen. 
3000 r. Resp. KyrillTurowski 
(1130-1181), bisschop van Turow; 
MikolajRadziwill(1515-1565), 
kanselier van Litouwen; dichter 
MikolajGussoswki (1470-1533). 
21 -12-'96. Nieuwjaarswensen. 
1500,2000 r. Resp. kerstboom in 
Minsk, winterlandschap. 
26-12-'96. Iconen uit het natio
naal museum, Minsk. 
3500 r. Viermaal; blok van 
5000 r. Resp. Moeder Gods van 
Smolensk (16e eeuw), Paroskewo 
(17e eeuw), lllija (17e eeuw), de 
drie heiligen (van Schoroschow, 
18e eeuw); geboorte Moeder Gods 
(van Peter Jewsejewitsch, 1649). 
3-1- '97. Honderdste geboorte
dag van maarschalk Georgij J. 
Schukow (1896-1974). 
2000 R Portret. 
3-1-'97. Nationaal theater in 
Minsk. 

3500 r. 'Kupala' nationaal 
theater. 

IJSLAND 
15-4-'97. Postvliegtuigen. 
35.00 kr. Viermaal. Resp. Stinson 
S.R. 8B Reliant, TF-BZX (later TF-
RVB); De HavillandDH-89A Dra
gon Rapide, TF-ISM 'Sviffoxi'; 
Douglas DC-3 Dakota C 47, TF-ISH 
'Glófoxi'; De Hovillond DHC-6 
Twin Otter, TF-REG. 

ZWITSERLAND 
13-5-'97. Pro Patria 1997; cul
tuurgoed en londschappen, toe
slagzegels. 
70-1-35 (tweemaal), 90-f40, 
llO-fSOc.Resp.St.-Volbertkerk 
(1632), Soubey (Jura);'Kultur
mühle'(1821), Lützelfiüh (Bern); 
'Kortouse' (van de orde der Kartui
zers, 1804), Iftingen (Thurgou); 
'Coso Potriziole Russo' (gemeente
huis, 1766), Onsernonedol (Ticino). 
Postzegelboekje met tien zegels 

van 90-1-40 c. 
13-5-'97. Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
90 c. Legende van de 'Duivels
brug' (vijf meter hoog olieverf-
schilderij van Heinrich Donioth op 
rotswand bij 'Schöllenen Gorge'). 
13-5-'97.'Stad en land'. 
70,90 c. Resp. honderd jaar Zwit
serse boerenbond (landschap met 
bomen en tekst), honderd joor 
bond van Zwitserse steden (platte
grond denkbeeldige stad). 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
15-2-'97. Flora; tulpen. 
300,400,500,600,800,1000 
Afgh.; blok van 3000 Afg. Resp. 
'Jewel of Spring', 'Mrs. John 
Scheepers', 'Absolon', 'Queen of 
Shebo', 'Mariette', 'Mary Hous-
ley'; 'Fosteriono purissima'. 

ARGENTINIË 
l-2- '97. Marinebasis'PueroBel-
grono'; schepen. 
S 0.25,0.50,0.75.1. ResD.lan-
dingsschip 'San Antonio', fregat 
'Rosoles', torpedojager 'Hercules', 
vliegdekschip '25 de Moyo'. 
22-2-'97.Upaep*; folkloristi
sche kostuums. 
$ 0.75. Twee dansende mannen 
(naar een schilderij van Raul Sol
di). 

AUSTRALIË 
13-3-'97. Circus in Australië". 
Blok met vier zegels van 45 c. 
Resp. May Wirth (1894-1978), 
koningin van de arena (met 
paard); Con Colleonod 899-
1973),'wizard of the wire' 
(koorddanser in actie); clowns af
gebeeld op poster van het Ivan 
Bros circus in 1935; acrobaten van 
het circus Oz (1996). 
10-4-'97. Serie 'Australische na
tuur', II; de'W/etlonds'̂ f. 
20,25 c., $1,10; blok van $10. 
Resp. Crocodylus porosus en Ipo-
moea aquotico (flora); Litorio bi-
color (kikker) en Nelumbo nuci-
fero (waterflora); Cressido cressi-
da (vlinder) en Nymphoea vio-
loceo (woterfloro); Melaleuca spe

cies, Nelumbo nucifero (waterflo
ra) en Egretta alba (reiger); als de 
zegel. 
17-4-'97. Verjaardag koningin 
Elizabeth/viering gouden huwelijk 
koninklijk paar; zegel op zegel. 
45c.Yvertnr.155. 
17-4-'97. Vijftig jaar'Lions'. 
45 c. Symbolische voorstelling 
(hond met wereldbol, handdruk), 
'we serve', jaartallen 1947-1997. 
8-5-'97. Poppen en beren '̂. 
Strook met viif zegels van 45 c. 
Resp. pop 'Billie Joe' (gemaakt 
door Kaye Wiggs) met beer onder 
arm, beer 'Woody' van Jennifer 
Loing, miniatuurpopje van Susie 
McMohon met beertje aan hond, 
pop 'Celeste' von Lynda Jacobson, 
beer 'Bentley' von schoolmeisje 
Helen Williams. 

BARBADOS 
Me! '97. Inheemse vruchten. 
35,65,70 c., $2.50. 

BELIZE 
28-5-'97. Slangen. 
25,60,75c.,$l.Resp.Micrurus 
diastema, Oxybelis fulgidus, Bo-
throps osper, Drymobius margori-
tiferus. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 3/228. 
17-4-'97. Vogels. 
30 en 75 c. Pterodromo cohow. 
60 c. en $ 2.50. Phaethon leptu-
rus. 

BOTSWANA 
21 -4-'97. Stod Froncistown hon
derd jaar geleden gesticht. 
20,50,801., 1 P. Resp. hotel Tati, 
spoorwegstation, 'Compamy Ma
nager's House', 'Monarch Mine'. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 4/300. 

CAMBODJA 
6-1 - '97. Wereldkampioenschap 
voetbal 1998. 
100,200,300,500,900, 
1000 R.; blok van 2000 R. 
20-2-'97. Zongvogels. 
600,900,1000,2000,2500, 
3000 R. Resp. Bombicillo gorrulus, 
Lonius excubitor. Passer monto-

nus, Phoenicurus phoenicurus, Em-
beriza schoenicius, Emberizo hor-
tulono. 

CANADA 
3-3-'97. Vijfenzeventig jaar 
'Canadian Tire' (detailhandel). 
45 c. Portretten van oprichters ge
broeders J.W. en A.J. Billes, jonge
tje met nieuwe fiets. 
19-3-'97. Muziek; Abbé (pries
ter) Chorles-Émile Godbois. 
45 c. Portret, zangers met liede
renboek 'Bonne Cnonson'. 
4-4-'97. 'Quebec en fleurs 97' 
(bloemententoonstelllng). 
45 c. Meconopsis betonicifolio 
(ontleend aan aquarel van Claude 
A. Simord); postzegelboekje met 
twaalf zegels). 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 2/148. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
28-2-'97. Vijftigste verjaardag 
van het '228 peaceful incident'. 
19.-. Monument met overvliegen
de duiven. 
12-3-'97. Heesters. 
5.-, 12.-, 19.-. Resp. Rhododen
dron, Hibiscus rosa-sinensis. Hy
drangea mocrophyllo. 
22-3-'97. Bescherming water
bronnen. 
5.-, 19.-. Resp. vogels en rivier, 
vlinder, bloemen en vis in nood; 
gestileerde bomen en rivieren. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
14-3-'97. Schilderijen van Pan 
Tionshou (1897-1971). 
50,100, ISOf.AlletweemaoL 

COSTA RICA 
l-12-'96. Kinderdorp; verplich
te bijplakzegel. 
14 Cs. Sculptuur'kerstlied'van 
Juan Manuel Sómchez. 
16-12-'96.üpaep*; schilderijen 
met 'kledij'. 
45 Cs. Tweemaal. Resp. 'zwarte 
bevolking uit Limón' van Manuel 
de la Cruz Gonzalez, 'boerinnen' 
von Gonzolo Morales Alvorodo. 

CUBA 
15-l-'97.'HongKong97'; 
katten. 

http://45c.Yvertnr.155


10,15 (tweemaal), 65,75 c.; blok 
van 1.- P. Resp. Siamees, Japanse 
bobtail, Burmees, Singapura, Ko-
rat; Siamees 'blue point' met op 
blokrond Japans huis aan water
kant. 
24-1 ' 9 7 . Honderd jaar Cubaan
se films; filmscènes. 
15,65 c. Resp.'El Romance del 
Palmar' van Romón Peón (1938), 
'Memorios del Subdesorrollo' van 
Tomas Gutierrez Aieo (1968). 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
15-1- '96. Vijftigste sterfdag van 
zanger Eduarde Brito( 1905-
1946). 
$1 ,2 ,3 . 
23-2- '96. Vijftig jaar Unicef*. 
S2,4. 
8-3- '96. Internationale regatta 
'Hisponob-Cup'. 
S5. 
17-4- '96. Nationale journalis-
tendag. 
$5. 
7-6-'96.'Espamer 96', Sevilla. 
S15. 
5-7- '96. Olympische spelen At
lanta 1996. 
35,15. 
5-7-'96. Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
S6,15. 
17-7- '96. Tekenwedstrijd voor 
(inderen 'de post is je vriend'. 
S 3 (driemaal). 

EGYPTE 
afbeelding melding 4/301. 
28-12-'96. Kunstenaars. 
20 P Viermaal. Resp. theoterpio-
lier George Abyod (1880-1950), 
ictriceFatmaRoshdi(1908-
1996), pionier blijspeltheater Ali 
;l-Kassar (1888-1957), filmster 
in filmregissuer Mohomed Koreen 
1896-1972). 
M - ' 9 7 . Dog van de posterij-
!n/vijfenzeventig jaar ontdekking 
'an het graf van Toetonchomon 
reg. 1345-1335 jaar V.Christus). 
!0 P. Afbeelding op één van de 
irofkisten. 
5- l - ' 97 . Dog van de politie. 

10 P. Beeldmerk, activiteiten. 
l -2- '97. Serie'feesten 1997'. 
O P Tweemaal. Twee verschillen-
e afbeeldingen met bloemen. 

10-3- '97. Werelddag burgerde
fensie. 
20 P. Beeldmerk (met wereldbol). 
19-3- '97. Dertigste internatio
nale joarbeurs in Cairo. 
20 P. Beeldmerk en 'palm' (detail 
voorgevel beurs). 

EL SALVADOR 
28-11- '96. Kerstmis 1996; 
schilderijen 'Magico Novidod'. 
2.50,4.- C. Resp. van Doris 
Londoverde Ramirez, van Isabel 
Cristino Pérez Mormol. 
5-12-'96. Drieduizend jaar Je
ruzalem. 
1.- C. Gezicht op Jeruzalem. 

FIJI 
Afbeelding melding 2/148. 
22-4- '97. Flora; orchideeën. 
81,87 c., $1.06,2.-. Resp. Oen-
drobium biflorum, Dendrobium 
dactylodes, Spothoglottis pacifico, 
Dendrobium macropus. 
26-5- '97. Levenscyclus Eretmo-
chelys imbricoto (schildpad). 
Blok met 63, B i c , $1.06,2.-. 

GUINEE 
15-l-'97.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
200,250,300,400,450,500 f.; 
blok van 1000 f. Spelmomenten. 

HONDURAS 
30-8- '96. Centraal-Amerikaan
se spelen, San Pedro Sulo. 
4.30,4.54,5.401. Resp. voetbal, 
volleybal, mascotte; beeldmerk. 
25-10- '96. Vijfenzeventig jaar 
scouting. 
2.15,5.40,6.901. Resp. natio
naal en internationaal beeldmerk, 
jubiieumsbeeldmerk, scout voert 
wild. 

INDIA 
2-9- '96. Twintigste wereldcon
gres 'gevleugelde dieren', New-
Delhi. 
5.- R. Gallus gallus (haan). 
12-9- '96. Derde sterfdag van 
onofhonkelijkheidsslnjder R. 
Gaidinliu (1915-1993). 
25-9- '96. Vierenzeventigste ge
boortedag van advocaat en politi
cus Noth Paid 922-1971). 
5-10-'96.'lndepex97'-interna-

tionole postzegeltentoonstelling, 
New-Delhi. 
2.- R. Beeldmerk. 
7-10- '96. Vijfentwintig joor 
nationaal spoormuseum 
5.- R. Twee stoomlocomotieven, 
museumgebouw. 
10-10-'96.Honderdste geboor
tedag van politicus Jonanoyok De-
besworSormoh (1896-1993). 
2.- R. Portret. 
19-10- '96. Honderdvijftig joor 
Sikhs-regiment. 
5.- R. Gedenkteken, strijder. 
12-11- '96. Honderdste geboor
tedag van ornitholoog Salim Moi-
zuddin Abdul Ali. 
8.-, 11.- R. In samenhang met 
doorlopend beeld. Vogels, portret. 

