
> 

n 

^ 

>LK, 

KIK tl, 

8 710206 205049 

0 6 > 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal liet best georiënteerd 

Voor onze belangrijke najaarsveiling ontvingen wij diverse prachtige 
verzamelingen. 
Indien u voor deze veiling materiaal wilt inleveren 

Ibieden wij u twee mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze grote 

Internationale veilingen 

door overmaking van ƒ 15,00 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 
Voor inzendingen, taxaties, adviezen en aanicopen 
Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 6242380 



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

adres 

UJnitojyjo^t ló e^ IWJOX Ui f 
SPECIALE OPEN DAGEN 

Naast verkoop van postzegels ook: 
• Taxatie van uw postzegels 
• Inkoop van uw postzegels 
• Inruil van uw postzegels 
• Veilen van uw postzegels 

Donderdag 26 juni 10.00 tot 17.00 uur 
Vrijdag 27 juni 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 28 juni 10.00 tot 17.00 uur 

Tijdens de Speciale Open Dagen is er voor 
u op kosten van Philapost een filatelistisch 
expert aanwezig. U kunt geheel gratis en 
vrijblijvend gebruik maken van de diensten 
van deze onafhankelijke specialist*. 

*) Enig erkende fllatellstische expert voor Lloyds in Nederland. 

Philapost is gehuisvest in een groot l<antoor en 
magazijn te Berkel en Rodenrijs (Z-H). Philapost 
heeft 10 vaste nnedewerkers en is door enthousiaste 
klanten uitgeroepen tot meest klantvriendelijke 
postzegelhandel van Nederland. 

Belangrijke cijfers: 
15 september t/m 31 december 1993 ruim 3 0 0 bestellingen. 
1 januari t/m 31 december 1994 ruim 2 . 0 0 0 bestellingen. 
1 januari t/m 31 december 1995 ruim 5 .000 bestellingen. 
1 januari t/m 31 december 1996 bijna 8 .000 bestellingen. 
1 januari t/m 31 mei 1996 bijna 4 . 0 0 0 bestellingen. 

'Kennismakings-Aanbieding' 
alles in één keer f 99,-

"ï 
% 

Zomerwonderdoos normaal ƒ 99,- nu ƒ 33,-. 
100 items zoals: albums, zakjes, kaartjes en 
brieven, e.d. vol met postzegels. I 
Collectie Dieren normaal ƒ 99,- nu ƒ 33,-. 
DM 500,- Cataioguswaarde MICHEL uitsiuiter 
complete uitgiften met gratis groot insteekaJ 
MICHEL Oost-Europa normaal ƒ 69,- nu ƒ 33,-. 
Nieuwste editie 1996/97 van de gerenommeerde 
MICHEL Catalogus met de landen van Oost-Europa. 
Slechts éen per adres en ^olang de voorraad strekt J 

HET IS 3X RAAK VOOR DE PRIJS VAN 1 

Philapost is de perfecte balans tussen PRIJS, KWALITEIT & SERVICE 

Traditioneel gaat het postzegelseizoen in de zomer in een winterslaap. 
Philapost pakt voor u in de zomer extra uit! 

riP U kunt uw overtollige frankeergeldige postzegels 
/an Nederland bij Philapost voor 100% van de fran-
ceerwaarde inruilen tegen andere postzegels op de 
ipeciale Open Dagen 26, 27 & 28 juni 1997 of bel. 

Honderden éénmalige Partijen & Collecties. 
Vraag de speciale lij'st aan! 
Verkoop hiervan op de Open Dagen. 

BELnnQlPlQ^f FAXEiESItEQI°' SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

PHILAPOST KANTOOR & SHOWROOM 
RANONKELWEG A BERKEL EN RODENRIJS Internet: http://www.philapost.nl ** S M. m 

LEVERINGSVOORWAARDEN BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UV* BESTELLING MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING 
ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN EEN BETALINGSHERINNERING KOST f 10 - PHILAPOST EN VÏONDER-

lOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSKENMERKEN VAN PHILA BV PHILA BV IS INGESCHREVEN BIJ DE K v K TE DELFT ONDER NUMMER 235724 TERUGGAVE GARANTIE RETOURNEREN IS ALTIJD OP UW 
EN KOSTEN EN RISICO GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD EIGENDOM VAN P H I U BV TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN LEVERING IS VRIJBLIJVEND EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

http://www.philapost.nl
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16z.fr. 
17 
18 
18z.fr. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z.fr. 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47C 
48 
48 z fr. 
49 
56/76 
61b 
65C+cert. 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 
80 z.fraai 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 
101 z.fr 
102/03 
104 
105 
105 z.fr. 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 z.fr. 
131 
132 
133 

30,— 
25,— 

125,— 
anden 

110,— 
18,— 
9,— 

95,— 
50,— 

2,50 
3,50 

35,— 
27.— 

120,— 
175,— 
90,— 

5,— 
85,— 

3,— 

75,— 
45,— 
19,— 
66,— 
35,— 
22,50 

2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

55,— 
6,— 

12,50 
35,— 

150,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4 ,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
90,— 
15,— 
24,— 
90,— 

175,— 
210,— 
175,— 
575,— 
2 9 5 , -
110,— 

44,— 
105,— 
950,— 

1 , — 
6,— 
7,50 

975,— 
950,— 

19,— 
66,— 

6,— 
9,25 
7,50 

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

1050,— 
950,— 
600,— 

10,— 
165,— 
130,— 

75,— 
250,— 

3.— 
3,— 
3,— 

1 1 , — 
7,50 

10,— 
250,— 
125,— 
245,— 

2,— 
20,— 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ool< losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven ƒ 100,-

133A 
134/35 
136/38 

45,— 1 
42,50 

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

220,— 
6,50 

12,— 
6 — 

19,80 
12.50 
12.— 

8,— 
77,50 
20,— 

6.— 
28.— 
24.— 
10.— 

175.— 
30,— 
10,— 
4 5 , -
88,— 
30,— 
13,— 
2,50 

18,— 
25.— 
16.— 
14.— 

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

5.— 
35.— 
30.— 
28.— 
25.— 
10.— 

5.— 
3.— 

28.— 
25.— 
16.— 
17.50 
14,— 
12,— 
10,— 

7,50 
8.— 
7,50 
5,25 
7,50 
2,50 
6,50 
6.— 
4.— 
6.— 
6.— 
9.90 

15.— 
35.— 
35.— 

7,50 
25,— 
40,— 
60,— 
60,— 
88,— 
35,— 
44,— 
".-10,— 
2,50 
2.— 

12.— 
95,— 

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

24,— 
14,— 

5,— 

495/99 
500/03 
505 
508/12 
513/17 
518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 
544/48 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
640 los 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
675 los 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 

4,— 1 
t .— 
3,50 
4,— 
7,50 

10,— 
2,50 
6.— 
5.— 

20,— 
6,60 
4,— 
6,— 

39.— 
59.— 
40,— 
19,50 
22,50 
16,50 
2 1 , — 
17,50 
15,— 
3,50 

66,— 
14,— 
22,50 
15,— 
15,— 
19,50 
15,— 
4.50 
2.50 

22,50 
2,50 

15,— 
20,— 
13,— 
15,— 
35,— 
24,— 
13,75 

3,— 
1 1 , — 
12,50 
3.— 

10,— 
15,50 1 
14,— 1 
12,50 
15.— 
10,— 

4.— 
13,— 
14,— 

9,50 
7,50 
7,— 

15,50 
7,50 
8.— 

enz tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto 
Gaarne uw 
mancoli|st. 
Kinderblok 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
30 
31 
44 
46 
51 
54 
55 
56 
66 

35,— 
5.— 
9,50 

17,50 
17,50 
25,50 
17,50 
14,50 
17.50 

7.50 
los 
175,— 

66,— 
15.— 
75,— 
35,— 
16,— 
30,— 
15,— 
27,50 
60,— 
15.— 

1 2 0 , -
15.— 
36,— 
55,— 
32,50 
12,50 

67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 65,— 
Rolt. senes 
1/18 450,— 
19/31 140,— 
33/56 275,— 
57/70 105,— 
71/73 155.— 
74/77 66.— 
78/81 25,— 
82/85 21,— 
86/89 30,— 
90/93 45,— 
94/97 45,— 
98/01 36,— 
Automaatt)oekjes 
en combinaties le
verbaar, spec, 
pnjsliist gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 17,50 
2 22,50 
2B 44,— 
3/12 140,— 
8 los 37,50 
12 los 35,— 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 47,50 
2 7 III 40,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 54,— 
43 los 95,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (o) 125,— 
68b (o) 375.— 
69/79 9.50 
80/106 17.50 
Luchtpost 
1/3 4.— 
4/5 1,50 
6/8 10,50 
9/11 3.— 
12 los 135,-
13 los 135,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 65,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 7,50 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 49,50 
3 7,50 
4 185,— 
4 z.fr. 95,— 
5 45,— 
6 12.50 
7zfr. 1.275.— 
8 25.— 
9 25.— 
10 40 . -
11 40.— 
Postpakket Ver. 
1/2 A 77.50 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7 (o) 950,— 
stempel met 
controleert}aar 
Posttjewi|S 
1/7 375,— 
3 los 65,— 
4 los 95,— 
6 los 10,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 
5 los 155,-
1052 paar 
mooi los 15,— 

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klem gebrek, (o) =gebruikt maar stempel met contnDleerbaar, 
duurdere soorten desgewenst met foto-Cert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voon-aad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, echter franco levering vanaf ƒ 250,- opdracht. 

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

30e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 

12 t/m 15 november 1997 

Inzenden tot uiterlijk: 31 augustus 

Als een der toonaangevende postzegelveilinghui
zen ter wereld hebben wij een voortreffelijke kennis 
van de markt en een gestaag groeiende Interna
tionale klantenkring. Wij kunnen onze Inzenders een 
vraag garanderen die in verhouding staat tot de 
kwaliteit van onze koperskring, en hun op deze wijze 
een optimale opbrengät voor hun aanbod in het 
vooruitzicht stellen. 

Onze veilingen vinden tweemaal per jaar p l a a t ö 
in de lente en In de herfst. Wilt u aan een van d e | 
komende veilingen deelnemen? Dan verheugen ' 
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 wl| 
uw bemiddeling met een gepaste provisie. Maar 
ook ais u liever direct verkoopt dan vla de veiling 
staan wij tot uw dienst. Wij kopen snel en tegen 
een faire en reële pjis obj.ecfen van_ iedere orde 
van grootte. 

Overigens: de taxatie van uw f^atelistisch materiaal 
door onze experts is gratis en verplicht u uiteraard 
tot niets. De beslissing om h^t al dan niet te laten 
vellen ligt geheel bij u. 

BESTELBON voor: 

Q inzendformuileren 
Q Informatiebrochure 
Q Veilingcatalogus herfst 1997 

Nnnm 

X 
e [ 
■̂  1 

2 p 

Adres 

Plaats 

l J 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRUDER EHRENGUT * ^ 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland ',"=". 
Tel. -H49-40-23 34 35-36 . Fax -t-49-40-23 04 45 '^T 

http://6z.tr
http://12z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr


Veilingen 564 en 565 die gehouden werden op 
26,27,28,29 en 30 mei jM waren een ongekend succes! 

Totale omzet incL opgeld ruim 
twee miljoen en driehonderdduizend gulden! 

Opbrengst serie 100 jaar Belgische Spoorwegen in randblokken van 9 ex. Catalogus 
Yvert Franse Francs 108.000,-: 

■*fm*OT«««OTt*««i««l«**PM*Vf«««*«««VVOTVf«VVPW*IV m^nwvnw««!««««*«^ 

f24.000 (incl. opgeld) 

Voor de grote najaarsveiling mochten wij weer diverse interessante verzameüngen ontvangen, 
nadere details in het a.s. juli/augustusnummer! Onder de hamer komen o.a.: 

Het laatste deel van de wereldcollectie van de heer P.W.B. Berbers te Brussel met o.a. de delen: 

Italië, Italiaanse gebieden en Kolomen, Griekenland, Zwitserland, Oostenrijk, San Marino en voorts 
zeer uitgebreid klassiek Scandinavië. 

Tevens een prachtige stempelverzameling emissie 1852 met vele luxe afstempelingen "Franco 
Halfrond". 

Het veilinghuis met steeds bijzondere speciale collecties! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse CS. 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Hét adrGS Postzegelhandel M.W. Karssen 
49+C 
5055 
61B61C+C 
5676fC 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64fC 
65 
66 
67 
68iC 
69 
70 
71 
72 
73 
74hC 
75 
76 
77 
78fC 
79iC 
80^C 
81 
8283 
8486^C 
8789 
901OUC 
93 
94 
95 
96 
97 
98fC 
99fC 
100^C 
10UC 
102103fC 

995,— 
67,50 

875,— 
3500,— 

105,
4,— 
4,— 
8,— 
5,50 
2,50 

20,— 
18,— 

600,— 
24,— 

175,— 
75,— 

1100,— 
48,— 
55,— 
50,— 

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

2700,— 
100,— 

35,— 
645,— 

41,25 
4550,— 

10,— 
9,— 

50,— 
50,— 

135,— 
210,— 
500,— 
900,— 

2700,— 
240,— 

104105+C 
106 
107109^C 
110113 
114120 
121131iC 
129 
130+C 
131+C 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
149162fC 
163165tC 
16UC 
162 
166168 
169176 
177198fC 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237^C 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 

975,— 
10,— 

325,— 
23,75 
82,50 

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

27,50 
31,25 
90,— 

1065,— 
765,— 
425,— 
100,— 

22,50 
18,75 

900,— 
Los 60% 

35,— 
70,— 
35,— 

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

675,— 
112,50 
115,— 
275,— 
115,— 

72,50 
37,50 

170,— 
105,— 

80,— 
105,— 
42,50 

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

105,— 
125,— 

90,— 
125,— 
80,— 
20,— 
62,50 
15,— 
47,50 
42,50 
45,— 
13,75 
41,25 
50,— 
17,50 
27,50 
45,— 
29,— 

560,— 
45,— 

170,— 
97,— 
15,— 

6,10 
6,65 
4,40 
2,20 
7 — 

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

90,— 
60,— 

7,20 
5,25 

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

7,— 
2,30 
3,50 
6,15 

14,90 
340,— 

1075,— 
14,— 
10,— 
15,75 
2,10 

49,— 
75,— 

9,10 
24.50 
28,— 
20,10 
23,65 

2,30 
17,50 
8,75 

69,95 
12,25 
0,50 

2 1 , — 
13,65 
17.50 
12,25 
31,50 
15,75 
25,40 

2,45 
4,20 

13,15 
0,90 

17,50 
1,60 

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

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

5,25 
7,70 
7,50 

14,35 
15,75 

1 , — 
1 , — 

10,50 
1,15 

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

11,20 
5,75 
2,50 

11,90 
7,— 
0,30 
4,90 
1,25 
5,05 
2,40 
8.40 
0.85 
4,50 
1 , — 
5,60 
1,10 
0,40 
2,80 
1,20 
2,80 
0,45 
0,15 
0.90 
0,20 
0,55 
0,10 
0,30 
0,10 
1 , — 
0,10 

836838 
839 
840841 
842846 
847848 
849853 
854 
855 
856857 
858 
859863 
868869 
870874 
875 
876 
877881 
882883 
884885 
886888 
886888 VEL 
889893 
894898 
899 
900 
901905 
906907 
908 
909911 
912916 
917 
918919 
920924 
925926 
927929 
932936 
937 
939 
940 
939a 
965969 
970 
971972 
973974 
975977 

0,50 
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 

89,— 
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 
983 
985989 
990991 
992995 
9961000 
1001 
10031006 
10071008 
10101011 
10121014 
10151019 
10201023 
1024 
1025 
10261029 
10301031 
10321035 
1036 
1037 
10381041 
1042 
10431045 
1043a1045a 
10461049 
10521054 
1052paar 
1063 
1083 
10981102 
1098A1102A 
Blok 9 en 4 

2,10 
13,— 
2,80 
0,75 
1,50 
1,40 
9,— 
1,80 
1.— 
0.65 
0.60 
1,40 
1,65 
5,— 
0,25 
1,65 
0,60 
1,50 
0,30 
0,40 
1,50 
7.50 
1.35 
1.35 
1,50 
5,90 

12,50 
3,— 
1,80 
2,50 
2,50 

10,— 

Roltanding 
Postzegelboekjes 
Luchtpostzegels 
Portzegels 
Brandkastzegels 
Dienstzegels 
Internenngszegels 
Enz. prijs op aan
vraag. 
fC = met foto certificaat 

M.W. KARSSEN 
Koperwiek 20 ("Villatelie")  8081 ZP EIburg. FaxATel. 0525 680148. Autotel. 0652 915955 
ABN/AM RO 481078 878  Giro 4163000  Lid K.v.K. nr. 127300 

Bestellingen a.u.b. schriftelijk. 
Bezoek na telefonische 
afspraak. (Geen winkel) 

NIEUW!!! 
Phoenix Philatelie 

Schriftelijke Postzegel

en Muntenveiling 
voor de gevorderde 

en kleine verzamelaar 

Elke veiling meer dan 2.500 kavels met o.a. 

* Nederland & Overzee 
* West & OostEuropa 
* Noord & ZuidAmerika 
* Afrika 
* Veel Thematisch 
* Partijen & Verzamelingen 
* Avontuur & Dozen 
* Brieven & Postwaardestukken 
* Curiosa 

Veilingcatalogus gratis 
Lage kosten, 10% + verzendkosten 

Phoenix Philatelie 
Keizersveld71G Tel. 0478550940 
5803 AP Venray Fax 0478550197 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
N u m m e r i n g v o l g e n s Y v e r t e t Tel l ier 

Luxemburg 
Posllns 
47/58 
74/85 
86/88 
135/36 
141 
142/44 
187/91 
208 
214/18 
226/30 
233 
234/38 
239/43 
244/48 
249/50 
251 
252/57 
274 
276/81 
282/87 
288/93 
294/99 
300/05 
306/11 
324/29 
367/71 
392/97 
398/01 
402/05 
406/09 
410/13 
413A/24 
425/28 
429/32 
433/38 
439/42 
443/48 
449/52 
453/54 
455/60 
461/64 
465/70 
471 
472 
476/81 
482 
483 
484/89 

Inlic 

240 — 
357 50 

9 
7 — 
8 25 
7 50 

1 5 
2 50 

12 50 
23 50 
4 50 

6 5 
72 50 
93 50 
3 5 
2 75 

120 — 
1150 
83 50 
1 5 
2 0 
13 5( 
42 5( 
18 75 
28 5( 
2 5( 

3 5 
9 25 
9 5( 

19 25 
13 75 
3 0 
23 5( 
1 5 
6 5 
1 8 

1 7 5 

19 5( 
5 5 
41 5( 
23 5( 
1 5 
475 
3 5( 

16 25 
6 5( 

12 5( 
2 5 

hting 

S.J.C. 

490/93 
496/99 
500/05 
507/07 
508/09 
510 
511/13 
514/16 
517 
518/19 
520/525 
526/27 
528/30 
531/33 
534/39 
544A/47 
553/58 
570/75 
580A/86A 
589/94 
603/08 
614/19 
625/31 
Vanaf 63 

7 75 
9 

15 5C 
3 25 
7 75 
2 25 

52 50 
2 7 5 

2 25 
4 75 

1 0 
4 25 
6 5C 

45 — 
8 5C 
8 5C 
8 5C 
7 25 

I S 
IS 25 
8 50 
7 75 
3 50 

indien vooriadig 
l l c l . p e i Y ï f r 
LP7/9 
16/20 
21 
Boekles 
C1106 
C1107 
C1175 
C1176 
C1232 
Bloks 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

6 — 
77 5C 
3 — 

/2b 
3 50 
7 25 
7 25 
3 50 

2 1 0 

9 — 
76 50 
2 — 

17 50 
13 75 
76 50 
4 75 
6 
6 5C 
2 25 
4 75 
3 
4 — 

15 
16 
Dienst 
114/28 
129/43 
144/48 
met pi 
54/65 
67/76 
77/81 
82/95 
96/13 
114/28 

6 — 
7 25 

12 50 
4 5 
3 0 

6 5 0 

1 3 0 

6 0 
14 50 

1 2 5 

5 50 
Denemarken 
41/42 
62/64 
107 
108 
112 
115 
127/29 
130/31 
147 
148A 
165/67 
174/80 
181/86 
197/06 
207/13A 
222/26 
227/28 
229/34 
241/45 
249/52 
267Aa 
304/06 
372/73 
398/06 
406A/1C 
418 25 
518/23 
534/35 
623/28 
LPl/5 
6/10 

8 50 
77 50 
85 — 
6 0 
92 50 
27 50 
1150 
56 50 
71 5( 
13 25 
13 75 

1 1 0 

7 5 
240 — 

50 — 
53 50 
4 75 

8 5 
52 50 
3 5 
7 25 

16 25 
8 5C 

16 25 
7 0 
7 25 

13 75 
7 75 
8 5C 

4 3 5 

3 5 
Klantenzegels 
14 
17 
19 

en verkrijgbaar 

3 5 
5 0 
6 5 

Dienst 14x131/2 
5 
6a 
8 
10 
20/21 
Port 
8 
19 
22/26 
27/33 
36 

6 
47 50 
6 — 

32 50 
45 — 

19 25 
2150 
6150 
7 75 
7 25 

Groenland 
Postfris 
1/9 
10/18 
19/27 
28/29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 52 
53/54 
55 
56/58 
59 
60 
61 
62/63 
64 
65 
70 
71 
91 
99 
105 
107 
117 
119/20 
121 
128 
131/33 
136/38 
139 
141 
142 
143/44 

bij: 

den Oudsten 

92 5( 
2 9 5 

132 5( 
80 — 
5 5( 
6 — 

15 50 
7 75 
2 75 
2 

4 0 
6 
1 — 
7 75 
6 
175 
2 5( 
9 5( 
3 — 
2 5( 
3 25 
4 25 
4 25 
2 25 
2 75 
3 
8 5( 
3 
4 75 

1 8 
4 — 
4 75 
2 51 
3 51 
7 75 
4 25 

149 
150 
153/54 
156 
157/59 
162/63 
164/65 
166 
167/68 
169/72 
173 
174/76 
177/78 
179/82 
183/84 
185/86 
187/88 
189/92 
193/95 
196 
197/98 
199/04 
206/07 
208 
209/10 
Bloks 
1 
2 
3 

3 50 
4 75 
4 — 
5 50 
9 
3 
7 25 
3 50 
4 75 

13 25 
2 50 
6 75 
4 75 
7 25 
2 5( 
6 5( 
5 5( 
4 — 
7 25 
2 50 

12 50 
13 25 
4 5( 
725 

1 8 

9 75 
4 2( 

2151 
Pareer postfris 
1/14 
15/17 
18/21 
22/24 
25/29 
30/32 
33/34 
35 
36 
37/38 
39/41 
42/46 
47/48 
49/52 
53/56 
57/58 
59/63 
64/65 
66/68 
69/72 

21 5C 
6 5C 

1 5 
175 
2 75 
4 25 
2 25 
15C 
7 2C 
2 5C 
1 75 
4 — 
1 25 
2 25 
2 
125 
6 5( 
175 
3 5( 
4 25 

73/75 
76/77 
78/79 
80/83 
84/86 
87/90 
91/92 
93/96 
97/99 
100/05 
106/09 
110/11 
112/14 
115/18 
119/23 
124/27 
128/29 
130/32 
133/35 
136/38 
139/42 
143/44 
145 47 
148/52 
153 
154/55 
156/59 
160/61 
162/65 
166/68 
169/72 
173/75 
176/77 
178/79 
180/83 
184/87 
188/91 
192/93 
194/96 
197/00 
201/04 
Bloks 
1 
2 
3 
4 
Boekles 
C76 
ClOO 
C119 

4 75 
55 
3 25 
8 25 

12 75 
45 
25 
45 
7 

32 5 
7 25 
55 
7 25 

11 

125 
85 
6 
6 75 

125 
125 
125 
55 

11 — 
11 5 
35 
6 

11 — 
6 
9 
9 
9 
9 
5 25 
4 — 
9 
8 50 
7 25 
4 50 
5 50 
9
7 25 

13 5( 
13 5( 
4 25 
6

1 8 
33 5( 
13 25 

Kwangodreef 1951 
3564 PD Utrecht 1 
Tel. 0302618720 I 
Fax 0302618720 ■ 
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grootste waterbouwkundig project uit de Deense ge
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plaatsen ter sprake. Vandaar de imposante omslag

foto van deze 18 kilometer lange brug/tunnelverbin
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maal worden de Jubileumzegels van 1948 
aan een nadere beschouwing onderworpen 
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U r r DE lAfERELD VAIU 
KEISER & ZOON 
EEN EEUW OUD 

Op 15 juni was het pre
cies honderd jaar gele
den dat Gustav Keiser in 
de Haagse Passage een 
postzegelwinkel begon. 
Ook nu, een eeuw later, 
is de 'Passage postzegel-
winkel' in de prachtige, 
overdekte winkelstraat in 
het centrum van Den 
Haag, nog steeds een 
begrip. 
Op 13 juni werd het be
reiken van de honderd
jarige leeftijd feestelijk 
gevierd. Voor de gele
genheid gaf de postze-
gelhandèl een speciale 

'postzegel' uit die het 
eeuwfeest herdenkt. Om 
de gelijkenis met een 
echte PTT-postzegel nog 
groter te maken werden 
ook eerstedagenvelop-
pen en een eerstedag-
stempel vervoordigdT 
Van de zegels werden 
zesduizend exemplaren 
gedrukt, terwijl de fdc in 
een oplage van 2.500 
stuks van de persen rol-
de. 
Tijdens de feestelijke bij
eenkomst in Den Haag 
werd het eerste exem
plaar van de Keiser-ze
gel overhandigd aan 
Wim Deetman, burge
meester van de hofstad. 

Ketser & zoon il sterken bereikt 

TOCH EEN FOUTE 
ELFSTEDENZEGEL 

Vorige maand moesten 
we enkele honderden le
zers van 'Philatelie' te
leurstellen die gehoopt 
hadden een unieke fout-
druk van de elfsteden
tochtzegel te bemachti
gen: het ging om een 
aprilmop. Toch heeft élke 
bezitter van een elfste
dentochtzegel een 'fout-
druk' in handen. We 
danken die wetenschap 
aan de heer P. Wols uit 
Den Bosch die zijn lijf
blad Postzegelrevue op 

de hoogte stelde van een 
spelfout in een van de 
namen van de elf steden. 
In de linkerkristal zijn de 
Friese namen Snits, Ljou-
werf, Sleaf en Drvlst 
(Sneek, Leeuwarden, Slo
ten en IJlst) onderge
bracht. Helaas heeft de 
ontwerper de laatste 
naam verhaspeld: in 
plaats van Dry/sf staat er 
Drylts. De heer Wols: 
'Het is maar een kleinig
heid, maar het zal de 
Friezen wel pijn doen 
dat PTT Post hun stad 
Drylst, vroeger de tiende 
van de elf steden, ver
keerd benoemd heeft.' 

Elfstedentochtzegel tóch een opmerkeli|ke afwi|king 

WATERRECREATIE 
EN SKUTSJESILE 

Dit nummer van 'Philate
lie' lag zo goed als op 
de pers toen we de af
beeldingen ontvingen 
van de Holland Promo-
h'on-zegels van 80 cent 
en f 1.- (emissiedatum: 1 
juli). Die wilden we u na
tuurlijk niet onthouden, 
vandaar deze foto's. 

CINDERELLABEURS 
IN ROHERDAM 

Op 18 en 19 oktober 
wordt voor het eerst een 
internationale postzegel-
beurs gehouden waar 
niet de postzegel de 
hoofdrol vervult, maar 
een Cinderella's. 
De stichting De Brieven-
beurs is de initiatiefne
mer van deze noviteit. 
De eerste Cinderella
beurs wordt gehouden in 

het Belasting- en doua
nemuseum in Rotterdam; 
beurs en museum zijn 
gratis toegankelijk. 
Bij Cinderella's kan wor
den gedacht aan fiscaal-
zegels, treinbriefzegels, 
scheepspostzegels, sluit-
zegels, kerstzegels, 
stodspost- en lokale ze
gels, telegraafzegels, ho-
telpost, proeven, verval
singen, rantasieuitgiften, 
particuliere luchtposttoe-
slagzegels, stakingspost 
en allerhande postale la

bels zoals aanteken- en 
luchtpoststrookjes. 
Op de Cinderellabeurs 
bieden handelaren uit 
binnen- en buitenland 
hun materiaal aan: losse 
zegels, zegels op stuk en 
literatuur over Cinderel-
/a's zijn er te koop. 
Het Belasting- en doua
nemuseum is gevestigd 
aan de Parklaan 14 /16 
in Rotterdam. De beurs is 
op beide dagen van 10 
uur 's morgens tot vijf uur 
's middags geopend. 

DE NIEUWE EDITIE VAN DE 'GEUZENDAM' 
(POSTWAARDE STUKKEN) KOMT ER AAN 

Verzamelaars van post-
waardestukken zien reik
halzend uit naar een 
nieuwe editie van 'hun' 
catalogus: Geuzendams 
Catalogus van de Post-
waardestukken van Ne
derland en Overzeese 
Rijksdelen. De vorige, 
zesde editie is immers al 
geruime tijd uitverkocht. 
De uitgave van deze ca
talogus is overgenomen 
door de Nederlandse 
Vereniging van Poststuk
ken- en Poststempelver-
zarnelaars (Po & Po). 
Een nieuwe redactie is 
met behulp van een aan
tal leden van Po & Po 
hard bezig aan de voor
bereiding van de zeven
de aflevering van de 

'Geuzendam'. 
Op 13 september wordt 
tijdens een bijeenkomst 
van Po & Po in Ede het 
eerste exemplaar van de 
nieuwe catalogus over-

r^^^"ii 
GATAL06US 

VAN DE 

PQSTWAARDESTUKKEN 
VAN ^ 

m ^ NEDERLAND / W ^ 

^ ^ OVERZEESE ^^ 
I RIJKSDELEN | L... I 

Geuzendam-catalogus een 
nieuwe editie komt er aan 

hondigd aan de naam
gever, de heer A.W. ten 
Geuzendam. 
Behalve de onvermijdelij
ke prijsaanpassingen 
(zowel naar boven als 
naar beneden) biedt de 
catalogus een aantal 
nieuwe rubrieken met 
oude postwaardestukken 
(busrechtkaarten) en 
nieuwe (aantekenenve-
loppen, cadeaupost etc.) 
Er zullen meer beschrij
vingen en afbeeldingen 
worden opgenomen om 
de beginnende en de ge 
specialiseerde verzame
laar nog beter van dienst 
te zijn. 
De nieuwe 'Geuzendam 
is te zijner tijd verkrijg
baar bij de vereniging 
Po & Po en (vanaf medio 
september 1997) bij de 
postzegelhandel. 



ÄLff 2^ U kunt vanzelfsprekend de zegels uit de blokken 
ook los bestellen. Een komplete lijst met de bedra
gen voor beide mogelijkheden /iet er als volgt uit. 

aoet er één huOen als er twee ruilen! 
Wij gaan u verderop een interessant voorstel doen 
met een mogelijkheid tot ruil. In verschillende voor-
drukalbums van Indonesië o.a. DAVO zijn naast de 
blokken (de zgn. Souvenir-sheets) ook de zegels uit 
de blokken afgebeeld wanneer deze velschillen van 
de zegels van de desbetreffende, tegelijkertijd uitge
geven serie of daar niet in voorkomen. Ze staan als 
zodanig ook in de Zonnebloem-catalogus vermeld 
en hebben daarin een eigen catalogusnummer. In 
Indonesië worden deze zegels nauwelijks verzameld 
en de PRANGKO catalogus heeft ze dan ook niet 
opgenomen. Het besluit om deze zegels af te beel
den resp. te vermelden is m.i. een zeer foutieve 
beslissing geweest met verstrekkende gevolgen die 
tot vandaag de dag doorwerken en zich in de toe
komst nog sterker zullen manifesteren. 
In de na-oorlogse jaren waren er in Nederland naar 
schatting zo een 3.5.000 aktieve Indonesië-verzame-
laars. Men had Nederlands-Indië verzameld en ging 
aanvankelijk door met Indonesië, ook toen dit een 
zelfstandige republiek werd. Door de onserieuze uit-
giftepolitiek in de jaren zestig haakten over een 
lange periode steeds meer verzamelaars af. 
Maar toen in 1971 het eerste blok werd uitgegeven 
met een zegel dat niet in de serie voorkwam, nl. blok 
nr. 18 (bij het 444jarig bestaan van Jakarta) waren er 
nog een groot aantal verzamelaars op de nieuwe uit
giften geabonneerd. Al deze abonnees kregen dit 
blok 2x geleverd, nl. een extra exemplaar voor het 
zegel uit het blok. Meestal moest de verzamelaar zelf 
het blok kapot scheuren om het zegel er uit te halen 
en de lege plek in zijn album op te vullen. 
Veel verzamelaars konden dit slecht over hun hart 
verkrijgen. Men treft dan ook veel verzamelingen 
met twee dezelfde blokken en een lege plek in het 
album voor het bewuste zegel. 

Later toen veel blokken in een getande en een onge
tande versie werden uitgegeven werd het getande 

blok eveneens dubbel aan de abonnees geleverd, 
terwijl POS INDONESIA van beide blokken + gelij
ke aantallen liet drukken. Gevolg hiervan was dat 
dikwijls de getande blokken veel schaarser en dus 
duurder werden. Een goed voorbeeld zijn de blok
ken 79 en 80 uit 1988. Het getande blok noteert in 
de Prangko Rp. 50.000 en het ongetande slechts 
Rp. 20.000. 
In 1990 stopte DAVO met hel albeelden van de 
zegels uit de blokken waarschijnlijk onder het motto 
'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'. 
Wat de latere uitgiften betreft was daarmee het 
nodeloos 'geld uit de zak van de verzamelaar klop
pen' afgelopen. Want daar kwam het toch op neer 
Echter, nu de belangstelling voor Indonesië sterk 
toeneemt en veel verzamelaars een nieuw album 
aan.schaffen dient het probleem zich voor de jaren 
1971 t /m 1989 extra hevig aan. Wanneer men bijv. 
het zegel uit blok 73 - Zonnebloem nr. 1347 wil aan
schaffen stuit men op grote problemen. Een extra 
blok 73 uit deze, toch reeds zeer lastige, serie van 4 
blokken is praktisch onvindbaar en dit blok zal in de 
toekomst veel dtmrder worden dan de nrs. 74-7.5-76. 
Maar de meeste bezitters van een voorgedrukt 
album hebben een reuze hekel aan 'lege plekken'. 
Daar zijn het verzamelaars voor. 

Wij bieden u twee oplossingen aan: 

I*̂  Inrtataktie. Wij leveren u de zegels uit de blok
ken, voor zover voorradig, in ruil voor het extra 
blok dat u in uw verzameling hebt en betalen u 
een vaak zeer interessant bedrag toe. 

Een voorbeeld: 
de blokken 53 en 54 uit 1982, wereldkampioenschap 
voetbal met rode en zwarte opdruk. U stuurt ons 
deze blokken en wij leveren u de zegels Zonnebloem 
nrs. I I21 en 1122. (cataloguswaarde II. 100,-). 
Daarenboven betalen wij u nog fl. 100,- toe!!! 

Best. nr, 

18 (700) 
26 (889) 
28 (904) 
30(911) 
33 (934) 
34 (940) 
35 (951) 
36 (960) 
37 (975) 
38 (980) 
39 (982) 
40 (987) 
41 (993) 
42 (998) 
43 (1025) 
44 (1032) 
45 (1046) 
47 (1057) 
jamboree! 
48 (1099) 
50/51 (1113 
en 1115) 
53/54 
112.3/24 
.55 (1127) 
56(1134) 
57(1140) 
58(1155) 
59(1169) 
60(1174) 
73 (1.345) 

Catnr. van 
hetzegel 
uit het blok 

700A 
890 
905 
912 
935/6 
941 
952 
961/62 
976 
981 
983 
988 
994 
999/1002 
1026/28 
1033/34 
1047/48 
1058 

1100/01 
1114 en 
1116 

Inruil 
prijs 

15,-
5,— 
3,— 
2,— 
5,— 
2,— 
2,— 
4,— 
2,50 
2,— 
2,— 
2,— 
2,— 

10,— 
15,— 
7,50 
3,— 
2,— 

Onze verkooprijs 
van de losse zegels 
dus zander inruil 

27..50 
10,— 
15,— 
7,— 

12,— 
4,50 
5,— 

12,— 
6,— 
5,50 
7,.50 
5,— 
5,— 
7,— 

22,50 
17,50 
12„50 
6,— 

7,50 27,50 

30,— 38,— 

cat. 45,-) 
18 , - ) 
2 5 , - ) 
11 , - ) 
16,50) 

6,50) 
6,50) 

14,50) 
10,—) 
9 , - ) 

12 , - ) 
8 , - ) 
8 , - ) 

11 . - ) 
35,—) 
27,50) 
17,50) 
9 , - ) 

40,—) 

60,—) 

Postzegels te koop gevraagd!! 
LAAT U DIT NIET OVERKOMEN! 
en ga alleen met een 
betrouwbaar adres 
In zee. 

Bovendien mag u bij ons, 
wanneer u spijt zou l<rijgen 
(bijna onmogelijl<), iedere 
verl<oop binnen 24 uur te 
niet te doen. 

En u krijgt de hoogste prijs! 
Natuurlijl< contant. 

VÓÓR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon ï 
zich wel i 

« 

door het '-
hoofd slaan 

AHSTERDAH, donderdac 
Omdat hij ndjt bad s i -

Kregen van de verkoop <tan 
zijn poetregelverraineHtu, 
heeft d« TV ĵarige L. D T V . 
zichzdf met «en asbak op 
het hoofd geslagen en te
genover de politie vcrttld,' 
dathijwaibenxiAl. 

De bejaarde V. bad zUn 
postzegelverzameling met 
eea waarde van f 2S.O0O 
verkocht .aïa twee poatte-
geihandelaren voor het 
lage bedrag van f 3000. 
Toen de nvannen weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met de asbak voor 't 
hoofd". Haar de klap was 
zo hard dat hij bulten be
wustzijn raakte en pas de 
volgende dag door een fa
milielid in zijn woning 
werd gevonden. 

J.L de Troye, Bosb. Toussaintlaan 51, 1215 CB Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-353512 

S U P E R KII.OV\rAAR 
GROOTFORMAAT ZEGELS 
Australië 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Eng. Gebieden 
Finland 
Oostenrijk 
Frankrijk 
Ierland 
Nieuw Zeeland 
Spanje 
U.S.A. 
Wereld 
West Europa 
Zwitserland 

groot assortiment met '97 
nu enkel papier iets '97 
goede sortering met nieuw 
meest nieuw met toeslag 
leuk met '97 en hoge waarde 
greetings veel jaren met '97 
meest hoge waarde met nieuw 
leuke sortering met '97 
leuke mix met nieuw 
leuke sortering met '97 
grote sortering met '96 
goede sortering met '97 
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 Afrika 

leuk kort geknipt met '97 
veel nieuw leuke missie 
super missie 
leuke mix kort geknipt 
veel landen 
veel landen ook nieuw 
grote sortering met nieuw 

lOOgr 
11,00 
24,00 
12,50 
15,00 
11,00 
22,50 
37,50 
14,00 
35,00 
50,00 
17,50 
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 

ZOJUIST BINNEN GEKOMEN DUITSLAND MISSIE 
ZO VAN DE MISSIE MET OOK DE HOGE WAARDE 

/ 50,00 PER KILG 
E-MAIL ADRES: 106107.2036@COMPUSERVE.COM 

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

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

D E B E R M BACHPLEIN 516 
POSTBUS 471 - 3100 AL SCHIEDAM 
TEL 010-41714358 B.G.G.H. 06-52.855.831 

% 
Wl 
w 

- FAX 010-4717947 

401 

mailto:106107.2036@COMPUSERVE.COM


LEIDING VAN DUITS POSTZEGELBEDRIJF 
KRUGER GEARRESTEERD 

Midden april arresteerde 
de politie van München 
Michael Erhardf, eige
naar van het bekende 
Duitse postzegelbedrijf 
Krüger, en nog drie an
dere leidinggevenden 
van de onderneming. De 
beschuldiging luidt Tiet 
met voorbedachten rade 
oplichten van ongeveer 
tienduizend klanten'. 
Krüger zond de gedu
peerde afnemers mate
riaal dat ze niet hadden 
besteld, gevolgd door 
aanmaningen om voor 
dit materiaal te betalen. 
In de herfst van 1996 
kwam de zaak aan het 
rollen, toen in het Duitse 
Bondsblad Philatelie 

brieven werden gepubli
ceerd van verzamelaars 
die zich over de handel
wijze van het Münchense 
verzendhuis beklaagden. 
In november werd een 
gerechtelijk onderzoek 
ingesteld, met als gevolg 
de arrestatie van het 
viertal /Crüger-medewer-
kers. Om de werkelijke 
omvang van de fraude 
vastte kunnen stellen zijn 
inmiddels vragenformu
lieren gezonden aan de 
tienduizenden klanten 
die in het adresboek van 
de Münchense firma 
voorkomen. 

WEER IETS NIEUWS: 
LAST DAY COVERS 

Je moet er maar op ko
men: de Amerikaanse 
posterijen hebben een 
nieuwe bron van inkom
sten gevonden door niet 
alleen eerstedagstempels 
te gebruiken, maar ook 
/aa/stedagstempels te 
gaan toepassen. Op 16 
maart jl. werd het ideetje 
voor het eerst in de prak
tijk toegepast: dat was 
de laatste dog waarop 
de Marilyn-Monroeze-
gels verkrijgbaar waren, 
^ e willen er op deze 
manier de nadruk op 
leggen dat onze produc
ten net verzamelen 
waard zijn,' zegt Azee-
zaly Joffer, de directeur 
van de Amerikaanse fila-
telistische dienst, in de 
Wall Street Journal. 

LuiIk^CaruiiUaütmt 
OfSuimpêWmBeSold . 

WiamtGTON (AP) - «lUf ylIR óf 
seUlDercoUectore speoal "fitst dKy" CU; 
cellUlisns dl new stamps tbe post cffic« 
lus dedded lo try R7r<"last day" pMfits 

TIM Uta T u bi tefMd Mudl U u a 
«Uiqi itDW to N<» YOk City, «Ueli iriu 
be tlK last day 10 Inv the Msittyn 
Mootoe, uttiqu« autos and United^Ns-
Uons cooanemotatlTe Btaiaps DOW on 
sale. 

"We vajit to iTuiforc« the notloa ttuu 
OUT stBiQi» «nd proAKts are eoUectlble, 
Anesaly JatEer, loaiuiier of stamp ser 
ices. said hl a statem^L "Once vfe taKe 
tliam Ott sate, ytni wui ttot be altle to Vay 
themttomtisairahi."' '̂  

Stamos sotd u coUectors sie a aialor 
souve of p R ^ tor the post oftlc«. sioee 
moti are saved rather than stuck OD 
letters tbe aseoey wquld have to spelti 
äme deUvettog, 

Stamps canceled co the first daysf 

'Zodra een postzegel uit 
de verkoop is genomen, 
kun je 'm niet meer bij 
ons kopen.' 
'Philateiie'-lezer Hans 
Kremer, die ons het be
richtje uit de genoemde 
krant toezond, voegt 
daar zijn eigen commen
taar aan toe: One more 
way to make money out 
of stamp collectors! 

NORWEX 97 IN OSLO (NOORWEGEN) 
WERD EEN GEWELDIG FEEST! 

De stand van de Nederlandse PTT op Norwex 97: de heer CJ.E. 
Janssen (rechts) zit klaar voor het aretempelen van de tentoonstel
lingspaspoorten (foto; L. Grandel, Heemskerk) 

Ter gelegenheid van het 
350-jarig bestaan van 
de Noorse PTT werd van 
16 tot en met 21 april 
een postzegelshow geor
ganiseerd in het Sjolyst 
Enhibition Center in 
Oslo. 
De begane grond van de 
expositie was geheel ge
reserveerd voor de 
Noorse PTT. In beeld en 
geluid waren verleden, 
rieden en toekomst van 
de Noorse PTT te zien en 
te horen. 
De jeugd werd op Norw
ex 97 - zoals de exposi
tie gedoopt was - zeker 
niet vergeten. Er waren 
heel veel, vaak bijzonder 
educatieve, spelen geor

ganiseerd. 
De ca dertigduizend be
zoekers (voor Noorwe
gen een ongekend hoog 
aantal) werden door 
deskundige gidsen op de 
tentoonstelling rondge
leid. 
Op de eerste verdieping 
van het gebouw was niet 
alleen een mooie en inte
ressante postzegelten
toonstelling onderge
bracht, maar ook de 
stands van de postadmi-
nistraties (waaronder 
Nederland) en van de 
handelaren uit diverse 
landen. 
Norwex 97 was een ge
specialiseerde tentoon
stelling, beperkt tot post-

geschiedenis en lucht
post. Vorig jaar, in Fin
land, werd een soortge
lijke gespecialiseerde 
tentoonstelling gehou
den, toen met de catego
rieën postgeschiedenis 
en postwaardestukken. 
Dat bleek een succes en 
ook nu weer was de be
langstelling van de ver-
zamlaars erg groot. Ge
specialiseerde verzame
laars komen op dergelij
ke exposities kennelijk 
beter aan hun trekken. 
Op 'normale' wereldten
toonstellingen, waar alle 
klassen getoond worden, 
raken klassen als post
waardestukken en lucht
post vook 'onderge
sneeuwd'. 
De Nederlandse inzen
ders op Norwex 97 kwa
men goed uit de bus, zo
als uit de hieronder ver
melde bekroningen blijkt. 
Al met al kunnen we 
zeggen dat Norwex 97 
een waar filatelistisch 
feest was. (L Grandel) 

Bekroningen Norwex 97 
Goud; B. Goofers* ('Aspecten 
Nederlandse postgeschiedenis 
tot 1915'); J. Klein ('Postge
schiedenis koninkrijk Bohemen') 
en H. van Vucht* ('Belgische re
volutie'). 
Crcx>t verguld zilver: 'Aerophil ' 
('Nederlands-Indische luchtpost 
1929-1942'), L. Grandel ('Ont
wikkeling luchtpost Zuid Afrika-
Europa'fen G. Witmond ('Gon-
centratiekamppost 1939-
1945'). 
Groot zilver: O. V/iegant 
('Noorse luchtpost tot 1940'). 

'=ereprijs 

DUITSE BOND NU 
OOK OP INTERNET 

De Bund Deutscher Phila
telisten, de Duitse Bond, 
is sinds kort ook op het 
Internet te vinden. Het 

adres is http://home.t-
online. de/home/Philate-
lie. De website van de 
Bond verstrekt onder 
meer informatie over het 
Duitse Bondsblad Phila
telie, over postzegelver
enigingen en gespeciali

seerde verenigingen in 
Duitsland, over filatelisti-
sche evenementen en -
uiteraard over de activi
teiten van de Bond zélf. 

HOGE BEKRONINGEN OP GESLAAGDE 
OOSTPHILA 97 IN HENGELO 

Op 19 en 20 april werd 
in 'De Waarbeek' in 
Hengelo de jubileumten
toonstelling Oostphila 97 

^ gehouden. Aanleiding 
^ waren het dertigjarig oe-
_ staan van de vereniging 
= van postzegelverzame-
^ laars Twente en het vijf-
ÏÏ; tienjarig bestaan van de 
^ filatelistische contact-
2 groep Oost-Europa. De 
= organisatoren kunnen te-

rugkijken op een ge-
4j|0 slaagd filatelistisch week-

De tentoonstelling werd 
op zaterdagmorgen 19 
april geopend door de 
voorzitters van de jubile

rende verenigingen, de 
heren H. Kölner en N. de 
Jong. 
Vierenveertig inzenders 
hadden 186 kaders ge
vuld, onder wie 32 in de 
concurrentieklasse en 
drie in de sectie met één-
kadercollecties. De jury 
kende zestienmaal ver
guld zilver toe, eenmaal 
gr<x)t zilver, vijfmaal zil
ver, vijfmaal verzilverd 
brons en viermaal brons. 
De ruim zeshonderd be
zoekers konden niet al
leen van de opgestelde 
verzamelingen genieten, 
maar als ze dat wilden 
ook zaken doen met de 

65 handelaren uit Ne
derland, Duitsland en 
België, die meer dan 
tweehonderd meter aan 
standruimte met hun ma
teriaal vulden. 
Voor de jeugd was ook 
een zaal ingericht met 
aparte activiteiten, zoals 
filatelistische puzzels, 
'Raden maar, een ruil-
hoek en nog veel meer. 

(H. Clever) 

Bekroningen 
Oostphila 9 7 
Verguld zilver: H.E. Aitink (De 
Noord-Atlantische luchtpostver
binding 1939-1945);J. Boon 
(De Nederlandse briefkaart 
door de jaren heen); A.G. de 
Bruin (Eerste Wereldoorlog en 
Estland); H. Buitenkamp (Slove
nië, Kroatië, Bosnië-Herzego-
wina 1918-1921);J.H. Helm-
ink (Vorstendom Liechtenstein 
'SchiesH'-serie); M. de Jong 
(Frankeringen ten tijde van de 
'Turur'-periode); G. van der 
Koore (De rolzegelproductie 
van de Verenigde Stoten); P. de 
Leeuw van Weenen (Brieixaart-
tarieven in Hongarije 1869-
1945); L.L. Louwerse (Het ont
staan van het Nederlandse 
oantekenstrookje); G. Matthijs-
sen (40 jaar veld- en militaire 
post Bosnië-Herzegowino); E.F. 
Muller (Mail from the Gity of 
Kyjiv 1992-1994); J.H.J. Pasop 
(Frei durch Ablösung); J.G. 
Prinsen (Staaldrukemissies van 
het Deense golfliintype); D. 
Scheper (De perfins van Rus
land); J. van der V/eide (Stads-
post Warschau) en R.W. van 

Wijnen (Letland, treinpost 
1920-1944). 
Groot zilver: G.A. Vogel (Litou
wen, een bewogen geschiede
nis). 
Zi7ver; B. Broen (Puntstempels 
Nederlands-Indië); M.B.G.M. 
Gérard (Van rank tot dronk); 
H. Moes (Muziek van ontstaan 
tot uitvoering); G. Schouwen
burg (De postzegels van Zwit
serland) en D.C. van de Wel 
(Pelgrimstocht naar St. Joco-

Verzilverd brons: A.6.A. Kruft 
(Thessaloniki en zijn postkanto
ren); M.G.G. Pragt (Schilder
kunst in de Gouden Eeuw); J.G. 
Prinsen (Poslbestelling op zon
dag in enkele Europese lan
den); G. Reuver (Ruimtevaart 
van Icarus tot permanent ruim
testation Mir) en J.A.P. Ruiter 
(Transport in Zwitserland). 
Brons; A.B.A. Kruft (Mount-
Athos en zijn postkantoren)-
L.H.M. Nadorp (Nederland[s] 
op buitenlandse zegels); S. 
Reurich (De postgeschiedenis 
van Tarlu) en J.M.M.A. Ver
eijken (Bedreigde diersoorten 
in de GOS-t-deelrepublieken). 

http://home.tonline
http://home.tonline


PHILATELIC WRITERS SOCIETY 
ORGANISEERT SEMINAR IN DEN HAAG 

De Philatelic Writers So
ciety (PWS) uit London 
zal dit najaar een bij
zonder Society WeeKend 
Seminar organiseren. 
Gastheer van het semi
nar is het PTT Museum in 
Den Haag. 
De leerzame biieenkomst 
is vooral bedoeld voor 
auteurs van filatelistische 
artikelen en redacteuren 
van postzegelbladen. 
Tijdens het seminar wor
den vier inleidingen ge
houden. De Engelsman 
George Henderson 
spreekt over Dispersion 
of Named Collections; 
zijn landgenoot Alexan
der S. Newall behandelt 
Criteria of Auction Cata
logues as Items of Phila
telic Literature. Van Ne
derlandse zijde worden 
inleidingen verzorgd 
door Charles Boissevain 
(Postal Museums - A 
Neglected Phenomenon 
in Philately) en Aad 
Knikman [Getting it Pu
blished: New Media and 
Philatelic Magazines). 
Informatie over het semi
nar wordt verstrekt door 

: 9 ' / / 

de pr-afdeling van de 
PWS, 338 City Road, 
London EC1V2PX 
(Groot-Brittannië). 

OPROEP AAN VERZAMELAARS VAN 
MET PORT BELASTE STUKKEN 

De redactie van 'Philate
lie' is van plan binnen
kort een artikelenserie te 
beginnen met als cen
traal thema Strafport 
door de jaren heen in.... 
Op de puntjes kan een 
land naar keuze worden 
ingevuld. Naar verwach
ting in het juli/augustus
nummer van 'Philatelie' 
zal het spits worden af
gebeten door René Hille-
sum uit Gouda, die als 
eerste bijdrage in de 

VERZAMELINGEN BRITISH LIBRARY 
VERHUIZEN NAAR ST. PANCRAS 

De grootste verhuizing 
van filatelistisch mate
riaal in Europa - zo niet 
in de gehele wereld -
staat op stapel. De British 
Library Philatelic Collec
tions gaan eind van dit 
jaar over van het huidige 
pand aan de Londense 
Rüssel Street naar een 
nieuw gebouw in St. 
Pancras (ook in Londen). 
Om alles vlekkeloos te 
laten verlopen wordt de 

bibliotheek drie maan
den lang (van november 
1997 tot en met januari 
1998) qesloten. 
Per 1 december van dit 
jaar is het nieuwe adres 
van de British Library 
Philatelic Collections 96 
Euston Road, London 
N W l 2DB. 

reeks het artikel Strafport 
door de jaren heen in 
Finland heeft geschre
ven. 
Met de medewerking van 
andere 'portverzame-
laars' hopen we de serie 
te kunnen voortzetten. 
Als u denkt een bijdrage 
te kunnen leveren die in 
het geschetste kader past 
kunt u contact opnemen 
met de redactie van dit 
blad. Als u dat wilt kan u 
een exemplaar worden 
toegezonden van de be
knopte instructie Richtlij
nen voor auteurs, waarin 
wordt aangegeven aan 
welke criteria bijdragen 
voor 'Philatelie' moeten 
voldoen. 
Als er voor een bepaald 
land meer dan een ge
gadigde is zal de redac
tie de beoogde auteurs 
met elkaar in contact 
brenaen, zodat kan wor
den bezien of een geza-
menliike produktie tot de 
mogelijkheden behoort. 

Philatelie op Internet: http://www.tip.nl/u$ers/philatelie 

STEMPEL WERELD
MUZIEKCONCOURS 

Van 3 tot en met 27 juli 
wordt in Kerkrade het 
vierjaarlijkse Wereldmu
ziekconcours (WMC) ge
houden. Tijdens dit eve
nement g^eeft de Eerste 
Kerkraadse Philatelisten-
Vereniging drie envelop
pen en een prentbrief-
koart uit die zullen wor
den voorzien van het 
speciale WMC-stempel. 
Een setje enveloppen 
kost f 4.- en voor de 
prentbriefkaart moet ook 
f 4.- worden betaald (ex
clusief verzendkosten). 
Inlichtingen: B. Berends, 
Past. Theelenstraat 26, 
6466 JH Kerkrade, tele
foon 045-5415088. 
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KERKRADE 

Dit bi|zondere poststempel 
wordt ti|dens het Wereldmuziek-
concours te Kerkrade gebruikt 

DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN f l 
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!! 

ÏQof iKPI- .N ' ïV l t 

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

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

rthur'Ryan ^ Co. 
R I C H M O N D ^ f D E P T H ) OF RICHMOND 

2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW91DY 
TELEPHONE,-0044 181940 7777 FAX-0044 181940 7755 D 

http://www.tip.nl/u$ers/philatelie


VEREIUIGII^nSS 
CONTACTADRESSEN VAN VERENIGINGEN DIE BIJ DE 
STICHTING NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE ZIJN AANGESLOTEN 

Landelijke secretariaten: 
Afl'PK J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 

3 Federatie I. V. Philatelka. Zwoard-
vegersgaardel30,2542THDen 

y Haog, ©070-3663465. 
0e Globe: J. van de Velde, Com-
mondeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
^ IV Pbilatelica, G.H. Hoving, post
i j bus 249,1430 AE Aalsmeer, 

©0297-322034. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
tfi'Pl'lC.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPf, B. Karsch, 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: 
NVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; D. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,®0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C.H. v.d. Bera, De 
Wingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©033-4564470. 
/ tPCÜe^e/ jM. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
IV Philatelka, J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
A;i/W;M.M.Kleij,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg-
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelica, H.J. Nijmeljer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
/ll''DeP/i;/o/efe/';F.L.M.M.v.d. 

Weiden, Velserstraot 45,2023 EA 
Haarlem, ©023-5262028. 
ASV Shell Filatelie; im.Sne\, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie, F.R. Bruamon, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendom, 
©0299-654163. 
/¥'Stotoü/80';P.J.vanRos5um, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Hooré, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
ff/'n'efzame/-ze7SI'fi;;Henk 
Postma,Sarphatipark16,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; W. Breimer, Valkenbergloan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
/y'De6/o4e';mw.B.R.Postma-
Dekker,HetKarnhuls37,7335LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PVAppingedanr, 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: 
W/'lfJ.E.Huiskes, Winschoten-
stront 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocrander, 
Sleedoorniaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVAsseir, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PVBaarrr, G.W. Leive, Prof. F. 
Andreoelaon 93,3741 EK Baorn, 
©035-5415645. 
Bodhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.ChristiflanhofS,1171LL 
Bodhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Da Costostroot 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 

WIJZIGINGEN RUBRIEK VERENIGINGSADRESSEN 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend don dit formulier 
oon mevr. E. Brookensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmoos. 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
/ f ' M o O o s / ' ; T. van Esch,Ura-
nusioon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/T'De6/o/ie';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk, Th. Erkamps, Be-
neluxloan 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
/'l''He/Postaer/t';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
/l'/'/i;/ote//co;A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Gies-
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
«//'U.H.Verhagen, Ekster 11, 
2411 MI Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
/V/P/;H.J.Veltkamp,Goudenre-
genstroot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
P/yi'fioxmeere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
lT«l^J.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
Pi^5re(/a; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Pbilatelica Brielle- Westvoorne, 
H.G.T.M. Overboek, Sluysstroat 
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: 
/¥'öe6/o4e;C.W.Stolk,Ruy-
genbosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bassum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GXBussum, 
©035-6933132. 

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

Dalfsen: 
IVPbilatelica; Ir. J. Rem, Van Kem
penhof 6,7721 WC Dolfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PCDeldeir, H. Verschuuren, longe-
straot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
l'Pl'De//tA.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe five/'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS Delf
zijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
/V/Pp.B.Boumans, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
642130. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegemon, Fo-
zontloan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; mw. H. Rouwer-
dink, Keminksweide 30,7090 DM 
Dinxperio, ©0315-652786 
Doesburg: 
/¥'De G/o6e';J.Wetsteijn,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
WfOorrfrecA/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DP/'DePo5f/ooer';J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrP/i;/o/fon';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
fV'De C/o/ie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
/y'De6/o4e';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMl'ef.ffAtW.J.J.Cuypers, 
BrouwerstrQatlO,6101GREcht, 
©0475-483630. 
PhV Gelre-Culick/Fcht, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
PK'fvopos/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinglistr.34,I135EDEdam, 
©0299-372017. 

Ede: 
PI/'DeG/o4e';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV, B.H. Klonderman, Beotrix-
straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCF, CLoch, Jon van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
PA/ZipsPl̂  M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
fV'De 6/oi!)e';B.J.M. Leonen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i//o/e/ic(i;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IVMiilatelica; J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
IV Pbilatelica; mw. A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.Pl'.;W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
JVl'PÎ  mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WPV'DePhilatelist';^.m.mi\ 
Soest, Berloherhof 15,6132 SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongmo, 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: 
iVKPP.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035 
5262702. 
Goor: 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwo-
luwstrat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Dekker-voi 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV, LH.J. Oosterloo, De Hoogh 
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haaof, A.F. van Ra 
vesteijn. Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 



Pf'De/ff/n5';LH.Arkestei|n, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 
Haag, ©070-3675] 80. 
Shell Te Werve, aid. Filatelie, A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plantsoen 12,2253 Wr Voorscho
ten. 
Pn'fe(/ej/em';P.R.Steyn,Oude 
Haagweg138,2552GSDen 
Haag. 
py 's-Craverthage e.o.; J. Alsem-
geest,Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningeir, J. P.A. Tolsmo, post-
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. von Schaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philatelica; H.J. Hooning, Hol-
)ertsmastraat 48,2035 CH Hoar-
em, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philatelica, mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-6752)5. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl 'S .M; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat9,1165LLHalfv/eg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrDe/'/i;/o/efc;;D.Kanning, 
Gerard Doustraot 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. von Zon, 
Frankriiklaan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Bloauw, Tjep-
cemostroot 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. U . 
Folkers, Bloemoertlaon 11,1701 
l/H Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
fleerlen: 
PI'Weer/en e.o.; mw.CH.Wol-
;ing-Grens, postbus 237,6400 AE 
leerlen, ©045-5717790. 
4eeze: 
7/ote//e Heeze; J. van der Linden, 
Itlas 42,5591 PK Heeze. 
)en Helder: 
7 Oen/ye/cfe;;L.Ch. Werst, Linie-
veg 13,1783 BA Den Helder, 
D0223-612544. 
lellevoetsluis: 
V Philatelica; G.A. van Dongen, 
'erord van der Dussenstr. 13, 
1223 RGHellevoetsluis, ©01 B i 
l l 2768. 
lelmond: 

V. 'De Helm, Helmonden Om-
treken'; T.A.J. Leijten, Mokreel-
troot 7,5706 BE Helmond, 
D0492-54I216. 

l'l'PI'We/mon(tJ.Neggers,Van't 
Hoffstraol 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
MocA/sefl^J.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nossoustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/V'De 6/o4e'; H.Borgers, Boker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
NVPV, B.E. Souerwald, Scherphof-
londen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P C ' S M Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegoffl: 
JVl'PI^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovoloan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
«'PA/Zo/e/ico; Postbus 115,3150 
AC Hoek von Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerlond, ©0186-615266. 
Holten: 
HVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen, H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Snppemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598-398044. 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland, i.l.H. 
LeBlansch,Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

IJssel- en Lekstreek: 
/l'P/i//ote&o;H.J.Polhuys,Vinc. 
vanGoghstraat19,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 

Kampen: 
/CPA;/ote//fo;J.G.Fidder,Gallé-
stroot 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
FKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/ir'/fo/i;/eürilre';H.J.Raes, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 
Land van Cadzand: 
/l'P/i/ke&nP.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 

Langedijk: 
IV Philatelica, S. Ligthart, Anno 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
WI'Pl^ H. Sleygerwalt, Voorwoorts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica, R.K.J.Hegenborth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV; P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kasteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.W.PK;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
»1/PI^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/T'Oe6/o4e';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroot 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deugen-
weerd18,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestroat 335,7585 PB Glone, 
©053-5382938. 

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

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
KP«.; B. Wijling, Spoorloon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; i.iA.H. 
Ooms, Eiiken Donck 6,2211 SE 
Noordwijlcerhout, ©0252-

373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i//o/eftco;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondogsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, ©0341-
254615. 
Nijmegen: 
«l'Pl';L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

Oldenzaal: 
OPHp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
PI' 'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
Ol'Py;P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekomp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica, H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstroot 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
PI''7e/stor';H.D.Buitenwerf,Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
Pl'Poo/te; E. Bakker, Postbus 239, 
BIOOAERoolte. 
Renkum/Heelsum: 
PV'De 6/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
PK'fi/vero';H.M.P. Cuijpers, Park-
loon la , 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
PK'De 6/oÄe'; A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
PK'De 6/oÄe';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/K P/i;/o/e//co;W.v.d. Velde, Bo-
venlondlO,9315PHRoderwoide, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PK«oefn)on(tH.J.P.Custers,Van 
Loonstroat 38,6081BP Hoelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philatelica, mw. M. Schols-
Vloordingerbroek, Morelgoard 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPbV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 

Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PfMer(/on7;J.Vellekoop,Pres. 
Steynstroot 21,2312 ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
WKPl̂  F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, ©0548-
515676. 
Ri jswijk: 
WPV Rijswijk, mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbrugloon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
PKSon/poorfPKS; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherloon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sossenheim: 
WPV Sttssenheinr, B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstroot 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
KKPI'Sc/ieraenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Vaferioanlaon 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SKPl̂  H.R. Steenbergen, Verhoe-
venloon 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
Pl'S;7/orcle.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PK'P/i;/e//fo';J. van Schaik, Ado-
ma van Scheltemostroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
PK Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, E.v.d. Graaf, Dolle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R. Hojer, Rosorium-
loon 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
PK'tfe/IVo/ermerU'; A.H. de Rid
der, Lingestroot 5,4535 EP Ter- ^ 
neuzen, ©0115-697125. " 
PV Zeeuwsch-Vlaanderea, G.v.d. = 
Bosch, Sweehnckhof 54,4536 HC = 
Terneuzen, ©0115-694001. -
Tiel: zi 
Postzegelclub Tiel; J.E. Schelling, 2 
Gerestein23,4003GDTiel, Ë 
©0344-614274. - ^ 

VFT riurg W.F.M. Tukker, post- w ö 
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
«KPl^E.J. Timmerman, Bode Erf-



weg 2,7582 RH losser, ®053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i;7ote//:o;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
«l'Pl̂ G.M.E.Mélotfe,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
t/P/il̂  J. vander Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
P/Wfef/i/;G.Kruijt,Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

Voois: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Vorsseveld: 
fV'De6/oAe';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,964116 Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendooi: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendooi, 
©0318-515062 
Pl''f™ör<;e/';H.Alteno,Oude-
veen 116,3905 VW Veenendooi, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoveiï, J. van Hot-
tum,DeSitterlaan52,5505AD 

Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendool: 
fV'DeG/oie';mw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P/.'PMol'en/o'iM.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ Venlo, 
©077-3820064. 
Vionen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstraot 6,4132 XS 
Vionen. 
Vloordingen: 
WPl';W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vloordingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Wiss/ngjefl̂  Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; k}N.yan fa
hr, Badweg 28,5253 AV Nieuw-
kuijk, ©073-5113019. 
Voll(el-Uden: 
IVPhilaielica, E.K. Roelfsema, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV, F.W.M. Nijp, Bortokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
lTP/'Oeionos/rao/';J.A.M.van 
Best, Mgr.Völkerstroot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageninqen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastraat40,6707DG 

Wageningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, l.L Kommingo, 
Spinozoloon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Wouboch: 
PrM'oü4oc/i';E.P.Valent,Euro-
poweg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Vi/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.20,1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrobont: 
//P/i//fl/e//co;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
IV Philatelica, J.M. Smit, Koooer-
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/Î P/H/ote/ZcoiJ. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PI' Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijlc 
FV 'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
Loon van Hilbelink 44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr.16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 

Woerden: 
P/IVoeri/en/H.K. van Opstal, Van 
Helvoortloon 13,3443 AN Woer
den, ©0348-413503. 
Woudenberg: 
IVPrOnrfer de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
fV'0e6/o6e';J.H.G. Gosselink, 
Morgrietstrootl 1,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bfi Duurstede: 
f l ' Wijk bij Duurstede, mw. B. 
Steijger, Aordbeiengoard 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVlimuiderr, G.C. Bokker-Bokker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJsselhom: 
FV 'IJsselhom'; mw. Th. Hof-Plot, 
Houlerweg 51,8471 AJ Wolvega, 
©0561-615153. 

Zaanstad: 
l'VZPI''De Pos/Aoorn; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica, D. Fraaij, Rem-
brondtstroatlO, 1506LTZaon-
dam,©075-6171267. 
Zeewolde: 
PI'ZeeM'o/(/e;P.J.Bom,Schou 
517,8232 HA 
Lelystad, ©0320-236800. 
Zeist: 
Zeisfer Zegel Zoekers '74;J.W.K. 

Fros,Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In-
gen-Hulstein, Vuurdoornstroot 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstroot 23,6903 O Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Sleu
tel, Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
/î P/ii/a/e/fco; W.M. Buit, Meloen-
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079-3610524. 
Zuidlaren: 
;^P/ii/a/e/ica;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer-
tema,Krabbescheer10,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechte.tt.; T.G. Boon, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

^ NEDERLANDSE 
TELEFOONKAARTEN 

I CLUB 

Dè vereniging in Nederland van telefoon
kaartverzamelaars: 32 beurzen per jaar, 
een eigen maandblad vol met informatie, 
jaarlijks gratis nieuwe NTC telefoonkaart, 
Nieuwtjesdienst, gratis mini-advertenties, 
veilingen, enz. 

u Contributie ƒ 20,- voor 2e halfjaar 1997. 
~ Voor informatie en/of aanmelding: secretariaat NTC, 
I Postbus 6034, 3130 DA Vlaardingen. 
Q- te l . 010-4748386 of 070-3271627 

^if%v yoorc/ee/-pr(/s//Jstvraagt U aan b i j . 

ISMITS P H I L A T E L Y 
Hèt adres voor: 

- V O O R D E L I G G E P R I J S D E VERZAHEl.l^4GEN, RKRTIJEN E N RESTANTEN 

(MET DITMAAL O.A. VEEL IKTERESSAHT DUITSLAND EN E N O E U S E K O L O N I Ê N I ) 

-BETERE LOSSE ZEGELS HELE WERELD 
-AANKOOP VAN UW VERZAMELING 

Onze gratis prijslijst vraagt U aan bij: 
SMITS PHILATELY, Socratesstfaat 192,7323 PL Apeldoorn 

tel/fax: (055)3665543 
Geopend: Donderdag en vrijdag van 11:00 tot 16:30 en volgens afspraal(. 

Wij zijn U graag van dienst! 

E-mail: 8mitplul@worlclonline.nl Iniemei: kttp://www.woryonline.nl/'^0niitpm] 
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Albanië 
Batlische Staten 
België 
Bulgarije 
Duitsland 
Frankrijk 

Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 

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

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

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

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 

B R I E V E N - B R I E V E N - B R I E V E N 
»■ AANKOOP 
Wij zoeken brieven van alle gebieden  Japan, China, Korea, Duitsland, Rusland, 
Baltische Gebieden, West & OostEuropa, vele overzeese landen! Graag grote 
verzamelingen etc! 
Spoedige betaiing 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 prijslyst voor u af, omschrijving in het Engels of Duits, MICHEL
nummers, prijzen in ƒ of BF! Stuur ons 'n luchtpostkaartje of 'n fax! 
»■ VEILINCEN 
Maandelijkse veilingen, slechts brieven, min. 1000 kavels per veiling  uniek in heel 
OostAziëü Geïllustreerde catalogus (omschrijving Engels, MICHELnummers) 
komt bijna uit, stuur ons een luchtpostkaartje of 'n fax! 
GRAAG ONTVANGEN WU OOK UW INLEVERING! 
Vraag onze inleveringsvoorwaarden (10.5% korting, spoedige betaling!) 
Correspondentie in het Duits, Engels, Frans, Russisch, Japans en wij verstaan 
Nederlands! 

THE COVER EXCHANGE 
Ofum P.O. Box 63 

Kamakura, Kanagawa 247, JAPAN 
Tel: 0081467473650 Fax: 0081467473651 

mailto:8mitplul@worlclonline.nl
http://www.woryonline.nl/'%5e0niitpm
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TIJDENS ONZE GROTE VOORJAARSVEILING ZIJN 
WEDEROM RECORDS GEBROKEN! 

•k Goede en recordprijzen over de gehele linie. 
-k Omzet ca. ƒ 2.000.000,- (incl. opgeld). 
ir Record aantal inzenders ruim 350. 
-k Record bezoekers kijkdagen ruim 750. 
• Record aantal schriftelijke bieders ruim 550. 
• Aantal bieders in veilingzaal ca. 400. 

ZEND NU IN V O O R DE GROTE NAJAARSVEILING EN GA 
MET RIETDIJK ALS PARTNER OP RECORDJACHT. 

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

TIENDUIZENDEN TEVREDEN INZENDERS GINGEN U VOOR SINDS 1919. 
• Onze 78-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en 

internationaal koperspubliek staan garant voor een maximale 
opbrengst. 

• U krijgt te allen tijde een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 
voordat u een beslissing neemt. 

• Renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde mogelijk. 
• Deskundige verkaveling en presentatie d.m.v. luxe catalogus en 

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

bankkluis. 

BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF MEER 
INFORMATIE 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

WIJ ZIJN ER IMMERS, NU AL BIJNA 80 JAAR, VOOR UI 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

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

7 8 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


VAIUCOERTS SAMENSTELLING: GERRIE COERTS, 
TELEFOON 0 5 0 - 5 4 2 6 6 9 2 

O.M. SEPONEERT 
LAGASSE-ZAAK 

Het Openbaar Ministerie 
in Middelburg heeft de 
zaak met betrekking tot 
de poging tot oplichting, 
respectievelijk het be
drog van veilingbedrijf 
La Gosse in Vlissingen 
geseponeerd. Er wordt 
geen vervolging tegen de 
veilinghouder ingesteld. 
Een reden voor het sepot 
is niet gegeven. De in be
slag qenomen zegels 
v/orcfen weer teruggeven 

aan de veilinghouder. 
De zaak is voor veiling
houder Peter La Gasse 
echter op een andere 
manier wèl slecht afgelo
pen, omdat hij inmiddels 
is geroyeerd als lid van 
de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegel
handelaren. Dot de 
NVPH La Gasse al voor 
de uitkomst van het justi
tieel onderzoek heeft ge
royeerd komt omdat hij 
de NVPH niet wilde ver
tellen wie de inzender 
van het omstreden mate
riaal was. 