INDISCHE-OCEAANGEBIED 
(BRITS) 
Afbeelding melding 2/150. 

JAMAICA 
April ' 97 . Herdruk fronkeerze-
gels 'portretten'. 
$1 ,2 ,5 . Met jaartal 1997. 

JAPAN 
Afbeelding melding 4/301. 
27-8- '96. Belangrijke culturele 
personen. 
80 yen. Tweemaal. Resp. portret 
Kenji Miyozowo (dichter en kin
derboekenschrijver) en dagboek
aantekening, portret Hokiichi Ho-
nawo (geleerde en uitgever van 
de uit 530 delen bestaande 'Gun-
sho-ruiju') en brief. 
27-8- '96. Vijftig jaar na-oorlog-
se periode. III. 
80 yen. Tweemaal. Resp. Shinkan-
sen (hoge snelheidstrein) en snel
weg, alpemeen gebruik elek
trische huishoudopparatuur 
(huisvrouw met apparaten). 
6-9- '96. Eenenvijftigste natio
naal sportfeest 'Hiroshima Koku-
toi'. 
50 yen. Boogschieten en esdoorn-
bloderen. 
30-9- '96. Vijftig jaar welvaarts
fonds. 
80 yen. Gestileerde kring mensen 
rond rode veer (spaarsymbool). 
1 -10- '96. Internationale dog 
van de muziek. 
80 yen. Detail gestileerde vleugel 
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(toetsenbord) met G-sleutel. 
7-10- '96. Internationale week 
'schrijf-eens-een brief'. 
90,110,130 yen. Alle tweemaal, 
in samenhang. Landschappen en 
flora. 
23-10- '96. Achttiende wereld
congres van spaarbanken. 
80 yen. Beeldmerk (gestileerde 
boom met eekhoorn). 
8 -11 - ' 9 6 . Vijftig joor na-oorlog-
se periode, IV. 
80 yen. Tweemaal. Resp. telecom-
municotiesotelliet en telefoon, sa
tellietfoto aarde. 
15-11- '96. Jaar van de os (Chi
nese moankolender). 
50-(-3,80-(-3 yen. Twee nieuw
jaarszegels met loterij. Speelgoed-
dieren. 
50,80 yen. Dezelfde ossen in klei
ner formaat. 

JORDANIË 
16-9- '96. Internationale milieu-
dag. 
100 f. Bescherming van de ozon
laag met tekst 'protect our earth'. 
11-12-'96. Vijftig jaar Unicef*. 
100,200 f. Beeldmerk. 

KAZACHSTAN 
21-8-'96.Honderdvijftigste ge
boortedag van schrijfster Schom-
bylSchobojew (1846-1945). 
12 T. Portret. 
27-9- '96. Architectuur; gedenk
tekens. 
1,3,6 T.; blok van 30 T. Resp. ne-
cropool Dombotschyl, Dscheskos-
gan (ochtste/neaende eeuw), 
mausoleum Aischa-Bjiby 
(elfde/twoolfde eeuw), mauso
leum Syrly-Tom (dertiende eeuw); 
grafmoskee Hodja-Ahmed-Jesewi, 
Toerkestan (veertiende eeuw). 
2-10- '96. Vijfde verjaardag 
ruimtevaart van Tokor Aubokirow. 
46 T. Tweemaal, in samenhang, 
doorloper. Ruimtestation Mir, 
ruimtevaorder Aubokirow. 
9-10-'96.Wereldpostdag. 
9,40 T. Resp. kaart van Kazoch-
ston, beeldmerk UPU*. 
21-11- '96. Vlinders. 
4,6,12,46 T. Resp. Soturnio 
schenki, Pornassius potricius, Par-
nossius oriodne, Colias droconis. 
29-11- '96. Jacht. 

5 T.; blok van 100 T. Jachthonden. 
5-12- '96. Folklore; klederdrach
ten. 
10,16,45 T. In samenhang, 
waarvan twee zegels als doorlo
per. Resp. bruid en bruidegom 
voor een 'jurte' (tent), interieur 
van jurte (met kleden en kussens). 

KOREA ZUID 
16-9- '96. Serie literatuur, II. 
150 w. Tweemoal; twee blokken 
met twee dezelfde zegels. 

LAOS 
5-1 - ' 97 . Oude locomotieven. 
100,200,300,400,500,600 k.; 
blok van 2000 k. 

LIBERIA 
2-4- '97. Dieren in het wild. 
Vel met twaalf zegels van 50 c. 
Resp. baviaan, luipaard, 'African 
tree pangolin', vervet, 
aardvark,en gevlekte hyena, 
jachthond, Thomsons gazelle, 
wrattenzwijn, Afrikaanse civetkot, 
Nijlkrokodil, Afrikaanse 'polecat'. 

MACAU 
1 -3 - '97 . Macau gezien door 
Kwok Se; schilderijen. 
2.-, 3.-, 3.50,4.50 P. 

MALAWI 
Afbeelding melding 3/229. 

MALEISIË 
16-10-'96. 'Taipei 96', postze
geltentoonstelling. 
Opdruk 'Taipei 96' op melding 
12/876 'toren van Kuala Lumpur' 
(blok von 2 RM.). 
12-12- '96. Nieuwe uitgifteda
tum melding 2/150 'dieren in het 
wild'. 
21-12- '96 . Voorloper zestiende 
'Commonweohh Games', Kuala 
Lumpur 1998. 
30,50 s. Beide tweemaal met ver
bindend vignet. Resp. hardlopen, 
hordenlopen, hoogspringen, 
speerwerpen; beeldmerk. Vignet
ten met sportende aap. 
4-1 - ' 97 . Vogels. 
20,30,50 s., lRM. Resp. Musci-
capello hodgsoni, Leiothrix orgent-
ouris, Dicoeum celebicum, Aetho-
pyga mystacolis. 
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12-2- '97. 'Hong Kong 97'-posl-
zegeltentoonstelling. 
Opdruk 'Hong Kong 97' op mel
ding 2/150'dieren in bet wild' 
(vel met zes woorden). 
l -3- '97. 'L ight Roil Tronsit Sys
tem'. 
Postzegelboekje met tweemool vijf 
zegels von 30 s. Vervoersysteem 
bij dog en nacht. 
2 4 - 3 - ' 9 7 . Internotionole 
'Cricket Council Trophy 1997'. 
30,50 s., 1 RM. Resp. bowler, 
batsman, wicketkeeper. 
2 -4 - ' 97 . Vijftig joor luchtvaart. 
30,50 s., 1 RM. Resp. vliegtuig 
met wereldkaart, idem met 'sky
line', beeldmerken. 

MAURITANIË 
19 -7 - '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
20,30,40,50 um. 
2 5 - 9 - ' 9 6 . Kapsels. 
50,60 um. 
2 5 - 1 0 - ' 9 6 . Traditionele spelen. 
50,60,90 um. 

MAURITIUS 
Februari ' 9 7 . Herdruk fronkeer-
zegel. 
25Rs.Metjaartall997. 

MEXICO 
21 - 5 - ' 9 6 . Zestig joor nationaal 
polytechnisch instituut. 
1.80 P. Wapen, landkaart. 
26 -6 - ' 96 . TIen jaar strijd tegen 
drugshandel en -misbruik. 
1.80 (tweemaal), 2.70 P. Resp. 
helpende hond probeert andere 
hond te grijpen, omarming, letter
lijk 'uit ae put helpen'. 
19-7 - '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
1.80 P. (tweemaal), 2.70 P. (drie
maal). Turnen, voetbal, hard
lopen, hordenlopen, poordrijden. 
6-8 - '96 . Honderd jaar film. 
1.80 P Tweemaal, in verticale so-
menhong. Filmscènes. 
19-8 - '96 . Zestig joor nationale 
wet financieel recht. 
1.80 P. Weegschaal, beeldmerk. 
20 -8 - ' 96 . Internotionole mara
thon, Mexico-City. 
2.70 P Benen marathonlopers. 
Augustus ' 9 6 . Fronkeerzegels; 
toerisme. 

1.80,2.-, 2.70,3.-, 3.40,5.-P. 
Resp. Polenque piramide en wa
terval Aquo Azul in Chiapas, tro
pische vogels, verder onbekend. 
2-9- '96 . Wetenschap. 
1.80 P. Atoommodel, erlenmeyer 
(kolf voor loborotoriumgebruiK), 
microscoop, gestileerde boeken. 
8-9- '96 . Stad Zocotecos vierhon
derdvijftig joor geleden gesticht. 
1.80 P. Symbolische voorstelling. 
17-9- '96 . Vijfentwintig jaar Con-
sejo Nacional de Fomento Educati
ve (onderwijsontwikkeling). 
1.80 P. Opleiding op platteland. 

MONTSERRAT 
28-1 - '97 . Vogels. 
$ 1.-, 1.15,1.50,3.45. Resp. Co-
thortes ouro, 'American crew', 
Cothorocto skuo, Risso tridoctylo. 

MYANMAR 
7-10- '96 . Internationale week 
van de brief; teamsporten. 
2,5 K. Resp. voren met peddel, 
toren van mensen bouwen. 
l l - 1 2 - ' 9 6 . Vijftig joor Unicef*. 
1,2,4 K. Resp. Dorstvoedmg, in
enting, onderwijs; beeldmerk. 

NAMIBIË 
27 -6 - '96 . Nieuwe uitgifledotum 
melding 12/876 'Olympische spe
len Atlanta 1996'. 
12-9- '96 . Sterrenbeelden boven 
Namibië. 
Zegel 'stondord postage', 90 c, $ 
1.-, 1.30; blok van $ 1 . - . Resp. 
Scorpio (Schorpioen), Sagittarius 
(boogschutter). Crux (Zuider-
kruis), Orion. 
17-10- '96. Oud aardewerk. 
Zegel 'standard postage', 90 c, $ 
1.-, 1.30. Resp. voorraadvat, keu-
kenpot, grafurn, voorraadvat. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
19-2- '97 . Paddestoelen. 
40,50,75,150c.Resp.Galerina 
outumnolis, Amanita viroso. Bole
tus edulis, Amanita muscorio. 

NEPAL 
13-5- '96 . Bruggen. 
7.- R. Kornali-sponbrug. 
2-8 - '96 . Fronkeerzegel. 
25 P. Staatswapen. 
6-8- '96 . Schrijvers; portretten. 

l,3,5R.Resp.HemRajSharma 
(1878-1953), Podmo Prasad 
Bhottoroi (1896-1973), Bhowoni 
Bhikshu (1909-1981). 
6-8 - '96 . Historische en politieke 
personen; portretten. 
75p., 1,5 R. Resp. KojiKolu 
Pande (1713-1757), Pushpo Lol 
Shrestho (1924-1978), Suvarno 
ShomsherRono (1910-1977). 
9-10 - '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
7 R. Hardloper, loopbaan. 

NEVIS 
12-2-'97.'HongKong 97'; fau
na (Ailuropodo melanoreuco: reu-
zenpondo). 
Vel met zes zegels van $ 1.60 met 
doorlopend beeld, blok met zeaei 
van $ 5.-. Verschillende afbeeldin
gen van de reuzenpando (zesde 
grijporgoon in voorpoten), moe
der met jong; beeldmerk. 

NIEUW-ZEELAND 
19-3- '97 . Wijngaarden in wijn-
streken'f. 
40,80 c. ,$1.- , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. 'Rippon' (Centraal Otogo), 
'Te Moto Estate' (Howke's Bay), 
'Cloudy Bay' (Marlborough), 'Pe
gasus Bay' (Conterbury/Woiporo), 
'Milton' (Gisborne), 'Goldwater 
Estate' (Auckland/Woiheke). 
19-3 - '97 . Grappige brievenbus
sen ('wacky letterboxes')'^ 
40 c. Tienmaal. Resp. soort uil 
(Auckland), kartonnen bus met 
eend 'Kilroy Is Bock' (Auckland), 
soort vogelnuisje met bloemen 
(Rotorua), gouden kroon (Woihi), 
Schotse doedelzakspeler (Pateo), 
beschilderde huisjes (Mosterton), 
blauwe walvis (Mopua), koperen 
duikmosker (Nelson), blokhut 
(Rangiora), vliegtuig (Wonoko). 

NORFOLKEILAND 
l l - 2 - ' 9 7 . Rundvee. 
Blok met zegel van $ 1 20. Zegel 
met kalfje; blok met kampioens
stier, koe en kalf in landschap. 
28 -3 - ' 97 . Vlinders. 
75,90 c., $ 1 , - , 1.20. Resp. Cepo-
ra perimale perimole, Donous 
chrysippus petillo, Donaus homa-
ta,Danaus plexippus. 

PAKISTAN 
4 -4 - '96 . Terechtstelling van poli
ticus Zulfikor Ah Bhutto (1928-
1979) zeventien jaar geleden. 
1.25,4 R.; blok van 8 R. Resp. 
Bhutto temidden van menigte 
mensen, Bhutto afgebeeld voor 
nationale vlag; als 1.25 R.. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
Afbeelding melding 2/151. 
19-3- '97. Voorstevens van 
kano's. 
25,50,651., I K . Resp.'Gogodo-
ID','East New Britain','Wolomo'. 

PERU 
l -7 - '96 . Cultureel en natuur
historisch erfgoed; oude stad en 
klooster van Lima. 
0.30 S. Laan met populieren beho
rend bij het klooster. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 2/151. 
26 -5 - ' 97 . Commissie van de 
'South Pacific'. 
Blok met twee zegels van $ 2.50. 
Afbeeldingen noor schilderijen von 
Lesley Jarrawoy. Resp. 'David Ba
ker', 'McLochlan'. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 4/303. 
5-3- '97 . Tweehonderd joor mis
sie op Tahiti; evangelische kerk 
van Frons-Polynesie. 
43 F. Tweemaal. Aankomst van 
zendingsschip 'Duff' op 5 maart 
1797 vanuit Londen, schilderij 
'Cession du district de Matovoi oux 
missionnaires de la LM.S.' van Ro
bert Smirke. 
16-4- '96 . Handenarbeid;'titai-
foi' (beddenspreien, wondkleden). 
1,5,70 F. Resp. patroon van 'uru' 
(broodvrucht met blad), 'tiare to-
hiti' (bloem), 'oute' (Hibiscus). 

SENEGAL 
13-4-'96.'Ecopole'. 
215,500 F. 
13-4- '96 . Elegantie 1996. 
50,60,70,80,215,225,275, 
410 F. 
26-6 - '96 . Drugsmisbruik. 
175,215 F. 
l - 7 - ' 96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 

215 F. 
1 S-7- '96. Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
10,80,175,260 F. 
9-10-'96.'Senghor'. 
175,275 F. 
21-10- '96 . Rode Kruis. 
275 F. 
29-11- '96 . Zoogdieren. 
Strook ter waarde van 605 F. 
l l - 1 2 - ' 9 6 . Unicef*. 
75,275 F. 

ST. HELENA 
21-5 - '97 . Vijfhonderdste ver
jaardag van de ontdekking van St. 
Helena (zestiende eeuw), I. 
20,25,30,80 p. Resp. ontdek
king door Jooo do Novo (21 mei 
1502), eerste bewoner Don Fer
nandez Lopez (1515), landing 
Thomas Cavendish (1588), ko
ninklijke koopvoorder(80). 

ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
24 -4 - '97 . Vissen. 
Vel met twaalf zegels van $ 1 . 
Resp. 'red grouper', 'princess par
rot fish', 'queen ongelfish', 'squir-
relfish', 'coney', 'doctor fish', 
'clown wrasse', 'red hind', 'Spo-
nish hogfish', 'yellowbelly ham
let', 'yellowtoii snapper'. 

SRI LANKA 
15-1- '97. Nieuwe datum mel
ding 3/230 'Swomi Vivekonondo'. 

SUDAN 
22-1-'97.AlimanAbdeirahMan 
Elmohdi. 
25,35,50 dinars. 

SURINAME 
12-2- '97. Fauna. 
Sf 25,100,275,300,725 (alle 
woorden tweemaal, driehoekige 
zegels) Resp Cebus nigrivittotus, 
Cebus opella opello, Soguinus mi 
dos, Ateles poniscus, Ateles geof-
froyi, Ateles geoffroyi, Cocajoo cal-
vus, Logothrix flovicauda, Soguinu: 
bicolor, Soguinus oedipus, Alouotto 
seniculus, Soimiri sciureus. 

SWAZILAND 
31-12- '96 . Unicef*. 
40,60 c., 1,2 E. Resp. basisonder 
wijs voor iedereen, inenting van 
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Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 
olymp.spelen/UPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen. 
Vraag de gratis prijslijst (Michel-nummers) van uw thema. 

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

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

Jaarlijks 3 posizegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

Philatelie op Internet: 

http://wxvw. tip. nl/users/philatelie 

elke dag een nieuw nieuwsfeitje! 

Op aanvraag u K f l i f > prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marktsituatie. 

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

SflPE "dual blanko" 
Eén systeem voor al uiv variëtei ten! 
=> Verzameling naar eigen inzicht opzetten. 
=> Achterzijde van uw zegels kunnen blijven bekijken. 
=> Klemvast weekmakervrij folie, veilig en beschermend. 

Safe Dual Blanko bladen (folieblad met cfiamois kleurig onderblad) 
verkrijgbaar in een veelzijdigheid van 22 variaties, per los blad ƒ 3,15 
in pak van 5 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad ƒ 2,75 

Grijze of zwarte onderbladen tegen meerprijs los ƒ 0,95 
in pak van 10 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad ƒ 0,85 
Bestelnummers zie verkrijgbare gratis foider. 

Verinllgbaar bIJ ledere postzegelhandel. 
Voor Infomiatle en uitgebreide SAFE tolden 

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

ienhors* 
GRENZELCXJS IN POSTZEGELS EN f̂ UNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

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 
■ax 0503131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar en 

modeltreinen 

lenhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

PHII.ATEI.IE 
OP HUTERIUET 

Links naar tientallen interessante sites in binnen en 
buitenland: postadministraties, handelaren, musea, 

specalisten, studiegroepen, catalogi en bladen 

^ Evenementen 

Een beknopt overzicht van belangrijke filatelistische 
evenementen die de komende maanden in 

Nederland worden georganiseerd 

In de rubriek Philatrivia worden filatelistische 
nieuwtjes gepresenteerd; 

deze pagina wordt dagelijks ververst\ 
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kind dat borstvoeding krijgt, geen 
polio meer (kind op kruklcen), 
'kinderen eerst' (moeder met 
twee gezonde kinderen). 

SYRIË 
2 8 - 8 - ' 9 6 . Drieënveertigste in
ternationale beurs in Damascus. 
17 £. Beeldmerk (geometrische fi
guren, wereldbol). 
5-9 - '96 . Vijf jaar NICE (natio
naal informatiecentrum). 
18 £. Computer, logo, wereldbol. 
9 -10 - ' 96 . Wereldkinderdag. 
] O £. Meisjes bij schommel. 
9-10-'96.WereldDostdag. 
17 £. Duif met brief, wereldbol. 
2 - 1 1 - ' 9 6 . Zesendertigste week 
van de wetenschap. 
10 £. Zonen van sterrenkundige 
Muso ibn Shaker. 
16-11 - ' 9 6 . Zesentwintig jaar 
hervormingsbeweging. 
IO £.; blok van 50 £. Portret van 
president Hofis ol-Assad (geboren 
in 1928, regerend sinds 1971). 
20-1 l - '96.Vi i f t ig jaar Unicef*. 
17 £. Op wereldbol zittend kind, 
beeldmerk. 

TONGA 
15-11 - ' 9 5 ! Kerstmis en nieuw
jaar; orchideeën. 
20,45 (tweemaal), 60 (twee
maal), 80 s., 2,2.50 Po. Resp. Co-
lanthe triplicota, tweemaal Spo-
thoglottis plicata, tweemaal Den-
drobium platygastrium, Goodyera 
rubicunda, Dendrobium toki, 
Phoius tonkervilleoe; gedeeltelijk 
met tekst 'merry christmos' of 'o 
happy 1996'. 
7-2-'96.WWF*;Megapterano-
voeongliae (walvis). 
45,60s., 1.50,2.50 Pa. 
7 - 2 - ' 9 6 / 2 7 - 6 - ' 9 6 . Jaar van 
de rot (Chinese maonkalender). 
Blokken met vier zegels van 10 s., 
20 s., 45 s., 60s. Vrolijke ratjes 
met als doorlopend element een 
klok met Romeinse cijfers. 
3 1 - 5 - ' 9 6 . Frankeerzegels; Che-
lonio mydos (schildpad). 
1,2,3,5,10 Po. 
31 - 5 - ' 9 6 . Dienstzegels; als fran
keerzegels 'Chelonia mydos' met 
opdruk 'official'. 
2 -7 - ' 96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen; Olympische 

spelen Atlanta 1996. 
45,80s., 2,3 Pa. Resp. hardlo
pen, discuswerpen, speerwerpen, 
dressuur. 
5-9- '96 . Conqres internationale 
vereniging 'prenistorie en vroege 
geschiedenis'. 
1 Po. Tweemaal. Resp. leven in de 
steentijd, voorstellingen uit de 
oudheid. 
29 -10 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef*. 
80 s. Driemaal. Sport, beeldmerk. 

TONGA-NIUAFO'OU 
21 -8 - ' 96 . Pioniers'tin con post' 
(post in blik). 
45,60s., 1,3 Po. Resp. portret 
van Charles Stuart Ramsey, ber
gen von post in de branding; por
tret Ramsey, zwemmers; portret 
Walter George Quensell, inladen 
op schip; portret Quensell, betoal-
bewijs von post in blik. 
5-9 - '96 . Congres internationale 
vereniging 'prenistorie en vroege 
geschiedenis'. 
1 Pa. Tweemaal. Resp. leven in de 
steentijd, voorstellingen uit de 
oudheid. 
29 -10 - ' 96 . Vijftig ioor Unicef*. 
80 s. Driemaal. Speelgoed, logo. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
Maart ' 9 7 . Herdruk frankeerze
gels 'vogels'. 
50 c., S I , 2. 

TRISTAN DA CUNHA 
Aanvulling melding 2/152 'onder
waterfauna uit de Krijtperiode': 
blok met vier zegels van 35 p. met 
tekst op blokrond. 
1 - 5 - ' 9 7 . Visuele communicatie. 
10,15,20,35 p. Resp. rooksigna
len en schip 'Eurydice', hijsen von 
vlaggen en 'Challenger', met vlag
gen seinen en 'Carlisle', lichtsigno-
fen en 'Cilica'. 

TUNESIË 
23 -5 - ' 96 . Insecten. 
200,810m.Resp.Coccinellasep-
tempunctoto, Apis mellifico. 
5-6- '96 . Nationale en interna
tionale dag van het milieu. 
390 m. Stripfiguurtje 'Lobib'. 
8-6-'96.'Capex 96', Toronto. 
200 m. Tentoonstellingsvignet on
der loep. 

19-7 - '96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen/Olympische 
spelen Atlanta 1996. 
20,200,390 m. Resp. olympische 
symbolen, getal 100 met symbo
len, worstelwedstrijd in de oudheid. 
13-8 - '96 . Veertig jaar burgerlij
ke stond. 
200 m. Vrouwenhanden met duif. 

URUGUAY 
2 3 - 9 - ' 9 6 . Internationale postze
geltentoonstelling; haaien. 
Blok met vier zegels van 3.50 P. 
Resp. Corcharodon corcharios. Aio
pias vulpinus, Notorynchus cepe-
dionus, Squatina dumerii. 
l - 1 0 - ' 9 6 . Atleten. 
3.50 P. Vijfmaal. Resp. Angel Ro
driguez (boksen zwaargewicht), 
Leondro Nol (wielrennen), Eduar
de G. Risso (roeien), Estrella Puen-
te (speerwerpen). Oscar Moglia 
(boslcetbal). 

VENEZUELA 
Afbeelding melding 4/303. 
7-3- '97. 'E l Libertodor'; de be
vrijder Simon Bolivar (1783-
1830). 
15,20,40,50,70,90,200,300, 
400,500,600,800,900,1000, 
2000 Bs. Portret. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
28 -1 - ' 97 . Vlinders. 
50,150,250fils,1Dh.Resp. 
Aarodiaetus loewii, Orithyo, 
Cnrysippus, Mochoon. 
22 -2 - ' 97 . Winkelfestival in 
Dubai. 
50,250 fils. Twee verschillende 
afbeeldingen met beeldmerk (tos 
met plaatje van winkelend gezin). 
16-3- '97 . ' ldex 97'(Interna
tional Defence Exhibition and 
Conference). 
50,250,350 fils, IDh . Resp. heli
kopters, beeldmerk, strijdtoneel, 
oorlogsschepen. 
27 -3 - ' 97 . Twintigste verjaardag 
van de 'Emirates Bonk Group'. 
50 fils, IDh. ; blok van 5 Dh. 
Beeldmerk. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
l - 2 - ' 9 7 . Fronkeerzegel, 

zelfklevend. 
32 c. Vrijheidsbeeld, New York. 
4 -2 - ' 97 . 'Love'-zegels. 
32,55 c. Zwanenpaar vormt met 
kop en hols een hort. 
3 -3 - ' 97 . Illustraties van Maria 
Sibylla Merion (17e eeuw). 
Postzegelboekjes met vijftien en 
twintig zegels van 32 c. Resp. ano-
nosplont met twee soorten kak
kerlakken; citroenplant met mot, 
larve, pop, boktor. 