DOEK VALT WAARSCHIJNLIJK VOOR 
DERDE CD/ROM VAN NEDERLAND 

Het ziet er naar uit dat er 
maar twee producenten 
van CD/RÖM-catalogi 
voor het verzamelgebied 
Nederland overblijven. 
De grootste producent 
van de drie, PlanHjn hAul-
f/med/o in Rotterdam, 
dreiqt namelijk het lood
je teleggen. 
Op het moment dat de 
kopij van dit nummer 
van Philatelie' naar de 
drukker ging - dat was 
eind mei - was het Plon-
tijn nog steeds niet gelukt 
een proefversie van de 
Nederland-catalogus op 
CD/ROM te maken die 
in de ogen van de op
drachtgever (de Neder
landsche Vereeniging 
van Postzegelhandela
ren) de toets van de kri
tiek kon doorstaan. 
Plantijn kreeg al enkele 
malen uitstel van de 
NVPH. Erik Boeré van 
het bedrijf Software Ge
neration, de 'geestelijke 
vader' van de digitale 

Nederland-catalogus, 
heeft daarentegen veel 
succes. Zijn digitale schijf 
is goed verkocnt, zo 
meldt hii. 
Ook de NVPH is tevre
den; de handelarenorga-
nisatie ging in zee met 
haar eerdere concurrent 
Remco van Gelder. 
Overigens heeft Boeré 
veel meer geld aan zijn 
CD/ROM overgehouden 
dan de handelarenbond. 
Die heeft totaal tonnen 
moeten investeren in de 
promotie van de schijf, in 
het inhuren van externe 
deskundigheid en in de 
ontwikkeling van het pro-
dukt. Het produkt van 
Boeré is vooral een stukje 
huisvlijt van de gebroe
ders Boeré. Hun schijf 
heeft - net als die van de 
NVPH - veel gratis publi
citeit gekregen, onder 
meer in de grote compu
terbladen, die uitgebrei
de recensies aan de 
CD/ROM's wijdden. 

PASSON BREIDT 
VERDER UIT 

^ Veilinghuis Posson gaat 
o- zijn vestigingsplaatsen 
_ uitbreiden met een ver-
= kooppunt in Drachten: 
^ daar worden vanaf 1 ja-
ïï nuari 1998 geregeld vei-
^ lingen gehouden. 
2 Hiermee komt het aantal 
ï veilingplaatsen van Pas-

— son op zes. Op dit mo-
AJIP ment wordt al geveild in 
" "O Zwolle, Woudenberg, 

Boxmeer, Zeist en V/es-
tervoort bij Arnhem. 
Henk Passon: 'Kopers 
vinden het prettig als ze 

een veiling in de buurt 
hebben en daar kavels 
kunnen bezichtigen'. 
Het is niet alleen moge
lijk de kavels te bekijken 
in de plaats waar de vei
ling wordt gehouden; 
belangstellenden kunnen 
ook terecht op het kan
toor in Arnhem. 'Voor de 
inzenders maakt de vei-
lingplaats weinig uit,' 
zegt Passon. Dankzij de 
landelijke spreiding is 
het aantal veilingen ge
groeid naar rond de 
veertig per jaar. Bij Pas
son werken vijf mensen 
als betaalde kracht en 
een aantal vrijwilligers. 

GERARaKARMAN:'JE MAAKT 
MAAR EEN KEER EEN BOEK' 

Filatelist Gerad Karman 
heeft in eigen beheer een 
bijzonderboek gemaakt. 
Het gaat over de postze
gels die in 1902 in de Ir-
aanse stad Mec/iec/zijn 
verschenen door toedoen 
van een daar werkende 
Belgische postbeambte, 
Victor Castaigne. 
Behalve een vindplaats 
van veel filatelistische in
formatie is het ook een 
interessant geschiedenis
boek geworden. De in 
het Engjels gestelde publi
catie telt 154 pagina's 
op het A4-formaat' er 
zijn veertig afbeeldingen 
in kleur in net (gebon
den) boek te vinden. 
Voor een uitgave in ei
gen beheer is Karmans 
boek opvallend luxueus 
uitgevoerd. Oorspronke
lijk wilde hij alleen maar 
een artikel voor het inter
nationale blad voor Per-
zië-specialisten schrijven, 
maar omdat hij veel 
meer materiaal had dan 
er ruimte beschikbaar 
was kwam hij op het 
idee van een boek. 
In eerste instantie dacht 
Karman aan de uitgifte 
van een gebundeld aan
tal fotokopieën. Dat le
verde echter het grote 
probleem op dat nij geen 
afbeeldingen in perfecte 
kleuren zou kunnen af
beelden, iets dat erg be
langrijk voor het herken
nen van de (talrijke) ver
valsingen van de Me-
ched-zege\s. 
Een grafisch ontwerper 
haalde Karman over de 
streep met de opmer
king: 'Je maakt maar één 
keer in je leven een 

boek; óls je het doet, doe 
het dan góéd'. 
Alles bij elkaar genomen 
heeft Karman zo'n zes ó 
zeven jaar aan zijn boek 
gewerkt. De laatste drie 
jaar was hij meer met de 
technische aspecten van 
het boek bezig dan met 
de inhoudelijke kont er
van. 
De eerste oplage is met 
honderd exemplaren ui
terst klein gehouden. In
middels zijn er daar ze
ventig van verkocht, 
waarvan een handvol in 
Nederland. Ook Iraniërs 
hebben het boek ge
kocht: geen inwoners 
van hun vaderland, 
maar mensen die sinds 
de val van de sjah in de 
Verenigde Staten verblij
ven. Filatelie is volgens 
de auteur voor die vluch
telingen erg belangrijk. 
Behalve persoonlijke 
nostalgie is het element 
van een gezamenlijke in
teresse een bindende 
factor. 
Karman is overigens in 
onderhandeling meteen 
Iraanse uitgeverij. Die 
heeft belangstelling ge
toond voor een Iraanse 
uitgave van het boek: de 
Engelse tekst zou dan 
met een samenvatting in 
het Iraans worden uitge
breid. 
Karmans boek behandelt 
een Belgisch-Perzisch 
raadsel, dat nooit pre
cies is ontrafeld. Ook de 
auteur kan - ondanks 
zijn speurtocht - geen 
antwoord geven op alle 
vragen. In 1902 liet de 
Belg Victor Castaigne 
(de A1/c/ïe/-catalogus 

si 

.M.cchcd ztj'_!b. ...nu indrukwekkend geboekstaafd.. 

spreekt van Casteign), 
die als postmeester in het 
noordoosten van Perzië 
werkzaam was, zeven 
nood postzegel s d ru kken. 
Hij deed dat omdat een 
zending nieuwe zegels 
van de (ook toen aMnter-
nationaal operende) Ne
derlandse postzegeldruk
ker Joh. Enschedé op 
zich liet wachten, terwijl 
zijn voorraad Perzische 
zegels uitgeput was. 

I I I I i l I I 

Wellicht uit ijdelheid liet 
de Belg zijn initialen, 
VC, in net midden van 
de zegels drukken. De 
speciale, in drie steden 

ebruikte zegels werden 
slechts enkele weken ge
bruikt. 
De Meeree/-zegels (ge
noemd naar de stacT 
waar Castaigne werkte) 
bezorgen nu, vijfenne
gentig jaar later, menig 
filatelist nog steeds 
hoofdbrekens. Want de 
exacte gang van zaken 
is nooit geheel duidelijk 
geworden. De grote 
vraag is of de Belg de 
zegels heeft uitgegeven 
om zijn eigen portemon
nee te spekken (door ver-
koop van de zegels aan 
filatelisten), danwei of ze 
werkelijk nodig waren 
omdat de voorraad ge
wone zegels op was. De 
doorgaans betrouwbare 
A'i/c/7e/-catalogus meldt 
in ieder geval in een 
voetnoot; Der Postinspek-
tor Casteign (Belgier) 
druckte große Mengen, 
nachdem er den Iran ver
lassen hatte, und ver
kaufte sie in Europa. 
Karman is overigens te
leurgesteld over net ge
brek aan medewerking 
van de georganiseerde 
filatelie in Nederland. Hij 
noemt daarbij met name 
de Stichting Filatelie en 
de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen. 'Onbegrijpelijk' 
vindt hij het dat die in
stanties geen financiële 
bijdrage aan het boek 
wilden leveren, 'terwijl 
ze toch genoeg geld 
hebben', aldus Karman. 
De teleurstelling is des te 
groter omdat het juist de 
Stichting Filatelie was die 
hem uitnodigde om met 
een subsidieverzoek te 
komen. 

Het boek is te bestellen 
door overmaking van 
f 165.- op bankrekening 
45.96.40.798 van Phi-
larman bv in Bentveld. 



GREENPEACE-CATALOGUS VERSCHIJNT IN 
EEN RECORD-OPLAGE 

Om het aantal geïnteres
seerden in het nieuwe 
verzamelgebied Green
peace verder omhoog te 
stuwen verschijnt de spe
ciale catalogus van 
Greenpeoce-zegel s 
1996 in de naar fiiatelie-
begrippen gerekend uit
zonderlijk hoge oplage 
van 100.000 stuks. Als 
de catalogus aanslaat 
dan overweegt de uitge
ver de oplage te verho
gen naar 1 miljoen stuks. 
Tot dusver is - voor zover 
bekend - nog nooit een 
thematische postzegelca
talogus in zo'n grote op
lagen verschenen. 
In net zestien pagina's 
tellend boekje zijn alle 
zegels met het Green-
peoce-logo die in 1996 
verschenen in kleur afge
beeld. Directeur/eige
naar Gil Blatter von het 
bedrijf Greenstamps In
ternational (gevestigd in 
Antwerpen en Abu Dha
bi) zal zijn achttien distri-
biteurs over de wereld 
vragen de catalogus -
een officiële verkoopprijs 

één Amerikaanse dollar 
- zoveel mogelijk gratis 
weg te geven. De Kosten 
die aan die gratis ver
spreiding verbonden zijn 
probeert Blatter terug te 
halen met de verkoop 
van de erin beschreven 
zegels. 
Blatter sloot ongeveer 
twee jaar geleden een 
overeenkomst met de mi
lieu-organisatie Green
peace voor het verkopen 
van postzegels met het 
logo van Greenpeace. 
Een deel van de op
brengst van de zegels is 
bestemd voor de milieu
organisatie. Binnenkort 
wi f Blatter de eerste gift 
van dertigduizend dollar 
doen. 
De gratis verspreiding 
van een catalogus mag 
worden beschouwd als 
een voorbeeld van 'het 
nieuwe denken' in de fi
latelie. Bestaande marke
tingtechnieken die in an
dere branches al ge
meengoed zijn worden 
daarbij ook op de filate
lie toegepast. Ook gaan 

steeds meer landen ook 
over op de verspreiding 
van mooie, kleurige en 
gratis ter beschikking ge
stelde folders. Het doel 
zal duidelijk zijn: een 
nog beter verlopende 
verkoop van postzegels 
en andere produkten. 
Vooral USPS, het postbe
drijf van de Verenigde 
Staten, loopt op dit ter
rein voorop. Er zijn al 
Nederlanders die groot
handel en postzegelwin-
kel overslaan en die 
rechtstreeks, met behulp 
van hun credit card, pro
dukten uit de catalogus 
van L/S Mo//bestellen. 
Terug naar de operatie-
Greenpeace: Gil Blatters 
taak is het om postadmi-
nistraties te vinden die 
zegels willen uitgeven, 
gewijd aan de acties van 
Greenpeace. De landen 
die meedoen mogen op 
de zegels het beeldmerk 
van de milieu-organisa
tie gebruiken. Green-
Ceace heeft daarbij van 

egin tot einde mede
zeggenschap over de ze
gels en kan desgewenst 
ook haar medewerking 
intrekken. Juist omdat 
Greenpeace meer aan

dacht voor de eigen ac
ties wil - en dus minder 
waarde hecht aan alleen 
maar mooie dierenfoto's 
(zoals die op de zegels 
van het Wereldnatuur-
fonds staan) - is het 
moeilijk om postadmini-
stroties te vinden die mee 
willen doen. Een leuke 
snuit van een aap ver
koopt nu eenmaal beter 
dan een plaatje van 
de Greenpeoce-luchtbal-
lon. Toch heeft Blatter cl 
een groot aantal landen 
weten te strikken. Op dit 
moment zijn er zo'n tien 
landen die zegels met het 
Greenpeace-logo heb
ben uitgegeven. Door de 
introductie van distribu
teurs in zo goed als alle 
belangrijke filatelielan-
den moet de verkoop in
ternationaal nog beter 
gaan lopen. Mede door 
de grote aandacht die de 
Belgische Greenpeace-
organisatie in haar le
denblad heeft gegeven 
loopt de verkoop daar 
goed. in Nederland gaat 
het minder hard; Green-
peoce-Nederland heeft 
louter op postzegelfor
maat aandacht aan de 
zegels willen schenken. 

Greenstamps Nederland 
in Papendrecht verkoopt 
de zegels in ons land. 
Komend jaar zullen op
nieuw verscheidene lan
den zegels uitgeven. In 
Roemenië is inmiddels al 
een serie zegels met blok 
verschenen. Onderwerp: 
de schepen van Green
peace. 
Op 29 mei verschijnen 
er zegels van Bosnië met 
een afbeelding van de 
Rainbow Warrior II. Bij 
de landen die verder met 
Greenpeace-zegels ko
men wordt ook Gibraltar 
genoemd. 
Niet altijd loopt de ver
koop even soepel. In de 
catalogus wordt bij de 
luchtballonzegels van 
Guyana vermeld dat de 
uitgifte nog officieel moet 
worden goedgekeurd. 
Dot heeft te maken met 
onenigheid tussen twee 
agencies die de rechten 
op de postzegeluitgiften 
van het bewuste land 
claimen. Blatter hoopt er 
echter op dot de zegels 
in de volgende editie van 
zijn catalogus zónder de 
begeleidende tekst kun
nen worden opgenomen. 

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

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

ongebruikt gebruikt 
NEDERLAND 
cat. nr. 

Onze prijs 
jaar postfris 

50- 55 Cijferzegels 
82- 83 Kon. Wilhelmina 
84- 86 Tuberculose 
87- 89 De Ruyter 

102-103 Hulpuitgifte 
106 Opruimingsuitgifte 
107-109 Cijferzegels 
110-113 Div. voorstellingen 
114-120 Opruimingsuitgifte 
132-133 Opruimingsuitgifte 

1899 
1923 
1906 
1907 
1919 
1921 
1921 
1923 
1923 
1923 

102,50 
47,50 

825,00 
55,00 

325,00 
15,00 

400,00 
30,00 

115,00 
350,00 

30,00 
25,00 

120,00 
21,50 
77,50 

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

125,00 

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 liieronder vermelde winkels 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere moois dat in onze winkels in voorraad 
FRANS JONEN 

GRAVENSTRAAT 30 
1012 NM AMSTERDAM 

TEL. 020-6231319 
POSTBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 

2511 AB DEN HAAG 
TEL. 070-3462339 
POSTBANK 4262 

LEIDSE POSTZH. 
VROUWENSTEEG 3 

2312 DX LEIDEN 
TEL. 071-5123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

3512 GT UTRECHT 
TEL. 030-2316838 

POSTBANK 371645 

W. MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL. 0317-414318 
POSTBANK 966389 
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550 JAAR ALGEMENE REKENKAMER EN 
B VIJFTIG JAAR MARSHALLPLAN 

Op 27 mei 1997 ver
schenen vier nieuwe Ne
derlandse gelegenheids
zegels van 80 cent, re
spectievelijk gewijd aan 
het 550jarig bestaan 
van de Algemene Reken
kamer (1 waarde), vijftig 
jaar Marshallplan (twee 
waarden) en het Rode 
Kruis (80I40 cent). De 
laatste zegel werd al be
sproken in het meinum
mer van 'Philatelie'. 
De overige drie zegels 
zijn ontworpen door 
Irma Boom (Amsterdam). 

Algemene Rekenkamer 
De zegel '550 jaar Alge
mene Rekenkamer' 
(waarom niet nog eens 
vijftig jaar gewacht?) 
toont uitsluitend een tekst 
in zes regels: 

REKENKAMER 
550JAAR'97 
RECHTMATIG 

& DOELMATIG 

soa = soa 
NEDERLAND 

In de op deze pagina af
gedrukte tabel vindt u de 
belangrijkste druktechni
sche bijzonderheden. In 
aanvulfing daarop kan 
noq het volgende wor
denmedegldeeld. 
De letters van de tekst 
zijn in zwart aange
bracht, waarbij binnen 
de zwarte contourlijn 
ook nog zwarte en an
ders gekleurde raster
punten te zien zijn. Het 
geel, dat niet gerasterd 
lijkt te zijn, zien we al

id i leen in de elementen 

550,'97, & en a = CT. 
Paskruizen staan boven 
zegels 1 en 10 van het 
bovenvel (=rechtervel) en 
onder zegels 91 en 100 
van hetondervel (=1 in
ken/el). Ver boven zegel 
9 staan enkele in zwart 
gedrukte krabbels [Rob] 
en ver onder zegel 99 is 
een zwarte verticale 
streep te zien. 
Op de linkerveirand is 
een Brunnerbalk aange
bracht; deze Brunner
balk is op de loketvellen 
niet meer te zien. 

Marshallplan 
De twee Marshallplan
zegels (aanleiding: het 
begin van de Marshall
hulp, vijftig jaar geleden) 
zitten paarsgewijs in het 
drukval. Vandaar dat de 
druktechnische gegevens 
die in de tabel zijn weer
gegeven, op beide ze
gets betrekking hebben. 

'e linker Marshallzegel 
toont een kaart van Euro
pa omstreeks 1948 (in 
ieder geval zijn de nieu
we Poolse grenzen afge
beeld), de rechter is 
voorzien van een aantal 
roodwitte, verticaal ge
plaatste banen met links
boven een donkerblauwe 
ster. 
Behalve de in de tabel 
vermelde gegevens kan 
nog de volgende infor
matie worden verstrekt. 
Paskruizen staan boven 
zegels 1 en 10 van het 
bovenvel (=rechtervel) en 
onder zegels 91 en 100 
van het onder/el (=lin
kervel). Ver boven zegels 

8 staan enige in zwart 
gedrukte krabbels [Rob). 
Ver onder zegel 98 zien 
we een zwarte verticale 
streep. 
Bij deze zegels is de 
zwarte plaat op een ge
geven moment gewisseld 
(zie de drukvormnum
mers in de tabel). 
Een gevolg van het door
voeren van de plaahvis
sel is dat Rob op de vel
rand plaats heeft ge
maakt voor de naam Jos. 

'PROMOTION' EN 
'ACTUALITEIT' 

Op 1 juli verschijnen 
twee zegels en een blok
je op het thema Holland 
Promotion. De zegels 
waren echter bij het ter 
perse gaan van dit num
mer van 'Philatelie' nog 
niet beschikbaar voor 
nader onderzoek. De be
schrijving van deze emis
sie moeten we dus nood
gedwongen uitstellen tot 
over twee maanden, als 
het juli/augustusnummer 
verschijnt. 
Ook op de beschrijving 
van de zegel van 100 
cent van 1 / juni ('Neder
land voorzitter van de 
Europese Unie'; zie de 
afbeelding hieronder) 
moet nog even wachten. 

Rekenkamer/Marshallplan 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleurer): 
Gebruikte kleuren 

1 Rastermaten van de 
kleuren en hoek met de 
denkbeeldige horizon 

Rekenkamer 
80 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.120/45° 
2.120/15° 
3. ongerasterd 
4. ongerasterd 

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

1 Verkoopdatum onder 
' Drukvormnummers 

; Drukvormnrs onder 

' Papier en gom: 
, Papierfabnkant 
i Papierspecificatie 
^ Papiersoort 
■ Papierrichting 
i Papierdoorzicht 
1 Glansdiagonalen 
j Oplichten beeldzijde 
1 Nalichten beeldzijde 

Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype/fabrikant 

Perforatie: 
; Formaat zegel 

Soort perforatie 
Perforatie klassiek 
Perforatie decimaal 
Tanden hor/ver 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernr. 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 

10x10 
2 
zwart 
1tot10/10tot1 
970811 
9192 
27 mei 1997 
9495 
L1111 R1111 

100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
1 
lllq 
45/45 
ja 
)a 
nee 
nee 
D2c / Harrison 

36.0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
22 041997 
11980 

8.0 miljoen 
01 06 1998 
onbepaald 

27051997 1 

Marstiallzegels 
80 cent kaart 
80 cent vlag* 

JESP 
offset 
Roland Favorit 
L(inks) 

1. zwart 
2. geel 
3. donkerblauw 
4. rood 
1.120/45° 
2. ongerasterd 
3. ongerasterd 
4. ongerasterd 

10x10 
2 
zwart 
I t o t l O / I O t o t l 
970812 
9192 
27 mei 1997 
9495 
L1111 R1111 
L2111 R2111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
1 
lllq 
45/45 
)a 
ja 
nee 
nee 
D2c / Harrison 

36.0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 123/4 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
09 04 1997 
11981 

2x5.0 miljoen 
0106 1998 
onbepaald 

'■ samen in één vel 
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AMSTERDAM Ziï NIET Bü 
DE PAKKEN NEER 
dagvan (kPost^geFgmtnkdoor, mmL. 

De opzet van de Dag van de Postzegel - het werd in 

'Philatelie' al eerder gemeld - is dit jaar anders dan anders. 

Het evenement wordt niet verspreid over een aantal lokaties, 

maar zal centraal, in Rotterdam, worden georganiseerd. Niet 

iedereen is gelukkig met deze beleidswijziging. 

Met de rivaliteit die er bestaat 
tussen de stad aan de Amstel 
enerzijds en die aan de Maas 
anderzijds heeft het ongetwij
feld niets te maken, maar het 
blijft een feit dat 'Amsterdam' 
ongelukkig is met het 'afpak
ken' van hun Dag van de Post
zegel ten faveure van de cen
trale viering in de Maasstad. 
'Veel mensen zullen zich heb
ben afgevraagd waar de aan
kondiging blijft dat er een 
Dag van de Postzegel in Am
sterdam zal worden gehou
den,' zegt Luc van Veen, voor
zitter van het organisatieco
mité Dag van de Postzegel 
Amsterdam. 'Het antwoord is 
heel eenvoudig: wij hebben 
van de Bond geen toestem

ming gekregen om dit jaar en 
volgend jaar - 1998 dus - het 
predikaat Dag van de Postze
gel aan onze tentoonstelling 
te koppelen.' En daar blijft 
het niet bij, aldus Van Veen: 
'We kunnen de speciale enve
loppen ter gelegenheid van 
de Dag nu ook niet op de nor
male manier van de Bond be
trekken.' 

ONGENOEGEN 
De voorzitter van het Amster
damse comité betreurt het dat 
het zo is gelopen: 'Het beleid 
van de Bond is in dit opzicht 
danig veranderd, overigens 
tot ons ongenoegen - we zijn 
er naar onze mening onvol
doende bij betrokken geweest. 

. H van Veen (hier m actie tijdens een van de vele openingstoespraken die hi| in de 
Ifgelopen (aren verzorgde) 'Als we het hoofd in de schoot leggen gebeurt er niets' 
foto ƒ Morssink, Almere) 

We hebben ons jaarlijkse eve
nement meer dan vijfentwin
tig keer met groot plezier ge
organiseerd. Vele malen is ons 
gevraagd onze ervaring en 
menskracht ter beschikking te 
stellen voor de organisatie en 
de opbouw van andere ten
toonstellingen. We zijn zelfs 
naar Nijmegen geweest!' 
De Amsterdammers voelen 
zich door de Bond eigenlijk 
aan de kant gezet, zegt Van 
Veen, die daarop enigszins be
rustend laat volgen: 'Het zij 
zo!' 
De ontwikkeling rond de or
ganisatie van de Dag van de 
Postzegel 1997 heeft belangrij
ke gevolgen voor de Amster
damse organisatie. Zo stelt de 
NVPH - tot dusver de belang
rijkste sponsor van het evene
ment in Amsterdam - geen 
geld meer beschikbaar. Het 
huren van de gebruikelijke lo-
katie - gebouw Euretco - of 
een vergelijkbaar onderko
men is daardoor voor de Am
sterdammers onmogelijk ge
worden. 

TWEE DINGEN 
Toch wanhoopt Van Veen 
niet. 'We kunnen twee dingen 
doen, ' legt hij uit. 'We kun
nen het hoofd in de schoot 
leggen, maar dan gebeurt er 
niets. We kunnen ook - met 
minder geld en met een 
zwaarder beroep op onze rela
ties - proberen tóch een ten
toonstelling te organiseren. 
Zo'n expositie, die dan in de 
plaats van onze jaarlijkse Dag 
van de Postzegel komt, wordt 
uiteraard minder groot, maar 
hij behoeft echt niet minder 
in gehalte te zijn.' 
En, dat zal duidelijk zijn, het is 
dat laatste wat Van Veen en 
zijn mensen nu gaan doen. In 
plaats van een tentoonstelling 
'Dag van de Postzegel Amster
dam' komt er dit jaar in okto
ber een propagandatentoon-
stelling, die in het gebouw van 
de speeltuinvereniging Bilder-
dijkpark zal worden gehou
den. 
Van Veen; 'Dat gebouw staat 
uiteraard in, op of aan het Bil-
derdijkpark en is heel goed 
bereikbaar met het openbaar 
vervoer. De tramlijnen 3, 17, 

7, 12, 13 en 14 en buslijn 21 
komen er in de buurt. Naar 
de tentoonstellingslokatie is 
het maximaal tien minuten lo
pen.' Openbaar vervoer en 
benenwagen verdienen de 
voorkeur, aldus de comité-
voorzitter; wie met de auto 
komt moet rekening houden 
met betaald parkeren. 'Dat wil 
zeggen: op zaterdag kost het 
f2.75 per uur; op zondag is 
parkeren er gratis.' 

GEEN DUBBELE BODEM 
Om het verwijt te voorkomen 
dat 'Amsterdam' tóch een 
Dag van de Postzegel viert, 
houden de Amsterdammers 
hun 'feestje' niet op 12 en 13 
oktober, maar een week later: 
op 18 en 19 oktober. 
De tentoonstelling zal zo'n 
vijftig kaders omvatten en er 
wordt ook een postzegel- en 
telefoonkaartenbeurs gehou
den. 
Luc van Veen: 'We zijn op al
lebei de dagen open van tien 
uur 's morgens tot vijf uur 
's middags. Zoals bij ons ge
bruikelijk is zullen de toegang 
en de catalogus gratis zijn. En 
we zullen er ook voor zorgen 
dat de speciale 'Dag van de 
Postzegel'-envelop bij ons te 
koop is, tegen de normale 
prijs. Er zijn namelijk elk jaar 
een paar honderd mensen die 
bij ons de speciale envelop ko
men halen; die willen we na
tuurlijk niet teleurstellen.' 

POSTZEGELS EN 
TELEFOONKAARTEN 
Inlichtingen over de post
zegel- en telefoonkaarten-
beurs die op 18 en 19 okto
ber in Amsterdam wordt 
gehouden worden ver
strekt door de secretaris 
van de tentoonstelling, de 
heer Nijmeijer. Zijn tele
foonnummer is 020-
6120432 (na 19 uur) . De 
prijs van een tafel is f40.-
voor twee dagen. Huur 
voor één dag is niet moge
lijk. Als u in Amsterdam 
wilt tentoonstellen kunt u 
(ook bij de heer Nijmeijer) 
een formulier aanvragen. 
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SPELREGELS: ALLEEN ONDERTEKENDE BIJDRAGEN METDE FILATELIE ALS ONDERWERP W O R 

DEN O P G E N O M E N . HOUD UW BIJDRAGE KORT. SLUIT GEEN ORIGINELE STUKKEN OF ZEGELS 
B I J , MAAR GOEDE { K L E U R E N ) K O P I E Ë N . ER IS VEEL A A N B O D VOOR DEZE RUBRIEK; MET 
PLAATSING VAN UW B R I E F , REACTIE OF C O M M E N T A A R KAN DUS ENIGE TIJD GEMOEID Z I J N . 

VUEGBEELDEN 
KLOPPEN WEL [1] 
Enige tijd geleden werd 
in de rubriek 'Lezerspost' 
een brief geplaatst van 
mr P. WieKeroad uit 
Kampen, die meedeelde 
dat ae vliegbeelden op 
het blokje Matuur en Mi
lieu' van 1996 niet klop
ten. 
Als lid van de Stichtinq 
Werkgroep Roofvogels 
Nededand (WRN) Teek 
fiet mij wel aardig om 
hieraan aandacht te be
steden in het tijdschrift 
van de WRN. Ik zond de 
tekst van de heer Wieke
raad aan de redactie, 
die op zijn beurt dè vo
gelkennervan Neder
land raadpleegde. Rob 
Bijlsma. 
Vervolgens ontving ik 
van Maria Quist, secre
taresse van de WRN, de 
volgende reactie: 'Be
dankt voor uw schrijven. 
Ik heb het artikel voorge
legd aan Rob Bijlsma. 
Deze heeft de vliegbeel
den nog eens goed beke
ken, maar volgens hem 
heeft de PTT alles correct 
weergegeven. Hoe Pieter 
Wiekeraad aan zijn 
wijsheid komt weet ik 
niet.' 
M . Degel ing 
Rotterdam 

VLIEGBEELDEN 
KLOPPEN WEL [2] 
Onlangs wees mijn va
der, een verwoed filate
list, me op de brief van 
de heer Wiekeraad in 
'Philatelie' over de vlieg
beelden van roofogels 
op het blokje van 
160 cent uit 1995. 
Ik ben van beroep orni
tholoog en verricht al 
meer aan vijftien jaar 'in 
het veld' onderzoek naar 
vogels; daarnaast verza
mel ik ook postzegels. 
Met alleen de informatie 
dat een aantal vliegbeel
den en namen op het be

^ wuste blokje niet zou 
= kloppen heb ik een tijdje 
~ naar de zegel met de 
= wespendier zitten kijken; 
^ ik kon geen fouten ont
ïï dekken. Hooguit kan ge
2 zegd worden dat het 
2 vliegbeeld van de slecht
ï valk niet erg markant is. 

Deze soort zie ik vooral 

Ä<^ in actieve vlucht en in 
" ' * glijvlucht, niet in zweef

vlucht. 
Daarna heb ik de inge
zonden brief erop nage
lezen. Volgens de heer 

Wiekeraad zouden van 
drie soorten de namen 
niet corresponderen met 
de vliegbeelden: slecht
valk, wespendief en 
grauwe kiekendief. Ik 
ben het daar niet mee 
eens. 
Wouwen kenmerken 
zich onder meer door 
een gevorkte staart. Van 
de rode wouw is de vork 
dieper dan van de zwar
te wouw. Beide soorten 
zijn afgebeeld, en het 
belangrijkste kenmerk in 
de vlucht van deze soor
ten is duidelijk zichtbaar. 
Kiekendieven worden in 
de vlucht gekenmerkt 
door een ondiepe V. De 
bruine is van de drie in 
Nederland geregeld 
voorkomende soorten de 
grootste en meest lompe, 
de grauwe de kleinste en 
meest ranke. De ondiepe 
V is bij alle drie de soor
ten goed herkenbaar. 
Met zijn lompere uiterlijk 
heeft de bruine kieken
dief onder meer een bre
dere hand (stompe brede 
vleugel) en de grauwe 
een smalle hand (punti
ger vleugel). De blauwe 
neemt een tussenpositie 
in. Deze kenmerken zijn 
in de getoonde vliegbeel
den goed herkenbaar. 
Valken hebben lange 
spitse vleugels en een ta
melijk lange staart. Van 
torenvalk, Doomvalk en 
slechtvalk heeft de toren
valk de langste staart en 
de slechtvalk de korste. 
Hoewel de slechtvalk in 
zweefvlucht is afgebeeld, 
en de hand dus volledig 
gespreid is, blijft het een 
smalle vleugel (vgl. bui
zerd). Een buizerd ken
merkt zich door brede 
vleugels, een dikke kop 
en een brede staartbasis. 
Het getoonde vliegbeeld 
is zeer kenmerkend. De 
wespendief heeft eenzelf
de formaat als de bui
zerd, met een kleinere 
kop, een langere nek 
(een beetje duifachtig) en 
een smallere staartbasis. 
Havik en sperwer wijken 
van alle andere soorten 
af door hun relatief korte 
en brede vleugels (vooral 
de havik) en een relatief 
lange staart. Deze twee 
karakteristieken springen 
er in de vliegbeelden 
goed uit. De sperwer is 
wat lichter gebouwd dan 
de havik. Kortom: ik zie 
geen fout. 
ik kan mij voorstellen dat 

de heer Wiekeraad de 
volgende denkfout heeft 
gemaakt. De Nederland
se naam wespendief 
slaat op de centrale vo
gel (op de eigenlijke 
postzegel in het blokje). 
Ik denk dat de heer Wie
keraad deze naam heeft 
gekoppeld aan het rechts 
daarvan geplaatste 
vliegbeeld van de slecht
valk en 'slechtvalk' aan 
het rechts daarvan ge
plaatste vliegbeeld van 
de sperwer. Wie dan 
met een vogelgids in de 
hand zaken gaat contro
leren, komt tot de conclu
sie dot het niet klopt. De 
kleine kop (een beetje 
duifachtig) met lange 
staart passen dan bij de 
wespendief. Het ranke 
en slanke van de grauwe 
kiekendief met zijn rela
tief puntige vleugels 
wordt dan van toepas
sing verklaard op de 
slechtvalk. Aldus moet de 
zwevende slechtvalk een 
grauwe kiekendief zijn. 
De heer Wiekeraad zal 
bij het laatste geholpen 
zijn door de gidsen; 
deze geven zelden een 
beeld van een zwevende 
slechtvalk. 

Drs ing R. Lensink, 
Druten 

VASTE STEMPELTIJD 
IN DE EKP'S? 
Omdat ik veel post krijg 
die door het kantoor 's
Hertogenbosch wordt af
gestempeld, viel het mij 
op dat die plaatsnaam 
op zoveel verschillende 
manieren in de stempels 
voorkomt. Bij het verge
lijken daarvan ontdekte 
ik ook dat tegenwoordig 
in de poststempels naast 
de datum meestal als tiid 
van stempeling 22 (uur) 
is aangegeven. Voor de 
andere expeditieknoop
punten blijkt dat even
eens vaak het geval te 
zijn. Misschien is dit voor 
bepaalde verzamelaars 
een interessant gegeven 
voor zover ze het al niet 
zelf ontdekt hebben. 
Ir M . G . Herz 
Eindhoven 

AANVULLING OP 
PULLMANWAGONS 
Naar aanleiding van de 
rubriek Thematisch 
panorama in het maart
nummer van 'Philatelie' 
wil ik graag een kleine 
correctie doorgeven. Of
schoon in de beginperio

de de Pu//monrijtuigen 
in de Verenigde Staten 
inderdaad als slaapwa
gen werden gebruikt, 
staat het begrip Pullman 
in Europa voor de luxe 
z(/wagen (en al helemaal 
het rijtuig dat op de Zwit
serse zegel van 1.40 sf. 
is afgebeeld). 
De Pu//monrijtuigen 
hebben onder meer 
dienst gedaan op de le
gendarische Edelweiss 
(Amsterdam via België, 
Luxemburg en Frankrijk 
naar Luzern). In het boek 
Van Pullman tot TEE wan 
George Behrend 
(SchuytKCo., 1979) 
wordt uitvoerig ingegaan 
op de geschiedenis van 
de Pu//monrijtuigen in 
Europa. 
H. Duizend 
Amsterdam 

CATALOGUS ZWIJGT 
OVER BLOKJE DVDP 1943 
Al geruime tijd bezit ik 
een blokje van vier post
zegels van de Dag van 
de Postzegel 1943 met 
een afstempeling die 
naar de Dag van de 
Postzegel verwijst. He
laas wordt in geen enke
le catalogus de waarde 
van dit blokje vermeld, 
en ook is niet duidelijk 
waarom dit blokje is uit
gegeven. 
Kunt u me misschien ver
der helpen? 
H J . Butterweck 
Beverwijk 

Naschrift redactie: 
Het gaat niet om een 
écht (souvenir)blokje van 
de bewuste zegel, maar 
gewoon om vier zegels 
die op een bedrukt stukje 
papier zijn geplakt en 
daarna werden ont
waard met het gelegen

heidsstempel van de PTT. 
Een bijzondere waarde 
heeft zo'n stukje maak
werk niet, integendeel, 
zouden we haast zeg
gen. Wat het 'doel' van 
deze 'emissie' betreft: wij 
houden het erop dat 
'geld verdienen' het 
meest in de buurt komt. 

KRASZEGELS: NIETS 
NIEUWS ONDER DE ZON? 
In het januarinummer 
van 'Philatelie' meldt u 
de kraszegels van PTT 
Post als een 'primeur'. Ik 
wil u er in dit verband 
graag op wijzen dat 
NieuwZeeland in 1996 
zegels uitgaf ter gelegen
heid van fiet honderdja
rig bestaan van de film. 
Op deze zegels zelf zit 
geen krasvlak, maar wel 
op de tabs aan deze ze
gels. Door te krassen kan 
men er achter komen of 
men een prijs heeft ge
wonnen. 
Mijns inziens is het dus 
niet de Nederlandse, 
maar de Nieuwzeeland
se PTT die zich erop kan 
beroepen met een 'pri
meur' te zijn gekomen. 
P. W i e k e r a a d 
Kampen 

'T IS EEN GRAPMAAR 
NIET WEGGOOIEN! 
In 'Philatelie' van decem
ber stelt de heer Van der 
Plas uit Lisse een vraag 
over een Zwitserse zegel 
met opdruk. Ik heb de af
beelding van deze zegel 
aan de leden van mijn 
club, de filatelistenver
eniging St. Gallen, laten 
zien. Men was unaniem 
van mening dat de 'op
druk' nooit als zodanig 
officieel is uitgegeven. In 
deze opvatting worden 
we gesterkt door het feit 
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dat de waarde rechtsbo
ven niet is doorgestreept 
op de wijze zoals links
boven het geval is. 
De heer Van der Plas is 
wellicht teleurgesteld 
door de wetenschap dot 
hij niet in het bezit is van 
een rariteit, maar weg
gooien zou ik het grapje 
niet! 
N. Muller 
St. Gallen (Zwitserland) 

IK BEN DE POLITIEK VAN 
P U POST BEU! 
In 1996 heb ik - ten slot
te - maar besloten om in 
mijn verzameling postze
gels van Nederland geen 
zegels op te nemen van 
na 31 december 1996. 
Ik blijf Nederland dus 
wel verzamelen, maar ik 
stop bij de kinder- en 
kortingzegels van 1996. 
Ik heb dit besluit geno
men na diverse teleurstel
lingen en ergernissen, 
veroorzaakt door PTT 
Post. Het betrof hier niet 
alleen het uitgiftenbeleid, 
maar ook het gebrek 
aan souplesse en begrip 
van de kant van de PTT 
als het ging om eenvou
dige filatelistische ver
zoeken. 
Aanvankelijk was ik niet 
van plan ruchtbaarheid 

Mevrouw Marijke van Moll 
directeur PTT Post Filatelie 

te geven aan mijn besluit 
om met het verzamelen 
van 'Nederland na 
1996' te stoppen. Nu ik 
echter in 'Philatelie' de 
opvattingen en plannen 
lees van de directeur van 
de Business Unit van PTT 
Post Filatelie, mevrouw 
Marijke van Moll, wil ik 
datwèl doen. 
Misschien zijn er meer 
verzamelaars die - zoals 
ik - de politiek van PTT 
Post beu zijn. Ook al 
'hebben filatelisten het 
niet alleen voor het zeg
gen', het lijkt me toch dat 
de nieuwe directeur er 
verstandig aan doet om 

op zijn minst kennis te 
nemen van hun gevoe
lens. 
M. van der Ploeg 
Leiden 

EEN BEJAARDE 
MARATHONRIJDER 
Op de elfstedentochtze
gel van 4 januari jl. 
beeldt PTT Post een be-
ijzelde schaatsenrijder 
af. Dezelfde rijder was 
ook al te vinden op het 
omslag van het twaalf 
jaar geleden uitgegeven 
boekje Elfstedentocht 
1985, uitgegeven door 
de Friese Pers Boekerij 
bv uit Leeuwarden/Ljou-
wert. 
Th. d e Boer 
Rijssen 

KRASZEGELS MOETEN 
OPKRASSEN 
Dat het einde van het 
postzegelverzamelen in 
zicht is oliikt wel uit de 
'leuke, ludieke' introduc
tie van de nieuwe kras-
zegels. Door dat krassen 
wordteen filatelistische 
doodzonde bedreven: er 
ontstaan beschadigde 
postzegels. Weer een 
bewijs dat PTT Post niet 
aan de postzegelverza
melaars denkt: het gros 
van deze kraszegels zal 

wel als beschadigd ma
teriaal in de prullenmand 
belanden. 
Met deze tegen de post
zegelverzamelaars ge
richte actie nog op ons 
netvlies lezen we dan 
plotseling het bericht, 
dat PTT Post door middel 
van een kindertelevisiep
rogramma en het jeugd-
blad Wordtvervolgane\ 
postzegels verzamelen 
bij de jeugd wil bevor
deren. 
Kunnen wij met z'n allen 
nu niet eens proberen 
Tante Pos wat meer aan
dacht te laten schenken 
aan de wensen van dat 
deel van haar clientèle 
dat uit postzegelverza
melaars bestaat? 
CJ.T.Lindgreen 
Hoofddorp 

VRAAGTEKENS BIJ 
(POST)ZEGELS 
Hoewel ik daar de nodi
ge moeite voor heb ge
daan, is het me niet ge-

lukt de aard en status 
van bijgaande zegels te 
achterhalen. 
In het eerste geval gaat het 
om een zegel van België 
in het type Klein Staatswa
pen van 1935 met de op
druk V. De bev/uste V 
wijkt echter af van de ge
bruikelijke opdruk. 
Verder toon ik u drie ze
gels met Cyrillische in-
schrift Poster. Weet ie
mand door of voor wie 
deze zegels zijn uitgege
ven? 
F. van Pelt 
's-Gravenhage 

;J!:'".^-:.:S 

lUEDERLAIUDSE 
STEMPELS 
Gelegenheids-
stempels 

15 april 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel Öuderen-
postzegels. 

NORWEX 97 

16 t / m 21 april 
Oslo (Noorwegen): bij
zonder stempel ter gele
genheid van de interna
tionale postzegeltentoon
stelling Norwex 97. 

6 mei 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel verjaardags-
en wenszegels ('Tien 
voor een verjaardag' en 
Tien voor een kaart'). 

27 mei 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel Rode-Kruis-
zegel. Bij de Vakhandel 
Filatelie waren eerstedag-
enveloppen verkrijgbaar 
(prijs: f 0.75); op deze 
enveloppen werd het spe-

ciale stempel geplaatst als 
ze beplakt waren met de 
bedoelde Rode-Kruisze-
gel. 
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27 mei 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel '550 jaar Al
gemene Rekenkamer' en 
eerstedagstempel 'Vijftig 
jaar Marshall-plan'. 

Veldpoststempels 

7 juni: 
Nieuw Miliigen: veld
poststempel 'Koninklijke 
Luchtmacht' ter gelegen
heid van de feestdag ter 
herdenking van het vijf
tigjarig bestaan van het 
Militaire Luchtverkeerslei-
dings Opleidingscentrum 
in Nieuw Miliigen. 
Informatie: Postbus 52, 
3886 ZH Garderen, tele
foon 0577-458311. 

:K:ninkiijke Luchtmacht.' 
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Stempelvlaggen 

15 april-31 mei 
Amsterdam, Arnhem, 
's-Gravenhage, Gronin
gen, 's-Hertogenbosch 

^ ^ 
ZOMEDPOStZCGUS 

OUDEREN . . 
POSTZEGELS ^ I 

en Rotterdam: bijzonde
re stempelvlag '^omer-
postzegels/Ouderen-
postzegels'. 

Stempeln ieuws 
Door de lange produktie-
tijd van 'Philatelie' is het 
vaak niet mogelijk u tij
dig op de hoogte te stel
len van de verkrijgbaar
stelling van nieuwe Ne- ^ 
derlandse gelegenheids- =-
stempels. PTT Post de ~ 
Verzamelservice geeft = 
een nieuwsbrief uit, ^ 
Stempelnieuws, die u s 
deze informatie wèl op ^ 
tijd kan verstrekken. In- 2 
formatie over het abon- ï 
nement op dit bulletin - ^ ^ 
wordt op het volgende M ^ 
adres verstrekt: PTT Post *»!« 
de Verzamelservice, 
Postbus 30051 , 9700 
RN Groningen, ter atten
tie van Stempelnieuws. 
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DE INDISCHE JUBIIEUMZEGELS [1] 
KONINaNWIlHEiMINA 1898-1948 
1. INLEIDING 
Op 31 augustus 1898 werd de 
toenmalige prinses Wilhelmi
na achttien jaar. Volgens de 
Grondwet was zij vanaf die da
tum gerechtigd om als rege
rend vorstin op te treden. Zij 
besteeg de troon al bij de 
dood van haar vader koning 
Willem III op 23 november 
1890. De eerste acht jaar even
wel stond zij onder regent
schap van haar moeder konin
gin Emma. 
Op 6 september 1898 vond te 
Amsterdam de plechtige in
huldiging plaats. De postauto-
riteiten in Nederland wisten 
lang van te voren al dat met 
het bereiken van haar meer
derjarigheid de prinses zou 
gaan fungeren als koningin. 
Men kon dus moeilijk door
gaan met postzegels drukken 
respectievelijk uitgeven met 
de beeltenis van een jong 
meisje met lang haar. Voor de 
zegels met de afbeelding van 
de Koningin moest een impo
santere voorstelling komen. 
In de Verzameling van Voor
schriften nr. 13, vastgesteld bij 
beschikking van den Direc
teur Generaal der Posterijen 
en Telegraphic van 30 augus
tus 1898, No. 12314-bis, wordt 
onder andere gepubliceerd 
de 'Invoering van frankeerze-
gels van een nieuw type'. In 
het desbetreffende voorschrift 
wordt vervolgens vermeld: 

POSTDIENST 
- In verband met de aanvaarding 
der Regeenng door H.M. Konin

gin Wilhelmina, zuüen frankeer-
zegels van een nieuw type worden 
in gebruik gesteld. 
- Voorbopig zullen echter alken 
frankeerzegels van fl van het 
nieuwe type m omloop worden ge
bracht, waarvan een beperkt aan
tal ambtshalve aan de kantoren 
zal worden verstrekt. 
- De nieuwe zegels mogen onder 
geenerla voorwendsel vroeger dan 
6 september a.s. worden uitgege
ven. Met nadruk wordt de aan
dacht op deze bepaling gevraagd. 
- Omtrent de uitgifle van de oven-
ge zegels van het nieuwe type, zal 
eene nadere mededeelmg volgen. 

De PTT voerde indertijd nog 
een terughoudend beleid en 
deed nog niet mee aan de 
nieuwe uitgiftemode om spe
ciale herdenkingszegels uit te 
geven, zoals Peru dat al in 
1871 deed. Beter bekend zijn 
de Columbuszegels van 1892 
van de Verenigde Staten van 
Amerika. In Europa vond de 
eerste uitgifte van herden
kingszegels in 1891 in Roe
menië plaats. 
Tijdens het UPU-wereldcon-
gres in Washington gehouden 
in 1897 werden herdenkings
zegels voor het eerst in het in
ternationaal verkeer toegela
ten. 

De Nederlandse PTT hield 
het in 1898 dus op de uitgifte 
van één frankeerzegel 'van 
een nieuw type', NVPH-num-
mer 49. Noch de aanduiding 
'Inhuldigingszegel' noch 'Rro-
ningszegel' komt in het desbe-
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ONDERWERP : Ui tg i f t e hertlenkelngsiegels ter gelegenheid van het 
50-Jar lg Regeringsjubileun van H.M. de Koningin. 

BIJLAQEK : 
BESCHIKICING van het Hoafij van de P.T.T.-dienst 7an 

8 Juli 1948, No. 16232/A4. 

Ter gelegenheid van het SO-Jarig Regeringsjublleun van 
H.M. de Koningin zullen van 31 Augustus tob en net 30 September 
1948 speciale herdenkingszegels worden uitgegeven. Deze zegels 
zullen verkrijgbaar worden gesteld in de waarden van 15 cent 
(oranje) en 20 cent (blauw), ZIJ zullen zonder enige toeslag 
worden verkocht en tot en met 31 December 1948 naast de in ge
bruik zijnde gewone frankeerzegels, ook in het buitenlands ver
keer, geldig zijn voor de kwijting van alle bij vooruitbetaling 
verschuldigde porten en rechten. 

De verkoop van deze herdenkingszegels dient zoveel noge-
lijk te worden bevorderd. Daartoe is het publiek gedurende de 
termijn van verkrijgbaarstelling bij aankoop van frankeerzegels 
van bovengenoemde waarden af te vragen of herdenkingszegels dan 
wel de gewone frankeerzegels worden verlangd. 

Aan de beheerders van de hulpkantoren, die bij afzonder
lijke postorder zijn ingelicht, is door contante aankoop uit 
het verstrekte voorschot postwaarden dan wel door omwisseling 
van gewone frankeerzegels, tijdig een eerste voorraad herden
kingszegels toe te zenden. Slechts indien op bovenaangegeven 
wijze geen voldoende voorraad aan een bulpkantoor kan worden 
verstrekt, kan het bedrag van het voorschot aan postwaarden 
tijdelijk worden verhoogd. 

Na afloop van de termijn van verkoop zijn de in de kleine 
kassen en op de hulpkantoren onverkocht gebleven herdenkingsze
gels weder tegen gewone frankeerzegels uit de grote voorraad om 
te ruilen. Het gehele restant is daarna in kolom 6a van de staat 
02 af te schrijven en zo spoedig mogelijk per model 014 in tri
plo aan Bpz. in te leveren 

Losse herdenkingszegels dienen vooraf in rijen van 10 stuks 
voor elke waarde op een afzonderlijk vel papier te worden geplakt. 

Met het oog op de onruilingen kunnen de aantallen van deze 
herdenkingszegels in de afschrijvingsboeken, model 015, met de 
gewone frankeerzegels worden samengenomen, zodat zij daarin niet 
afzonderlijk behoeven te worden geboekt. 

Voor wat betreft de uiteindelijke verantwoording dienen 
de herdenkingszegels echter afzonderlijk te worden gehouden en 
op blz. 2 van de staat 02 onder bet hoofd; "Bijzondere en «elda-
digheiszegels" te worden vermeld. 

Aan de verkrijgbaarstalling waren zoveel mogelijk bekend
heid te geven door publicatie op het zwarte bord. Voor de publi
catie in de pers is een exemplaar van de bijgaande mededeling in 
de loop van de maand Augustus a.s. aan de plaatselijke dagbladen 
toe te zenden, met verzoek om daarvan uit een oogpunt van publiek 
belang (kosteloos) in hun blad melding te willen maken. 

Aan eventuele verzoeken van postzegelverzamelaars om de 
herdenkingszegel licht af te stempelen dient gevolg te worden 
gegeven. 

De kantoorchefs wordt verzocht er op toe te zien, dat de 
herdenkingszegels niet voor 31 Augustus a.s. aan het publiek 
worden verkocht. 

2 Afschrift (verkleind) van Postorder nummer 40, betreffende de 'Uitgifte van fierden-
ktngszegels ter gelegenheid van het 50-|arig Regeringsjubileum van f-l M de Konin-

1 Dit telegram werd op 9 |uni 1948 door het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 
(MINOG) aan de Nederlands-Indische regering verzonden. 

treffende voorschrift voor. In 
de toenmalige koloniën Ne-
derlandsch-Indië, Suriname 
en Curasao werden in 't ge
heel geen zegels van het nieu
we type uitgegeven, behalve 
de opdrukken op de Neder
landse zegels. 

In 1923 was de toestand in
middels geheel veranderd. 
Ter gelegenheid van het 25-ja-
rig regeringsjubileum versche
nen in Nederland elf bijzon
dere zegels (NVPH-nummers 
121 tot en met 131). Deze ze
gels hebben geen enkele gelij
kenis met de jubileumzegels 
uitgegeven in de koloniën. 
Deze 21 zegels hebben alle 
een gelijke afbeelding van de 
Koningin in een ovaal, maar 

de omlijstingen zijn in ver
schillende uitvoeringen. 

In 1938, bij het 40jarig rege
ringsjubileum, zien wij een 
'omnibus'uitgifte. De zegels 
voor Nederland zowel als voor 
de koloniën geven alle dezelf
de afbeelding te zien. Het is 
alsof men hierdoor symbolise
rend de eenheid van het Ko
ninkrijk wilde weergeven, 
mede gezien de toenemende 
oorlogsdreiging in Europa. 

In 1948 werd het 50-jarig rege
ringsjubileum van de Konin
gin gevierd. Zo symbolisch ah 
de uitgiften van 1938 bezier 
kunnen worden, even symbo 
lisch toont zich het feit dat ir 
1948 Nederlandsch-Indië a 



min of meer zijn eigen weg 
ging; een voorbode van de na
derende afscheiding. 

Toch lag het beslist niet in de 
bedoeling van het Ministerie 
van Overzeese Gebiedsdelen 
(MINOG) dat Nederlandsch-
Indië zegels van een afwijkend 
ontwerp zou uitgeven. Inte
gendeel: ook voor Neder-
landsch-Indië waren zegels 
met dezelfde afbeelding en in 
dezelfde uitvoering (gravure-
druk) gepland als voor Neder
land, Curasao en Suriname. 

Op 9 juni 1948 werd door het 
MINOG aan de Nederlands-
Indische regering een tele
gram verzonden, dat op 10 
juni d.a.v. onder nummer 
14588-A/PTT4 werd inge
schreven. Dit telegram werd 
aangetroffen in het Arstp Nega
ra (Staatsarchief) in Jakarta, 
file 422. Voor de tekst wordt 
verwezen naar afbeelding 1. 

Inzake de woorden 'verwijzing 
uwerzijds overleg' vinden wij 
een potloodnotitie met de vol
gende tekst: 'geen stukken 
hierover kunnen vinden'. Op 
15 juni worden met twee 
'zendbrieven' kopieën van dit 
telegram gezonden aan het 
Hoofd van de PTT, alsmede 
aan de SSVEM, waarmee be
doeld wordt de Secretaris van 
Staat voor Verkeer, Energie 
en Mijnwezen; dat was ir. C.J. 
Warners. Onder dit departe
ment behoorde onder andere 
ook de Dienst der Posterijen, 
Telegraphie en Telephonie. 

De heer Warners beantwoord
de op 5 juli 1948 onder num
mer A/11487/VEM/48 de 
zendbrief van 15 juni 1948. In 
zijn brief aan de Luitenant 
Gouverneur-Generaal van Ne-
derlandsch-Indië meldde hij 
onder andere: 

Mede op initiatief van den 
Hoofddirecteur der Neder-
landsche Posterijen bestond 
aanvankelijk het voornemen. 

ter gelegenheid van het 50-ja-
rig regeeringsjubileum van 
Hare Majesteit de Koningin 
èn voor Nederland én voor de 
Overzeesche Gebiedsdeelen 
gelijkvormige jubileum zegels 
uit te geven.' 

Uit deze zinsnede kan men 
opmaken dat er inderdaad 
overleg geweest is tussen de 
Nederlandse en Nederlands-
Indische postautoriteiten. In 
de volgende alinea schrijft de 
heer Warners: 

'De tenuitvoerlegging van dit 
voornemen stuitte echter af op 
het te lang uitblijven van de 
goedkeuring van de achter
eenvolgens in Nederland daar
voor gemaakte ontwerpen.' 

Volgens deze mededeling zijn 
dus meerdere ontwerpen ge
maakt, vrijwel zeker door Joh. 
Enschedé te Haarlem. Ik heb 
deze aangelegenheid niet ver
der nagegaan in de archieven 
van verschillende Nederland
se instanties, respectievelijk bij 
Joh. Enschedé. Welke contac
ten zijn er geweest en welke 
ontwerpen werden er ge
maakt respectievelijk werden 
er afgewezen? Hier ligt nog 
veel speurwerk te wachten 
voor een uitvoeriger beschrij
ving. 

Een deel van de derde alinea 
geeft ons de volgende inlich
ting: 

'Nadat terzake door mij over
leg was gepleegd met Uwe Ex
cellentie werd met instem
ming van de Regeering over
gegaan tot aanmaak hier te 
lande van een jubileumzegel, 
waartoe twee frankeerzegels 
van de laatste emissie - het z.g. 
Hartz-van Krimpen type - wer
den voorzien van de jaartallen 
1898 en 1948. De zegels zijn 
ingevoerd in het formaat, het
welk normaliter voor de 
hoogere waarden wordt gebe
zigd; verder zijn de kleuren -
oranje en blauw - dezelfde als 
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voor het Nederlandsche ont
werp. Een tweetal exemplaren 
gaat ter kennisneming hierne
vens.' 

In de marge van deze brief 
staat een potloodnotitie: 'In
dien niemand anders hier be
lang in stelt, zou o.d.g. de ze
gels gaarne willen hebben. -
L.', met als reactie: 'Mevr. L. 
zal zich nog even moeten be
heersen. Zodra vrijgegeven 
ace!.' 

In de volgende alinea komt 
nog een eigenaardige opmer
king voor, die door de Neder
landse Postadministratie zou 
zijn gesteld: '...dat de deelne
ming aan die emissie door Ne-
derlandsch-Indië de tijdige 
voorziening in Nederland mo
gelijk in gevaar zou brengen, 
zoodat in verband met de nog 
beschikbare tijd werd aange
nomen dat de Indische Admi
nistratie afziet van de uitgifte 
van een jubileumzegel naar 
een gemeenschappelijk ont
werp.' 

Daar de aanmaak van de ze
gels inmiddels al voltooid was, 
schrijft de heer Warners ver
volgens: 'Ik moge Uwer Excel
lentie eerbiedig in overweging 
geven den Minister van Over
zeesche Gebiedsdeelen dien
overeenkomstig telegrafisch 
in te lichten, waartoe een ont
werp telegram is bijgevoegd.' 

Dit telegram werd op 9 juli 
1948 onder nummer 17171 
verzonden. De tekst luidde: 

mmog denhaag 

letter EB uw FE wegens tijdgebrek 
noodgedwongen afgezien van vol
gen nederlands ontwerp jubileum-
zegels cma aanmaak hier te lande 
van twee zegels waarvoor gebezigd 
frankeerzegels laatste emissie met 
jaartallen 1898 en 1948 inmid
dels voltooid — nedtnreg. 

Geheel duidelijk is de gang 
van zaken niet. Uit een en an
der blijkt dat er behoorlijk 
naast elkaar gewerkt werd, het
geen leidde tot misverstanden 
en dubbel werk bij/door di
verse Nederlandse instanties. 
Zoals al werd geschreven kan 
deze aangelegenheid nog wor
den uitgediept door gebruik
making van Nederlandse ar-
chiefgegevens. Verdere ver
wikkelingen inzake de aan
maak in Nederlandsch-Indië 
worden in hoofdstuk 13 ('Ver
koop') behandeld. 

2. FILATELISTISCHE MELDINGEN 
De beide zegels waren medio 
juli 1948 al gedrukt, maar dit 
behoefde niet tot vroegtijdige 
meldingen aanleiding te ge
ven. Uit mij onbekende bron
nen werden bepaalde details 
al vóór het verschijnen van de 
postzegels bekend en gepubli
ceerd. 
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Ba /b Voor- en achterzi|de van een briefkaart met daarop de beide herdenkingszegels, m stri|d met Postorder 40 bli|ken de zegels vóór 31 augustus 1948 te zijn verkocht, getui
ge de Stempeldatum 30 augustus 1948 De ingedrukte zegel van 5 cent in het type danseres is één dog later ontwaard 
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4. Kavel 1366 uit de veiling van /nfer-Cover van eind 1979: een brief die op 16 maart 1949 werd verzonden en die gefrankeerd 
was met een Jubileumzegefvan 15 cent. In de beschrijving werd gewag gemggkt vgn 'onterechte beporting', wggrbij ervan werd uit
gegaan dat de zegel pas op 31 december 1949 zijn geldigheid vedoor (analoog aan wat de NVPH-catalogus vermeldt). Dit poststuk 
en twee andere aanwijzingen betreffende de geldigheidsduur van de bewuste zegels sterken de auteur in zi|n overtuiging dat de 
ware datum van het einde der geldigheid 31 december / 948 moet zijn. 

In Philatelie van augustus 1948 
(pagina 127), alsmede in Mijn 
Stokpaardje van september 
1948 (pagina 809) vinden wij 
gelijkluidende berichtgevin
gen inzake: 

1 - de waarden : 15 en 20 cent 
2 - de kleuren : oranje en 
blauw 
3 - de etsnummers : 13 en 14 
4 - de kamtanding : 12V2xl2 
(niet in Mijn Stokpaardje ver
meld) 

Alleen inzake de oplagegroot-
ten geven beide tijdschriften 
verschillende cijfers. In Phila
telie is dat voor de zegel van 
15 cent 500.000 stuks en voor 
de zegel van 20 cent 1.000.000 
stuks. Mijn Stokpaardje daaren-

5. Jubileumzegel van 15 cent met dagte-
keningstemperPonft'anollt 13.1.49; omdat 
de geldigheidsduur van de zegel verstre
ken was, is er sprake van een onterechte 
ontwaarding. 

tegen geeft exact tegenoverge
stelde hoeveelheden aan, te 
weten 1.000.000 stuks voor de 
zegel van 15 cent en 500.000 
stuks voor de zegel van 20 cent. 
In het oktobernummer van 
1948 (pagina 827) komt Mijn 
Stokpaardje op zijn oorspronke
lijke melding terug en zien we 
dezeUde aantallen als in Phila
telie gemeld. En zodoende zijn 
deze oplagen dienovereen
komstig sinds 1950 in de 
NVPH-catalogus opgenomen. 
De werkelijke oplagen waren 
anders. Zij worden in hoofd
stuk 8 ('Aanvullende gege
vens') bekend gemaakt. 

3. Pn-BESCHIKKING/PTT-
POSTORDER 
De jubileumzegels werden per 
beschikking van het Hoofd 
van de PTT dienst van 8 juli 
1948, No. 16232/A4, bekend 
gemaakt. Dit interne docu
ment werd in zijn geheel met 
Postorder nummer 48 aan de 
post-, hulppost- en bijpostkan
toren toegezonden. Een ver
kleind afschrift wordt onder 
afbeelding 2 weergegeven. 

4. BEGINDATUM VAN VERKOOP 
Wat in de eerste alinea al direct 
opvalt, is de korte periode van 
verkoop, namelijk van 31 au
gustus tot en met 30 september 
1948, zoals in de NVPH-catalo
gus is aangegeven. Ongeveer 
dezelfde korte periode gold 
ook voor de jubileumzegels uit
gegeven in Nederland, Cu
rasao en Suriname. 

De laatste alinea van de Post
order houdt het verzoek in de 
herdenkingszegels niet vóór 
31 augustus 1948 te verkopen. 
Afbeelding 3a/b laat de voor- en 
achterzijde van een briefkaart 
zien, waarop de beide herden
kingszegels te Batavia op 30-
VIII-1948 zijn afgestempeld, 
terwijl de zegel van 5 cent in 
het type danseres van de brief
kaart met een afwijkend stem
pel BATAVIA CENTRUM 
31.8.48 werd afgestempeld. 
De geschreven tekst dateert 
van 30 augustus 1948 en 
spreekt van 'nieuwe zegels die 
heden verschenen.' Ik acht 
het niet uitgesloten dat deze 
zegels gebruikt werden door 
een medewerker van het 
'Oranje-Comité', welk comité 
uitvoerig besproken wordt in 
het artikel inzake de eerstedag-
envelopjjen, dat later in 'Phila
telie' zal verschijnen. 

5. GELDIGHEIDSDUUR 
In de eerste alinea van de 
Postorder vinden wij ook de 
mededeling dat de zegels tot 
en met 31 december 1948 gel
dig waren voor frankering. Dit 
bericht heeft mij veel hoofd
brekens gekost, daar de 
NVPH-catalogus vanaf 1950 
als einde van de geldigheids
duur 31 december 1949 ver
meldt. Ik was mij zeer wel er
van bewust dat de diverse 
PTT-archieven, die ik mocht 
nagaan, geen van alle com
pleet waren. Het zou zeer 
goed mogelijk geweest kun

nen zijn dat deze datum na
derhand werd gewijzigd. Toch 
ging ik geleidelijk aan meer 
en meer twijfelen aan die da
tum 31 december 1949. 

Een eerste, zij het een enigs
zins dubieuze, aanwijzing was 
een envelop, die op de vijfde 
schriftelijke veiling van het in
middels niet meer bestaande 
veilinghuis Inter-Cover in Oos
terhout (NBr.) met sluitda-
tum 10 december 1979 werd 
verkocht. De beschrijving van 
dit kavel onder nummer 1366 
was als volgt: 

1366 1949Env. metNVPH347 
Queen -from BATAVIA to BAN
DOENG after Independance of In
donesia unjustified (as stamp was 
valid until end of the year) xvith 
POSTAGE DUE NVPH 32 +pair 
34 mixed franking. Scarce and in
teresting also for Indonesia collec
tors! 

Had men de exacte datum 
duidelijk vermeld, dan zovi 
deze beschrijving minder pro
blemen opgeleverd hebben. 
After Independence of Indonesia 
zou men op twee manieren 
kunnen lezen. Ten eerste: na 
afloop van het onafhankelijke 
Indonesia, en ten tweede: na
dat Indonesia zijn onafhanke
lijkheid verkreeg. Maar Indo
nesia was de nieuwe Neder
landse naam voor het oude 
Nederlandsch-Indië, en wel 
sinds 20 september 1948 toen 
de Grondwet met de veran
derde naam Indonesië van 
kracht werd volgens de wet I-
414 dd. 8 september 1948, een 
en ander als aanvulling op de 
wet gepubliceerd in het 
Staatsblad 1-410 van 4 septem
ber 1948. 

Meer waarschijnlijk leek mij 
dat de envelop verzonden was 
nadat de onafhankelijkheid 
van het (Nederlands, pré-fe-
derale) Indonesië was overge
dragen aan de federale staat 
Republik Indonesia Serikat. Deze 
overdracht was op 27 decem
ber 1949 een feit, en dus zou 
de verzending van de brief op 
28, 29, 30 of 31 december 
1949 plaatsgevonden moeten 
hebben. Uitgaande van de gel
digheidsperiode tot en met 31 
december 1949 zou dus de 
brieften onrechte {unjustified) 
beport zijn. Anderzijds waren 
de postbeambten na 1 januari 
1950 gedurende twee ä drie 
weken zeer tegemoetkomend, 
en werd gebruik van inmid
dels ongeldig verklaarde post 
zegels in een zekere mate ge 
doogd. 

Pas als de exacte datum van af 
stempeling mij bekend zou 
zijn, kon worden vastgesteld 
of de beporting ten rechte oi 
ten onrechte was, en daaraan 



6. 'Eerstedagenvelop' ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van de Republik Indonesia Serikat Op het moment dat de deze en
velop werd afgestempeld {27 december 1949 om 18 uur, het moment van de soevereiniteisoverdracht) waren de erop aangebrachte 
Jubileumzegels al bijna een jaar ongeldig; de afstempeling had dus achterwege moeten blijven 

verbonden of de geldigheids
duur tot en met 31 december 
1948 was, dan wel 31 decem
ber 1949. Op de jubileumten
toonstelling ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van 
Po & Po, gehouden te Amster
dam van 5 tot 8 september 
1996, trof ik een envelop aan 
die mogelijk het bewuste kavel 
1366 van december 1979 kon 
zijn, gezien de unieke meng
frankering van de gebruikte 
portzegels. 

Met de inzender van deze en
velop ben ik in contact geko
men. Deze verzamelaar kon 
mij bevestigen dat hij de des
betreffende envelop inder
daad op de InterCoveFveiling 
van december 1979 had ge
kocht. U vindt dit unieke stuk 
afgebeeld onder nummer 4. De 
bewuste brief werd op 16.3.49 
uit Batavia naar Bandoeng 
verzonden. De portzegels zijn 
op 17.3.49 in Bandoeng afge
stempeld. Het betreft hier 
eenmaal de vooroorlogse 
portzegel van 25 cent (NVPH
nummer 32) en tweemaal de 
naoorlogse portzegel van 
2V2 cent (NVPHnummer 66). 
Later vond ik nog twee aanwij

zingen inzake de geldigheids
duur eindigend per 31 de
cember 1948, zodat deze da
tum nu wel voldoende bewe
zen is. In de NVPHcatalogus 
zal dienaangaande de nodige 
correctie moeten worden aan
gebracht. 

Los hiervan zij meegedeeld 
dat gestempelde exemplaren 
waarop het jaartal 1949 staat, 
kunnen voorkomen. Deze 
zijn dan ten onrechte afge
stempeld (zie afleelding 5). 
Voorts is te Batavia op 27 de
cember 1949 en wel precies 
om 18 uur, het moment van 
de souvereiniteitsoverdracht, 
een grote hoeveelheid enve
loppen en kaarten afgestem
peld met veelal fancyira.nke
ringen. Daarbij behoren ook 
de enveloppen als afgebeeld 
onder nummer 6. De desbe
treffende zegels waren al bij
na een jaar ongeldig, en af
stempeling had dus niet mo
gen plaatsvinden. 

De aandacht moet gevestigd 
worden op het feit dat de 
grondwettelijke naamsveran
dering van NederlandschIndië 
in Indonesië per 20 september 
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7. Afbeelding uit Van Dieten's Proevencotalogus van een ongetand en ongegomd 
loekstuk met twee Jubileumzegels van 20 cent. 

1948 geen invloed had op de 
gebruiksmogelijkheid van de 
jubileumzegels. Uiteraard ko
men meer gestempelde zegels 
voor in de periode na 20 sep
tember 1948 dan in de perio
de tot en met die datum. 

6. PROEFDRUKKEN, 
RESPECTIEVELIJK DRUKPROEVEN 
Proefdrukken van deze zegels 
zijn tot nu toe onbekend, maar 
wel zijn van beide zegels onge
tande, ongegomde drukproe
ven bekend. Zij worden ver
meld in de Proevencatalogus 
uitgegeven door de firma van 
Dieten te 'sGravenhage 
(1966) onder de nummers 226 
(15 cent) en 227 (20 cent). In 
de in 1988 door deze firma uit
gegeven Proevencatalogus vin
den wij deze proeven terug on
der de nummers 310 en 311 
(zie afbeelding 7). 

7. 'MODEl'
HANDSTEMPELOPDRUKKEN 
Wat wij  maar dat is meestal 
zo het het geval  in Postorder 
48 niet aantreffen is de mel
ding van de toezending van 
zegels die zijn voorzien van de 
handstempelopdruk 'MO
DEL' voor publicatie en con
troledoeleinden. Op elk post
kantoor waren (minstens) 
twee cartons, waarop de zegels 
voorzien van de stempelop
druk 'MODEL' bevestigd 
moesten worden. Eén carton 
hing bij de ingang of in de ves
tibule van het postkantoor, zo
dat het publiek kon zien welke 
zegels nog geldig waren voor 
frankering. Het tweede carton 
moest bij de stempeltafel(s) 
hangen, zodat bij afstempe
ling de desbetreffende em
ployé kon zien of een bepaal
de zegel al dan niet geldig 
was. Slechts een enkele maal 
wordt in dienstcirculaires toe
zending van deze 'MODEL'
zegels aangekondigd, en nog 
minder wordt naderhand de 

terugzending gevraagd als een 
zegel uit circulatie werd geno
men. 
Over deze handafstempeling 
is helaas heel weinig in Philate
lie gepubliceerd, en dan nog 
zeer laat en bovendien ondui
delijk en mogelijk niet geheel 
volledig. In Philatelie van juni 
1952 staat op pagina 124 zegel 
nummer 351a (15 cent Wil
helmina, type Hartz, met de 
Van Dorpopdruk 'INDONE
SIA') met opdruk 'MODEL'. 
Een aanvulling wordt gegeven 
op pagina 243 van het okto
bernummer 1952. Bij deze 
beide artikelen wordt geen an
dere afbeelding getoond, en 
evenmin kan men eruit opma
ken of alle gemelde zegels 
met hetzelfde 'MODEL'stem
pel werden opgedrukt. Wel 
wordt vermeld dat voorheen 
het stempel 'SPECIMEN' 
werd gebruikt. 
In Philatelie van maart 1954 
staat op pagina 49 dat het 
'MODEL'stempel werd ver
vangen door 'TJONTO', het
geen 'voorbeeld', 'monster' of 
'model' betekent. Dit laatste 
stempel moet al in de eerste 
helft van 1950 in gebruik ge
nomen zijn. In het boek Post
stempels NederlandsIndië 1864
1950 van P.R. Bulterman staat 
op pagina 244 alleen het stem
pel 'MODEL' vermeld en af
gebeeld (zie aßeelding 5). 

MODEL 
8 In Poststempels Nederlandstndië 
18641950 van P R Bulterman is op pa
gina 244 deze afbeelding te vinden van 
net in kapitalen gezette stempel 'MODEL'; 
over andere, soortgelijke stempels (zoals 
'TJONTO' in kapitalen, of het onder 9. 
afgebeelde stempel 'model' in onderkast
letters) wordt niet gerept 

In Philatelie van oktober 1952 
staat vermeld dat de jubileum
zegels 18981948 voorkomen 
met het stempel 'MODEL', 
maar niet geheel duidelijk is 
of deze opdruk conform af
beelding 8 is. 