ZAMBIA 
18-12- '96 . Kerstmis; overdruk
ken op kerstmis 1992. 
900 K. op 80 K,'O'(lokaal tarief) 
op90K. 

ZUID-AFRIKA 
12-2- '97. 'HongKong97'. 
Velletje met een verkoopprijs van 
3.- R. Draak en leeuw, beeldmerk. 
7-3- '97 . Dog van het water 
1997. 
Postzeqelboekje met twee stroken 
van vijf zegels 'standard postage' 
met een verkoopprijs von 7 R. 
Resp. tekst 'save water for' land
bouw (landbouwproducten en 
windmolen], tuinbouw (gieter met 
planten), gezondheid (kind in teil, 
spelend met eendje en borstel), 
woningen (troffel, slang en schiet-
lood), iedereen (ezelkar/pomp). 
20-3 - ' 97 . Fauna; toegevoegde 
waarde. 
20 R. Visarend (Holioeetus voci-
fer). 
1 - 4 - ' 9 7 . Vijfenzeventig jaar 
Zuid-Afrikoonse vloot; schepen. 
Vier zegels 'standaordposgeld, 
Standard postage'. Resp. gevechts-
schip 'Kobie Coetsee', hydrogra
fisch opmetingsschip 'Protea', 
anti-onderzeeër 'President Preto
rias' met onderzeeër 'Emily Hob-
house', mijnenveger 'Umkomaos'. 

ZUIDPOOLGEBIED 
(AUSTRALISCH) 
15-5 - '97 . Vijftigste jaar ANARE 
(Australian Notional Antarctic Re-
seorch Expeditions). 
45 (tweemaal, in samenhang), 
95 c., $1.05,1.20. Resp. de'op-
pelveldhutten' van fiberglas, we
tenschapper in 'appelhut', onder
zoeker met apparatuur in de 'lor-

semonn Hills' in de zomer, twee 
expeditieleden in stalen kooi oon 
scheepskraan meten de 'albedo' 
van zee-ijs, geologen in poolkle-
ding bij kampement. 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS) 
1 -1 - ' 9 7 . Uitgiftedatum van de 
volgende emissies. 
1.-F. Mineralen, amethist. 
2.70,5.20,27.-F. Fauna. Resp. 
Hydrobates pelogicus, Josus pou-
lensis, Horpagifer spinosus. 
3.-F. R. Garcia (1915-1995). 
3.- F. Schip 'Morion Oufresne'. 
4.-F.J.Turquet(1867-1945). 
5.20 F. Kapel 'Notre-Dame des 
Oiseoux', Crozet-orchipel. 
8.- F. Medische dienst van de 
strijdkrachten. Artsen tijdens ope
ratie, beeldmerk. 
16.- F. Stranding van het zeiljacht 
'Ecureuil Poutou-Charentes 2' op 
de Kerguelen, pinguïn. 
20.- F. Schipbreukelingen op de 
Kerguelen. Hut 'Hope' van John 
Nunns, Pointe Charlotte. 
24.- F. Programma Icoto. Visserij-
schip, vonq'materiaol', vissen. 
29.30 F. Flora. Poo kerguelensis. 

Afkorting TP: 
zie ook de rubriek Thematisch 
Panorama elders in dit nummer 

*: Gebruikte afkortingen: 
Unesco United Notions Educa

tional Scientific and Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

Upoep Union Postal de los 
Americas y Espoiia y 
Portugal 

Upu Universal Postal Union 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 
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BEDREIGDE 
ZOETWATERVISSEN 
In de reeks 'Dieren in 
Slovenië' gaf Slovenië op 
27 maart de serie 'be
dreigde zoetwatervissen' 
uit, met daarop de Slo
veense en de Latijnse 
naam van de vissen 
eerder is een velletje met 
zier zegels uitgegeven 
net de rivier als onder
grond; deze zegels ver
ichillen van die uit de se
'ie, hoev/el ze dezelfde 
/vaarde fiebben. Het 
logal gekunstelde ver
schil bestaat tiierin dat 
Je staart van de vissen 
iu op de velranden is af
jebeeld. 
Dp de zegel van 12 s. is 
Saimo marmoratus te 
:ien Deze zalmsoort, 
Jie tot de meest bedreig
Je zoetwatervissen van 
jlovenië moet worden 
jerekend, komt voor in 
talie, Slovenië, Kroatië, 
»Montenegro en Albanië, 
[e kan worden herkend 
lan het olijfgroene of 
)lijfbruine gemarmerde 
latroon op de rug. 
)e Streber {Zingel stre
ber) is een kleine baars
oort. afgebeeld op de 
;ege( van 13 s. In Slove
lië leeft de streber in de 
ivieren Sava, Kolpa en 
[rka 
)e op de zegel van 80 s. 
ifgebeelde biauwneus 
Vimba vimba) behoort 
3t de karperfamilie. 
)eze voor de hengel
port interessante vis leeft 
1 het stromend water 
an de zijrivieren van de 
lonau. 
)p de zegel van 90 s. is 
en hondsvis {Umbra 
rameri) te zien. Deze 

soort werd in 1980 in 
Slovenië voor het eerst 
aangetroffen in de Mura. 

150JAAR..CIRCUSIN 
AUSTRALIË 
Het thema 'circus' wordt 
niet bepaald veel verza
meld, hoewel er met een 
zekere regelmaat series 
over dit onderwerp op
duiken. Soms staan daar 
fantasiebeelden op, die 
gebaseerd kunnen zijn 
op de werkelijke situatie. 
Een voorbeeld daarvan 
is de Hongaarse circus
serie uit 1965. In andere 
gevallen zijn authentieke 
circusbeelden te zien. 
Onder die noemer valt 

de serie, die Australië op 
13 maart uitgaf ter gele
genheid van net 150ja
rig bestaan van het cir
cus in Australië. Voor 
drie van de vier afbeel
dingen is gebruik ge
maakt van posters, ter
wijl de vierde zegel op 
een foto is gebaseerd. 
De eerste Australische 
circusvoorstelling werd 
gehouden op 27 decem
ber 1847 in Launceston. 
Van deze gebeurtenis 
wordt op de zegels geen 
melding gemaakt. 
De eerste zegel is gewijd 
aan May Wirth, Queen 
of the Arena. May V\/irth 
(18941978), een acro
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batische amazone, was 
de eerste vrouw die een 
voorwaartse salto op een 
paard en een salto van 
paard naar paard uit
voerde. De zegel toont 
een afbeelding van een 
poster van het Ameri
kaanse circus Ringling 
Bros met een foto van 
MayWir th uit 1918. 
Op de tweede z ^ e l is 
de koorddanser Con 
Colleano, Wizard of the 
Wire, aan het werk. De 
aboriginal Con Colleano 
(18991973) werd in de 
jaren twintig en dertig 
niet alleen in Amerika, 
maar ook in Europa be
schouwd als een tove
naar op het slappe 
koord. Hij was de eerste 

ZEEZOOGDIEREN 
Ierland gaf op 6 maart 
de jaarlijkse serie Fauna 
en Flora uit. Deze reeks 
laat dit jaar vier inheem
se soorten zeezoogdie
ren zien in hun natuurlij
ke omgeving. Op de ze
gels zijn zowel de Latijn
se als de Ierse namen 
vermeld. 
Op de zegel van 28 p. 
zien we meteen al een 
goede bekende: de grij
ze zeehond of kegelrob 
{Halichoerus grypus). 
De tuimelaars ITursiops 
fruncafus) op de zegel 
van 32 p. zorgen voor 
een vrolijk beeld. 
De bruinvis {Phocaena 
phocaena), te zien op de 
zegel van 44 p., wordt 

koorddanser die er in 
slaagde een voorwaartse 
salto uit te voeren. Een 
beeltenis van Colleano 
uit 1930 werd gebruikt 
voor een poster van 
Ringling Bros en Barnum 
& Bailey. 
Tegen het einde van de 
negentiende eeuw wer
den clowns een essentieel 
onderdeel van het circus. 
Op de derde zegel blijkt 
dat het schminken een 
voornaam onderdeel van 
de outfit van een clown 
is; iedere clown heeft 
daardoor een uniek ge
zicht. De afgebeelde 
clowns traden op in het 
Ivan Broscircus en waren 
in 1935 op een poster 
van dit circus te zien. 
De vierde zegel laat het 
moderne circus zien. De 
acrobatische oef werd in 
1996 uitgevoerd in het 
circus Oz. 

Op de vier bij deze serie 
behorende maximum
kaarten zijn foto's van de 
afgebeelde circusarties
ten te zien. Ook de moei
te waard is de gutter 
strip (tweemaafvijf ze
gels) waarop een circus
optocht is afgebeeld. In 
het stempel voor de eer
stedagenvelop en de 
maximumkaarten is een 
clown opgenomen. 

vanwege zijn kenmer
kend geknor in het Iers 
Muc mhara genoemd of
wel 'varken van de zee'. 
De wat donker uitgeval
len zegel van 52 p. 
toont de orka {Orcinus 
orca). 

POPPEN EN BEREN 
Het verzamelen en zelf 
maken van poppen en 
beren is zo populair dat 
Australië besloot tot de 
uitgifte op 8 mei van een 
serie van vijf zegels met 
drie poppen en twee be
ren. 
De pop Billie Joe op de 
eerste zegel is gemaakt 
door Kaye Wiggs, die 
zich sinds 1984 bezig 
houdt met het maken van 
poppen. Kaye Wiggs 
was in 1995 winnares in 
twee categorieën van de 
Doll Digest Australian ^ 
Doll oFthe Year Award. =
De beer op de tweede — 
zegel is Woody, een — 
creatie van Jennifer a 
Laing, stichtster van de ^ 
Antipodean Bearmakers' ^ 
Cooperative. De maak 2 
ster omschrijft Woody als ï 
een avontuurlijke beer: — 
zo heeft hij bijvoorbeeld M C 
een ring in een van zijn »O* 
oren. Jennifer Laing 
maakt met de hand on
geveer twee beren per 
week. 
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Ook Susie McMahon 
maakt elke (unieke) pop 
met de hand. Haar pop
pen zijn slechts vijf centi
meter hoog! Een exem
plaar is te zien op de 
derde Australische zegel. 
Lynda Jacobson heeft 
een poppenotelier in 
Geelong, Victoria, v/aar 
ze ook les geeft. Ze is ge
specialiseerd in antieke 
Duitse en Franse poppen 
voor verzamelaars. 
Op de vierde zegel is 
Celeste te zien, 38 cm 
groot, een klassieke Stei
ner 'Bebe' van het soort-
dat omstreeks 1880 
werd gemaakt in de fa
briek van de Duitser Stei
ner. 
De vijfde zegel toont 
Benfley, een beer in de 
traditionele Engelse stijl. 
Hij is gemaakt door He
len V/illiams, die al be
ren maakte toen ze pas 
veertien jaar was. 

KNOTSGEKKE 
BRIEVENBUSSEN 
Nieuw-Zeeland gaf op 
19 maart een postzegel
boekje uit met tien ze-
pels, waarop knotsgekke 
brievenbussen zijn afge
beeld. De Engelse aan
duiding is Wackiest Let
terboxes. Deze tien brie
venbussen werden geko
zen uit totaal 365 inzen
dingen voor de wedstrijd 
Wacky Letterbox, die vo
rig jaar werd gehouden. 
Voor zeker vier thema's 
zitten er leuke aanvullin
gen tussen, te weten een 

uil, een blauwe vinvis 
(Sibbaldus rr)usculus), 
een Schotse doedelzak
speler en een vliegtuig. 
Maar ook een 
water(tap)kraan en een 
koperen duikhelm bieden 
mogelijkheden. Er zijn 
drie gebouwen op de ze
gels te zien en één bus is 
geïnspireerd op de car
toon kilroy is back. 

WETLANDS IN AUSTRALIË 
De tweede serie in de 
Australische reeks The 
Nature of Australia 
kwam op 10 april uit en 
behandelt de zogenoem
de wetlands van Kakadu. 
Wetlands (moeraslan-
den) zijn van qroot be
lang voor het leven op 
aarde; daarom werd Ka
kadu in 1979 aangewe
zen als nationaal park. 
Het gebied werd ook 
voorgedragen voor een 
plaats op de World Heri
tage list. 
Kakadu was meer dan 
vijftigduizend jaar lang 
Aboriginal Land. Geen 
wonder dus dat tien van 
de veertien leden van het 
bestuur in dit gebied 
ofaorig;no/zijn. 

Voor de achtergrond van 
de vier zegels in deze se
rie zijn kunstzinnige ui
tingen van aboriginals 
gebruikt. Op de afbeel
dingen zijn zowel de flo
ra als de fauna van Ka
kadu te zien. Op drie ze
gels is alleen de Engelse 
naam van het afgebeel

de dier vermeld; op de 
vierde zegel (die met de 
hoogste waarde) staat 
de aanduiding Kakadu 
Wetlands. 
Op de zegel van 20 c. is 
de gevaarlijke zeekroko
dil [Crocodylus porosus) 
te zien, die veel voor
komt in de wetlands in 
noordelijk Australië. De 

filant is een Kanqkonq 
Ipomoeaaquatica).^ 

De kikvors op de zegel 
van 25 c. is een kleine 
boomkikkersoort, de 
noordelijke dwergboom
kikker {Litoria bicoloij. 
De afgebeelde bloem is 
een Indische lotus 
(Nelumbo nucifera). 
Op de zegel van $ 1.- is 

een vlinder te zien, de 
mannelijke 'Big Greasy' 
(Cressida cressida]. De 
bloem is van de waterle
lie [Nymphaea violacea). 
De van een metaalfolie
laagje voorziene hoge 
waarde $ 10.- laat een 
deel van de Kakadu 
Wethnds zien op het mo
ment dat er een onweers
bui losbarst. De bomen 
rechts worden aange
duid als 'papierberken' 
(Melaleuca species). De 
afgebeelde bloem is de
zelfde als op de zegel 
van 25 c. Verder wordt 
een vliegende grote zil
verreiger [Egretta alba) 
in beeld gebracht. De 
zegel van $ 10.- is ook 
opgenomen in een velle
tje (m;n;s/ieef), tegen de 
achtergrond van een 
brede overzichtsfoto. 

WIJNGAARDEN IN 
NIEUW-ZEELAND 
Verzamelaars van het 
thema 'wi jn' zijn er in 
ons land maar weinig. In 
landen waar veel wijn 
wordt geproduceercl, 
zijn deze verzamelaars 
veel vaker te vinden. 
Nieuw-Zeeland toonde 
op 19 maart een selectie 
van zijn wijngaarden. 
Ontwerpster Nancy Tich-
borne voegde er ook in 
detail de druivensoort 
aan toe. Hoewel de wijn
stok al spoedig na de 
komst van de eerste 
Franse en Engelse immi
granten ook in Nieuw-
Zeeland te vinden was, 
begon dit land pas in de 
jaren tachtig goede wij
nen te produceren. De 
Nieuwzeelandse wijn
bouwers rekenen er op 
dat de export omstreeks 
het jaar 2000 op onge
veer NZ$ 125 miljoen 
zal liggen. 

De zegel van 40 c. toont 
de fraaie Rippon-wijn-
gaard in Central Otago 
aan de oever van Lake 
Wanaka, omringd door 
de besneeuwde toppen 
van de Southern Alps. 
De eerste wijn van net 
type Methode Champe-

noise werd in 1993 door 
Rippon geproduceerd. 
Het witte landgoed op de 
zegel van 80 c. met uit-
zicnt op Hawke's Bay is 
Te Mata Estate van wijn
bouwer John Buck. Buck 
begon met deze wijn
gaard aan het eincf van 
ae jaren zeventig en 
maakte twee rooe kwali-
teitswijnen tot zijn han
delsmerk: Coleraineer\ 
Awatea. 
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De Marlborough-streek 
staat bekend om zijn wij
nen van het type Sauvig-
non Blanc. Een van de 
meest vermaarde komt 
van de wijngaard Clou
dy Bay, die is afgebeeld 
op de zegel van $ 1.-. 
Ook de Chardonnaysion 
Cloudy Bay wordt cfoor 
wijnkenners bijzonder 
gewaardeerd. 

mmimmmmt 

De zegel van $ 1.20 
(Canterburv/Waipara) 
brengt de Pegasus Bay-
wijngaard in oeeld. De 
wijnstokken zijn hier ge
plant op een bed van 
gladde stenen, die zijn 
afgezet door een gletsje 
uit de ijstijd. Daardoor is 
het mogelijk hier wijn-
soorten te produceren; 
de streek zou er anders 
ongeschikt voor zijn. Tot 
de nier gemaakte wijnen 
behoort de Pegasus Bay 
Cabernet Sauvignon/ 
Merlot, een rode wijn di( 
snel bezig is een grote 
reputatie op te bouwen. 
De zegel van $ 1.50 
(Gisborne) is voor the
matische verzamelaars 



extra interessant, omdat 
op de Miiltonwijngacrd 
de productie van witte 
wijnen nog op puur na
tuurlijke wijze geschiedt, 
zonder toevoeging van 
chemische stoffen. De 
streek rond Gisborne is 
3en wijnbouwerspara
dijs; men heeft hier een 
duidelijke voorkeur voor 
de Chardonnay. Millton 
leeft vooral succes met 
de Opou Riesling. 

(im en Jeanette Goldwa
er zijn echte wijnpio
liers op het eiland Wai
^eke in de Golf van Hau
aki in de buurt van de 
itad Auckland hiun wijn
gaard Goldwater Estate 
s te zien op de zegel 
'on $ 1.80. De Goldwa
erwijnen wonnen al 
■erscheidene internotio
lale prijzen; vooral de 
joldwater Cabernet 
ïauvignon/Merlot/Franc 
logst bewondering. 

en souvenirboekje (for
maat 1 60x110 mm) be
at behalve zeven pagi
la's met de vineyardze
|els ook nog eens eenen
«vintig pagina's informa

over de wiinindustrie 
T NieuwZeeland en de 
/iingaarden op de ze
|els. De prijs is $ 1 3.40, 
'at correspondeert met 
e nominale waarde van 
e zegels in de velletjes. 

EDENK HEN DIE VIELEN 
de frankeerstempels 

=R23369enFM15028) 
n de Nederlandse 

)orlogsgravenstichting, 
evestigd te 'sGraven
age, is de tekst te lezen 
7edenk ben die vielen, 
irgezeld van de datum 
mei. Het thema 'Twee

e Wereldoorlog' 
Dreekt menig thematisch 
srzamelaar aan; daar
m een kleine selectie uit 
et beschikbare mate
aal. 
de serie 'promotie van 
.' filatelie' die België 20 

inuari uitgaf, is de ze
ïl van 1714 f. gewijd 
3n het Museum van De

portatie en Verzet te Me
chelen. O p 2 7 i u l i 1942 
namen de nazi s de Me
chelse Dassinkazerne in 
gebruik om er de joden 
te verzamelen die waren 
opgepakt voor 'tewerk
stelling'. Tussen 4 augus
tus 1942 en 31 juli 1944 
werden van deze kazer
ne in 26 konvooien 
25.124 joden gedepor
teerd. Slechts ongeveer 
duizend van hen over
leefden de deportatie. De 
Joodse en Vlaamse Ge
meenschap, de Provincie 
Antwerpen en de Stad 
Mechelen richtten in dit 
gebouw een museum in 
om 'onze jongeren een 
boodschap te geven in 
verband met de tragi
sche gebeurtenissen van 
de periode 19391945, 
opdat deze nooit meer 
zouden plaatsvinden', 
aldus de museumcatalo
gus. Het Museum van 
Deportatie en Verzet wil 
niet alleen een pedago
gische functie vervullen, 
maar ook een plaats van 
herinnering zijn. De 
voorstelling op de zegel 
spreekt voor zichzelf. 

)^,.M. ^ '̂"̂ "̂  

BELCIEBELCIQUE 

Behalve het genoemde 
frankeerstempel bestaan 
er stempels met alleen de 
naam en het logo, jubi
leumstempels uit 1971 
(19461971), 1986(40 
jaar) en 1995 (50 jaar). 
In een meer recent stem
pel (1995) is het belang
rijke werk van de Oor
logsgravenstichtinq tot 
uitdrukking gebracht 
door middefvan de tekst 
Opdat zij met ere mogen 
rusten. 
Ook de Stichtinq 1940
1945 gebruikt frankeer
stempels. Veel gemeen
ten herdachten de Twee
de VV'ereldoorlog in de 
naamgeving van straten, 
pleinen en gebouwen. 
Straatnamen gewijd aan 
de Tweede Wereldoor
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log vinden we vooral te
rug in het datumdeel van 
frankeerstempels van in
stellingen en bedrijven; 
als voorbeeld kunnen 
worden genoemd de 
Onderduikersstraat en 
de Verzetsstrijderslaan in 
Groningen. 

GRONINGEN NEObRLAND 

1 fZäB 00080! 
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Hoewel sommige verza
melaars van dit thema 
emotionele bezwaren 
hebben tegen Duits ma
teriaal, noem ik toch een 
Duits frankeerstempel 
(B023747J, waarin de 
Volksbund Deutscher 
Kriegsgräberfijrsorge in 
Kassel met de tekst Hilf 
auch Dul ('Help toch 
ook') oproept tot finan
ciële steun. 

nomen. In Wyoming 
doet men wanhopige po
gingen om het dier voor 
uitsterven te behoeden; 
daar zet men gevangen 
exemplaren opnieuw uit. 
Op de vier 'Zwitserse' 
zegels van 0.80 f. zien 
we de ijsbeer {Ursus ma
ritimus), de kroonduif 
iCoura cristata), de zee
leguaan {Amblyrhynchus 
cristatus) en de guanaco 
(Lama guanico^. De 
zeeleguaan komt alleen 
voor op de Galapagos
eilanden. Toen Charles 
Darwin deze eilanden in 
1835 bezocht, zag hij 
duizenden van deze die
ren op de zwarte vulka
nische rotsen. De guana
co is een wilde lamasoort 
uit de Andesbergketen 
in ZuidAmerika. Hoewel 
er in het begin van deze 
eeuw nog zeven miljoen 
van deze dieren leefden, 
zijn er nu nog maar zo'n 
half miljoen over; de 

Volksbund 
sehe 
«yraber 
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BEDREIGDE DIERSOORTEN 
Op 13 maart verscheen 
de vijfde serie in de reeks 
'Bedreigde diersoorten' 
van de Verenigde Na
ties. Opnieuw ziin twaalf 
dieren afgebeeld en dat 
brengt het totaal dit jaar 
op zestig. 
De serie werd al in volle 
glorie afgebeeld in de 
UNPAadvertentie in het 
maartnummer van 'Phila
telie' (pagina 239). 
Op de vier 'Amerikaan
se' zegels van 32 c. zien 
we de Afrikaanse olifant 
[Loxodonta africana), de 
zwartvoetfret [Mustela 
nigripes), de Incakakatoe 
[Cacatua leadbeateri) en 
de poema [Felis 
concoior). Volgens een 
schatting uit 1995 leven 
er in Afrika nog onge
veer 500.000 Afrikaan
se olifanten, vooral in 
Botswana, Tanzania en 
Zimbabwe. De zwart
voetfret behoort tot de 
zeldzaamste zoogdieren 
op aarde; hij wordt 
slechts zo nu en dan in 
enkele delen van de Ver
enigde Staten waarge

meeste guanaco's leven 
in Argentinië, terwijl er 
nog een kleine honderd 
in Bolivia te vinden zijn 
Afgebeeld op de vier 
'Oostenrijkse' zegels van 
7 s. zijn de magot of 
Turkse aap [Macaca syl
vanus], de paradijs of 
Stanleykraanvogel 
[Anthropoides 
paradisea), het Prze
walskipaard [Equus 
przewalskii) en de grote 
miereneter [Myrmeco

phaga tridactyla). De na
tionale vogel van Zuid
Afrika, de paradijs
kraanvogel, wordt in zijn 
bestaan bedreigd: er zijn 
er minder dan 10.000 
van in leven. De grote 
miereneter (Centraal en 
ZuidAmerika) begint 
heel zeldzaam te wor
den, maar gelukkig ge
dijt hij goed in nationale 
parken en beschermde 
gebieden. De magots 
zijn de apen van Gibral
tar, die tot de makaken 
behoren. De magots le
ven tegenwoordig alleen 
nog in NoordAfrika. 
Dat ze nog op de rots 
van Gibraltar te zien 
zijn, is te danken aan de 
regelmatiige 'aanvulling' 
uit NoordAfrika. 