In dit opzicht vraag ik mij afin 
hoeverre er mogelijk twee (of 
zelfs drie?) typen handstem
pels gebruikt werden in de pe
riode 19451950. Afieeldmg 9 
laat beide zegels zien met de ^ 
handstempelopdruk 'model', =■ 
waarover tot nu toe nimmer ~ 
iets werd gepubliceerd. Offi = 
ciële stukken inzake deze ^ 
'MODEL' en /of 'model' s; 
stempels heb ik niet in de ar ™ 
chieven kunnen vinden. Der 2 
halve blijft bij mij de onzeker = 
heid of dit 'model'stempel al "" 
dan niet officieel is. Ook an ^41 
dere zegels komen met het * ' • 
stempel 'model' voor (NVPH
nummers 334 tot en met 344), 
maar dit zegt niets over de au
thenticiteit ervan. 
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H K ^ ^ K ^ ^ ^ ^ ^ I ' ^^flBl^^^fliB 
9 Over het stempel 'model' in onderkast
letters op de Jubileumzegels van 1948 
(zie hierboven) is tot dusverre nooit iets 
gepubliceerd Het is de vraag of het hier 
om een officieel stempel goot 

8. AANVULLENDE GEGEVENS 
Behalve Postorder 48 konden 
in de PTT-archieven te Ban
dung aanvullende administra
tieve gegevens gevonden wor
den. In 1974 bevonden zich al
daar vier registers die te verge
lijken zijn met orderadminis-
tratieboeken (deze vier boe
ken waren in 1993 niet meer 
aanwezig, en zijn dus hoogst
waarschijnlijk intussen vernie
tigd). In de boeken werd aan
tekening gehouden van alle 
bestellingen die werden ver
strekt aan de firma G. Kolff & 
Co. te Batavia/Djakarta be
treffende zegelwaarden en ge
zegelde postwaardestukken, 
alsmede bestellingen aan an
dere drukkerijen, maar dan 
uitsluitend voor ongezegelde 
postwaardestukken, zoals brief
kaarten, postbladen en militai
re luchtpostbladen. De inde
ling van deze vier orderboeken 
werd nogal eens gewijzigd wat 
het vastieggen van bepaalde 
details betreft. De negen de
tails die in de op deze pagina 
afgedrukte tabel A worden ver
meld komen in elk geval in alle 
vier orderboeken voor. 
De in de tabel genoemde de
tails wil ik op bepaalde punten 
nog verder toelichten. Een en 
ander is voor het algemene 
gedeelte dan tevens van toe
passing voor volgende be
schrijvingen van Nederlands-
Indische, respectievelijk Indo-

nesia/R. I. S.-postzegeluitgiften 
gedrukt door de firma Kolff in 
Batavia/Djakarta. 

ad 2. Er is altijd een zeer nau
we samenwerking geweest tus
sen de PTT en Kolff vice versa. 
Veel aangelegenheden wer
den per telefoon en /of in per
soonlijke ontmoetingen be
handeld en besproken. Bij 
nieuwe zegels werden de be
stellingen soms eerst (admini
stratief) geplaatst nä het ver
schijnen van de desbetreffen
de zegels. Bij deze serie staat 
nog in het register vermeld: 
order onder nummer 11929/A4 
geregistreerd. 

ad 3. De Nederlands-Indische 
PTT te Bandung zond zoals 
voorgeschreven de nodige 
hoeveelheid postzegels aan de 
UPU in Bern ter verdeling on
der de aangesloten landen. 
De UPU beheert een (we
reld) collectie van alle(?) ont
vangen zegels, die op genum
merde albumbladen is opge
zet zonder enige omschrij
ving. Die omschrijving even
wel bevindt zich op afzonder
lijke tekstbladen. De tekst is 
opgemaakt uit knipsels van de 
UPU-circulaires, waann de ze
gels aan de aangesloten lan
den worden geadviseerd en 
beschreven. Op tekstblad 

531(7) staat onder 1948-14-
34b de jubileumserie vermeld. 
De tekst luidt: 

a) Timbres-poste ordinaires de 
7'/2 c. sepia de la séne "danses in-
donéstennes" (Type Dtckhqff) et 
15 c. rouge orange ä l'effigie de Sa 
Majesté la Reine Wilhelmina~ 
(Type Hartz et van Krimpen). Ces 
valeurs ont été impnmées par l'im-
pnmene G. Kolff & Cie ä Bata
via centrum; b) timbres-post£ com-
mémoratifs de 15 c. orange et 
20 c. bleu, mis en vente du 31 
aout au 30 septembre écoulé ä l'oc-
casion du règne quinquagénaire 
de Sa Majesté la Reine Wilhelmi-
na. Tirage: 1.000 000 et 
500.000 exemplaires respective-
ment. Validttépour l'affranchisse-
ment: jusq'au 31 décembre 1948. 

Uit deze tekst blijkt allereerst 
de geldigheidsduur van de ze
gels, te weten tot en met 31 de
cember 1948. Maar deze da
tum zou achteraf misschien 
nog veranderd kunnen zijn, al
hoewel een correctiemedede
ling niet in de UPU-circulaires 
werd gevonden. De definitieve 
zekerheid werd in 1993 verkre
gen en zal worden besproken 
en bewezen in mijn artikel 
over de eerstedagenveloppen. 
Tevens bevestigt de UPÜ-cir-
culaire de hoeveelheden post
zegels die administratief be-

TABEL A - JUBILEUMEMISSIE 1948 NEDERLANDSCH-INDIË 
[GEGEVENS UIT DE ORDERBOEKEN] 
Omschrijving Bijzonderheden 

1 Bestelde waarde (n) Jubileumzegels 
2 Order dd jum 1948, mondeling 
3 Bestelde aantallen 
4 Leverancier Kolff 
5 Papier inclusief 
6 Processen verbaal 

voor ontvangst (nrs) 
7 Ontvangen hoeveelheid 
8 Factuur Hoeveelheden 

Bedrag 
9 Toelichting Diepdruk 

15 cent 20 cent 

1000000 500 000 

57,62 56,62 
1020 500 526 200 
1.020 500 526 200 
f2 808,76 f2182,28 

steld werden. Dat uiteindelijk 
van beide zegels grotere hoe
veelheden werden afgeleverd, 
is hier van minder belang. 

ad 5. De aanduiding 'inclu
sief geeft aan dat de zegels ge
drukt werden op papier dat 
door Kolff zelf werd geleverd. 
Bij 'exclusief werd het papier 
door de PTT aan Kolff ter be
schikking gesteld. 
De technische bijzonderhe
den van het papier voor deze 
uitgifte zijn: 
- papierdikte 0.06 mm. 
-papierrichting X 
- papier doorzicht I I . 

ad 6. Bij alle orders worden 
deze processenverbaal (pvb) 
vermeld. Helaas werd mij al in 
1974 meegedeeld dat deze 
pvb's inmiddels vernietigd wa
ren. Elk kalenderjaar werd op
nieuw met nummer 1 begon
nen. Voor het jaar 1948 wer 
den 164 pvb's uitgeschreven. 
Voor het jaar 1952 bijvoor 
beeld waren dat er al 625. 

ad 7. en ad 8. Het is duidelijk 
dat beide hoeveelheden met 
elkaar in overeenstemming 
dienden te zijn. 

ad 9. De vermelding 'diep
druk' moet in het licht wor 
den bezien van het feit dat in 
1948 door Kolff ook postze
gels werden geleverd die in 
offset werden gedrukt (NVPH-
nummers 334/335 en porto 
nummer 66). 
De technische gegevens van 
de toegepaste diep- of rotogra-
vuredruk zijn: 
- raster: 70 
- rasterhoek: 45 graden 
- drukrichting: rechts, met an
dere woorden de eerste (lin
ker) verticale rij zegels werd 
het eerst gedrukt 

(slot volgt) 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistisciie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

N I E U W V A N 
M I C H E L 
Oostenrijk Speciaal 1997 
Zwitserland-Liechtenstein Speciaal 1997 
Speciaalcatalogus Automaatzegels Wereld 1997 
Duitsland 1997/98 in kleur (11 juli) 
Oost Europa 1997/98 (11 juli) 
West Europa 1997/98 2-delig ( 29 aug.) 

Proefabonnement Michel Rundschau, 6 nummers juli-dec 97 ƒ 33,— 
Michel Rundschau geeft maandelijks aanvulling op alle Michel catalogi 

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



miEUlAIS SAMENSTELL ING: J . E . C . M DEKKER, 
RIETKRAAG 6 , 2 7 7 1 KX BOSKOOP 

KL 575 
31 3 1997 

AMdjanAmstordam 

tfpauQKttcliErimw 

De Vliegende Holland&> 
p/aJECM rMMw 

RMkfMigs 
2771 KXBcMhoop 

ABIDJANAMSTERDAM 
Met de eerste KLMvlucht 
van Abidjan naar Am
sterdam (vluchtnummer 
KL575, 31 maart 1997) 
is post vervoerd. Er werd 

§evlogen met een B767
00 met registratienum

mer PHBZC. De gezag
voerder was de heer 
Fiers. 

Speciaal voor deze 
vlucht werd de naam van 
het vliegtuig veranderd 
in Ville d'Abidjan, zoals 
blijkt uit het afgebeelde 
knipsel uit het KLMper
soneelsblad Wolkenrid
der. 

AMSTERDAMNEWARK 
Op de eerste vlucht van 

Onder de speciale naam 'VItie d'Abidjan' iandde vanochtend de 
KL 575 na haar inaugurele vtucht tusaen Abidjan en Amsterdam 
Aan boord van het toestel Ijevond zich een Afnkaanse delegatie 
met onder meer de eerate Minister van Ivoorkust de heer 
D Kablan Duncan. Tijdens het verblijf in Nederland zal de delega
tte deelnemen aan een programma dat gecoördineerd wordt door 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Economische 
Voorlichtings Dienst. Op 10 april keert het gezelschap weer terug 
met de KL 575 die dan wederom de speciale naam 'Ville 
d'Abidjan' zal dragen Bij terugkomst in Abidjan zal op 11 april 
door de KLM aldaar een receptie georganiseerd worden voor alle 
relaties ter ere van de inauguratie. 
In de zomerdienst viiegt de KLM twee maal per weel^, op nman
dag en donderdag, op Atiidjan, in combinatie met Freetown m 
Sierra Leone 

de maatschappij North
west Airlines van Amster
dam naar Newark werd 
door de nieuvv^jesdienst 
van De Vliegende Hol
lander post meegegeven. 
Het traject werd afgelegd 
met een DC10; verdere 
gegevens ontbraken nog 
op net moment dat dit 
nummer van 'Philatelie' 
naar de drukker ging. 
De eerder gemelde eerste 
vluchten naar Bombay en 
Delhi ziĵ n uitgesteld tot 
het van kracrit worden 
van de winterdienstrege
ling; als oorzaak wordt 
opgegeven de te late af
levering van de bestelde 
nieuwe vliegtuigen. 

MÜNCHENMILAAN 
De Duitse luchtvaartmaat
schappij Lufthansa maak
te op 2 mei 1997 een 
herdenkingsvlucht van 
München naar Milaan. 

*^' 

FRANKFURTHALIFAX 
Op 6 juni, zo waren de 
plannen toen dit nummer 
van 'Philatelie' ter perse 
ging, vloog/.ufr/ionso 
met een B/67 en in sa
menwerking met Air Ca
nada voor riet eerst van 
Frankfurt naar Halifax en 
weer terug. 

AIR MOLDOVA 
De Moldavische lucht
vaartmaatschappij Air 
Moldova vloog op 7 
april voor het eerst naar 
Schiphol. Er werd een 
toestel van het type YAK
42 gebruikt. Het is jam
mer voor de luchtpost
verzamelaars, maar Air 
Moldova gaf op deze 
vlucht geen post mee. 

EVA AIR 
Een andere maatschappij 
die sinds kort vluchten 
naar Schiphol maakt is 
de Taiwanese onderne
ming EVA Air. Eind april 
werd de eerste vlucht 
naar Amsterdam ge
maakt; dat gebeurde met 
een MD11. Voor EVA 
A/r geldt hetzelfde als 
voor Air Moldova: ook 
deze eerste vlucht kan he
laas niet worden gedocu
menteerd met lucritpost. 

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. 0346550618 
b.g.g. 0652861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Zo volledig mogelijke 
levering van manco's 
tegen prijzen die over

eenkomen met de markt
situatie Geen reclame 
met lokkertjes' 
Zorgvuldige en snelle 
vera/erking van uw 
mancolijsten, steeds met 
rekening en met het recht 
van teruggave Prijslijst 
gratis Vertelt u ons alstu

blieft wat uw wensen zijn 

Aankoop van schaarse 
emissies, partijen en 1 
goed opgezette verza ■ 
meiingen. H 

•' 

MANCOSERVICE 

ZWITSERLAND 
LIECHTENSTEIN 
VERENIGDE NATIES 
OOSTENRIJK 
FRANKRIJK 
DUITSLAND 
CEPT  EUROPA 
EN THEMA'S 

Hans P. Walser ; | | j ^ 
Postfacli 754/PH A 
CH8630 Rüti/ZH # 1 ! 
Tel./Fax 004155 24 04 431 

"1 
il 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureo« 
Zeebntlaon I I , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 Fax 0302800128 

Voorzitter 
J.G. Balkestein, St. Willibrorduslaon I 

t S j 5591BG Neeze, telefoon 0402263032 

Se<retoris/Redactie Bondspooina 
H.W.M. Hopman, Sweelinckplein 174 
2402 VL Alphen aan den Rijn 
Telefoon 0172444826 

Penningmeester 
Mevr. c l WeeberKortekoas 
Tlmorstroot 27,2612 EH Delft 
Telefoon 0152131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C. loch,J. »onEytkgracht191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 0402119654 

Jnryzaken 
C.B. van Kugleren, Westerzicht 620 
4385 BW Vlissingen, telefoon 0118463711 

Publikoties en doaimentotle 
R.H.M. Faust, RiiksweaN57 
6162 AC Geleen, telefoon 0464743076 

Persen publiciteit 
P. Braun, Churchillloan 163" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 0206795077 

Commissarissen 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649ACMuntendam 
Telefoon 0598626447 

Audiovisoeel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstroot 35 
2324 LL Leiden, telefoon 0715761726 
Molerimkommissaris: 
Drs. H.C. Stoop, Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem, telefoon 0235262062 

Bondsbibfiotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boorn 
Telefoon 0355412526 
Bondsbibliothecaris: C. Spoelman 
Openingslijden' elke eente en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdooimentatiecentrum 
Se<relaris/pemingmeesler. 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 2P Leiden, telefoon 0715134424 

Bondsinformotieburea« 
Mr. drs. S.U. Ottevongers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskenringsdienst 
Hoolé lal): P.F.A. van de Loo 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
Telefoon 0356245169, fax 0356233603 
Keurzendingen uitsluitend oongetekend 
naar de secretark: 
A.W.A.Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
0235384212 (na 20.00 uur) 

,^ Serviceofdeling 
o Oirecteur: H.H. van Menen 
■^ Rigterskomp 8,1261 TN Bloricum 

Telefoon 0355314399 
~ Bestellingen: Bondsbureau 
^ Postbankrekening 2015960 

lu Directeur Verzekeringen 
^ J. Spijker, Verdistroot 133 
" 2324 KC Leiden 
2 Telefoon0715761720 

ALGEMENE VERGADERING 1998 
WORDT OP 25 APRIL GEHOUDEN 
De A l g e m e n e Ver 
g a d e r i n g die o p 2 6 
apr i l j l . w e r d ge
houden k a n aTs 
enerverend voorden 
bet i te ld , hoe^vel de 
belangstel l ing v a n 
d e veren ig ingen 
m a t i g w a s . 

Het wekt verwondering, 
ciat er door tal van ver

enigingen eigen activitei

ten worden georgani

seerd op de datum van 
de Algemene Ledenver

godering! 
'aarom: leg nu alvast de 

datum voor de vergade
ring van 1998 vost: 

z a t e r d a g 2 5 apr i l 
in Z^olüe! 

MaHge belangstelling: 
slechts tachtig verenigin
gen aanwezig, terwijl 26 
verenigingen bericht van 
verhindering hadden ge
geven (overigens hadden 
elf verenigingen hun Mu
tatie Opgave Formulier 
nog niet gestuurd, on
danks herhaald ver
zoek). 

Contributie blijft 
ongev^ijzigd 
Het was plezierig gasten 
te kunnen verwelkomen 
uit een aantal buurlan
den (België, Frankrijk, 
Luxemburg en Oosten
rijk) alsmede van de or
ganisaties waarmede we 
samenwerken: NVPH, 
PTT Post Filatelie, Stich
ting Filatelie. 
Goedkeuring van de 
Jaarstukken verliep vlot, 
terwijl de contributie op 
f 4.50 per aangesloten 
volwassen lid Weef ge
handhaafd. 

Duur bestuurs
l idmaatschap 
Het voorstel om de zit
tingsduur van Bondsbe
stuursleden te verlengen 
(was driemaal drie jaar) 
en de leeftijdsgrens (67 
jaar) te laten vervallen, 
leverde een pittige dis
cussie op, maar na de 
argumenten vóór en te
gen te hebben gehoord, 
ging de vergadering na 
een mondelinge stem
ming met een grote 

meerderheid akkoord 
met de voorstellen van 
het Bondsbestuur. Een lid 
van het Bondsbestuur 
kan dat nu maximaal vijf 
termijnen van drie jaar 
zijn. 

Bestuursleden 
Afscheid werd genomen 
van drie Bondsbestuurs
leden: mevrouw H.W. 

FeikemaGroosjohan en 
de heren P.F.A. van de 
Loo en J. Voskuil. 
De heer J.G. Balkestein 
werd gekozen als lid van 
het Bondsbestuur, belast 
met de waarneming van 
het voorzitterschap, ter
wijl de heer P. Braun als 
Bondsbestuurslid werd 
herkozen. 
Het Bondsbestuur wordt 
versterkt met drie 'gas
ten' die gaan deelnemen 
aan het werk van het 
Bondsbestuur. Na ver
loop van tijd kunnen zo
wel zij als het Bondsbe
stuur zich uitspreken over 
de vraag of zij lid van dit 
college zullen worden en 
de vcDlgende Algemene 
Ledenvergadering als 
zodanig kandidaat zul
len worden gesteld. Het 
zijn de heren P. Alder

liesten uit Hendrik Ido 
Ambacht, P. Daverschot 
uit Ermelo en G. Geerts 
uit Gouda. 

PTT Post Filatelie 
Met betrekking tot PTT 
Post Filatelie is  gelet op 
de vele klachten die zijn 
ontvangen  nog eens 
heel duidelijk aangege
ven, dat PTT Post welis
waar een commercieel 
bedrijf is, maar er blijk 

van heeft gegeven, zo
veel mogelijk rekening te 
houden met de belangen 
van de filatelist. Dat blijkt 
ook uit het feit, dat men 
zich heeft gehouden aan 
demetdeBondgemaak
te afspraken betreffende 
de omvang van het emis
sieprogramma. 
Het is Kennelijk een hard
nekkig misverstand, dat 

Links' mevrouw 
H.W. Feikema
Groosjohan was 
een van de drie 
Bondsbestuursle
den waarvan In 
de Algemene Ver
gadering van 
1997 aßcheid 
werd genomen. 

Rechts: de heer P. 
Broun werd op 26 
april i l. herkozen 
als lid van het 
Bondsbestuur 

bijvoorbeeld een velletje 
van 10 of 20 gelijke ze
gels, dat om redenen van 
efficiency wordt ver
kocht, geheel in de ver
zameling moefworden 
opgenomen. De postze
gels kunnen ook los wor
den verkregen en wie dat 
wil kan uiteraard ook 
zo'n velletje verzamelen. 
In Bondsbrief nummer 34 
van maart 1997 is dat 
nog eens uiteengezet. 
Het was ruim na vieren 
toen deze Algemene 
Vergadering Kon worden 
besloten. 

EERVOLLE BENOEMING VOOR DE HEER 
J. VOSKUIL: SECRETARISGENERAAL FEPA 

Tijdens de recent in Oslo 
gehouden vergadering 
van de Federation of Eu
ropean Philatelic Asso
ciations (FEPA) is de heer 
J. Voskuil (oudBondsbe
stuurslid) met een grote 
meerderheid (33 van de 
36 vertegenwoordigde 
landen gaven hem riun 
stem) benoemd tot Secre
tarisGeneraal van dit 
belangrijke Europees or
gaan. Tot heden was de 
rieer Voskuil penning

meester van de FEPA, 
een taak die thans door 
de heer M. Van der Mui
len (België) is overgeno
men. De functie van Se
cretarisGeneraal is geen 
bestuursfunctie, maar 
een uitvoerende en is be
doeld om de nodige acti
viteiten te stimuleren en 
te coördineren. Met deze 
eervolle benoeming wil
len wij de heer Voskuil 
van harte gelukwensen. 

J. Voskuil: ...benoemd tot SecretarisGeneraal van de FEPA... 
hto: H.W.M. Hoprr^an 



JAARREDE VAN DE SCHEIDENDE 
BONDSVOORZITTER PIETER VAN DE LOO 

Tijdens de Algemene 
Vergadering van 26 
april jl. sprak Pieter van 
de Loo de Bondsleden 
voor het laatst in zijn 
hoedanigheid van 
Bondsvoorzitter toe. 
Hieronder volgt de inte
grale tekst van zijn toe
spraak. 

'HetJacr 1996 mag als 
een bijzonder, en zelfs 
als een turbulent jaar 
worden gezien, zeker 
voor mijzelf, maar ook 
voor de NBFV. 
Als filatelistisch hoogte
punt mag ongetwijfeld 
worden genoemd de 
Nationale Tentoonstel
ling Alphilia 96 in Al
phen aan den Rijn, die 
een succes werd en waar 
de afdeling Alphen aan 
den Rijn van de NVPV 
met veel genoegen op 
kan terugzien. 
Maar ook de andere 
wedstrijd- en propagan
da tentoonstellingen to
nen aan, dat veel vereni
gingen het op prijs stel
len net verzamelen van 
postzegels aan leden en 
niet-leden te demonstre
ren in veel gevarieerde 
verzamelingen. En daar
aan komt nog geen ein
de, gezien de aanmel
dingen voor 1998 en 
1999. 
Belangrijk ook is de in
stelling van een Geza
menlijke Stuurgroep Eve
nementen jGSE), waarin 
PTT Post Filatelie, de 
NVPH en de Bond parti
ciperen en die zich inten
sief bezig houdt met het 
vernieuwen van de ten
toonstellingen om ze zó 
aantrekkelijk te maken 

Scheidend Bondsvoorzitter Van 
de Loo: '...niet alles goud wat er 
blinkt...' foto: H.W.M. Hopman 

voor veel meer - en voor
al nieuwe - bezoekers, 
die nog geen verzame
laar zijn. 
Een bijdrage daaraan 
zal de 'Open Klasse' 
gaan leveren (waarvoor 
ik graag verwijs naar 
een artikel op de Bonds
pagina in het Maand
blad van mei jl.) en in 
niet mindere mate de 
'Eénkaderinzendingen', 
die voortkomen uit de 
cursus 'Begeleiding bij 
Filatelie', een cursus 
waaraan al meer dan 
driehonderd leden in 35 
verenigingen enthousiast 
deelnemen of hebben 
deelgenomen. Ook van
uit het buitenland zijn al 
verzoeken ontvangen om 
deze cursus te mogen 
overnemen! 
Het is echter niet alles 

goud wat er blinkt, 
e teruggang van het le

dental is nog niet ge
stopt. Hoe komt dat? 
Naar wij konden vast
stellen zijn er steeds 
meer verenigingen, die 
naast de leden met 
Maandblad ook leden 
zonc/er Maandblad heb

ben en van deze laatste 
leden geen opgave doen 
aan de Bond. Het is niet 
relevant of men deze le
den nu donateurs, B-le
den of anders noemt; feit 
is dat de Bond ernstig fi
nancieel nadeel hiervan 
ondervindt. 
Ik wil vanaf deze plaats 
een dringend beroep 
doen op u en de andere 
betreffende verenigin
gen, om ook deze leden 
bij de Bond aan te mel
den. En - voor alle dui
delijkheid - gegevens 
over ledentallen van de 
verenigingen zijn door 
de Bond nog nooit aan 
het maandblad doorge
geven. 
Wat was nu het bijzon
dere in 1996 zult u zich 
afvragen? Wel, halver
wege 1996 kwam ik tot 
de conclusie dat het com
bineren van mijn werk 
met het voorzitterschap 
van de Bond, niet alleen 
teveel tijd van mij vroeg, 
maar ook tot ongewenste 
communicatieproblemen 
binnen het Bondsbestuur 
leidde. Dit bracht mij er
toe een periode van rust 
en overdenking in te voe
ren, met als gevolg, dat 
ik u tijdens de Voorzit-
tersvergadering moest 
mededelen, dat ik mij 
vandaag niet herkies
baar zou stellen. De heer 
Balkestein was zo vrien
delijk in deze tijd als in
terim-voorzitter te funge
ren. Overleg over en 
weer was er voldoende. 
De Bond lag niet stil. 
Ik wil niet vooruitlopen 
op het punt bestuursver-
kiezing van de agenda, 
maar zeg u nu afdank 
voor alle van u onder
vonden medewerking als 
lid van het Bondsbe
stuur.' 

VAN DER WILLIGEN-MEDAILLE VOOR DE 
HEER F.SJ.G. HERMSE 

Op voordracht van het 
Costerus-Kapittel heeft 
het Bondsbestuur de Van 
der Willigen-medaille 
toegekend aan de heer 
F.SJ.G. Hermse uit Sit-
tard. 
Zoals bekend is het uit
gereikte ereteken de 
Bondsmedaille voor lite
ratuur, die als doel heeft 
de studiezin te bevorde
ren en als een aanmoe
diging is bedoeld om 
(vaker) te publiceren. 
Publiceren doet de heer 
Hermse geregeld: in 
1996 enkele malen, ter
wijl dit jaar een tweede
lig artikel van zijn hand 
over 'Port-betaaldstem-
pels' verscheen (zie 'Phi
latelie' van maarten 
april 1997). 
Onze hartelijke geluk
wensen met deze onder
scheiding. Wi j zijn ervan 
overtuigd, dat er nog 
vele goede en zeer le

zenswaardige publica
ties zullen volgen. Het is 
immers van het grootste 
belang, dat filatelisten 
niet alleen speurwerk 
verrichten, maar de re
sultaten daarvan in goed 
toegankelijke publicaties 
vastleggen, ten bate van 
anderen. 

Frons Hermse: ...begiftigd met 
de Van der Willigen-medaille... 

foto: H.W.M. Hopman 

KANDIDAATLID 
VAN DE BOND 

De Vereniging van Indi
viduele Leden Pbilatelica 
(VILP) heeft het lidmaat
schap van de Bond aan
gevraagd. De vereniging 
is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel 
te Den Haag, onder nr. 
V413833 en is gevestigd 
te Den Haag, Zwaardve-
gersgaarde 130-132. 
Het Dagelijks Bestuur 
wordt gevormd door de 
heren J. Roedoe (voorzit
ter), J.E.W. Mariman (se
cretaris) en J.M.G. van 
Mullekom (penningmees
ter). De vereniging wordt 

gevormd door leden van 
de voormalige I.V. Phila-
telica, die woonachtig 
zijn buiten het geogra
fisch gebied van een 
vroegere Philatelica-af-
deling. maar die niette
min lid van deze organi
satie willen blijven. 
Op grond van het be
paalde in artikel 5.5 van 
de statuten kunnen leden 
binnen drie maanden na 
deze publicatie - dus 
vóór 15 september 1997 
- eventuele bezwaren te
gen toetreding van deze 
vereniqinq indienen. Is 
dat op genoemde datum 
niet het geval, dan wordt 
deze vereniging als lid 
ingeschreven. 

KONINKLIJKE EER 
VOOR W. BOSMAN 

De heer W. Bosman uit 
Zoeterwoude, bekend als 
thematisch verzamelaar 
(thema 'Molens'), is op 
29 april jl. benoemd tot 
Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Dit is 
een erkenning voor zijn 
vele verdiensten, waar
onder die voor de filate
lie. Niet alleen is hii meer 
dan 15 jaar gekwalifi
ceerd als nationaal jury
lid, maar sedert een aan
tal jaren ook internatio
naal jurylid. 
Voor de Nederlandse 
Vereniging voor Thema
tische Filatelie is de heer 

Bosman ook geen onbe
kende. Niet voor niets is 
hij daar enige tijd gele
den geëerd met de Van 
der Ven-medaille. 
Kortom, een bezield the-
maticus, die zich ook in

zet voor de gehandicap
te medemens en dat alles 
naast een drukke werk
kring. Een hartelijke ge
lukwens is dan ook zeker 
op zijn plaats! 

Een gelukwens van de burgemeester voor de heer W. Bosman 
Foto: Caret van Hees, Rotterdam 

ANTWOORD OP DE VRAAG: 'BEHOORT DE 
PAKKETZEGEL TOT DE FILATELIE?' 

Over de vraag of de 
pakketzegel tot de filate
lie behoort is gesproken 
tijdens de Algemene Ver
gadering van de Bond. 
Het antwoord is: ' ja'. De 
pakketzegel voldoet na
melijk aan de FlP-defini-
tie van materiaal dat ge
schikt is om deel uit te 
maken van een inzen
ding op een tentoonstel
ling, zo blijkt uit artikel 
3.2 van het Algemeen 
Reglement van de FIP 
(GREV); zie het Vademe
cum, rubriek 501.02, 
bladzijde 2. 
De pakketzegel is echter 

geen postzegel, maar 
veeleer een postaal eti
ket, bedoeld voor be
perkte postale dienstver
lening (alleen voor pak
ketten en alleen voor ver
zending in het binnen
land). Het is evenmin een 
postwaardestuk, aange
zien het zelf geen pos
taal stuk, maar slechts 
een onderdeel daarvan 
is. 
Zie voorts 'Philatelie' van 
februari 1995, bladzijde 
80 en het juninummer 
van het Maandblad, 
bladzijde 428. 



NEDERLAND GEINYITEERD ALS GASTLAND 
BIJ'SWISS STAMP OPEN'IN 1998 

Net ds in 1997 wordt 
ook in het komend jaar 
in de Eulachhalle in Win-
terthur (Zwitserland) 
weer een Swiss Stamp 
Open qeorganiseerd. 
Voor deze tentoonstel
ling, die van 27 tot 30 
augustus 1998 zal wor
den gehouden, is Neder
land als 'gastland' uitge
nodigd. Het doel hiervan 
is de nauwe relatie tus
sen volk en filatelisten 
van beide landen te de
monstreren. 
Het bijzondere van deze 
tentoonstelling zit hem in 
de klassen, die afwijken 
van wat we gewend zijn, 
namelijk: 

- een grote internationa
le 'Open Klasse'; 

- een klasse moderne fi

latelie IMophila) die 
de laatste dertig jaar 
bestrijkt; 

- een thematische 'sa
lon', gewijd aan de 
sport, met internatio-
nale deelname; 

- een speciale klasse ge
titeld 'vrouw en filate
lie', waarin inzendin
gen uit alle FlP-klassen 
kunnen worden ge
toond. 

Voor Nederland als 
'gastland' worden hon
derd kaders van Kvaalf 
bladen elk gereserveerd; 
we zijn volledig vrij in de 
keuze van de klasse(n) 
die we willen tonen; 
daarnaast kunnen we 
zowel voor de 'Open 
Klasse' als voor de Mo-

COMMISSARIS 
YOORILSAPEX98 

Als Bondscommissaris 
voor de internationale 
postzegeltentoonstellini 
llsapex 98, die volgen 

jaar van 20 tot en met 
25 oktober in Johannes
burg (Zuid-Afrika) zal 
worden gehouden, is be
noemd oe heer L.M.A. 
Grandel, Seinestraat 18, 
1966 VG Heemskerk. 

phila en de 'sportsalon' 
vier inzendingen van vijf 
kaders elk aanbieden. 

Naast dit alles kunnen 
allerlei aspecten van 
onze cultuur en typisch 
NedeHandse producten 
worden getoond. 
Voor wat betreft de fila-
telie-inzendingen wor
den inzenders geacht 
deze zelf te hebben ver
zekerd, terwijl voor pas
sende bewaking wordt 
gezorgd; ook kunnen 
voor douanekwesties 
adequate oplossingen 
worden aangereikt. Ho
telaccommodatie is in 
voldoende mate aanwe
zig, evenals parkeer
ruimte bij de tentoonstel
lingshal. 

Geïnteresseerden wordt 
gevraagd zich nu al op 
te geven, met vermelding 
van klasse, titel en aantal 
gewenste kaders. 

NORWEX 96 OSLO (NOORWEGEN): GOED 
RESULTAAT VOOR NEDERLAND 

NORWEX 97 

OSLO 16.-21.4.19975 

De bijzonder goed geor
ganiseerde speciale ten
toonstelling voor Postge-
schiedenis en Luchtpost 
Norwex 96 werd van 16 
tot en met 21 april j l. in 
Oslo (Noorwegen) ge
houden. 
Ongeveer dertigduizend 
bezoekers hebben het 
evenement bezocht, 
waaronder veel groepen 
schoolkinderen. Dat was 
mede te danken aan de 

BONDSBUREAU 
EVEN DICHT 

In verband met de va
kantie van onze beide 
medewerksters zal het 
Bondsbureau in de pe

riode van 14 juli tot 18 
augustus niet op de nor
male tijden geopend 
zijn. Indien noodzakelijk 
gelieve u contact op te 
nemen met de secretaris 
van de Bond (telefoon 
0172-444826). 

fysieke en financiële 
steun van de Noorse PTT, 
die met dit evenement het 
350-jarig bestaan vier
de. FysieK door met veel 
personeel niet alleen 
rondleidingen over de 
tentoonstefling te verzor
gen, maar de bezoekers 
ook een inzicht te geven 
in de werkwijze in vroe
ger tijden met daarbij 
een blik in de toekomst 
door demonstraties over 
telecommunicatie. Daar
naast toonde elk postdis-
trict in een eigen stand 
wat er in het district zoal 
te zien was. Ook was er 
veel aandacht voor de 
jeugd. PTT Post was op 
Norwex 97 met een 
stand aanwezig. 
De inzendingen waren 
van een zeer hoog ni
veau en het blijkt dat een 
speciale tentoonstelling 
als deze veel bezoekers 
trekt, terwijl hier de in
zendingen ook beter tot 
hun recht komen. 
De bekroningen voor de 
Nederlandse inzenders 
vindt u in de rubriek L/;f 
c/e wereld van de filatelie 
elders in dit nummer. 

Op aanvraag u K H f f J prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marktsituatie. 

'T POSZEGELHOES 
WIJNGAARDSTRAAT 2 
5911 HM VENLO 

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

Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1996 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtiqe mix met HW's 
2 SCANDINAVIË mcl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND sctiitterend, enorme cat waarde 
9 IJSLAND PTT vetzeqeld 1995 of 1996 

10 ENGELAND zonder kerst met HW's 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
11 IERLAND zeer mooie sorterinq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG met HW's en qroot assortiment 
15 FRANKRIJK oractitiq assortiment 
16 DUITSLAND mettoeslaq 
17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel neuw 
18 NEDERLAND mettoeslaq 
18A NEDERLAND zeernw mettoeslaq (dubbel papier) 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sorterinq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN practitiqe variatie met HW's 
22 MALTA moeili|kverkriiqbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
25 USA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
25A USA met50%kerstzeqels 
26 JAPAN werkeliik fantastisch assortiment 

100 GR 
f - -
f -.-
f 1 5 -
f 15,-
ƒ 1 8 -
f 14,-
f120,-
f 65,-
f - , -
f 10,-
ƒ 20,-
ƒ 20,-
ƒ 20,-
ƒ 17.-
ƒ 35,-
f 55,-
ƒ 15,-
f 12,-
ƒ 10,-
f - , -
f 20,-
ƒ 36,-
f 95,-
f 19,-
ƒ 15,-
f 25,-
f 14,-
f 10,-
f 35,-

250 GR 
f 40,-
f 55,-
f 35,-
f 35,-
f 40,-
f 30,-
f - , -
f150,-
f325,-
ƒ 22,-
f 48 
f 48 
f 48 
f 40 
f 80 
f125 
f 3b 
f 28 
f ?? 
f 15 
f 48 
f 85 
f -
f 45 
f 35 
f 55 
f 32 
f 22 
f 80 

-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
f150, -
f - , -
f120, -
f130, -
f150, -
f120, -
f - , -
f585,-
f - , -
f 85,-
f - , -
f185,-
f - , -
f155,-
f310, -

f -.-
f135,-
ƒ110,-
f 75,-
f 45,-
f185,-
f325,-
f - , -
f - , -
f130,-
ƒ210,-
ƒ125,-
ƒ 80,-
ƒ - r 

MISSIEWAAR (groot- en kielnformaat) 
Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer qevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr-waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HW's 
M6 IERLAND prachtiq assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 USA onuitgezocht op coilnummers 
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat 
MIO NEDERLAND mettoeslaq 
M i l OOSTENRIJK nieuw in het assortiment 
Ml 2 CANADA weer leverbaar 

500 GR 
f 40 , -
f 40 , -
f 40 , -
f 40 , -
f 20 , -
f 40 , -
f 25 , -
f 20 , -
f 40 , -
f 20 , -
f 35 , -
f40 , -

1KG 
f75,-
f75,-
f75,-
f75,-
f35,-
f75,-
f50,-
f35,-
f75,-
f40,-
f65,-
f75,-

5 KG 
f325,-
f325,-
f325,-
f325,-
ƒ155,-
ƒ325,-
ƒ235,-
ƒ155,-
ƒ325,-
ƒ175,-
ƒ310,-
ƒ325,-

10% ZOMERKORTING! 
Van 15 juni t /m 31 Juli is er weer de gebruikelijke zomerkorting bij aankopen 
boven ƒ 150,- (Geldt niet voor aanbiedingen en IJsland PTT). 

Nu ook bere ikbaar per E-MAIL: j . h a a r l e m n l @ p i . n e t 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
ƒ 150, - en 1 0 % boven ƒ 400,- . Deze regeling geldt niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
r w o t A V ï j I d i i a i i u i ï i i « . v # « i « r i # « # « r i ■ > K m 1 

mailto:j.haarlemnl@pi.net


FRANKPOST "GILZE" 
HET CENTRUM VOORAL UW KILOWAAR, PAKKETTEN EN MOTIEFSERIES 

A L P H E N S E B A A N 3 5 (met mime G R A T I S parkeergelegenheid) 5 1 2 6 P R G I L Z E 
U ONTVANGT TEGELIJK M E T ONZE BROCHURES EEN ROUTEBESCHRIJVING 

(ooii goed bereilibaar vanuit België) 
EEN T E L E F O O N T J E O F EEN KAARTJE IS VOLDOENDE TEL. 0161-453588 FAX 0161-453468 

3. 

9. 