DE DIERENTUIN ALS 
REDMIDDEL 
Dierentuinen zijn er niet 
alleen voor ons plezier, 
maar dragen ook bij aan 
de instandnouding van 
bedreigde diersoorten. 
Dat doen ze door hun 
deelname aan de Euro
pean Endangered Spe
cies Programmes (EEP's). 
De dierentuin van Estland 
[Tallin Zoo) werkt bij
voorbeeld mee aan maar 
liefst 25 van deze EEP's; 
we danken er de uitgifte 
Tallinn Zoo (26 maart) 
aan, een blok met zes ze
gels met daarop zes be
dreigde diersoorten. 
De Stellerzeearend [Ha
liaeetus pelagicus] is een 
indrukwekkende vogel. 
Hij wordt in zijn bestaan 
bedreigd omdat de mens 
zijn leeromgeving ver
nietigt. 
De Amoerpanter (Pan
thera pardus] behoort tot 
de zeldzaamste vlees
eters in de wereld. Er zijn 
er nog maar zo'n vijftig 
over, die in de grensstre
ken van zuidoostelijk 
Rusland, noordoostelijk 
China en het noorden 
van Korea leven. Zonder 



ingrijpende beschermen
de maatregelen en fok-
programma's in dieren
tuinen sterft dit dier bin
nenkort uit. 
Ongeveer een halve 
eeuw geleden kwam de 
nerts {Musfela lutreola) in 
geheel Europa voor, 
maar tegenwoordig is dit 
dier in veel aebieden niet 
meer te vinden. Tallinn 
Zoo coördineert het EEP 
voor deze diersoort. 
Het aantal zwarte neus
hoorns {Diceros bicornis] 
is in de afgelopen dertig 
jaar met meer dan 95 
procent teruggelopen. In 
het wild leven er nog 
zo'n drieduizend, terwijl 
de dierentuinen onge
veer tweehonderd exem
plaren verzorgen. 
Ook de monniksgier 
[Aegypius monachus) 
moet tegenwoordig wor
den beschermd. Geluk
kig behoort het EEP voor 
deze diersoort tot de suc
cesvolste. 

Tallinn Zoo coördineert 
ook het programma voor 
de oostkoukasussteenbok 
[Capra cylindricornis). 
Daarvan is het aantal in 
de afgelopen tien jaar tot 
een kwart gereduceerd. 

ZOEKHULP 
Zonder een speciale ca
talogus is het een gigan
tische klus bruikbare ze
gels voor een thema in 
een wereldcatalogus op 
te sporen. Niet zelden 
zullen verscheidene ver
zamelaars hetzelfde 
werk doen. Er zijn verza
melaars die bereid zijn 
anderen bij dit tijdroven
de werk te helpen. Zo'n 
verzamelaar is de heer 
J.G. van Dijk, Thorbecke-
laan 124, 9702 EVV As
sen. Hij wil niet op pro
fessionele wijze themati
sche catalogi uitgeven, 
maar streeft ernaar op 
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beperkte schaal tegen 
een aanvaardbare prijs 
eenvoudige catalogi sa
men te stellen. De heer 
van Dijk biedt ziin zoek
hulp aan, als zich voor 
een bepaald thema mini
maal tien gegadigden 
aanmelden. 

VLINDERS OP MADEIRA 
Het thema 'flora en fau
na' zorgde op Madeira 
(Portugal) sinds 1981 
voor een aantal leuke se
ries. De Portugese zegels 
hebben in het algemeen 
een heel herkenbare 
vormgeving. De serie van 
vier vlinders, die op 12 
februari werd uitgege
ven, ademt dezelfde stijl. 
Uit de toelichting valt af 
te leiden dat het hier gaat 
om een eerste uitgifte in 
een nieuwe reeks 'De in
secten van Madeira'. 
Voor de vlinders had 
men een ruime keuze, 
want volgens de meest 
recente inventarisatie 
zijn er op Madeira 291 
verschillende soorten. Er 
zijn twee dag- en twee 
nachtvlinders met ge
spreide vleugels op een 
blad te zien. Op de ze
gels zijn de Latijnse na
men vermeld. Van deze 
vlindersoorten ziĵ n naar 
alle waarschijnlijkheid 
geen Nederlandse na
men beschikbaar. 
Een inheemse soort is Eu-
michtis albostigmata, te 
zien op de zegel van 
49 e. Ook Menophra 
maderas, afgebeeld op 
de zegel van 80 e., is in
heems. Op de zegel van 
100 e. is Vanessa indica 
te zien. Zoals het tweede 
deel van de naam aan
geeft, is deze vlinder van 
oorsprong uit India af
komstig. Waarschijnlijk 
is deze vlindersoort in de 
zestiende eeuw door 
Portugese zeevaarders 

naar Madeira gebracht. 
Pieris brassicae, te zien 
op de zegel van 140 e., 
is verwant aan het groot 
koolwitje, een in Europa 
veel voorkomende vlin
dersoort. Helaas is deze 
specifieke soort sinds het 
begin van de jaren tach
tig niet meer op Madeira 
waargenomen. De juiste 
oorzaak daarvan is nog 
niet bekend. 

HET VERHAAL ACHTERL DE 
ZEGELS VAN DE FAEROER 
Een groeiend aantal post-
administraties geeft ne
venproducten uit. Niet 
alleen leuk, maar thema
tisch ook nog interessant 
zijn de boeken waarin 
een bepaalde reeks post
zegeluitgiften of een 
groot deel van alle post
zegels van een land wor
den gepresenteerd. Een 
bekend voorbeeld zijn 
de Heritage Books van 
de Australische posterij
en, die meestal één be
paald thema belichten. 
Breder van opzet is het in 
1996 uitgegeven boek 
Stamps and Story of the 
Faroe Islands, geschre
ven door Don Brandt, die 
al twee soortgelijke boe
ken over de postzegels 
van IJsland op zijn naam 
heeft staan. Een nadeel 
is dat dit boek alleen 
over zegels van de Faer-
öer gaat, maar een plus-

INSECTOS DA MADEIRA 
i. ORRfciOS Df- POöTUOAL D('\ DF i , lRU..cACAO 

punt is weer de relatief 
korte periode die het be
strijkt (de eerste zegels 
van de Faeröer werden 
in 1975 uitgegeven). De 
dertien hoofdstukken 
hebben betrekking op ty
pische Faeröerse onder
werpen, zoals kerken, 
vogels, de zee, walvissen 
en dergelijke. De inhoud 
sluit aan bij de postzegel
uitgiften. Het boek telt 
176 pagina's op A5-for-
maat. Het verscheen in 
de talen Engels, Deens 
en Duits. Voor abonnees 
op de postzeqels van de 
Faeröer was net begin 
1997 bij de Faeröerse 
PTT (Friimerkjadeildin, 
FR-100 Torshavn, Fa
eröer) verkrijgbaar tegen 
de introductieprijs van 
1 35 kronen. 

IN KORT BESTEK 
In ons land is de musical 
Miss Saigon te zien, 
maar het machinestem
pel met de afbeelding 
van een helicopter komt 
uit Duitsland 
Eveneens uit Duitsland 
komt een voorbeeld van 

middags in het FEC (de 
voormalige Frieslandhal) 
setjes van drie envelop
pen met afstempelingen 
3 en 4 januari 1997 
aangeboden! De (niet-
officiële) verkopers wa
ren ter plaatse nog druk 
in de weer met het sa
menstellen van deze set
jes, die voor vijftien gul
den werden verkocht. 
In december 1996 vroeg 
ik in de subrubriek The
matische Mix uw aan
dacht voor de Japanse 
serie '50 jaar vogel-
week'. Niet zo zeer van
wege de vogels, maar 
omdat op de twee zegels 
het observeren van vo
gels in beeld werd ge
bracht. Pas onlangs 
kreeg ik de afbeeldingen 

een zogenaamd hoekstuk 
Een los exemplaar van de 
Duitse aan Franz Schu
bert (1797-1828) gewij
de zegel is al een aan
winst voor een Schubert-
verzameling, maar de 
muzikale hoekafbeelding 
maakt zo'n combinatie 
net weer even anders. 
In het artikel over de Elf
stedentocht in het 
februarinummer maakte 
ik melding van de pre
sentatie van de Elfsteden-
zegel op vri|dagavond 3 
januari. De officiële uit
giftedatum was 4 janu
ari Maar wat blijkt? De 
Elfstedenzegels waren op 
vri|dag rond het middag
uur al beschikbaar. Ster
ker nog, er werden 's 

onder ogen, die mijn 
hoge verwachtingen be
vestigden. 
Dit jaar schijnt het het 
'Jaar van de wolf' te 
zijn, maar filatelistisch 
heb ik daar nog niets 
van gemerkt Wel van 
het 'Jaar van het reizen' 
waarvan melding wordt 
gemaakt in een fran-
keerstenTpel(FR55189) 
van het Centrum voor Bi 
bliotheekondersteuning 
(CBD) Friesland te 
Leeuwarden. 
Een grappig frankeer-
stempel (RN7350) voor 
het thema 'brand en 
brandbestrijding' wordt 
gebruikt door Promat uit 
Hilversum. De toepasse
lijke tekst Promat - De 

'TOÜ 



brand meester gaat ver
gezeld van een tekening 
/an een brandweerman 
net een forse snor en dat 
■naakt dit stempel ook de 
noeite waard voor het 
lema 'Baarden en snor

:en ZuidAfrikoonse ver
Mmelcollega verraste 
Tiij onlangs met een the
Tiatisch interessante 

tweelingfrankering. Op 
het eerste gezicht zit er 
weinig verschil in de bei
de zegels (zonder waar
deaanduiding) met de 
afbeelding van de zwar
te neushoorn [Diceros bi
cornis), maar de dikte 
van de lijnen van de 
rechthoek is verschillend, 
terwijl op de ene zegel 
de Engelse naam en op 
de andere de Latijnse 

POSTBUS 611 
1200 AP 

N E D c R L A N £ 

P 5 O 8 O 9] 
 ^ CENT '̂ == 
NEOPOST RN7350 

wwwwwwww^^wufvwv^ 
pïtsirfwdlMente pos SuidAfrika 
uiäosrdiwil mail S o u t h Africa 

G»Uw]aaiillsceT<le p«s S u i d Afriica 
Si«iid«r!U»ed mBil S o u t h Africa 

naam is vermeld. De ze
gels zijn uitgegeven in 
1993 in de serie Endan
gered fauna. 

Hebt u ook problemen 
met het zoeken van pas
sende cadeaus? Een 
bruikbare tip is te vinden 
in het frankeerstempel 
(FM4624) uit Apeldoorn 
met de tekst Geef eens 
een besparende douche
kop cadeau. 

De verzamelaars van het 
thema 'Olympische Spe
len' moeten vaak ver 
vooruit kijken. Zo is nu al 
de kandidatuur van ste
den voor de 28ste Olym
pische Spelen in het jaar 
2004 actueel. Tot de 
kanshebbers behoort het 
Braziliaanse Rio de Ja
neiro. Ter markering van 
de kandidatuur werd op 

17 januari een bijzonde
re postzegel uitgegeven 
met het logo Rio 2004. 

De gemeente Zaanstad 
gebruikt op dit moment 
een frankeerstempel 
(FR50378), geschikt voor 
net thema milieu. De 
tekst Zaanstad doet aan 
afvalscheiding  u ook? 
gaat vergezeld van het 
scheidingslogo en het 
klokhuis van een appel. 

Ter afsluiting deze 
maand een echte door
denker, in het frankeer
stempel (FR52388) van 

Bex/van der Schans PR 
uit Eindhoven staat een 
tweetalige tekst die u aan 
het denken moet zetten: 
Stilstaan om vooruit te 
komen  Take the time to 
get ahead. 

orijit te Komen 

EINDHOVEN NEDERLAND 

i 231 97 00280 i 

Postbus 7109 
5605 JC FR 52388 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL EN MUNTENVEILING 

houdt op 7 juni 1997 
haar 88e veiling 

Wij hebben voor u ca. 3000 kavels, 
waaronder ca. 600 kavels munten, 
verder ca. 600 kavels Ned. en O.R., 
ca. 1800 kavels losse nummers buiten
land, brieven en F.D.Cs, verzamelin
gen, stockboeken en diversen. 