Collectie met ca. 50 verschillende postfrisse uitgiften 
van nieuwe RUSSISCHE GEBIEDEN 175 
Postfrisse motiefcollectie van nieuwe RUSSISCHE 
GEBIEDEN. Meer dan 80 verschillende 250 
Postfrisse collectie van meer dan 500 verschillende 
lokale uitgiften. Veel motieven. Uniek 375 
Postfrisse collectie POPSTERREN/ACTEURS. 
Zowel getande als ongetande uitgiften 225 
Het JUNIOR-PAKKET (zie Philatelie) 50 
11 X 100 gram LUXE KILOWAAR, dus alleen 
grootformaat van populaire landen 195 
112 verschillende gestempelde prachtige 
motiefblokken van Noord-Korea 50 
10.000 verschillende LOKALE UITGIFTEN van 
nieuwe Russische gebieden 450 
Het "VERRASSINGSPAKKET" 250 

10. 
gulden 

gulden 

gulden 

gulden 
gulden 

gulden 

gulden 

gulden 
gulden 

FRANKPOST-LANDEN-PAKKETTEN met een 
uitgeprijsde waarde van 1000 gulden, nu: 500 gulden 
FRANKPOST-MOTIEFPAKKETTEN. In totaal 
ca. 5000 zegels. Goede motieven 195 gulden 
Doosje met een grote verscheidenheid aan vnl. 
engelse lokale uitgiften 99 gulden 
Ruim 1 kilo vellen, zakjes etc. Vnl. motiefzegels, 
w.o. veel nieuwtjes!! W.o. veel complete series 200 gulden 
Het FRANKPOST-OPRUIMPAKKET, vnl. gestempeld. 
Tevens een schat aan papiervrije zegels 150 gulden 
Ruim 240 gestempelde motiefseries 75 gulden 

16. DRIE-IN-ÉÉN KLAP: Drie waardevolle postfrisse 
collectie van 199 gulden per stuk. Echter: 
"Drie halen, maar slechts twee betalen" 398 gulden 

17. ENGELAND-MISSIE-BALEN: 
"Drie halen, maar slechts twee betalen" 700 gulden 

11. 

12, 

13 

14 

15 

SLA N U UW SLAG, WE RUIMEN OP 
BENT U BIJ DE EERSTE 5 0 BESTELLERS D A N ONTVANGT U 

BOVENDIEN UW GRATIS BONUS 
(zie elders in deze folder) 

Levering onder rembours of na vooruitbetaling. Bestellingen vanaf ƒ 150- zonder extra kosten! 
Bank: 86.73.00.574 Giro: 48.91.639 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP 6/7i4r/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAGVAN9 17 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

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

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! 

JAARGANGEN 
1996** 

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

50,

40,

7,

189,

134,

44,

30,

75,

90,

106,

106,

140,

134,

98,

117,

42,

231,

Nieuw Zeeland 243, 

Noorwegen 91 , 
Palestina 
Portugal 
San Manno 
Spanje 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 

57, 

214, 

114,

127,

89 , 

85 , 

137,

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 

1 

29

1992 

20

19

1 1 

102

3 1 

1160

1 

8 6 

1 3 

3 7 

1 7 

3 

1 2 

3 2 

6 7 

4 6 

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

»ATERHERKZOEKER 

MORLEYBRIGHT 

IIVSTATECTOR 

van 59, voor sleciits 39,50 

1993 
44-

129-

28-

48-

62-

24-

18-

7-

74-

48-

42-

8-

35-

20-

46-

67-

39-

37-

38-

1994 
37-

76-

37-

31-

146-

14 

38-

135-

253-

28-

41-

16-

15-

417-

75-

41-

45-

37-

32-

1995 1996 
26-

39-

31-

218-

182-

169-

100-

238-

104-

30-

99-

20-

95-

57-

30-

33-

44-

24-

62-

35-

193-

45-

105-

189-

21-

165-

149-

14-

48-

70-

188-

TOTAAl 
157-

365-

163-

313-

650-

265-

105-

1574-

264-

817-

342-

134-

119-

222-

657-

344-

323-

219-

136-

152-

TENTOONSTELLING 

"INDONESIA ' 96 " 
3 tentoonstel l ingsblokken 

K 0 M P L E T E S E T 1 1 5 , 

wederom kleine oplage 
beperkte voorraad, op=op 

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

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

Kompleet 375,— 

F D C 

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

430,— 

KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempeld 

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

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

® 
54
6 1 
6 0 
7 3 
65
66
50
73

70/79 775,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

7 5 
5 5 
71 
6 9 
6 0 
7 8 
81 
8 3 
6 1 
6 3 

61 
44
54
57
45
59
61 
6 1 
46
48

80/89 685, 525. 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

6 7 
2 2 4 -

91 
7 9 
7 9 
4 9 
9 3 

51 
224

91 
79
79
4 9 
9 3 

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfns2119,

gestempeld 1790,

TJECH.SLOW. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

♦* 
65-
76-

102-
75-
72-

217-
82-
128-
317-

© 
35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-

274-
166- 132-

70/79 1275,- 950,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 
132
205 
130
193
149
285 
107
220 

3 9 

181 
102
149
99

164
124
256

92
210

32

80/89 1625, 1375.

1990 
1991 
1992 

29  23 
2 9  19
34  24 

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2 9 5 0 , 

gestempeld 2 3 3 0 , 

POLEN RUSLAND 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

* * 
104
8 5 
6 2 

213 
198
5 2 
5 7 
5 2 
41 
41 

® 
5 2 
3 8 
3 3 

179
164
2 3 
2 3 
2 2 
1 8 
1 7 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

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

® 
89-
138-
236-
67-

462-
108-
79-
65-
77-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38-
54-
56-
73-
68-
47-
29-
28-

17-
25-
24-
30-
35-
18-
15-
12-
19-
79-

70/79 519,- 269.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

4 3 
4 7 
74
4 7 
4 9 
35 
8 0 
71 
6 4 
4 2 

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 

19
26
39
52 
2 9 
3 7 
51 

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

gestempeld 1 3 3 5 , 

60/69 1885. 1360.

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

8 8 
8 3 

111 
8 8 
9 9 
71 

149
149
129
9 0 

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-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100
3 5 
9 7 
9 3 
4 5 
8 9 

149

47
35
65
60
39
8 9 

149

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1996 
postfris 4 2 7 5 , 

gestempeld 2 5 2 5 , 

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

854 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 

56 25 
6 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
5 50 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
7 15 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 — 
10 — 

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

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 32 STUKS 

POSTFRIS 385, GESTEMPELD 318,

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

Jaar 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

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

Aantal pnjs 

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 ƒ800,-

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

1 5 -
210 — 
6 5 -
65 — 
1 2 -
5 25 
7 50 

6fQ 85 — 
7a 7 50 
7b 
7bF 
8a 
8b 
Sc 
8aF 
SbF 
8cF 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9cF 

7 50 
13 25 
17 50 
17 60 
67 50 
22 60 
37 50 
93 75 
33 75 

2 2 6 -
1 9 0 -
130 — 
190 — 
4 9 -
3 0 -
21 — 
93 75 

16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

9dF 130 — 
9eF 190 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 3 6 -
11aF 3 4 -
l lbF 37 60 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 1 9 -
14b 19 — 
15a 1150 

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 26 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 6 -
28 5 25 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1125 
37 30 — 
38 13 25 
39 1125 
40 1125 
41 1125 
42a 1 5 -
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
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 
1 0 s tuks 2 1 0 , -

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
l i s t 
2s t 
3s t 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 8 2 , -
2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 

VATICAAN postfns 

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

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

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

7 6 -
6 0 -
9 9 -

1 4 8 -
9 8 -
8 5 -

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

KOLLEKTIE postfris 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 2 4 5 , -

ISRAEL postfris/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 

85 -
1 2 1 -
133-
129-
123-
1 7 1 -
1 3 1 -
105-
105-

95 -
8 3 -
7 3 -

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

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wij leveren al le n i e u w e uitgi f ten van d e 

landen en m o t i e v e n die U v e r z a m e l t 
V r a a g inl icht ingen 



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

a 

n 
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 

: © 
Gat 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Totaal 

OVERZ 
UJ ^ 

Sm 
^ —1 
« I _ , 
CE — 
lAJ 1— 
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,
8 9 

1665

i 
UI 

3 Yvert 
** 

269
127

389,

9 5 
3 2 
18
14
25 
16
12 
12 
21 
3 8 

279,

75 
3 0 
3 0 
3 3 
5 2 
5 8 
3 9 
5 3 
4 8 
45 

459,

7 4 
8 7 
7 4 
8 0 
6 6 
8 6 

1590,

UJ 

CE 

CO 

EE 
■UJ 

at 
UJ 

o 
o 

Zonnebloem 
• • 

14,
8,
5,
6,

11,
10,
7,
9,
8,

14

89,

17,
13,
16,
15

152,

82,
50,
41,
38,
76,

490,

99
105,
107,
110,
183,

98,
118,
131,
108,
109

1145

122
122,
180,
186,
182
172

2620,

i 
111 

o 

Yvert 
* ♦ 

8 
6 3 
9 2 
21 
45 

1 1 
10

245,

11 
8 
9 

2 0 
2 6 
2 9 

345,

• • 
49,
29,
13,
8,

13,

24,
48,
63,
2 3 

208

473,

263,
160,
137,
252,
123,

204,
272,

84,
83,

250,

1810,

251,
508,
202,
226,

57,

49,
93,

397,
363
131,

2255,

86,
116,
127,
121,

9 8 
2 2 1 

5295,

—» 
Yvert 

• * 
220

85 

295,

133
5 9 
16
14
1 6 
2 9 
25 
14
19
19

335,

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
55 
4 8 
5 0 
5 3 
5 1 

495

55 
5 7 
6 8 
8 2 

109
9 9 

1555,

EUROPA 

ec 

CE 
U . 

Yvert 
• • 
108,

90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
6 8 

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,

Yvert 
• * 

3 9 
2 0 
1 4 
3 6 
9 

3 6 
14
2 4 

185,

42,
35 
4 6 
4 6 
7 3 
5 2 
5 6 
5 5 
4 7 
6 6 

510,

55 
9 4 
5 4 

102
8 3 

101 

1160,

■UJ 

O 
—1 
U I 
EO 

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
9 0 

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
61,

530,

89,
119,

62,
99,
92,

117,
65,
80,
77,

185

975,

69,
88,
82,

117,
124
137,

3510,

oc 
UI 

u. 
Yvert 

** 

45 
13
3 2 
2 0 
19
14

139,

16
18
5 6 
5 0 
3 9 
5 4 
4 5 
4 8 
45 
45 

405,

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

865,

C9 

CE 

va 
U I 
X 
—■ 

Yvert 
• * 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21, 
9,

145,

25,
20,
21, 
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

45,
31, 
37,
57,
56,

56,
48,
57,
3 2 
4 6 

455,

45,
47,
46,
53,
65,
58,

1200,

UJ 
o 
UJ 

Yvert 
• • 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61, 

103,
16,
43 

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

70,
95,
95,

112,
103,

85,
71,

192,
162,
153,

1125,

116,
136,
173,
165,

98,
121 

2750,

UJ 
1— 
«o 
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 

10
2 3 
10,
11 
13
19

115,

2 2 
2 4 
2 8 
5 9 
4 7 
6 0 
3 8 
4 5 
3 2 
25 

370,

4 2 
31 
2 9 
2 1 
3 8 
2 2 

670,

1 
Yvert 
** 
2 7 

27,

15
16
12 
12,
17,
2 1 
15
14
17
14

149,

1 1 
12 
15,
2 9 
2 0 
41 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245,

4 3 
4 4 
4 7 
35 
4 8 
3 9 

660,

1 
Yvert 

** 

5 
17

22,

10,
9,

17,
3 0 
2 7 
3 9 
2 7 
2 6 
2 0 
3 4 

235,

4 9 
4 8 
35,
5 0 
3 6 

510,

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Beleend merk / 6 4 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzeni 
Prijs per stuk 1x 5/9x 10/24x +25x 
Witte bladz 29,50 28, 27, 26, 
Zwartebladz 39,50 38, 37, 36, 

U I 

i 
—1 

Michel 
• • 

2 7 
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19
2 0 

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
47,
3 1 

320,

35,
42,
39,
44,
44,

41, 
42,
50,
46,
5 6 

430,

53,
53,
65,
65,
89,
89 

350,

o: 
— j 
oc 
UJ 
en 

■M 
Michel 
• • 

88,
31, 
72,
19,
18,

18,
25,
20,
20,
19

325,

23,
23,
31, 
44,

158,

22,
50,
37,
32,
36,

445,

38,
46,
44,
52,
42,

5 2 
62,
49,
55,
5 5 

485,

4 8 
59,
66,
69,
9 9 
98 

1675,

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

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 
♦ * © 
23, 18,
11, 13,
12, 16,
36, 44,

9, 10,

57, 24,
9, 11,

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

245, 199.

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

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

685, 422,

65, 33,
138, 71,

94, 43,
95, 54,

103, 58,

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

1145, 605,

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

3175, 1985,

BERLUN 
Michel 

** 
19, 28,

9, 10,
1, 1,

16, 17,
11, 13,
39, 36,
10, 13,
8, 10,

23, 24,
27, 26,

159, 175,

86, 86,
37, 36,
35, 30,
25, 23
66, 47,

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

480, 440,

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

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

920. 948,

1520, 1525,

DDR 
Michel 

* • © 
88, 87,

109, 176
77, 92

189, 155,
71, 45,

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

865. 840.

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

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

610, 538,

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

83, 74,

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

105, 96

925, 790.

2340, 2115,

REUZENPAKKET POSTZEGELS 
10.000 

verschillende afgeweekte zegels 
VEEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts 2 4 9 y ^ 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

(=zoncler toeslag), vrijblijvende prijzen. 

1 BELGIË ƒ 3,50 p 100 Fr 
1 FRANKRIJK ƒ 0,17 p Franc 
1 BUND f 0.80 D Mark 

VERSTATEN /1,15p$ 
ARUBA /O.eOpgId 
ZWITSERL 1 0.85 n Franc 

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

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 1 
ZONNEBLOEIVi-IVIICHEL-EUROCAT.I 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
56«6 

CEPT 
1———I 

611-
165-

17-
18-

304-
1095,-

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

605,-
85-

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

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

2460,-
273-
501-
291-
276-
199-
229-

7225,-

© 
96-
80-
12-
10-

214-
«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 1 
— — — 1 1 

57-

10-
56-
14-

134,-
6 -
8 -

13-
14-
6 -

13-
36-
15-
47-
95-

248,-
15-
23-
32-
14-

101-
33-
52-
32-
56-
55-

405,-
40-
48-

114-
43-
90-

109-
96-

162-
105-
96-

885,-
320-
182-
4 1 -
46-

170-
139-

2500,-

VOORLOPEF 
1/3 TALIË 
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 GRIEKENL^D 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

** 
240-

39-
26-

450-
165-
96-

165-
1250-
149-
39-

575-
350-
240-

18-
165-
45-
9 -

13-
245-

4 1 -
65-
18-
95-
9 -

© 
34-

10-
52-
11 -

105,-
3 -
5 -

13-
13-
6 -
8 -

29-
13-
35-
75-

196,-
10-
16-
22-
8 -

8 1 -
22-
40-
3 1 -
46-
38-

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

128-
7 1 -
82-

675,-
264-
144-
33-
40-

170-
139-

2025,-

ts 
© 
63-
38-
19-

445-
129-
79-
60-

1250-
22-
36-
11 -

195-
33-
10-

110-
6-
8-
8-

18-
35-
55-
3-

45-
9-

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

BESTELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 524352 
Hoogewerf straat 18 of 0252 516510 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

LEVERING: 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 

VERZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
BETALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gew/enst, automatische 

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

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

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

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

1 
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ELCSEBIED 
EMISSIEPROGRAMMA 1998 
BEKENDGEMAAKT 

I 

Het uitgiftenprogrom
ma voor 1998 van De 
Posf is op 20 maart jl. 
bekend gemaakt. Kort 
samengevat zullen het 
komend jaar de vol
gende postwaarden 
verschijnen (tenzij an
ders vermeld gaat het 
steeds om zegels van 
17 f.): 

19 januari: 
50 jaar vrouwenstem
recht in België (1 zegel) 
en hogesnelheidstrein (1 
zegel). 
16 februari: 
Literatuur: Gerard Wal
schap en Géo Norge (2 
zegels); promotie van de 
filatelie; het Belgische ko
ningshuis (2 zegels, Leo
pold III en Boudewijn I; 
v/aarden 17+8 f. en 
32+15f./ l velletje, Al
bert II; waarde 
50+25 f.)'. 
9 maart: 
Kunst in België: vier ze
gels in een boekje (schil

derijen van Félicien Rops, 
Felix De Boeck, de kunstbe
weging Cobra en Gustave 
Van de Woestijne). 
20 april: 
Natuur: wild uit de Arden
nen (vier zegels); 75 jaar 
postzegelhondel (1 zegel); 
75 jaar Sabena (1 zegel); 
hommage aan René Magrit
te (1 zegel, Iweelinguitgirte 
met Frankrijk). 
4 mei: 
Dag van de Postzegel: Ed
mond Struyf, stichter van de 
vzw ProPost{] zegel); Eu
ropa (nationale festivals): 
Torhout en Werchter (1 ze
gel) en Festival de Wallonië 
(1 zegel). 
8 juni: 
Balsporten: kaatsbal (1 ze
gel, 17+4 f.), handbal (1 
zegel, 17+4 f.) en voetbal 
(1 velletje, 30+7 f. )2. 
6 juli: 
Toerisme (monumentenda
gen): velletje met 12 zegels. 
10 augustus: 
Geschiedenis: Marnix van 
SintAldegonde (1 zegel); 
Het vrije denken: 200 jaar 

vereniging Les Amis Philan
thropes (1 zegel). 
7 september: 
Hedendaagse Belgische 
film: 2 scènes uit recente rol
prenten (2 zegels); Paleis 
Mniszech in Warzawa (1 
zegel, gemeenschappelijke 
uitgifte met Polen). 
19 oktober: 
Werelddag van de post {1 
zegel); Jeugdfilatelie: Chick 
Bill van striptekenaar Tibet 
(1 zegel); Ruimtevaart: 
jeugcTen ruimte, in het ka
der van het wereldcongres 
van de Association of Space 
Explorers in België (1 ze

gel). 
9 november: 
Eeuwfeest van het Algemeen 
Belgisch VakverboncfABW 
(1 zegel); Solidariteit: blin
degeleidehonden (1 zegel, 
17+4 f.)3; Kerstmis en 
Nieuwjaar: 'De drie Konin
gen' van Michel Provost (1 
Kortingzegel, 15 f.). 

:̂ de toeslag l<omt ten goede 
aan de vzw ProPosI 
': de toeslag is bestemd voor het 
Belgisch Olympisch en Interfe
deraal Comité 
■': de toeslag is bestemd voor de 
aankoop en de training van 
blindegeleidehonden 

EVENEMENTEN
OVERZICHT 
5 en 6 juli: 
Wetteren. Wetteriana 
97, 14e Weekend van 
de Filatelie. Themati
sche tentoonstelling 
met internationale 
deelneming. Schep
persinstituut, Cooppal
laan 128. Voorver
koop emissie 'rozen 
van Redoute', gele
genheidsstempel. 

DELVAUXZEGELS: 
DIT ZIJN ZE 
In het vorige nummer 
konden we de verschij
ning van drie Delvauxze
gels melden; hieronder 
laten we het trio aan u 
zien. 
Op de zegel van 
15 frank is een detail 
van het doek 'De man 
van de straat' afgebeeld. 
'De openbare mening' 
siert de zegel van 
17 frank, terwijl we op 
de waarde 32 frank een 
detail van 'De avondbo
de' herkennen. 

EMISSIEKALENDER 
VOOR JULI 
7 juli: 
De roos; drie zegels van 
17 f. (uitbreiding van de 
reeks 'rozen' van de 
Zuidnederlandse schil
der, tekenaar en litho
graaf P.J. Redoute). 

7 juli: 
Toerisme; drie zegels 
van 17 f. (St. Martinus
basiliek te Halle, Kerk 
van OnzeLieveVrouw 
te Laken en St.Mortins
basiliek te Luik). 
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NUMMERETIKET EN AUTOMAATSTROOK 
TIJDENS CAROLOPHILEX 
Tijdens de nationale 
competitieve tentoonstel
ling Carolophilex/ 
Junex 97, die van 23 tot 
en met 25 mei in Charle
roi werd gehouden, 
werd een speciaal voor
gedrukt 'nummeretiket' 
(Rstrookje) gebruikt. 

Ook was op de tentoon
stelling een strokenauto
maat in bedrijf, die spe
ciale Carolophilexaüto
maatstroken verstrekte. 

DCAROLOPfflLEX 
r X JUNEX'97 ^ 

CAROLOPHIUEX 

B 
B E L G I Q U E 
B E L G I Ë 

JOMMEKE, CREATIE VAN JEF NYS, OP 
JEUGDFILATELIEZEGEL1997 
België is een van de be
langrijkste 'stripproduce
rende' landen. tHet is dan 
ook terecht dat de Belgi
sche PTT al vele jaren eer 
betoont aan de beden
kers van die strips. 
Dit jaar is het de beurt 
aan de tekenaar Jef Nys 
'1927, Berchem), geeste
ijk vader van Jommeke. 
Iet stripfiguurtje werd 

op 30 oktober 1955 ge
boren bij Uitgeverij Hale
wijn in Antwerpen. 
De Post heeft de Jomme
/cezegel  waarde 17 f. 
laten ontwerpen door Jef 
Nys zélf. De Zegeldruk

kerij in Mechelen ver
vaardigde de emissie in 
vellen van dertig stuks, in 
rasterdiepdruk. De Jom
me<:ezeqel kwam op 26 
mei voor net eerst aan de 
loketten. 

!«••«««•«««««•«*««««• 

a 
A * * * * A A * A A & K 

Op deze vrolijke Jeugdfilatelie
zegel is Jommeke links te zien; 
rechts zijn beste vriend Filiberke, 
terwijl flip de wijze papagaai 
van Jommeke, de functie van 
postbesteller vervult 

DE TWAALF MAANDEN VAN HET JAAR OP 
SERIE SPECIALE BRIEFKAARTEN 
Sinds 26 mei zijn in Bel
gië 12 bijzondere brief
kaarten verkrijgbaar. Op 
elke kaart is linKS een 
voor elke maand ver
schillende miniatuur af
gebeeld, waarvan op de 
ingedrukte postzegels 
steeds een fragment 
staat. Het thema van de 
briefkaarten is 'De twaalf 
maanden van het jaar' 
[zie hieronder). 

Januarius (januari): 
man zittend bij haard 
Februarius (februari): 
snoeien 
Martius (maart): 
bewerken van de grond 
Aprilis (april): 
ontmoeting 
Majus (mei): 
koppel te paard 

Junius (juni): 
maaien 
Julius (juli): 
oogst 
Augustus: 
dorsen 
Sepfemter: 
druivenpersen 
October (oktober): 
winterzaaiing 
Novembris (november): 
eikeloogst 
Decembris (december): 
slachten van een varken. 

De twaalf kaarten (elk 
met een nominale waar
de van 17 f.) worden ge
zamenlijk verkocht voor 
204 f. Ze zijn verkrijg
baar bij de postkantoren 
met een filatelieloket, in 
de Philaboetieks en bij 
de Verkoopdienst, Munt
centrum, 1000 Brussel. 

Deze pagina wordt u aangeboden door De Post, Directie Filatelie, Muntcentrum, B1000 Brussel (België). 
InÏFormatie over een abonnement op de nieuwe uitgiften van België wordt op dit adres verstrekt. 



POSTZEG ELVEI LING ^'^^%lI.%.o.. 
KANTOORADRES: 

f I ^ " ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ % I I JAN VAN GALENb^AN 5 
I m^ I I m^M\ r ^ I I I 7'4'̂ '< J(^ NIJVERDAL 
^ H 1 ^ V ^ I ^M. I 1 m^ U TELEFOON 0548-655855 

FAX nr. 0548-655088 

VEILING 90 
Zaterdag 5 juli 1997. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 4 juli van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 91, te houden op 20 september 1997. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

NIEUW^E M I C H E L - C A T A L O G I 
Michel spec cat zegels stempels, brieven, postwaardestukken 

Oud-Wurttemberg 111 biz ed/1997 slechts 
cat Australie/Oceanie 19971071 bIz 
spec cat 0ostenri|k1997 
spec cat Zwitserland 1997 
wereld cat automaatzegels 1997 
cat Duitsland/Geb 1997/8 kleur 704 biz (|uli) 
cat Oost-Europa 1997/81826 biz (|uli) 

Facit stempel- en brievencat Zweden 19971600-heden 
Mickel, (duits) spec cat klassieke stempels Denemarken 112 biz 
Lape (fins) semi-spec cat Finland 1996/7 kleur 216 bIz 
Rurik (eng ) spec brievencat Finland 1889-1960 96 bIz 
Gibbons wereldcatalogus paddestoelen op zegels 1997 
Gibbons spec cat Engeland (Concise) 1997 283 biz m boekjes 
MBA (hong ) cat Hongarye 1996 kleur 319 bIz 

16,— 
96,— 
44,— 
46,50 
42,— 
39,50 
72,— 

120,— 
27,50 
49,50 
37,50 
32,— 
45,30 
39,50 

AANBIEDING 
Facit semi-spec / cat Zweden 1996 kleur m stadspost 165 bIz 25,— 
Philex (duits) cat Duitsland/Geb 1996 kleur 573 bIz 

zakformaat met Michei-nummering slechts 7,50 
Postzegelplakkers Ideal topkwaliteit per 10 000 stuks 39,— 
Glasheldere hoezen voor NederI FDC per 100 ƒ 9,50, per 1000 80,— 

LPHVspec zegeis/stempels/bneven Liecht 1995 356 bIz kleur 37,50 
Chang (eng) stempelhandboek China 1872-1949 743 bIz 175,— 
Ma (eng ) spec cat China 1878-1911 202 bIz 135 — 
Walburn (eng ) cat voorafstempelmg (precancels) Canada 1996 56 bIz 32,50 
Glanzmann cat Eerstdagvluchten VR China/Hong Kong/Taiwan 300 bIz 75,— 
PPF (pools) cat Polen 1996 kleur 231 bIz 29,50 

spec cat Poolse Gebieden/stadspost 164 bIz kleur 29,50 
Philex (duits) zakcat Spanje 1996 kleur 176 bIz m FDC 7,50 
PCN handboek Nederland zegels w perforabe 303 bIz 48,50 
Vellinga handboek stempels Nederland 1667-1915 182 biz 55 — 
V d Hoven cat grootrondstempels Nederland 1996112 bIz 35,— 
V d Wart cat bijzondere stempels Nederland 123 bIz (1986) 20 — 

cat machinestempels Nederland 210 bIz (1992) 30,— 
Ramkemacat Weense uitgiften Indonesia 175 bIz (1990) 30,— 
Dai Nippon spec cat Indonesië 1945-1949 216 biz 35,— 

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6 - verzendkosten Orders tot ƒ 50,- alsmede levering aan nieu
we 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) -ff 070-3652227 

Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9 00-17 00, zaterdag 10 00-13 00 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

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 
Fax 050-3131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar en 

modeltreinen 

lenhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 
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FILATELISTISCHE 
Opgaven voor deze rubrieii in 
het juli/augustusnummer 
1997 moeten uiterlijk op 1 
juli aanstaande in het bezit 
zijn van de redactie van 'Phi
latelie', Klipper 2 , 1 2 7 6 BP 
Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dot de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
Ook zijn niet alle eveneroen
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 

• 5 en 6 juli: 
Wetteren (België). 
Weneriana 97, veertiende Week
end van de Filatelie. Thematische 
tentoonstelling met internationale 
deelneming. Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128. Voorverkoop 
emissie 'rozen van Redoute', spe
ciaal dagtekeningstempel. Inlich
tingen: K. Brocke, Baerdonck
straot 83,89230 Wetteren (Bel
gië). 
• 13 en 14 september: 
Brussel (België). Brussels 97, 
tentoonstelling georganiseerd 
door Pooskesen Philatelists. She
raton Airport Hotel, Zoventem bij 
Brussel. Co. 50 kaders. Handel uit 
België, Duitsland, Denemarken en 
GrootBrittannië aanwezig. Ope
ningstijden: op beide dagen van 
10 tot 18 uur (toegang] 00 f.). In
lichtingen: Pooskesen Philatelists, 
Brusselse Steenweg 78,83080 
Tervuren (België). 
• 17 t / m 21 september: 
Londen (GrootBrittannië). 
Autumn Stampex, nationale ten
toonstelling georganiseerd door 
het British Philatelic Centre. Busi
ness Design Centre, 52 Upper St., 
Islington, London NI. Nadere ge
gevens ontbreken. Informatie: 
107 Charterhouse Street, London 

; EC1M6PT (GrootBrittannië). 
<̂  • 2 6 , 2 7 en 28 september: 
_ Arnhem. GlobePost 100, jubi
z leumtentoonstelling ter gelegen
^ beid van het honderdjarig bestaan 
::: van de fiiotelistenvereniging' De 
^ Globe'. Sportcentrum Volkenhui
2 zen. Beukenlaan 10, Arnhem
X Noord. Duizend koders, verdeeld 
"■ over categorie 2 (400), categorie «O 3(300),propaaanda(150),ere

0 hof, buiten meaedinging, eenko
dercollecties en jeugd. Stands van 
PTT Post, NVPHliandelaren,Pn 
Museum en gespecialiseerde ver
enigingen. Openingstijden: op 

26/9 van 20 tot 23 uur, op 27/9 
van IO tot 18 uur en op 28/9 van 
10 tot 16 uur. Speciale envelop 
(bestellen: f 4.50 op giro 
2546699 t.n.v. penningmeester 
jubileumcommissie 100 jaar De 
Globe te Velp). Aanmelding/inlich
tingen: Secretariaat GlobePost 
;(?0, Schaapsdrift 93,6902 AC Ze
venoar, telefoon 0316524714. 
• 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 Dog van de Post
zegel Rotterdam. World Trade 
Center, Coolsingel. Ca. 400 ka
ders, handelarenstonds. Opening
stijden: op 10/10 en 11/10 van 
10tot18uurenop12/10van10 
tot 16 uur. Speciale envelop (be
stellen: f 3.50 op girorekening 
1543700 t.n.v. penningmeester 
DvdP, Oosterhout, o.v.m. naam en 
adres). Gratis catalogus. Inlichtin
gen: H.J. Polhuijs, Vincent van 
Goghstraot 19,2941 GW Lekker
kerk, telefoon 0180661550. 
Rotterdam. 36ste Dag van de 
Aerofilatelie georqoniseerd door 
'De Vliegende Hollander'. World 
Trade Center, Coolsingel. Openings
tijden: zie boven. Inlichtingen: 
J.D.H, van As, Dintel 22,2991 RC 
Borendrecht, telefoon 0180
614430. 

Rotterdam. Eerste Uechtenstein
Salon, tentoonstellinq georgani
seerd door de Nederlandse Vereni
ging van Verzamelaars van Post
zegels van het Vorstendom Liech
tenstein (NVPVL). Nadere informa
tie volgt. 
• 1 1 en 12 oktober: 
Almelo. Almelo 97, tentoonstel
ling georganiseerd door de Postze
gelvereniging Almelo ter gelegen
heid van het 65jarig bestaan van 
de vereniginq. Pius College, Siui
tersveldsingel 2. Openingstijden: 
op beide dogen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Fr. Krabshuis, Nieuw
straot 118,7605 AH Almelo, tele
foon 0546814952. 
• I I t / m 19oktober: 
'sGrovenhage. Haphilex 97, 
propagondatentoonstelllng ter ge
legenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Hoogsche Philate
listen Vereeniging en vijftigjarig 
bestaan van Pnilotelico Den Haag. 
PTT Museum, Zeestraat 82. Ope
ningstijden: op werkdagen van 10 
tot 17 uur, in de weekeinden van 
12 tot 17 uur. Inlichtingen:]. 
Groenendaol, Loon van Clingen
doel 103,2597 CC Den Haag. 
• 1 7 t / m 26 oktober: 
Moskou (Rusland). Moscow 97, 
internationale postzegeltentoon
stelling. Nadere informatie: 
BondsDureou (zie colofon Bonds
pagino's). 
• 18 en 19 oktober: 
Amsterdam., tentoonstelling ge
organiseerd door het Comité Dog 

van de Postzegel Amsterdam. Ge
bouw speeltuinvereniging Bilder
dijkporlc, Bilderdijkpork. Co. 50 
kaders. Postzegel en telefoon
koartenbeurs, verkoop Bondsen
velop Dog van de Postzegel 1997. 
Openingstijden: op beide dogen 
van 10 tot 17 uur. Toegang en ca
talogus gratis. Inlichtingen: H.J. 
Nijmeijer, telefoon 0206)20432 
(na 19 uur). 
• 2 3 , 2 4 en 25 oktober: 
Spijkenisse. Tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 40jarig be
staan van postzegelvereniging De 
Maasmona. CSG Blaise Pascal, Nij
verheidsstraat 2. Co 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 0181642573. 
• 2 4 , 2 5 en 26 oktober: 
Veldhoven. KempenPhila 97, 
tentoonstelling (categorie 3, pro
paganda, jeugd, eenkoderinzen
dingen) ter gelegenheid van het 
veertigjarig Destaon van de post
zegeldub GrootVeldhoven. Son
dervickcollege, 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
geringsHendriks, Zandberg 11, 
5508 DA Veldhoven, telefoon 
0402531242. 
• 7 , 8 en 9 november: 
HoogezondSappemeer. H

5 97, tentoonstelling (categorie 2) 
ter gelegenheid van het 45jarig 
bestaan van de vereniging Hooge
zandSoppemeer. 't Kielzog, Go
rechtOost 157. Ca 250 kaders. In
lichtingen en aanmeldingen: S. 
Tuin, Nieuweweg 115,9649 AC 
Muntendam, telefoon 0598
626447. Inschrijving sluit op 30 
aprin997 
• 15 en 16 november: 
Heerhugowoord. Reiger
post 1997, wedstrijdtentoonstel
ling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 25jarig bestaan van de fi
latelistenvereniging Heerhugo
woord en omstreken. Co 130 ka
ders. De Swon, Middenweg 178. 
Openingstijden: op 15/11 van 10 
tot 19 uur en op 16/11 van 10 tot 
17 uur. Vooraanmelding sluit op I 
mei 1997. Inlichtingen: J.P. Tesse
laar,Middenwea604,1704BS 
Heerbugowaord, telefoon 072
5714400. 
• 2 8 , 2 9 en 30 november: 
Monte Carlo (Monaco). Ten
toonstelling ter gelegenheid van 
zeven eeuwen Grimoldidynastie 
en 60 jaar postzegels in Monaco. 
Plaats: onbekend. Inlichtingen: Of
fice des Emissions de TimbresPos
te de Monaco, Monte Carlo (Mono
co). 
• 1 t / m 6 december: 
Buenos Aires (Argentinië). 

Mevifil 97, eerste internationale 
tentoonstelling van filotelistische 
AV en computersystemen, geor
ganiseerd aoor de Asociacién de 
Cronistas Filatélicos de la Argenti
na (ACFA) en onder patronaat van 
de Argentijnse posterijen. Infor
matie: Casillo cle Correos 1796, 
1000 Buenos Aires (Argentinië). 

1998 
• 28 en 29 maart: 
Leek (Gr.). Dag van de Jeugdfi
latelie 1998'm combinatie met de 
propogandatentoonstelling Noord
phila 98. Nienoordcollege. Inlich
tingen: R.J. Oberink, 050
5019547. 
• 1 8 en 19 april: 
Venlo. Philo 75 Venia, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegen
heid van het 75jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Philo Ven
lo. Maaspoort. Ca. 265 kaders. In
lichtingen: J. Vostermons, School
weg 55,5916 PK Venlo, telefoon 
0773518627. 
• 13 tot en met 21 mei: 
TelAviv (Israël). Israel 98, we
reldpostzeqeltentoonstellinqaeor
goniseerd door de Israeli Philatelie 
Federation in samenwerking met 
de Israëlische posterijen. Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter. Bondscommissaris: C.B. von 
Nugteren, Westerzicht 620,4385 
BWVlissingen. 
• 21 tot en met 24 mei: 
Donaueschingen (Duitsland). 
Sin '98, tentoonstelling (Rong 1) 
met deelneming uit Duitsland, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oosten
rijk en Nederland. Georganiseerd 
door de Bund Deutscher Philatelis
ten e.V.. Donauhallen. 1.250 ka
ders, 200 collecties. Inlichtingen: 
Bondsbureau (zie Bondspagina's). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 21 juni: 
Echt. Willie, Houtstraat 7,1316. 
Telefoon 0475486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 035
6831172. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.3017. 
Telefoon 0182396440. 
• 22 juni: 
Echt.StJoris,Cypresstraat58,9
13. Telefoon 0475483630. 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider
steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
• 23 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temoker de Bruïneweg 279, 
19.3022. Telefoon 026
3340331. 
• 28 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 035
6831172. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F, 

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

1316. Telefoon 0475591608. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig
stroot 3,10.3015.30. Telefoon 
0316529241. 
• 29 juni: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46,1016. Tele
foon 0206907434. 
• 5 juli: 
Gouda. Goudse Woorden, Cols
loon 100,13.3017. Telefoon 
0182396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 035
6831172. 
Putten. 'tVoorhuys, Voorthuizer
stroot 14,1017. Telefoon 033
2452484. 
• 1 2 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 035
6831172. 
Katwijk. Zwanenburg, tijd onbe
kend. Telefoon 0714024717. 
• 1 9 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 035
6831172. 
• 24 augustus: 
Kerkraiie. De Jreets, Koolheider
steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
• 31 augustus: 
Rotterdam. Groothondelsge
bouw (restaurant Engels), Sta
tionsplein 45,1016. Telefoon 
0512531175. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 26 juni: 
Londen (GrootBrittannië). 
IVereMPhillips, 101 New Bond 
Street, London W1Y0AS (Groot
Brittannië). 
• 1 7 juli: 
Londen (GrootBrittannië). 
5r/e/'il;oar/e/i. Phillips, 101 New 
Bond Street, London W1Y0AS 
(GrootBrittannië). 
• 2 4 juli: 
Londen (GrootBrittannië). 
iyere/(/.Phillips, 101 New Bond 
Street, London W1Y0AS (Groot
Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

17 juni: 
Actualiteit, twee postzegels van 8 
cent met een aansprekend octuee 



thema. Gelegenheidsvelletje van 
10 zegels. 
1 juli: 
Holland Promotion; zegels van 80 
en 100 cent (watersport en water
recreatie). Gelegenheidsvelletje 
van 10 zegels. 
5 augustus: 
Herdenkingen en maatschappelij
ke thema's (200ste geboortedag 
Schubert, 150 jaar Koninklijk In
stituut van Ingenieurs, 100 jaar 
Nederlands Astmacentrum Davos 
en Tuinbouw); 4 zegels van 80 
cent. 
2 september: 
Jongerenpostzegek, twee postze
gels van 80 cent. Gelegenheidsvel
letje van 10 zegels. 
7 oktober: 
Geboortepostzegek, velletje met 
tien zelfklevende postzegels van 
80 cent, speciaal voor geboorte
kaarten en brieven. 
12 november: 
Kinderpostzegels (thema: sprook
jes); drie zegels van 80f40 cent 

en een velletje van zes postzegels 
van 80140 cent (verkoopprijs: 
f7.20). 
November: 
Kortingzegel 1997; velletje met 
20 zelfklevende zegels. Waarde 
nog niet bekend. 