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

I n l i c h t i n g e n : 

P. H. J. C. KokxJansen 
Kerver 10 
5521 DB Eersel (bij Eindhioven) 
Tel. 0497512057 

Onze ve i l ingen v inden plaats in 
Ui tgaanscen t rum "de Tonge l reep" , 
Anton Coolen laan 1 te Eindhoven . 

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn dagelijks 
mogelijk, ook ti jdens onze openbare veilingen. 
Bij grote partijen komen wij eventueel aan tiuis taxeren. 

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, bela.stingzegels, telegramzegels, literatuur. 

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

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 

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

THE COVER EXCHANGE 
Ofuna P.O. Box 63 

Kamakura, Kanagawa 247, JAPAN 
Tel: 008J-467-47-3650 Fax: 0081-467-47-3651 



KLEimE 
ANHIONCES 

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 

AANGEBODEN 

Hongarije** of 0 vanaf 1923 
+25% Michel Stuur mancolijst 
Prinsen, Lehestr 12, 7641 VR 
Wierden 

Australië 1989 t / m 199b m Davu 
album ƒ 3 5 0 , - Luxemburg 1978 
t / m 1996 in Davo album ƒ 4 0 0 , -
Oostennjk 1990 t / m 1993 in 
Davo album ƒ 2 0 0 , - Israël 1992 
t / m 1996 in Davo album ƒ 300,-
T Ista, Mr Kesperwtg 123, 2982 
RLRlddeikcrk, tel 0180-413386 

Mooie verzameling Indonesië 
veel pfr veel bloes Catw 
f 8 500, - Tegen elk aann bod 
r i ements , lel 0546-574241 

NI, Disl, DOR, Zwits, Liechten
stein. Stuur uw mancolijst en u 
krijgt een opgave Gezocht Zum-
stein plaatfoutencatalogus v d 
Meij, Krimkade 37, 2251 JW Voor
schoten 

700 zegels W-Europa veel grf 
H W en Kpl series ƒ 1 0 , - Oiro 
3330084 Boetzkes, Baroniehof 
100, He lmond 

227 FDC N A vanaf 4-205 incl A 
en boekjes c w ƒ 1 5 0 0 , - , voor 
ƒ 3 7 5 , - PTT mapjes 1-61 in 2 alb 
ƒ 150,- FDC Aruba 1-67 ƒ 160,-
J Fenres-v Dijk, tel 023-5253750 

Mooie coli. br. en pwst van en 
naar Ncd Indie via Genua, Na
pels Regtstreeksed (52verschil) 
ƒ 1 2 5 0 , - C: Filatehco, Havenstr 
43, 3441 BH Woerden, tel 0348-
423885 

Vele partijen, coli, en restanten. 
C^entro Filatehco, Havenstr 43, 
3441 BH Woerden, 0348-423885 
Lijst op aanvraag Ook uw manco
lijst is welkom 

Gratis prijslijst, kavels brieven + 
zegels bij Breebaart, tel 0344-
652589 

Gratis prijslijsten van IJsland, 
Noorwegen, Zweden, DDR, Dan
zig, Australië en Gibraltar F van 
Loo, Lijsterveld 7, 2727 A| Zoeter-
meer, tel 079-3312430 (avond) 

Ned. Indonesië DDR pir ge-
stemp ook ruilen Tel 0227-
548362, Medembhk 

Bod gevraagd op zegel no 80 0 
Rietzoom 80, Gouda Tel 0182-
530195 Mist tandje 

DDR kollekties ** 1960/69 
ƒ 5 4 0 , - 70 /79 ƒ 2 5 0 , - , 80 /90 
ƒ 3 6 0 , - , 60 /90 ƒ 1 0 5 0 , - Arken-
bosch, Gertrudisstr 8, 6436 BL 
Amstenrade, tel 046-4422241 

1000 postz. Duitsland 65,00 R 
van Eelderen, tel 010-4558359, 
giro 646232 1000 Wereld 24,50 
Geen port 

BRD 500versch gebr (grf+toesl) 
ƒ 1 0 0 , - Giro 972073 G Schone-
Wllle, Pr Beatnxl 144, Riiswiik 
( Z H ) 

Duitsland & BerUJn Gest 10-40% 
^ Postfris 35-50% Vraag prijslijst 
^ 35 versch vanaf 1-1-96 tot heden 
c voor ƒ 1 0 , - Giro 1257797 tnv 
— B C van Verseveld, De Olmen 80, 
_ 6903 BP /evenaa r 

= FDC's West Europa A A F van 
„j Bommel, Voortseweg 59, 5521 JC 
::: l e r se l , t e l 0497-516359 

5 2 Kilo Engl.+Grf. 3 5 , - wi reld en 
— Furopa 800 1 0 - , NI (.fm + toe-
= slag /egels 350 10,- Giro 

2641936 Nieuw-Vennep 

390 Leuke kavels Ned. + buitenland 
ook \eel motief TH Veiluijen, 
Soest, lel ()S5-60238S7 

Gelopen poststukken met the
ma's ansu hikaar t tn , Omtse 
Reich, dieren kaarten, aandelen, 
I okjeskaarten Mw A.N Bngge-

man v d Schelde, Kantelenweg 
70, 3233 RD Oostvoorne, tel /fax 
01814850^6 

Kilo afgeweekt wereld ± 22 000 
zegels met grf voor ƒ 65 , - Giro 
6698416 tnv J Konmg, Den 
Haag Tel 070-3972999 Ook kilo 
telefoonkaarten + 2^0 stuks 
/"90,-

Gratis FDC sur ELp2 stort ƒ 1,60 
op giro voor portokosten naar 
1086499, A (.illekens, Rotterdam 

Collectie Hongarije 1871-1955 ca 
1650 zegels mi D M 5 0 0 0 , - * / © 
pi IJS ƒ 7 0 0 , - De Vries, tel 0320-
226674 

Kinderbedankkaarten aangebo
den EJ ( . KJaassen, Da\id 
l eans t r 9, 1325RGAlmere 

Postzegelmapjes 1 t /m 161 mee-
dere voorhanden ook in gedeel
ten 20% onder de postkantoor 
pnjs 1 V Hal, Daltmn 3, 7041 CH 
s-Heerenberg, tel 0314-663396 

500 sport ƒ 2 5 - , 200 naakt ƒ 35,-, 
100 dans ƒ 2 9 , - , 500 bloemen 
ƒ 30,- , 300 paarden ƒ 22,50, 300 
schepen ƒ 20,- . |ac \ an Welsems, 
Goloniastiaat 57, 3024 TA Roter-
dam, gironi 6513551 

Oost-Europa G O S landen Mid
den (Zuid-Amerika postfris Gratis 
prijslijst PZH de Wipstnk, Rode 
Haanstr 8, 8011 RR Zwolle, tel 
038-4233170 Thema op manco
lijst 

Berüjn *** 1960/86 in Fal/los-al-
bum Kat 1580 ƒ 5 5 0 , - Arken-
bosch, Gertrudisstr 8, 6436 BL 
Amstenrade 

Deelverzamelingen, compleet en 
postfris, 1960 t / m '91 cat Michel 
België catw ± 3200,- = 1280,-
Denemarken catw + 1700,- = 
675, - Italië catw. 2200,- = 880, -
Luxemburg catw 1600,- = 650,-
Ook andere verzamelingen, zoals 
Engeland, Spanje, Zwitserland, 
Finland, Noorwegen, Zweden, 
Frankrijk, Suriname, Indonesia, 
Guernsey e a J H Slomp, Olden-
/aal, tel 0541-523184 

Verz. Italien Brd. Berlijn D.Reich, 
DDR ** 0 allen in 4 Davo alb 
200 kl kantoorpost-partij Telf 
krt Ned Brieven ond m P H 9 I 7 
B&K, Postbus 1, 3740 AA Baarn 

Jrg. Phil. 66-70 ƒ 3 5 , - , 71-75 
ƒ 3 5 , - , 76-80 J 35,- , 81-85 ƒ 35,- , 
86-90 ƒ 3 0 , - Afhalen S Metse
laar, tel 0224-298620 

Volksrepubliek China ** gratis 
prijslijst bi| Harrie Baken, Pb 
1291, 5004 BG Tilburg, l e l / f ax 
013-4684615 Abo 45c /Yuan 

Frankeergeldige zegels van Ned 
80% van de plakwaarde V Diepe-
ningen Westinghouse straat 2, 
Utrecht 

Liechtenstein FDC nr 404-619 
ca tw ƒ 6 0 0 , - vaste prijs ƒ 2 2 5 , -
en FDC nr 680-870 cat w f 540,-
vaste prijs ƒ 1 8 5 , - en Max krt 1 
l / m 53 catw ƒ 1290,- vaste prijs 
ƒ 5 0 0 , - Ubachs, tel 043-3211189 

Rusland verzameling 1973/87 in 
album c w ± 2000 D M Vr pr 
ƒ 4 9 5 , - C V Beveren, lel 010-
4229820 

Bulgarije postfris '96, Europa ze
gels 1,50, kloosters 5,75, Fr Goya 
s+bl 3 50, gebouwen 7,50, kreef
ten 4,75, Unicef 3,50, honden 
1,75 (1997) Giro 1839597 t n \ 
Beyer Filatelie te Delft, tel 015-
2566246 (geen prijslijsten/bro-
chure) , porto extra 

Grootrond pait b i td t aan op stuk 
t n zegel 1 lefst lu i l tn Tel 
0555191'* '" ' -—•" -•"-- '^-•" 
s( ling 

Nederland en Ver. Europa ***, © 
V a No 1 Stuui uw no s, ontvang 
mijn pnjs f Ghyben, Zonegge 

zegel i leist l u i k n ie l 
' " ' 300 ook typerader \ Tee-

1916, 6903 GV Zevenaar, tel /fax 
0316-529241 

Geen thema /onde r poststukken! 
Vraag zicht/cnding H Mennes, 
Parelhoendreef 13, 7391 EG 
Tuello, tel 0571276081 Heel 
veel thema's 

Stort ƒ 3 0 , - - ƒ 5 0 , - op giro 
528770 van A Groffen, Son U 
ontvangt 600-800 verschillende 
Nederland 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
ett J Stienstra, Barietgetl 21, 
2718 BL Zoeteimeer tel 079 
3610229 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NI p f e n © Eventueel te ruilen 
tegen uw overtollige frankeergel
dige zegels NL Vanaf nr 105 W 
Eher, tel 0180-617448, met op 
7ondag 

800 W.Europa + Wereld en grf in 
brief 10,-, 350 NL grf en toeslag 
10,-, 1x2 kg Engel groot en 
klein 40 , - + porto 5 , - R Tams, 
Bosstr 131, 2153 AM Nieuw-Ven
nep, giro 3129687 

Engeland aanbieding veel grf 
De/e mnd 150 gest ƒ 1 5 , - , 500 
gest ƒ 4 0 , - Giro 2300785 RSD, 
Lindelaan 23, 1775 GK Midden
meer Ook het adres voor uw 
mancolijsten europese landen 

Indonesië pfr stuur uw manco-
h)st Zonneb loem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par
tijtjes en nieuwtjesdienst M 
Snoek, D Wierengastraat 45, 
1602 TK Enkhuizen, t e l / fax 
0228-318267 na 18 00 uur s v p 

Veld-censuur-krijgsgev.-kamp en 
diensipost div oot logen/ landen 
J Hoogakker, P B ^ 8 1 , 7 0 4 0 A D ' s -
Heerenberg, tel 0314-662518 

Israel nieuwtjesdienst tegen no
minale waarde. Palestijns ge/ag 
en 60 andere landen Beste 10 
voordelen, gereduceerde prijslijst 
gratis, ongelofelijke aanbieding 
met kostbaar geschenk Eilat Phi
latelic Club, Postbus 542/32, Ei
lat, Israel 

250 Grf N / M / Z Amenca met mo
tief kerst, flora, fauna enz fl 25 , -
kontant in brief of op giro 
1834376 Huls BV, Ml Kingstraat 
55, 6245 GH Eysden, tel 043-
4093495 

Zweden 1200 versch grootf. 
199,-. Giro 5445643/cheque T 
Kwakkel, Doesburg 2, 8181 ZL 
Heerde 

Kilowaar: Finland, Norwegen, De
nemarken of Zweden 50% her
denkingszegels Zend Hfl 20,- in 
een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 100 gr fran
co thuis Correspond in tngl ish 
Lennart Rimfors, Crtatiandsgalan 
1, S-602 17 Norkoping, Zweden 

Ned./Overzee tot 1940 v a 50%, 
na 1940 v a 40% nu v frankeer
geldige zegels Mancolijst, service, 
abonnementen gehele wereld 
Tevens inkoop Nor PZH Advan
tage, PB 148, 3350 AC Papen-
drecht, tel 078-6153386, fax 078-
6413340 