Nederlondse Antillen 

6 augustus: 
Munten; zegels van 85,175 en 
225 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorg (thema 'kinderen en 
muziek'); zegels van 40f 15, 
75+25,110H45 en 
225K100 cent. 
1 december: 
Kortingzegels; 35 en 150 cent. 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

31 iul i : 
Moskeeën; zes zegels (f 5.) en 
een velletje (f 2.50). 

9 oktober: 
UPAEPAmericai'ii 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 'Verzamelgebied België'. 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD 
'sGravenhage, telefoon 
0703307500. Infolijn: 
0703307575. 

Openingstijden: dagelijks van 
1017 uur, zaterdag, zondag 
en feestdagen 1217 uur; op 
25 december en 1 januari ge
sloten 
Van posthoorn tot telecom

municatiesatelliet: de ont
wikkeling van het berichten
verkeer van verleden naar 
toekomst. 

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

Permanente exposities 
• Hoe postzegek tot stand komen 
Ontwerpen, orukmoteriaal, 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, 
1852heden (sommige delen in 
bewerking gedurende 1997). 
• Collectie G. Buys 
Postwaardestukken Nederlands
Indië, Suriname en Curacao gespe
cialiseerd 18731912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali

seerd naar druk, papier en af
stempeling. 
• Colleée CD. Ricardo 
Japanse bezetting van Neder
landslndië, 19421945: Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en Ta
panoeli (wordt in de loop van 
1997 verwijderd en vervangen 
door een andere collectie). 
• Postzegek van Europa 
Alle postzegels van Europa onge
stempeld (sommige lanaen in be
werking). 
•Portret van PIT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu
nicatie en gelddiensten. 

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

COLLECT 
POSTBUS 6483 5 

2506 CE DEN HAAG 

S P E C I A A L V O O R D E 
M O T I E F V E R Z A M E L A A R 

D I E 
" D I E A L L E S A L H E E F T " 

RARITEITEN, KLEURPROEVEN, ONGETANDE UITGIFTEN, 
SPECIALE COVERS, MISPERFORATIES, LOKALE UITGIFTEN, 

DRUKFOUTEN, GOUD/ZILVER, ETC. 
■EEN KAARTJE IS VOLDOENDE OM GRATIS ONZE RIJK 

GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS TE O N T V A N G E N " 

VERGEET NOOIT MEER 
namen, gezichten, data, 
getallen, adressen, 
afspraken, jubilea, enz. 
OntdeK het geheim 
van een ijzersterk 
geheugen en hoe 
u o.a. vreemde 

Slecht 
geheugen? 
GRATIS PROSPECTUS 

mEfnoscHOOu Afd. ^ ^ 
talen veel sneller leertl Antwoordnr, 1044, 6000 VB Weert 

(Postzegel is 
met nodig) 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren 2. Planten 
3. Spoorw^en 4. Padvinderij 
5. Schepen 6. Lucfitx/Ruimtevaart 
7« Sdtilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan sooo verschillende velletjes) 

lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. BondsrepubUek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche X2 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 Z5l 45275 Fax: 0049 251 46718 

Veiling nr. 49 
wordt gehouden op 

zaterdag 
28 JUNI 1997 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 0725614153 
Fax 0725614132 

429 



NIEUW IN DE FIIAIEUE: DE OPEN KlASSE 
Interessant ofofuertodigf ARY CEELEN, EINDHOVEN 

De auteur van de nu volgende bijdrage nam enige tijd geleden 

in de nieuwe Open Klasse deel aan twee internationale 

postzegeltentoonstellingen. Hij zette zijn ervaringen op 

schrift en poogt hieronder te inventariseren welke 

mogelijkheden deze filatelistische noviteit biedt voor een 

nieuwe categorie exposanten. 

In 1996 deed ik mee in de 
Open Klasse van twee ten
toonstellingen 'over de grens': 
de Swiss Stamp Open in Winter-
thur (Zwitserland, eind augus
tus 1996) en de Motiva 96 in 
Osnabrück (Duitsland, eind 
september 1996). 
De Open Klasse (die in Ne
derland nog in ontivikkeling 
is) is bedoeld voor verzame
laars die wel hun collectie wil
len tonen, maar die niet on
derworpen willen worden aan 
de strenge reglementen van 
de wedstrijdklassen. 
Deze nieuwe klasse biedt de 
deelnemers aan tentoonstel
lingen de mogelijkheid om 
a. een bestaand thema beter 
uit te bouwen door middel van 
niet-filatelistische toevoegin
gen (zoals vignetten, foto's, te
keningen, prentkaarten, reke
ningen, knopen, munten, ge
droogde planten) en 
b. een onderwerp op te zetten 
zonder de bekende 'rode 
draad' te volgen of een 'plan' 
te maken; daarentegen kan de 
inzender met behulp van tek
sten, illustraties en filatelistisch 
materiaal geheel naar eigen in
zicht tot een afgeronde beeld
inzending met titel te komen. 
Anders gezegd: in de Open 
Klasse kan men van alles expo
seren, met als enige beper
king dat het toegevoegde niet-
filatelistische materiaal niet 

^ meer omvat dan een zeker 
=- percentage van de totale in-
~ zending. In Zwitserland is dat 
= verplicht vijftig procent, terwijl 
^ men in Duitsland maximaal 
™ vijftig procent aanhoudt. 

I GEEN ECHTE WEDSTRIJD 
= Of er materiaal van veel dan-

wel weinig waarde wordt ge-
Mfj bruikt speelt hier geen rol, 
"w" want de Open Klasse is geen 

typische wedstrijd. In deze 
klasse kan de verzamelaar zijn 
of haar 'hobby' tonen, en dat 
dan naar eigen inzicht en op

zet. Er is geen jury van filatelis
ten die scherp op de regle
mentering let, maar slechts 
een lekenjury van vier perso
nen. Zo'n jury kan bijvoor
beeld bestaan uit een kunste
naar, een mediaman of -
vrouw, een filatelist en een di
recteur. Dit viertal geeft zijn 
oordeel over de inzendingen 
in de bewuste klasse, en wel op 
basis van beeldweergave, origi
naliteit en kennis van het on
derwerp. Ook al gaat het dan 
niet om een wedstrijd pur sang, 
er worden doorgaans toch wel 
enkele prijzen toegekend. Dat 
maakt het mogelijk na te gaan 
welke inzendingen bijzonder 
gewaardeerd worden. 
Het lijkt er op dat opvallende 
en 'oogstrelende' inzendin
gen met veel kleurige toevoe
gingen en voorwerpen een 
grotere kans op een prijs heb
ben dan beschrijvende inzen
dingen zoals mijn collectie 
(Vliegen als een vogel - de geschie
denis van het zweefaliegen). Deze 
laatste collectie was aanvanke
lijk gebaseerd op de traditio
nele reglementering voor the
matische inzendingen, maar 
valt tegenwoordig in de Open 
Klasse, dankzij de toevoeging 
van ongeveer eentiende deel 
niet-filatelistische elementen. 
Het gaat om enkele foto's en 
vignetten, tekeningen van 
vleugelribben, schetsen van 
een thermiekbel, een tele
foonkaart en dergelijke tekst
ondersteunende zaken, die de 
'geschiedenis van het zweef-
vliegen' voor de beschouwer 
duidelijker en beter begrijpe
lijk maken; dit is ook de be
doeling van de Open Klasse. 

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 
Op de Siviss Stamp Open was in 
de Open Klasse (59 inzendin
gen, waaronder één Neder
landse) een opvallende inzen
ding te zien onder de naam 
Waldpflanzen. In deze collectie 

was op ieder blad naast de 
postzegels een gedroogde tak 
of bladeren van de behandel
de plant weergegeven. Dat viel 
op; de inzender kreeg een 
prijs van de lekenjury. Ook 
was er een bekroonde inzen
ding met als titel Männer und 
Frauen von und in Zürich met 
op vrijwel elk blad naast de 
postzegels en foto's een munt 
of penning waarop de bewus
te man of vrouw was afge
beeld. Ook zo'n inzending 
loopt in de kijker, met het ge
wenste resultaat. 
Een soortgelijk beeld zagen 
we trouwens ook op Motiva 96 
in Osnabrück (zesentwintig 
Open Klasse-inzendingen, 
waaronder één uit Neder
land): aardig bedachte inzen
dingen met toevoegingen van 
maximaal vijftig procent niet-
filatelistisch materiaal, collec
ties die een ander karakter 
aan een expositie geven dan 
de normale thema-, luchtpost, 
landen- of studieinzendingen. 

NIEUWE LICHTING 
Zoals gezegd: met de nieuwe 
Open Klasse wordt getracht 
een nieuwe lichting exposan
ten uit te dagen om deel te ne
men aan een filatelistische 
tentoonstelling. De deelne
mers zijn meestal thematische 
verzamelaars die zich geremd 
voelen door de strenge thema
tische 'plan'-regels en die in 
de Open Klasse hun onder
werp beter naar voren kun
nen brengen. Ook is het mo
gelijk om met een nieuw on
derwerp te komen, bijvoor
beeld als ze tot dusver onvol
doende filatelistisch materiaal 
bezaten en dit gemis kunnen 
aanvullen met niet-filatelisti
sche toevoegingen. 
Dankzij de Open Klasse kun
nen echter ook 'nieuwko
mers' meedoen, mensen die 
de thematische regels nauwe
lijks kennen, maar wel in staat 
en bereid zijn om 'hun' on
derwerp op een heel eigen 
wijze met filatelistisch en an
der materiaal te tonen. 

OVERWEGINGEN 
Een belangrijke vraag is hoe 
deze nieuwe vorm tentoon
stellingsklasse door de inzen
ders wordt gewaardeerd. Een 
greep uit de mogelijke stand
punten: 
- Er zijn enthousiaste filatelis
ten die de Open Klasse zien 
als een nieuwe startmogelijk-

Niet zo'n vreemde combinatie in een 
Open Klasse-inzending: postzegels èn 
munten met hetzelfde tnema 

held binnen de wat saaie op
zet van postzegeltentoonstel
lingen en exposities die men 
vaak als 'te wetenschappelijk' 
voor de gemiddelde verzame
laar beschouwt; 
- Er zijn ook verzamelaars die 
de Open Klasse niet erg seri
eus nemen; het bezwaar richt 
zich vooral tegen het in be
langrijke mate (de bewuste 
vijftig procent) toevoegen van 
niet-filatelistisch materiaal 
voor deze categorie 'hoeft het 
zo (nog) niet'; 
- Dan zijn er de verenigingsbe
sturen en tentoonstellingsor
ganisatoren die de Open Klas
se als een interessant experi
ment zien, een proef die kan 
uitwijzen of het mogelijk is 
een nieuwe generatie expo 
santen aan te trekken; 
- Sommige thematische expo 
santen vinden de Open Klasse 
overbodig; ze menen dat dt 
georganiseerde filatelie er be 
ter aan doet de strenge thema 
reglementering wat te versoe 
pelen door toe te staan dat ir 
geringe mate (maximaal tier 
procent) niet-filatelistisch ma 
teriaal in de collectie word 
verwerkt. 

UW REAGIE GRAAG! 
Het lijkt mij bijzonder nutti; 
als lezers van 'Philatelie' hui 
gedachten eens zouden willei 
laten gaan over de 'voors ei 
tegens' van de Open Klass« 
Met name is de vraag intere; 
sant of de Open Klasse ook ii 
Nederland kans op succe 
heeft. Eén ding is zeker: d 
tijd zal leren of deze nieuw 
mogelijkheid om collecties t 
exposeren toekomst heef 
Mocht dat niet het geval zij 
dan verdwijnt de Open Klass 
vanzelf wegens gebrek aan ir 
zenders... 

Ary Ceelen, Eindhoven 



SAMENSTELLING- A. BOSMAN, POSTBUS 6 9 9 4 , 6503 GL NIJMEGEN 
EN DRS, J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1 0 6 5 , 6801 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 
Argenrinië 
Een bijzondere brief
kaart werd uitjgegeven 
na hetbekendworden 
van het resultaat van een 
fotowedstrijd. De waar
de-indruk (50 c.) toont 
een inlandse vogel: de 
toekan. Onder de vier 
adreslijnen het embleem 
van de post en de tekst 
Correo Argentina. 
Op de adreszijde staat 
op plaats van de deel-
streep nu een drieregeli-
ge teKst met de reden 
van de uitgifte en op de 
keerzijde een afdruk van 
de met de eerste prijs be
kroonde foto van Elisa
beth Maya - het strand 
van Mar del Plata bij 
nacht - in het formaat 
van 105x105 mm. 

Barbados 
Een luchtpostblad werd 
uitgegeven met een ze-
geïafdruk (65 c.) van het 
cruise-schip Windward. 
Links op de adreszijde is 
een vergrote afbeelding 
van de zegelafdruk te 
zien. 

lais van Paul Delvaux. 

China (Taiwan) 
Op 12 maart jl. werd 
een briefkaart in de serie 
Damestic Postal Cards 
uitgegeven die NT$ 2.50 
kost. De zegelafdruk 
toont een mandarijn
eend, één van de ontwer
pen voor de serie postze
gels 'Geluksdieren'. 

China (Volksrepubliek) 
Eind 1996 werden vier 
bijzondere briefkaarten 
uitgegeven met afbeeldin
gen van Mao Tse Tung. 
De serie kaarten werd 

torische plaats van de 
vereniging van boeren 
en het bronzen stand
beeld van Mao. 
Twee briefkaarten zijn 
bestemd voor binnen
lands postverkeer (15 f.) 
en de beide overige voor 
het luchtpostverkeer met 
het buitenland (230 f.) 

Twee briefkaarten wer
den uitgegeven ter gele
genheid van het 'XXXIste 
Internationale congres 
voor militaire artsen' en 
d e ' 130ste verjaardag 
van de geboorte van dr 
Sun Yat-sen'. De zegelaf-

lelgië 
Dp 21 april jl. versche
len in de reeks Metro-
)riefkaarten twee nieuwe 
ixemplaren. Beide kaar-
en kosten 17 Bfrs. Links 
>p de adreszijde van de 
aarten zijn metro-sta-
ons afgebeeld en op de 
;egelafarukken vinden 
/e dezelfde afbeeldin-
|en terug. Op de eerste 
aart is riet station Cle-
lenceau, naar het kunst-
'erk van Joseph Willaert 
iet de titel Promenade, 
fgebeeld. De tweede 
aart toont het station 
eurs naar het kunstwerk 
^os vieux trams bruxel-

verpakt in een omslag 
waarop een verklarende 
tekst in Chinese karakters 
en de Engelse taal is 
aangebracht en waarin 
tevens de reden van de 
uitgifte is vermeld. 
Op de zegelafdrukken 
(15 f.) zien we 'Mao in 
zijn jeugd', 'Mao op mid
delbare leeftijd', 'Mao in 
latere jaren' en tenslotte 
'Mao op oudere leeftijd, 
gezeten in een stoel'. 
De keerzijde van de 
kaarten toont achtereen
volgens afbeeldingen 
van het geboortehuis van 
Mao, de school die hij 
als kind bezocht, de his-

drukken zijn afgestemd 
op de aanleiding van de 
uitgiften. 
De Driefkaarten tonen 
links op de adreszijde 
bovengenoemde tekst en 
daaronder afbeeldingen 
in kleur van respectieve
lijk een buste met ver
schillende arbeidsterrei-
nen van de artsen en een 
gedachten isplaats van dr 
Sun Yat-sen. 

Denemarken 
Expresenveloppen [Sky-
pak's) zijn uitgegeven in 
zes verschillende forma
ten tegen diverse prijzen, 
afhankelijk van de be

stemming. Op de voor
zijde staan verschillende 
teksten: furdiq frankeret 
(port betaald), opgave 
van de bestemmingen en 
mededelingen over ver
voer en gegarandeerde 
aflevering. Linksboven 
een deel van een land
kaart met daarop in een 
cirkel aangegeven de 
bestemming en een twee-
regelige tekst over het 
gebruik in het Deens en 
daaronder de opgave 
van het formaat van de 
envelop met het embleem 
van de internationale ex
preskoeriersdienst 
JET/POST. Over de ge
hele voorzijde is een af
beelding van de wolken
hemel in wit en blauw 
aangebracht. 
Op de achterzijde een 
omvangrijke tekst met het 
doel het gebruik van de 
internationale koeriers
dienst te bevorderen. 
De bijzonderheden zijn: 
o. formaat 
330x240 mm, bestemd 
voor landen van de Eu
ropese Unie, maximum-
gewicht 250 gram, prijs 
295 k., 
b. formaat 
400x300 mm, bestemd 
voor landen van de Euro
pese Unie, maxim umge
wicht 1 kilo, prijs 395 k., 
c. formaat 
330x240 mm, bestemd 
voor Noord Amerika en 
Europa (zonder EU), 
maximumgewicht 250 
gram, prijs 325 k., 
o. formaat 
400x300 mm, bestemd 
voor Noord Amerika en 
Europa (zonder EU), 
maximumgewicht 1 kilo, 
prijs 495 k., 
e. formaat 
330x240 mm, bestemd 
de rest van de wereld, 
maximumgewicht 250 
gram, prijs425 k. 
t. formaat 400x300 mm, 
bestemd de rest van de 
wereld, maximumge
wicht 1 kilo, prijs 575 k. 

Duitsland 
In de serie 'geïllustreerde 
briefkaarten' zijn in het 
eerste kwartaal van dit 
jaar vijf nieuwe exempla
ren uitgegeven. De fos-
forbalk staat links naast 
de waarde-indruk; de 
kaarten zijn genummerd. 
; / P 7 708500-mot ief 
Hoop schenken met een 
afbeelding van moeder 
en kind uit Latijns-Ameri-
ka; 

2 / 9 7 708500-mot ief 
Nordlingen im Ries met 
een luchtfoto van de stad 
Ries; 
3 / 9 7 5 8 5 0 0 - m o t i e f 
Einkaufen in der Altstadt 
- Rathauspassage Ebers
walde met een afbeel
ding van de oude stad; 
4 / 9 7 5 8 5 0 0 - motief Ter-
re des Hommes met een 
afbeelding van een jon
gen uit Latijns-Amerika; 
5 / 9 7 58500-mot ie f 
Óbing met een over
zichtsfoto van het recre
atiegebied Obing met 
gezicht op het meer en 
de kerk. 
Ter gelegenheid van Na-
posta 9 / , de tentoonstel
ling die van 7 tot en met 
11 mei in Stuttgart werd 
gehouden, is een brief
kaart uitgegeven met als 
zegelbeeld de Duitse Eu
ropazegel van 80 pf, 
een motief uit het sprook
je van Wilhelm Hauff. De 
uitgiftedatum was 5 mei. 

Finland 
In Finland verschenen 
vier voorgefrankeerde 
maximumkaarten (num
mers 34 tot en met 37) 
met afbeeldingen van 
zeilschepen, getekend 
door de kunstenaar As
ser Jaaro. Ze werden uit
gegeven op 19 mei jl. 
onder het motto' 'De we
reld van deze afbeeldin
gen verenigt het verleden 
en het heden'. De prijs 
van de kaarten is 28 m. 
De thema's, conform het 
uitgegeven postzegel
boekje, zijn Suomen 
Joutsen, Sigyn, Merikok-
ko en JacoDstads 
Wapen. De verkooppe
riode met de code 
97046 loopt tot 31 de
cember 1997. 

Alweer een paticulier = 
postwaardestuk: een ^ 
geïllustreerde briefkaart s; 
uitgegeven door het Fin- ™ 
se Rode Kruis. Van deze 2 
kaart zijn waarschijnlijk x 
10 ó 15 verschillende ^^— 
versies in omloop, die i 04 
zich van elkaar onder- ^ • 
scheiden door de foto's 
op de beeldzijde. Het 
thema is Pasen/Lente; de 
prijs 7 m. 



Korea (Zuid) 
Het paavindersembleem 
met tijgerkop voor een 
gestileerd berglandschap 
is de afbeelding van de 
waarde-indruk (120 w.) 
op een bijzonder brief
kaart, die is uitgegeven 
ter gelegenfieia van de 
zeventiende Asiatic-Paci
fic Jamboree Korea 
1996. Deze tekst staat 
op de briefkaart in het 
Koreaans en het Engels 
en ook een afbeelding 
van het embleem van de 
padvinderij en het mo
derne scouting. 

Maleisië 
Op een luchtpostblad 
staat in de waarde-in
druk (50 c.) een exoti
sche vogel afgebeeld. 
Links doorlopend op 
twee van de drie delen 
van het blad laat een 
foto een deel van het na
tionale park zien met 
daarbij een Bengaalse 
tijger en enkele apen, die 
in dot park leven. 

Rusland 
In Rusland verschenen 
vier enveloppen bestemd 
voor binnenlands post-
verkeer (geen waarde
indruk maar letter A) die 
gedrukt werden in Frank
rijk en zijn uitgegeven ter 
gelegenheid van het 
850-jarig bestaan van 

denking van de 125ste 
geboortedag van de 
Kunstkenner en impressa-
rio Sergei P. Djagilew 
(1872-1929), waarvan 
de zegelafdruk (650 r.) 
het portret van ae kunst
kenner toont. De kaart 
heeft een oplage van 
40.000 stuks. Links op 
de adreszijde zien we 
een balletscène. De kaart 
is in offset gedrukt. 
Op 12 maart jl. werden 
twee bijzondere envelop
pen uitgeg^even. De eer
ste herdenkt de 150ste 
geboortedag van de kin
derarts Nil Federowitsch 
Filatow, die leefde van 
1847-1902. Het portret 
van de arts, de esculaap 
en 950 r. vormen de 
waarde-indruk. Links op 
de adreszijde van de en
velop een zien we een 

l*r^ 
i .^^^^rltÊ^BÊ^^^M 
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de stad Moskou. Drie 
stuks tonen een afbeel
ding van een plein in de 
stad en de vierde de 
'Christus Verlosser'-kerk. 

Op 4 maart jl. was er de 
uitgifte van een kaart ter 
gelegenheid van de her

afbeelding van de Fila-
tow-kinderkliniek in Mos
kou. 

De herdenking van de 
honderdste geboortedag 

van de wapenconstruc-
teur G.S. Schpagin was 
aanleiding voor de uit
gifte van de tweede en
velop (950 r.). De waar-
de-inciruk toont zijn por
tret met meetattributen. 
De afbeelding, links op 
de adreszijde, bestaat uit 
een hand met een door 
Schpagin uitgevonden 
machinepistool. 

Slowakije 
Twee bijzondere enve
loppen voor verzending 
van post naar het buiten
land werden naar aan
leiding van twee verschil
lende gebeurtenissen uit
gegeven. Beide envelop
pen kosten 9 k. per stuk, 
hebben een formaat van 
161x115 mm. en als 
thema respectievelijk 
veertig jaar televisie in 
Slowakije en de vijfenze
ventigste geboortedag 
van Alexander Dubcek. 

Tsjechië 
Twee briefkaarten van 
4 k. zijn uitgegeven ter 

m ii 
!1 1 
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gelegenheid van het be
zoek van de Paus van 
25-27apri l 1997, re
spectievelijk de interna
tionale postzegeltentoon
stelling in Keulen van 18-
2 0 a p r i l l 9 9 7 . 
Links op de kaarten staat 
het embleem van de Paus 
en van de postiljon met 
posthoorn te paard. 

Zweden 
Op 11 november 1996 
verschenen in Zweden 
drie briefkaarten zonder 
waarde-aanduiding 
maar wel met - in bonte 
kleuren - de tekst 'Port 
betaald'. Verder is de 
tekst 'Briefkaart met port, 
gereed voor verzending 
en betaald' op de kaar
ten aangebracht. De 
briefkaarten zijn ver
vaardigd in het formaat 
180x125 mm en ze zijn 
van een nummer voor
zien. De ene kaart toont 
een afbeelding van een 
gedekte tafel met een ap
pellekkernij en een re
cept om deze lekkernij 
zelf klaar te maken, de 
andere kaarten laten een 
ijskristal en een boom 
bedekt met sneeuw zien. 
De kaarten kosten 10 k. 
per stuk. 
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I N K O O P V E R K O O P 
COLLECTIES / PARTIJEN / LOSSE ZEGELS 

POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 

FDC's (Ned. / Buitenland) LUCHTPOSTBRIEVEN 

MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 

MAXIMUMKAARTEN 

Vraag kavellijst - Mancolijsten welkom 

Openingstijden: Di - Vr 10-18 uur Za tot 16 uur 

Hugo de Grootstraat 5B - 7942 HA Postbus 187 - 7940 AD MEPPEL 
Tel: 0522-240837 / Fax: 240972 

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

¥̂ÄN VLIET 
Wij 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 voorroadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH Fa. Van VLIET Geopend do/vr. 14.00-17.00 
Ugchelseweg 50 zot. 10.00-16.00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 
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grote sortering  kwaliteit  lage prijzen 

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

landen 
Nederland en overzeese gebiedsdelen, België, 
WestDultsland/Berlijn, D.D.R., Denemarken, 
Engeland, Faröer, Finland, Aland, Frankrijk, 
Groenland, Hongarije, Ierland, Indonesië, 
Israël, Kanaaleilanden, Liechtenstein, 
Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, 
Partijen/verzamelingen, rep. Suriname, 
Vaticaan, Verenigde Naties New York/Genève/ 
Wenen, Zweden, Zwitserland 

motieven 
auto's/fietsen/motoren/vervoer, bekende 
personen, bloemen, dieren, gezondheidszorg, 
honden, jaar van 't kind, katten. Kerstmis, 
Pasen, religie, klederdrachten/uniformen, 
landkaarten, muziek/dans, paarden, 
paddestoelen, postzegel op postzegel, 
rode kruis, ruimtevaart, schepen, 
schilderijen, scouting, sport, telecommunicatie, 
treinen, UPU, vissen/schelpen/zeedieren, 
vlaggen/heraldiek, vliegtuigen/ballonnen/ 
zeppelins, vlinders, voetbal, vogels, 
wintersport. Walt Disney 
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de venrayse 
postzegelhandel 

Julianasingel 1  5802 A S Venray 
tel./fax; 0478  531717 priialijsten/bestellingen 

tel. 0 4 7 8  5 8 6 3 0 1 winkel 
)!a)||eMv>|  Sujjeijos eiojS  uazfiJd a 

(D 

6«^ 

Pzh. N. de Neef N E D E R L A N D & O . G 
Diversen Nederland & O.G. (NVPH) 

PI Nederland postfns, partij complete 
postfrisse uitgiften alle verschillend, 
met een totale cat wrd. van tenmin

ste ƒ 500,- voor slechts ƒ 89,— 

P2 Idem van de Ned Antillen 
voor slechts ƒ 69,— 

P3 Nederland, 100 blanco FDC's 
allemaal verschillende voor slechts 

ƒ39 ,— 

P4 Nederland, alle combinaties 
uit de aut boekjes 1 t/m 5 
(cat waarde ƒ 199,-) 
postfns voor slechts ƒ 45,— 

P5. Nederland, alle combinaties 
uit de zomer- en r k boekjes 
29 t/m 41 (cat wrd ƒ517,-) 

postfns voor slechts ƒ 129,— 

Nederland 
1 
84/6a 
296/99 
300/04 
318/22 
323/24 
325/26 
350/55 
374/78 
392/01 
402/03B 
469/73 
495/99 

29,— 
3,50 
4,50 
3,00 
4,50 
2,50 
3,50 
3,75 
2,00 
2,75 

150,00 
1,90 
2,25 

500/03 
508/12 
513/17 
538/41 
592/95 
774/76 
854 
886/88 
1232/35 
1262/65 
1275/78 
Dienst 
20/58 

netjes gebruikt 
1,90 
1,90 
3,75 
3,50 

47 50 
7,50 

20,00 
5,40 
0,75 
1,00 
1,00 

42,00 

Nederland 
series postfris 
106 
293/95 
404/27 
443/48 
474/86 
495/99 
504/05 
508/12 
538/41 
549 
556/60 
561/62 
563/67 
588/91 
592/95 
465/34b 
676/80 
681/82 
713/14 
720/21 
722/26 
729/30 
731/35 
736/37 
745/46 
812/5 
836/8 
840/1 
842/6 
901/5 
920/4 
927/9 
932/6 
965/9 
975/7 
1043/5 
1055/57 

10,00 
15,00 

1,50 
0,75 

90,00 
5,00 
1,75 
5,75 

13,50 
1,80 

72,50 
9,00 

24,50 
8,25 

69,50 
14,50 
11,50 
39,00 

0,80 
0,80 

13,00 
1,60 
7,75 
3,00 
2,40 
0,75 
0,45 
0,35 
0,75 
1,25 
1,50 
1,30 
1,80 
2,25 
0,90 
1,25 
0,80 

jaargangen en 
blokken postfris 
578/00 133,00 
601/16 
617/40 
655/70 
671/87 
688/06 
707/19 
736/51 
752/63 
784/10 
811/35 
836/53 
854 
855/75 
876/99 
900/17 
918/36 
937 
963/82 
983 
984/00 
1001 
1002/23 
1024 
1025/41 
1042 
1064/83 
1107 

52,50 
42,00 
45,00 

103,00 
45,00 
27,00 
34,00 
12,00 
14,50 
3,50 
4,25 

26,00 
5,75 

15,50 
9,50 
6,75 
6,00 
7,75 

12,50 
7,50 

10,00 
9,00 
5,00 
7,75 
7,50 
9,00 
2,25 

vervolg series 
1059/62 
1098/02 
1098/02a 
1307/08b 
1489X 
Dienst 
44/58 
overige op aan
vraag 

1,35 
2,40 
2,60 

17,50 
7,50 

13,00 

äestellingen b v k schrijftelijk (boven ƒ 100,-franco) Tel 0523-614978 (zat., maan-
Jag/dinsdag van 11 00-22 30 uur). Bij vooruitbetaling op giro 4335822 korting 2% 
)f 4 % boven ƒ 500,-. Gratis prijslijsten op aanvraag van Nederland, Ned. Antillen, 
^ruba, Suriname, Rep Sunname en Indonesië 

Pzh N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA Den Haag 

Tel. 070-3625263 Fax 070-3625415 
Openingstijden : doAr 9.00-17.00 za 10.00-15.00 

Komt U ook op 
Donderdag 19 Juni, 
Vrijdag 20 Juni of 
Zaterdag 21 Juni 

op onze 
OPRUIMDAGEN 

naar ons kantoor ? 

Onze achter(voorraad)kamer puilt uit!! 
We hebben meer dan 1100 dozen 

(Ja,U leest het goed : Elf honderd !!) plus 
vele honderden verzamelingen,stockboeken voorradig. 

De eerste 25 bezoekers die een verzameling of 
partij kopen van min FL 100.- ontvangen bij inlevering 
van onderstaande bon een doos,met veel motiefzegels 
van de wereld (winkelwaarde fl 50.-) GRATIS !! 

Een willekeurige greep uit de beschikbare 
partijen en collecties tegen opruimprijzen : 

Hongarije: 
leuke postfrisse series + blokken in insteekboek 

van FL 225.- voor FL 175.-
Engelse en Franse Koloniën : 

postfrisse series van veel gebieden ; leuke koop 
van FL 225.- voor FL 195.-

Wereld: 
gestempelde blokken in 3 insteekböeken 

van FL 150.- voor FL 120.-
Korea: 

gestempeld,veel leuk motief 
van FL 60.- voor FL 50.-

Motief collectie: 
diverse motieven in 25 insteekböeken 

van FL 750.- voor FL 650.-

WAARDEBON 
Bij aankoop van een verzameling of partij 
van min. FL 100.- ontvangt onderstaande 

bij inlevering van deze waardebon 
een doos motiefzegels (tw.v. FL 50.-) GRATIS. 

Naam: 
Straat: 
Woonplaats : Tel: 
Interessegebied(en): 433 
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Etat Indépendant du Cor)go snel zegels na erkenning door UPU 

AMERIKAANSE 
VERRASSING [1] 
Buitenlandse filatelisti
sche tijdschriften die je 
hier niet zo vaak tegen
komt kunnen opmerkelij
ke verrassingen opleve
ren. Neem American 
Philatelist, zogezegd het 
Amerikaonse Bondsblad. 
Wij hier denken dan dat 
zo'n blad zich in hoofd
zaak met de filatelie van 
het eigen, toch al zo gro
te continent bezig houdt. 
Niets is minder v/aar. 
Het februarinummer van 
dit voor een deel in kleur 
uitgevoerde blad biedt 
bijvoorbeeld een uiterst 
informatief artikel van 
Harry Wilcke over de 
eerste emissies van de 
Vrijstaat Congo en de 
geschiedenis van het ont
staan van dat land. Juist 
nu dit gebied  dat het 
momenteel door een af
schuv/elijke burgeroorlog 
geteisterde Zaïre omvat 
zo in het nieuws is blijkt 
de koloniale geschiede
nis van wat later Belgisch 
Congo zou worden rieel 
actueel te zijn. 
Aanvankelijk was deze 
kolonie een particuliere 
aangelegenrieid van de 
Belgische koning Leopold 
II, die slim genoeg was 
om dat particuliere be
drijf om te zetten in wat 
hij de Etat Indépendant 
du Conga noemde, een 
staat die na de erken
ning door het Berlijnse 
Congres van 1885 ter
stond toetrad tot de We
reldpostvereniging (UPU) 
en dus ook eigen postze
gels moest hebben. Om
dat men haast had wer
den de modellen van 
drie eerder uitgegeven 
Belgische zegels met het 
portret van de koning 
gebruikt, die een beetje 
werden aangepast. 
In 1908 droeg Leopold 
de onafhankelijke 
Congostaat over aan 
België, dat de toen lo
pende postzegels over
drukte met de tekst Con
?o Beige, want pas in 

910 werd ook de Con
go tweetalig. 

AMERIKAANSE 
VERRASSING [2] 
In hetzelfde nummer van 
het Amerikaanse blad 
vinden we een uitvoerig 
artikel van M. Hardjasu
darmo over de post in 
het voormalig Neder
landslndië voor de 
komst van de postzegels 
in 1864. Het bevat 
mooie afbeeldingen in 
kleur van binnenlandse 
en overzeese brieven en 
stempels. 
In het maartnummer pre
senteren de Amerikanen 
een uitvoerig jgedocu
menteerd artikel van een 
hier vrijwel onbekende 
naoorlogse tragedie. 
Het betreft de jaren di
rect na het einde van de 
oorlog, toen veel joden 
die aan liquidatie in de 
Duitse concentratiekam
pen waren ontkomen 
naar Palestina wilden. Ze 
werden door de Britten 
opnieuw in kampen op
gesloten, ditmaal op Cy
prus. Van daaruit ont
stond een vrij druk post
verkeer, ten dele gefran
keerd met postzegels van 
Cyprus, ten dele ook ver
voerd langs smokkelwe
gen die naar de nieuwe 
staat Israël leidden. De 
auteur van het artikel, 
Harvey M.Karlen, geeft 
aan de hand van vele il
lustraties een indringend 
beeld van deze episode 
uit onze jongste geschie
denis. 

Bondsblad kandidaten 
voor de functie van 
Bondsvoorzitter zich op 
bijna paginagrote adver
tenties door commissies 
van aanbeveling laten 
presenteren. Waar het in 
Europese landen vaak 
een heksentoer is een 
enigermate geschikte 
kandidaat te vinden, zijn 
in de Verenigde Staten 
ambitieuze filatelisten 
kennelijk bereid om een 
echte verkiezingscam
pagne te financieren! 