Australië per kg ƒ 70 , - Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antomsse, Uden 
tel 0413-268333, giro 3423666 

West-Europa (Aland t / m Zuits ) 
Vc I Eur en VN Alleen postfr 
Van welk land (40') mag ik u een 
gratis prijslijst sturen^ R Hout
kamp, Statendaalder 41, 2353 TH 
I e iderdorp 

Polen, )oegoslavie, R o e m e n u , Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakijke PZH Robert Wik-
U)r, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit-
taid T e l / f a x 0464512751 Ook 
raiiteiten' 

Nederland en Zwitserland ph en 
gesiemp Graus prijslijst Filatelie 
'De Boeier', Klipper 75, 2991 KI. 
Ban ndrecht 

Lees hoe u gratis de veelbespio 
ken 1489x (gest) kan verkrijgen 
Voor inof Kraaijenveld Philatt lie 
Postbus 1162, 1440 BD Pui me
rend, tel 0299-642376 na 18 00 u 

GEVRAAGD 

Michel Runschau van 11/94 t / m 
6 /96 E Nyman, Shiiskreek 296, 
3079 BC Rotterdam, tel 010-
4826274 

Plaa t fouten/druktoevalhgheden 
Ned P Schoenmakers, tel 0478-
511450 Venray, na 18 00 uur 

Postzegels en -stukken over jour
nalistiek, kranten, persvrijheid, A 
van Heiningen, tel 024-6774258, 
Leerlooier 11, 6641 DJ Beunin-
gen 

Gevraagd F D C Fiankrijk, Vanaf 
1-1-1987 t / m 1997 Bouwman, 
Zuidhorn, tel 0594-502285 

Frankeergeldige zegels, NL vanaf 
nr 1050, ook zonder gom, even
tueel te ruilen voor zegels NL 
Geef tot 80% van de frankeer-
waarde W Flier, tel 0180-
617448, niet op zondag 

Zoek gebruikte dienst- en portze-
gels van Luxemburg, ZwiLserl , 
Nw -Zeeland, Australië, Enge
land N Cremer, Postbus 4, Alk
maar 

Ter overname gevraagd nieuw
tjesdienst die per post werkt 
Eventueel ook voorraad Van Dal, 
Postbus 773, 5700 AT Helmond 

Veldpost enveloppen met em
bleem Ned-Indie 1945-50 en 
vraag zichtz envel Ned -Indië 
G A Hamstra, Kerkstr 1, Zuid-
born 

Ver zoekt alle vormen van fiskaal-
zegels en leges Ned /bui ten l J A 
Wessels, tel 053-4775964 

Grootrand stempel op 59, 72, 73, 
76 I Gondrie, Craenlaerg, 4851 
T | Ulvenhout, tel 076-5651670 

Grootrond op zegels serie 56/80 
Stempel goed leesbaar J Oprel, 
Groenendaal 165, 3011 SR Rot
terdam 

Padvinders poststukken gezocht 
1907-1959 Fred Maarsen, Box 
1045, 1780 EA Den Helder, tel 
0223-645077 

Voorloper bestellerstempels van 
Amsterdam 1852-67, Breda, Cu-
lemborg, Dordrecht, Gonnchem, 
Haarlem 1859-73, Leeuwarden, 
Nijmegen, Velp R Pijmng, Dom-
melstr 12, 1823 t Z Alkmaar, tel 
0725112270 

Postzegelboekjes Wij hebben be
langstelling voor betere boekjes 
Nederland en wereld Aanbiedin
gen Booklets International, Post
bus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Frankeergeldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese 
landen J F P Peerenboom, tel 
0499-475622 

1 angsiempels en puntste mpt Is 
op de Eerste Emissie Nedeiland 
1852 A Gabnelse. Poste Restan
te, Postkantooi, 4330 NA Middel
burg 

Kleinre>nd stempels Nedei land 
compleet op zegel F Pluym, I v 
Meerdervoort 967 2564 AJ Den 
Haag, tel 0703688710 of 
0703548779 

Postfrisse frankee igt4dige /tge Is 
Nederland PJ Rotgers, tel 010-

4205276, fax 010-4552991 

Verzamelaar zoekt firmaperfora 
Ues wereld Koop of ruil Vee 
ruilmateriaal aanwezig W 
Manssen, Laan der V N 31, 384^ 
AD Harderwijk, tel 0341-417980 

InternaUonale antwoordcoupon 
en telegrammen J Peters, Post 
bus 43, 6000 AA Weert 

Engeland/Guemseynom f l , 9 0 / i 
Jersey/Ierland f l ,70/£, Mai 
f l ,50/£, Smits, Socratesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn 

DIVERSEN 

I I 

BI 

Contactgroep Italië Ruilelagi 
rond /endmg veilmg Inl L ' 
Meer, Voorstr 23, 2201 
Noord wijk 

Verzamelt u Marokko, Frans 
Engels Meldt u dan aan vooi 
Ibeiia rondzendingen ' Ibena ' , 
V Meerdervoort 201, 2517 
Den Haag, tel 070-3456905 

Ruilen stuur mij 100 verschill 
de Europa, zelfde aantal retoui 
Fr Testroote, Sporen kampwe| 
99 ,5932BKTegelen 

Plak Ned 155&-1604-1652-166'; 
1671-1677 op brief + 1,- zegel i 
env stuur naar Hoogerdijk, He 
renweg 32, 2465 AA Rjjnsaterwoi 
de en u ontvangt p o min 17 D \ 
aan toeslagzegels Duitsland 
nes) 

Philatelie vanaf 1 maart in de lo
se verkoop Slechts 1 annonce pe 
abonnee mogelijk 

Israel verzorging van abonnt 
menten 5 of meer abon extr 
korungen Inl A Bouwense, 
0113-212762 

Stort j 15,- op postgiro 67335' 
t n v F H Weyde, Amsterdam, 
ontv 400 Ned. zegel met comp 
senes 

Studiegroep Britannia de ver/: 
meiaars van Engeland en Enj 
Geb organiseren 4 keer per ja< 
een bijeenkomst in Nieuwegen 
Eigen rondzending, veilingen 8 
en clubblad Secretaris L 
Dijk, I ek 54, 1703 KJ Heerhug. 
waard, tel 072-5711935 

Pacific '97: I,,eden \An de Nethe 
lands Philatelists of California t 
de American Society for Nethe 
lands Philately nodigen alle b 
zoekers aan Pacific '97 uit, hen 
ontmoeten in het Moscone Ce 
ter in San Francisco op de volge 
de gereserveerde data en tijd, 1, 
en 6 )uni van 2-4 n m 



MET r KILO HCT LttNO COMPLEET? Of ßUNtt? 
DAT KAN NIEMAND U GARANDEREN - OOK WIJ NIET - MAAR DAT U EEN HEEL EIND KOMT DAT KUNNEN WIJ U ALS 

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

20 é 30 jaar - werkelijk een unicum. 
EN ALLE ZEGELS MET MOOI ROND STEMPEL 

de sortering van elk aangeboden land is zo groot dat het onzin is om deze prachtige kilowaar per 100 gram aan te bieden 
want in een kwart of in een kilo vindt u steeds weer andere zegels van 20 ä 30 jaar geleden tot de moderne zegels. 

ttUBMlIIIL MOOIE GHOOTfORMattT UGtlS 
... FIV in UELE KILO'i MF7 VEEL UOGEQE VEttMOEfi EN/OF ÈElEdE QUlttGEU. 

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

1/4 kilo 1 kilo 
Kan.Eil. KE-SP 85,00 325,00 
Luxemburg LU-SP 89,50 345,00 
Nw. Zeeland NZ-SP 66,50 245,— 
Noorwegen NO-SP 77,50 295,00 
Portugal PO-SP 89,50 345,00 
Skandinavië SK-SP 105,00 395,00 
Spanje ES-SP 77,50 295,00 
West Europa WE-SP 77,50 295,00 
IJsland IJ-SP 175,00 675,00 

Zuid Afrika ZA-SP 
Zweden SU-SP 
Zwitserland CH-SP 
Toeslag CH-ST 

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

110,00 

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

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

Itftf mEÜ VERKOOP KUNDEN UOOQ OE QUILßEUI^i ßEZOEKEQ 
EN ßOEKlEi PiaKKEÜ OOOft OE ENOQME iOflTEMNG 

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-3A uitzonderlijk mooi met toeslag en H Waarden 
ENGELAND EN-A met de nieuwste uitgaven - geen kerst - met HW 
ENGELAND - 'GREETINGS' prachtige sortering - zeer schaars 
FINLAND FI-3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
FRANKRIJK FK-3A Zeldzaam grote sortering met H Waarden 
IERLAND lE-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IN-D zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
IRAN IR-A geweldig mooie sortering 
KANAALEILANDEN KE-A mooie moderne sortering - veel nieuw 
KANAALEILANDEN KE-B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KE-N mooie sortering - met motief en hogere waarden 
LIECHTENSTEIN LS-3A - zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LU-A grote sortering met de nieuwste zegels 
LUXEMBURG LU-B prachtige sortering met veel hogere waarden 
MALAWI MI-A wat een mooie zegels - veel motief 
MALAYSIE MA-3A goede sortering - met motiefzegels 
MALTA MA-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
MAURITIUS MA-U goede sortering van dit moeili|ke gebied 

B ï] 
100 gram 

17,50 

17,50 
19,50 

38,50 
20,00 

47,50 
21,00 
55,00 
15,00 

12,50 
22,50 

9,00 

22,50 
15,00 
57,50 

21,00 
21,00 
32,50 

18,50 
31,50 
25,00 

150,00 
23,50 
39,00 

38,50 
18,50 

22,50 
32 ,50 

J^ ^ 
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 
47,50 

47,50 
70,00 
40,00 

72,50 
57,50 

55,00 
84,50 

85,00 
42,50 
52,50 

72,50 

M 
Ikilo 

140,00 

135,00 
155,00 

325,00 
160,00 
395,00 

175,00 
475,00 
115,00 

95,00 

195,00 
70,00 

195,00 

120,00 
510,00 
175,00 

180,00 
265,00 
150,00 

275,00 
195,00 

200,00 
325,00 

325,00 
160,00 
175,00 

275,00 
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NAMBIA NA-A (geen Z W -Afrika)- mooie sortering met veel 
motief en hoge waarden 
NIEUW ZEELAND NW-3A pracht sortering (geen Vogels) met H W 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortering met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortering met H W 
OOSTENRIJK 00-A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortering - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO-A geweldig mooie grote sortering - zeer schaars 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortering - alle landen - en H W 
SPANJE ES-A pracht sortering gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI UNKA/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 

00 gram 

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 

75,00 
52,50 
65,00 

35,00 
47,50 

82,50 
107,50 

87,50 

55,00 
65,00 
27,50 

90,00 
42,50 
76,50 

32 50 
37,50 
47,50 

130,00 

155,00 
24,00 

65,00 

27,50 
27,50 

85,00 

Ikilo 

275,00 
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 

PAPIERVRIJE KILOWAAR 
ledere kilo bevat circa 20 a 25.000 echt gebruikte postzegels (dus geen surrogaat plaatjes of onverkoopbare 
Cataloog toppers) - met veel grootformaat - toeslag - hogere waarden - oudere zegels maar ook het moderne is 
goed aanwezig - rijke vondsten is altijd mogelijk omdat deze partij afkomstig is van een inzameladres 
(liefdadigheidsinstelling) waar die mensen echt geen verstand van postzegels hebben - ideaal voor het maken 
van kavels - en/of u heeft veel en heerlijk postzegelplezier voor weinig geld. 

V2 KILO NETTO ƒ 155,00 ~ 1 KILO NEHO ƒ 295,00 

BBEDENHOF-POSTZEGELIMPDRT 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 



POSTZEGELS VERZANELEH 
OP EEN ANDERE MANIER 

Eerste dag enveloppen 
(first day covers) 
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Compleet verzorgde envelop (KD.C.) met serie f 3,95 verkrijgbaar bij de NVPH postzegelvakhandel 

EEN ABONNEMENT BIJ UW NVPH WINKELIER 
IS GOEDKOPER DAN U DENKT! 

Bij d e JITVPH v a k h a n d e l filatelie i s h e t vertrou^ird k o p e u 

Voor de dichtstbijzijnde NVPH winkel: 

Secretariaat NVPH Tel.: 070 347 3849 Fax: 070 322 2487 
E-mall mfo@nvph.nl Internet: littp://www.nvph.nl 

mailto:mfo@nvph.nl
http://www.nvph.nl