KWARTAALBLAD: DERDE 
NUMMER IS UIT 
Het derde nummer van 
het nieuwe Belgische 
blad Kwartaalblad voor 
Filatelie gaat in een arti
kel van R. van Rompay in 
op de ontstaansgeschie
denis van de eerste Bel
gische briefkaarten 
Twee jaar nadat Oosten
rijk de primeur had van 
deze nieuwe vorm van 
correspondentie volgde 
België in 1871. Fraai 
geïllustreerde kaarten 
met op de adreszijde een 
allegorische voorstelling 
plus een afdruk van de 
toen in omloop zijnde 

VERVALSINGEN IN TREK 
Filatelisten zijn toch ei
genlijk een merkwaardig 
soort verzamelaars. Ter
wijl in de kunstwereld 
een vervalsing, hoe mooi 
en artistiek op zichzelf 
ook, nauwelijks waarde 
heeft worden voor 'klas
sieke' vervalsingen van 
postzegels vaak aardige 
bedragen betaald. Het 
gaat dan om vervalsin
gen die bedoeld waren 
om de verzamelaars op 
te lichten. Vervalsingen 
van postwaarden ten 
nadele van de posf zijn 
al helemaal gewild bij de 
verzamelaars. 
Nu is het namaken van 
postzegels vandaag de 
dag lang niet meer zo 
rendabel, ook al zijn de 
technische mogelijkhe
den tegenwoordig uitge
breid, niet duur en veel
vuldig voorhanden. Het 
probleem is dat de mees
te postadministraties zelf 
de afzet van postzegels 
in handen hebben en het 
voor vervalsers dus 
moeilijk is afnemers te 
vinden die niet  zoals 
de meeste grootverbrui
kers  heel gemakkelijk 
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American Philatelist aandacht voor 'postzegelloze' poststukken 
van NederlandsIndie De post in NederlandsIndie 

AMERIKAANSE 
VERRASSING [3] 
Opmerkelijk is tenslotte 
dat in het Amerikaanse 

Kwartaalblad voor Filatelie interessante bijdrage over eerste Bel
gische briefkaarten 

te traceren zijn. 
Zo niet echter in Frank
rijk, waar de verkoop 
van postzegels aan parti
culieren in belangrijke 
mate via de tabacs ver
loopt Door de jaren 
heen hebben vervalsers 
daar dan ook vaak lang 
niet slecht gemaakte val
se fronkeerzegels op de 
markt gebrocrit. In het 
begin van dit jaar heeft 
de Franse recherche 
weer eens een grote ver
valsingsbende opgerold. 
Het was gebleken dot 
sommige wederverko
pers van postzegels be
langrijk minder hadden 
omgezet dan gebruike
lijk was; ongeveer tezelf

(cijfer)postzegel van 
5 centimes waren aan
vankelijk alleen geldig in 
het binnenlands verkeer. 

dertiid werden door de 
post Drieven met verval
ste zegels onderschept. 
Een aantal tabakshande
laren werd aan de tand 
gevoeld en een complete 
bende  inclusief twee 
drukkerijen  kon wor
den opgespoord. 
Ofschoon de valse ze
gels niet in diepdruk (zo
als de echte), maar in 
offset waren vervaar
digd, waren de vervals
ingen (inclusief lumines
cerende balken) en tan
ding van een verrassend 
goede kwaliteit Niet 
minder dan 700.000 ze
gels, in vellen die iden
tiek zijn aan de originele 
 inclusief de velrandtek
sten met nummeringen 
en dateringen  konden 
in beslag worden geno
men. 

Bij een eerdere, soortge
lijke vervalsingszaak in 
1991 waren wel de we
derverkopers, moor niet 
de makers van de valse 
zegels opgespoord. De 
Franse post en de recher
che zijn dan ook heel te
vreden met het nu be
haalde resultaat. Ook de 
filatelisten trouwens, die 
nu op jacht kunnen gaan 
naar de duizenden ze
gels van 3 f. in het type 
Marianne de Briat die 
echt gebruikt werden 
want die worden wel wat 
waard 

PREMIER HAD GELD 
NODIG 
Ten slotte nog een schan
daaltje uit Australië. 
Daar is een voormalig 
eerste minister van een 
van de deelstaten (West
Australië, 19831988) 
wegens het verduisteren 
van een bedrag van 
122 585 Australische 
dollars tot drie jaar ge
vangenis veroordeeld 
Hij werd meteen ontsla
gen als Australisch am
bassadeur in Ierland en 
moest ook een ridderor
de inleveren De oudpo 
liticus WGS tot zijn daad 
gekomen omdat hij geld 
nodig had voor zijn col
lectie klassieke Australi
sche postzegels Aldus 
een bericht in Gibbons 
Stamp Monthly van mei 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Een klein artikel over 
kerst en nieuwjaarsze
gels van China en Jopar 
is te vinden in het decern 
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bernummer van de filate
listenvereniging Hoojge-
zand-Sappemeer, als 
onderdeel van een ru
briek gelegenheidsze-
gels. 

Een brief, in 1864 van 
Engeland naar Neder
land verzonden over 
Frankrijk, staat beschre
ven in Grunopost van de 
filatelistenvereniging 
Groningen van januari. 
Het bijzondere van de 
brief is het tarief van 6 
penny's. Dat heeft be
staan van 1857 tot okto
ber 1864, toen het brief-
tarief (dat voor de nor
male verzendweg 8 pen
ny's bedroeg) werd ver
laagd tot 3 penny's. 

In de Tweede Wereld
oorlog heeft Zuid-Afrika 
in hetradervan papier
besparing postzegels in 
klein formaat uitgege
ven: de zogenoemde 
oorlogs- of Bantamze-
gelsvan 1942-1944. De 
filatelistenvereniginq 
Amersfoort wijcft in net 
januarinummer een klein 
overzicht aan deze ze
gels. 

De Gezette van de Fila
telie (filatelistenvereni
ging Gent) meldt in het 
januarinummer het einde 
van een tijdperk. Daar
mee wordt gedoeld op 
het besluit van de Britse 
posterijen de ma/7 niet 
anger over zee naar 
Oostende te vervoeren, 
Tfiaar voortaan gebruik 
te maken van de Kanaal-
unnel. Het blad neemt 
de gelegenheid te baat 
3en kort overzicht te ge-
^en van de geschiedenis 
ran dit postvervoer, dat 
al in 1683 een contractu
re basis vond in een 
overeenkomst tussen de 
Jritse posterijen en Taxis, 
v̂ et een reeks van 
cheepsafbeeldingen en 
tempelmodellen wil de 
chrijver de lezer uitda-
)en op zoek te gaan 
laar noq meer materi-
.al. ^ 

'ony Express Post is de 
tel van een stukje in het 
sbruarinummer van 
hema, het blad voor 
lematische verzame-
aars. Het gaat om een 
an de bijzondere wijzen 
an postvervoer, die in 
it blad worden belicht. 
Ie Pony Express heeft in 
860 en 1861 anderhalf 
aar gefunctioneerd, tot-
at San Francisco een te-
igraafaansluiting kreeg. 

Het Westen van de Ver

enigde Staten beschikte 
in die tijd nog niet over 
een georganiseerde 
postdienst. Een particu
liere onderneming sticht
te derhalve een paarden-
post tussen San Francis
co en St. Joseph aan de 
Missouri, een traject 
waarvoor tien dagen 
stond. Om de dienst te 
kunnen rijden waren 
190 wisselploatsen en 
tachtig ervaren ruiters 
nodig. De dienst, die on
der moeilijke en gevaar
lijke omstandigheden 
werd gereden, was - zo
als uiteindelijk zou blij
ken - ondanks de hoge 
tarieven sterk verliesge
vend. 

De verzamelaars in Bel
gië klagen net als wij 
over gebrek aan service 
van ae post. Op brief ko
men veel zegels bescha
digd aan; ze zijn zo 
goed als allemaal slecht 
of vies gestempeld of met 
strepen ontwaard. Wan
neer je als busmess unit 
je waren wilt verkopen 
moet toch in de eerste 
plaats rekening worden 
gehouden met de wen
sen van de klont, zo is te 
lezen in februarinummer 
van Het Dijkenaartje 
(postzegelvereniging Be-
gijnencfijk). 

Eind 1996 verscheen in 
Athene een prachtig 
boek: The Revenue 
Stamps of Crete (1875-
1913) door A.C. Pa-
poioannou & R.M. Feen
stra. De publikatie be
handelt de fiscale zegels 
en het fiscale papier van 
het Griekse eiland Kreta. 

Het boek is op een wel 
heel aparte manier uitge
geven: als een particufie-
re uitgave. De Cretabank 
heeft net namelijk als re
latiegeschenk in een 
schitterende editie loten 
verschijnen, geschreven 
door twee erudiete ken
ners van de Griekse fila
telie in het algemeen en 
die van Kreta in het bij
zonder. 

Het voorwoord in het 
boek geeft zuiver aan, 
dat juist de fiscale bena
dering van de filatelie 
van het eiland ook histo
risch zo interessant is. Er 
zijn namelijk in de rela
tief korte periode die het 
boek bestrijkt zes be
stuurswisselingen ge
weest, waarbij in elke 
episode eigen zegels zijn 
gebruikt, hfet is daardoor 
Buitengewoon boeiend 
de verschillende typen te 
bestuderen en te verza
melen. Daar komt dan 
nog bi j , dat veel docu
menten compleet be
waard zijn gebleven, zo
dat de zegels ook op stuk 
voorkomen. 
Rest nog te vermelden 
dot het boek op kunst
drukpapier de mooist 
denkbare afbeeldingen 
heeft, waardoor het ook 
voor het oog een begeer
lijke bron van informatie 
is. Het boek, dot niet in 
de handel is, kan bin
nenkort worden geraad
pleegd in de Bondsbibli
otheek in Boarn. Leden 
van de postzegelvereni
ging Griekenland kun
nen ook het exemplaar 
in de eigen bibliotheek 
raadplegen. 
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Een van de illustraties uit The Revenue Stamps of Crete van Papoio-
annou en Feenstra een gezegeld schoolinschriifformulier 
(1905/1906) 

Oost-Europa Filatelie 
weet het gelijknamige 
verzomelgebied altijd 
warm aan te bevelen. In 
het januarinummer ko
men Letse opdrukzegels 
aan de beurt en vervol
gens Letse rubberstem
pels op Sovjetenvelop-
pen. 

In het februarinummer 
van Ultra-Violet, het 
blad van de Studiegroep 
Postmechanisatie, wordt 
een schema met streep
jescodes getoond, waar
mee houders van een 
antwoordnummer tarief
korting krijgen. Boven
dien kan deze post door 
de stempelmachines met
een afzonderlijk worden 
gesorteerd. 

De jubileumuitgave van 
Waalzegel die de afde
ling Nijmegen van de 
NVPV in maart liet ver
schijnen is extra goed 
gevuld. De geschiedenis 
van de afdeling is erin te 
vinden en verder een 
reeks van artikelen. Spe
ciale vermelding van alle 
artikelen zou te ver voe
ren, maar als uitzonde
ring kan worden gewe
zen op een bijdrage over 
de Hongaarse zegels uit 
1900, de ToruZ-zegels 
met de vliegende vogel 
boven de kroon. 

Eveneens uit Nijmegen 
afkomstig is Noviopost, 
van de vereniging van 
die naam. Het nummer 
van het eerste kwartaal 
bevat een aardige april
grap en een overzicfitar-
tikel over de pakketze
gel, dat met een andere 
keuze van afbeeldingen 
ook in het eerder ge
noemde Waalzegel is 
opgenomen. 

De brief, het mooiste en 
belangrijkste gedenkte
ken dat door iemand kan 
worden nagelaten, zo 
luidt de titefvan een cul
tuurhistorische bijdrage 
in het Duitse Bondsblad 
Philatelie van november 
1996. De aanleiding 
vormt een tentoonstelling 
over de geschiedenis van 
de brief die recentelijk in 
Frankfort aan de Main is 
gehouden. In het artikel 
wordt opgemerkt dat met 
fax en E-mail weliswaar 
vaker dan vroeger be
richten worden verzon
den. De schriftelijke do
cumentatie zoals vastge
legd in oude brieven, die 
voor latere generaties 
belangrijke Dronnen vor
men, zal er echter een 

afgesloten hoofdstuk 
door worden. 
In de nummers van fe
bruari en maart houdt 
hetzelfde blad zich bezig 
met afwijkingen. In het 
eerstgenoemde nummer 
een marktanalyse en een 
beschouwing over cata
logusprijzen die (dit ter
zijde) meestal aanzien
lijk hoger zijn dan de be
dragen waarvoor de ze
gels in werkelijkheid 
worden aangeboden. In 
het maartnummer wor
den de al enkele jaren 
geleden vastgelegde fila-
telistische begrippen en 
definities nader bijge
werkt. Een voorbeeld: wij 
dienen onderscheid te 
maken tussen opdruk en 
overdruk. Opdrukken 
zijn toevoegingen aan 
een oorspronkelijke ze
gel; van overdrukken is 
sprake bij wijzigingen in 
de frankeerwaarde van 
een zegel. Of dit onder
scheid universeel zal of 
kan worden gehanteerd 
is echter een open vraag. 

Postaumaat Bulletin van 
februari weet opnieuw 
een onbekende Frama-
automaat te melden. Dit 
is het zevende apparaat 
dat in een zakenvesti-
ging is geplaatst; de ma
chine is sinds 20 decem
ber 1996 in gebruik. 

Het 'Meesterschap' in het 
aanbrengen van vernieti
gingsstempels wordt 
door Norsk Filateiistisk 
Tidsskrift van februari 
toegekend aan de Noor
se post. De erbij ge
plaatste afbeelding liegt 
er inderdaad niet om. 

Noorse postbeambten mees
ters in het vernietigen van filate-
listische frankeringen 
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BOSNIEHERZEGOWINA 
(KR.) 
1996 
Op 24 juni van het afge
lopen jaar verscheen in 
het Kroatisch deel van 
BosniëHerzegov/ina een 
postzegelboeRje met vier 
postzegels van 10 d. 

Ï'pe 'Madonna van Me
ugorje'. Al vijftien jaar 

lang trekt het genoemde 
bedevaartsoord veel pel
grims. Er zouden in Me
dugorje ook al enige 
honderden miraculeuze 
genezingen hebben 
plaatsgevonden. 
Er is vorig jaar ook een 
boekje met negen Euro
pazegels verschenen. 
Dit betreft echter geen 
uitgifte van de post
dienst. 

BEZOEK PAUS 
Ter gelegenheid van het 
bezoek op 12 en 13 
april van de kerkelijke 
vorst aan BosniëHerze
gowina, verscheen een 
boekje met een speciaal 
velletje van viermaal 
3.60. 

Denemarken 
Spoorverbinding over 
Grote Belt 
De vaste verbinding over 
de Grote Belt is het 
grootste bouwproject in 
de Deense geschiedenis. 
Het gaat om een achttien 
kilometer lang traject tus
sen Halsskov op Seeland 
en Knudshovea op Fü
nen: het omvat een dub
belbaons spoorlijn en 
een vierbaans autoweg. 
De verbinding 'rust' on
geveer halverwege op 
net eilandje Sprogo. 
De spoorlijn werd dit 
voorjaar in gebruik ge
nomen; de autoweg Kan 
in de zomer van volgend 
jaar geopend kan wor
den. De verbinding be
staat uit drie delen: de 
oostelijke brug voor het 
autoverkeer, de oostelij
ke tunnel voor het trein
verkeer (acht kilometer 
lang en met een grootste 
diepte van 78 meter on
der het zeeoppervlak) 
en de westelijke brug 
voor auto's en treinen. 
Op 15 mei werd met 
twee postzegel postaal 
aandacht besteed aan 
dit in 1994 gestarte kar
wei. Een van de zegels, 
die van 3.75 k., is ook 
verkrijgbaar in een post
zegelboekje. Op deze 
zegel, waarvan er zich 

Het nieuwe Deense boekje op de voorzi|de een impressie van de 
spoorwegtunnel onder de Grote Belt 

tien in het boekje bevin

den, is de oostelijke tun

nel afgebeeld. 

Op 12 juni verschijnt op
nieuw een 'spoorboekje', 
nu ter gelegenheid van 
de honderavijftigste ver
jaardag van de spoorlijn 
tussen Kopenhagen en 
Roskilde. Ook dit boekje 
bevat tien zegels van 
3.75 k. 
Op de postzegel zijn 
twee moderne treinen af
gebeeld die onder de 
Carlsbergbrug riiden. 
Een tweede zegel  niet 
in een boekje verkrijq
baar b ied t hetzelfifeta
fereel, maar dan uit de 
vorige eeuw. 

Finland 
Zeilschepen 
Zes oude Finse zeilsche
pen staan afgebeeld op 
de postzegels in een op 
19 mei verschenen boek
je. Het boekje verscheen 
ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Finse 
reddingsdienst. Afge
beeld op de postzegels 
van 2.80 m. zijn de Suo
men Joutsen (Finse 
zwaan) uit 1902; de red
dingsboot Merikokko uit 
de jaren dertig; een klein 
vaartuig, de Astrid, voor 
regionaal vervoer van 
producten en personen 
van een naar Helsinki; 
de schoener Tradewind, 
een zusje van Astrid; de 
houten driemaster Sigyn 

De spoorwegfilctelisten komen wel aan hun trekken het Deense 
boeK|e van 12 |uni 

uit 1887 en de replica 
Jacobstads Wapen, ge
bouwd in 1992 naar een 
vaartuig uit 1750. 
Het fregat Suomen Jout
sen en de bark Sigyn zijn 
tegenwoordig museum
schepen en liggen in Tur
ku. Astriden Jradev/ind 
zijn privébezit. De Meri
kokko is nog steeds in 
gebruik als reddings
boot. 
De oplage van de boek
jes bedraagt 1 miljoen 
exemplaren. 

maanden van dit jaar in 
NoordKorea verschenen 
zijn. Ik houd een slag om 
de arm omdat het al eer
der voorkwam dat men 
boekjes aankondigde die 
nimmer verschenen. De 
gegevens hieronder ont
leen ik aan de persinfor
matie van de Koreaanse 
postdienst. Merkwaardig 
is overigens dat de be
manning van de Kore
aanse stand tijdens Phi
latelia 97 in Keuten (half 
april jl.) geen enkel van 
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De zes zegels in het nieuwe Finse boekje 

Griekenland 
Europa 
Voor de beide Europa
zegels van dit jaar liet 
Griekenland zich inspire
ren door het mythologi
sche verhaal van vuur
drager Prometheus en 
Digenis Akritas, held uit 
een middeleeuwse sage. 
De zegels kosten 120 en 
430 a. en zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. De 
boekjes bevatten twee 
van beide zegels, ver
schenen evenals de ze
gels op 19 mei, en heb
ben een oplage van 
80.000 genummerde 
exemplaren. 

Japan 
Furusato 
Twee Japanse regionale 
(Furusafo=reg ionaal) 
boekjesvelletjes ver
scheen dit voorjaar: op 
17 april met tien zegels 
van 80 y. ter gelegen
heid van het wereldkam
pioenschap handbal 
voor mannen (district Ku
mamoto) en op 25 april 
volgde zo'n velletje met 
zegels die in het teken 
staan van de theeoogst. 
Dit keer hebben de ze
gels een waarde van 
50 y. 

Korea (Noord) 
Nieuwe boekjes? 
Vier nieuwe boekjes zou

den gedurende de eerste 

onderstaande boekjes 
kon leveren, of zelfs 
maar kende. Boekjes van 
voorgaande jaren waren 
volop aanwezig. 
Op 17 februari ver
scheen een boekie met 
postzegels ter gelegen
heid van het jaarlijks in
ternationaal kunst
schaatstoernooi om de 
Paektusanprijs. Deze 
wedstrijd werd voor de 
zesde maal Pyongyang 
gehouden. De prijs van 
het boekje is 3 w. 
Op 20 februari kreeg de 
winnares van de gouden 
Olympische judomedail 
Ie (Atlanta, 1996), Kye 
Sun Hui, aandacht in eer 
postzegelboekje. Het 
boekje Devot vijf zegels 
van 0.80 w. 
Met de zegels in het 
boekje van 25 februari 
wordt een jonge Kore
aanse coryfee van het 

pspel geportretteerd. 
ü op zesjarige leeftijd 

blonk Choe Un A uit in 
dit bordspel. Het boekje 
bevat vijf zegels van 
0.80 w. 
Op 6 april volgde num
mer vier, een boekje met 
postzegels ter gelegen
heid van de vijrtigste ver 
jaardag van de dag van 
de herbebossing. Het 
was 'de grote leider' ka 
meraad Kim II Sung die 
vijftig jaar geleden, na 
het veel verwoestende 
oorlogsgeweld, bomen 
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plantte op de berg Mun-
su. 

Namibië 
Boekje 1/96 
Het vorige maand door 
mij beschreven boekje 
van Namibië (met de on-
afhankelijkheidszegel) 
blijkt voorafgegaan te 
zijn door een boekje met 
tien vlinderzegels, ook 
nu weer zonder waarde
aanduiding en met de 
vermeldina Standardised 
Mail. Het boekje draagt 
nummer 1 / 9 6 ; over een 
uitgiftedatum beschik ik 
niet. 

Nederlandse Anrillen 
Het laatste postzegel
boekje van de Neder
landse Antillen dateert 
alweer van enige jaren 
geleden; op 16 april ver
scheen nummer 7. Het is 
een boekje met wensen-
zegels. Over details be
schik ik nog niet. 

Noorwegen 
Lokale postzegelboekjes 
Al eerder schreef ik over 
de lokale Noorse postze
gelboekjes. Het zijn wat 
curieuze uitgiften. Het 
gaat om initiatieven van 
plaatselijke kantoren of 
van postdistricten. De op
lagen zijn klein (meestal 
enige duizenden), waar
door het moeilijk kan zijn 
ze te bemachtigen. Vrij
wel steeds is de prijs van 
de boekjes nogal wat ho
ger dan de nominale 
waarde van de zegels. 
Eraan voorbijgaan doe 
e als boekjesverzame-
aar echter niet zo snel, 
Dmdat het logo van de 
^loorse post meestal op 
de kaft te vinden is. In de 
aeriode tussen 1991 en 
1996 zijn er inmiddels 
ientallen verschenen. 
Een aantal ervan heb ik 
n deze rubriek gemeld, 
bochten lezers over een 
rompleet overzicht willen 
beschikken, dan stuurt 
)w redacteur dat graag 
oe (adres: zie rubrieks-
;op). Zendt u me in dat 
)eval een aan u zelf ge-
idresseerde en gefran-
eerde envelop. 
)it jaar verscheen op-
lieuw vier zogenoemde 
^urf/gruta-boekjes. De 
>oekjes worden uitgege-
en door het postkantoor 
ï Harstad en zijn ver-
rijgbaar op de cruise-
chepen langs de Noorse 
ust. De zegels in de 
oekjes zijn gelijk, alleen 
e full co/our-kaftjes ver-
:hilien: op drie ervan 
taan cruiseschepen af-
ebeeld {Midnatsol, 

Konq Harald en Polar-
A's). net vierde toont de 
Trollfjord. 
Twee boekjes verschenen 
op 20 februari in Trond-
heim ter igelegenheid van 
het wereldkampioen
schappen skiën. Het ene 
bevat tien zegels van 
3.70 k. (schansspringen) 
en het andere tien zegels 
van 5.00 k. (afdaling). 
Dit duo onderscheidt 
zich van de andere loka
le boekjes door de rela
tief hoge oplage (5.000 
stuks elk) en doordat de 
verkoopprijs gelijk is aan 
de nominale waarde en 
bovendien op het kaftje 
staat vermeld. 
Het postdistrict Ostfold 
gaf ter gelegenheid van 
J 5 0 jaar post een boekje 
uit met acnt zegels van 
3.70 k. in het type klein 
hoefblad. De postzegel is 
afkomstig uit de florase
rie van 2 januari. 
Het noordelijke Finnmark 
kwam met een boekje 
waarin tien zegels met 
het koninklijk echtpaar 
zitten; de zegels hebben 
een waarde van 3.70 k. 

Opvallend aan het Noorse 
Trondheimboek|e is dat de no
minale waarde op het kaft|e 
vermeld staat Bi| alle andere lo 
kale boek|es is dat nimmer het 
geval geweest 

Polen 
Proeven met automaten 
Vorig jaar blijkt de Pool
se post in Warzawa 
proeven te hebben geno
men met boekjesautoma
ten. Speciaal daarvoor 
heeft men in augustus 
vier verschillende proef-
boekjes vervaardigd, 
naar verluidt elk slecnts 
in een oplage van dui
zend stuks. 
De boekjes hebben de 
eveneens vorig jaar ver
schenen dierenriemze
gels als inhoud. Het gaat 
om twee boekjes van 
1 z. (tweemaal 5, één
maal 10 en tweemaal 
40 gr., respectievelijk 
tweemaal 5, tweemaal 
20 en éénmaal 50 gr.) 
en twee van 2 z. (twee
maal 5, tweemaal 40 en 
tweemaal 55 gr., respec
tievelijk vijfmaal 40 gr.). 
Dit jaar is er opnieuw 
een proef met automaat-
boekjes gehouden, dit

maal in de stad Lodz. 
Het gaat om twee boek
jes: van 2.40 en van 
2.50 z. 

Vatikaan 
Pauselijke voertuigen 
Het Vatikaans museum 
bevat een collectie pau
selijke rijtuigen en auto
mobielen, waarvan een 
aantal afgebeeld is op 
een op 20 maart ver
schenen postzegelserie. 
Het gaat om tien zegels, 
die voertuigen uit de pe
riode 1700 tot nu afbeel
den. 
Tegelijk met de serie ver
scheen ook een boekje. 
Het bevat vier zegels van 
100 (Gra/)om Po/ge), 
300 {Berlina di Gala), 
500 {Citroen Lictoria VI) 
en 750 I. [Berlina di 
Gran Gala) en het kost 
6.600 I. 

Ook hier geldt dat dit 
boekje met No. 3633 al 
langer bekend is; 
Nr. 3673x: boekje met 
vijftien zegels van 32 c. 
type 'Vlag boven bordes' 
(gegomd); 
Nr. 3679x: boekje met 
vijftien zegels van 32 c. 
type 'Love' 1996 (ge
gomd). 
Ook gesignaleerd zijn 
intussen boekje nummer 
3696x met dertig zegels 
type 'Vlag' en nummer 
3697x met dertig zegels 
type 'Love'. 
Het overgrote deel van 
deze boekjes heeft intus
sen een nummer gekre
gen in het boekjesdeel 
van de Amerikaanse 
Scott-catalogus. 

En dan dit nog. Ik maakte 
in deze rubriek vorig jaar 
melding van kerstboekjes 

Voorzitde van het zesde postzegelboekje van het Vatikaan, het eer 
ste boeK|e verscheen in 1982 

Verenigde Staten 
Noodboekjes 
Er is inmiddels een ver
volg op de vorig jaar in 
de Verenigde Staten ver
schenen noodboekjes. 
Over een uitgiftedatum 
beschik ik niet. De boek
jes bevatten postzegels 
die alle vorig jaar al ver
schenen. Het gaat om de 
volgende boekjes: 
Nr. 3628: boekje met 
dertig zegels van 32 c. 
in het type 'Love' (zelfkle
vend). Het gaat om vrij
wel zeker een 'oud' 
boekje, omdat we van 
medio vorig jaar al num
mer 3628x met dezelfde 
inhoud hebben; 
Nr. 3633x: boekje met 
vijftien zegels van 32 c. 
in het type 'Vlag boven 
bordes' (zelfklevend). 

met gegomde en met 
zelfklevende postzegels, 

at blijkt nu dat de boek
jes met gegomde zegels 
Het blijkt nu i 
jes met gegomae zee 
niet verschenen zijn. 

Zweden 
Zweedse tuinbloemen 

Akelei, iris, lelie, viooltje 
en kamperfoelie zijn de 
vijf bloemen die een 
plaats hebben gekregen 
in de Zweedse serie 
bloemenzegels die op 9 
mei verscheen. De zegels 
zijn uitsluitend in boekjes 
verkrijgbaar. Eén boekje 
bevat twee series. De ze
gels dragen de vermel
ding breven kosten 5 k. 
Het complete boekje 
komt dus op 50 k. 

Zweedse trollen op Euro
pazegels 
Trollen en kabouters spe
len een grote rol in het 
Zweedse volksgeloof. 
John Bauer (1882-1918) 
illustreerde de bundel 
volksverhalen 'Het trol-
lenbos'. Voor de Europa
zegels, die dit jaar 
sprookjes en sagen als 
gemeenschappelijk the
ma hebbem, koos men er 
drie plaatjes uit: 'De trol 
en de kabouterjongen', 
'De jongen en de trollen: 
het avontuur' en 'De jon-
len zonder vrees'. 
Ie postzegels hebben 

elk een waarde van 7 k. 
Het boekje bevat zes ze
gels. 

B: 

Kaft|e van het Zweedse bloemenboek|e 

Zweden sprook|es en sagen 
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Op de eerste dag van de komende maand zal - zo meldt het 

emissieprogramma van PTT Post - een serie van twee zegels 

met als trefwoord Holland Promotion vtotien uitgegeven. De 

post koos daarbij voor het thema 'watersport en 

waterrecreatie'. De auteur van het nu volgende artikel geeft 

echter een bredere betekenis aan Holland Promotion: 

wereldwijd zaken doen. 

In het uitgifteprogramma 
voor dit jaar wordt de emissie 
Holland Promotion omschreven 
als 'postzegels voor postzen-
dingen voor het buitenland'. 
Tegen die achtergrond is de 
keuze voor het thema 'water
sport en waterrecreatie' op
merkelijk. De combinatie Ne
derland-Waterland is zeker 
een element van Holland Pro
motion, maar de sportieve en 
recreatieve mogelijkheden 
van al ons water spreken toch 
in hoofdzaak de Nederlanders 
zelf aan. 
Het lijkt er daarom op dat de 
uitgifte een soort verlengstuk 
is van de vakantiepostzegels 
met het thema 'toerisme' van 
ruim eenjaar geleden {afbeel
ding 1). En zat daar al niet een 
echte waterrecreatiezegel (de 
zegel van 70 cent) in? Ook de 
andere zegels uit deze serie 
kunnen als een voorschot op 
het onderwerp Holland Promo
tion worden aangemerkt: een 
Nederlandse gevel van het 
Amsterdams stadsbeeld op de 
zegel van 80 cent en een ty
pisch Nederlands plaatje van 
molens aan de Zaanse schans 
op de zegel van 100 cent voor 
post naar het buitenland. De 

zegel van 70 cent met twee in 
het polderlandschap fietsen
de mensen was met die ty
pisch Nederlandse lucht op 
de achtergrond eveneens oer-
Hollands. Let wel: de om
schrijvingen zijn onüeend aan 
het persbericht van PTT Post 
indertijd! 

HOLLAND PROMOTION 
PTT Post heeft in de afgelo
pen kwart eeuw nogal wat aan 
Holland Promotion gedaan. Als 
'voorlopers' kunnen de twee 
Wilhelminazegels ('Industrie 
en Nijverheid' en 'Handel en 
Verkeer') uit 1931 en vooral 
de serie ANW-zegels uit 1932 
worden genoemd. 
In dit artikel beperken ik me 
tot de uitgiften in de periode 
van 1971 tot heden. Een uit
zondering maak ik voor de 
twee zegels die in 1992 wer
den uitgegeven ter gelegen
heid van de wereldtentoon
stelling Expo 92 in het Spaanse 
Sevilla. Zo'n tentoonstelling is 
een gelegenheid bij uitstek 
om Nederland onder de aan
dacht van een breed buiten
lands publiek te brengen. De 
zegel van 80 cent uit 1992 was 
qua vormgeving 'typisch Ne-
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derlands', maar dan in nega
tieve zin. Wel kenmerkend 
voor ons land was de zegel van 
70 cent met vier Mondriaanse 
tulpen. 
Nederland heeft als klein land 
al enkele eeuwen lang zijn rol 
als handelsnatie met verve ver
vuld. Het kan dan ook geen 
toeval zijn dat in het frankeer-
stempel van de Nederlandse 
Kamer van Koophandel voor 
België en Luxemburg in Brus
sel {aßeelding2) een imposant 
zeilschip is opgenomen; dit 
schip dient als beeldmerk 
voor een aantal Nederlandse 
Kamers van Koophandel in 
het buitenland. 
Nederland mag de ontdek
king van Nieuw-Zeeland aan 
de andere kant van de wereld 
sn de stichting van het huidi
ge New York op zijn conto 
schrijven; dit dankzij de han
delsgeest van onze verre voor-
3uders. Daarom wordt er op 
ie de omslag van de NVPH-
:atalogus gesproken van Over-
teese Rijksdelen en daarom ook 
inden we in diezelfde catalo
gus bij het jaar 1990 twee ze
gels met afbeeldingen van 
^OC-schepen. 
)ok in dit artikel ligt het ac-
ent op de handel met het 
)uitenland. Nederland heeft 
ich nooit beperkt tot het ex-
)orteren van goederen, maar 
evert ook diensten en kennis 
n zonodig zelfs mensen om 
ele projecten te begeleiden 
n uit te voeren. Export mag 
lan een belangrijke pijler van 
nze economie zijn, zonder 
nport kunnen we ook niet; 
e oUecrisis drukte ons des-
jds maar al te duidelijk met 
e neus op dit feit. 

OERISME 
en belangrijke economische 
ictor van onze tijd is het toe

risme, de 'tijdelijke import' 
van mensen. Bij het ontbre
ken van een grote publieks
trekker (zoals de Vermeerex
positie afgelopen jaar) kun
nen de inkomsten in deze sec
tor sterk teruglopen. Holland 
Promotion richt zich daarom 
ook op het vreemdelingenver
keer. 
Het onderwerp 'toerisme' 
kreeg in 'Philatelie' overigens 
al de nodige aandacht: dat ge
beurde onder de kop Vreemde
lingenverkeer m Nederland}. 
Nog steeds zijn toeristen een 
belangrijke inkomstenbron 
voor ons land; vooral het cul
tureel gebonden toerisme -
zowel op nationaal als op pro
vinciaal niveau - wint aan be
lang. 
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EXPORT 
Hoewel elk bedrijf zelf zijn 
buitenlandse markt zal moe
ten veroveren, betekent dat 
niet dat men verstoken is van 
enige hulp. Integendeel, in 
een goed georganiseerd land 
als Nederland is een scala aan 
organisaties actief op het ge
bied van Holland Promotion. Als 
het om export gaat is het fran-
keerstempel van de Neder
landse Export Combinatie top 
of the bill, zoals de Engelsen dat 
noemen {afleeldmg 3). 
Het zal u niet verbazen dat bij 
een internationaal onderwerp 
als dit de Engelse taal veelvul
dig wordt gebruikt. Behalve 
het NEC-embleem en de 
naam Neclenburgh van het ge

bouw {Huize Neclenburgh in 
Soest) waar deze instelling is 
gevestigd (afbeelding 4), valt de 
Latijnse zin exportare NECesse 
est op met de verwerking van 
de afkorting NEC in het 
woord necesse ofwel 'exporte
ren is nodig'. 
Engelstalig is ook het fran-
keerstempel van de Nether
lands Counal for Trade Promo
tion in 's-Gravenhage: NCH 
deals rmth Dutch export, samen 
met de welhaast onvermijdelij
ke tulp, die ook in eerdere 
stempels al voorkwam (afbeel
ding 5). 
Voor adviezen kunnen bedrij
ven niet alleen terecht bij de 
Kamers van Koophandel in ei
gen land, maar ook bij die in 
het buitenland. De Neder
landse Kamer van Koophan

del voor België en Luxem
burg in Brussel (afbeelding 6) 
laat door middel van het fran-
keerstempel weten: Nederland
se KvK te Brussel: uw x/raagbaak 
voor België/Lux.. 
In het frankeerstempel van de 
Vereniging van Kamers van 
Koophandel en Fabrieken in 
Nederland in Woerden (afbeel
ding 7) wordt de aandacht ge
vestigd op het Holland Trade 
System. 
Lukt het met al die hulp nog 
niet, dan kan zou kunnen wor
den nagegaan of het bedrijf 
Unobuyers nog in Amsterdam 
gevestigd is (afbeelding 8). De 
medewerkers van deze onder
neming zijn volgens een fran
keerstempel uit 1954 Experts 
on exports. 
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EERDERE ZEGELS 
Voor het onderwerp Holland 
Promotion heeft PTT Post een 
aardig aantal in het oog sprin
gende zegels uitgegeven. 
In 1971 werd in de serie gele-
genheidszegels 'Zestigste ver
jaardag van prins Bernhard' 
een zegel van 25 cent opgeno
men die een goede indruk 
geeft van de veelzijdige activi
teiten van de prins voor ons 
land {afieelding 9). Daartoe 
mogen ook zijn talrijke in
spanningen ten bate van de 
Nederlandse economie wor
den gerekend. 
In 1973 werd in het kader van 

de bloemenexport een zegel 
met een bloeiend tulpenveld 
uitgegeven - Hollandser kan 
het nauwelijks {afbeelding 10). 
Dat geldt ook voor de in 1974 
uitgegeven zegel ter gelegen
heid van het eeuwfeest van de 
vereniging 'Het Nederland-
sche Rundvee-Stamboek' {af
beelding 11); levende dieren 
vormen een belangrijk export
artikel. 
Ook de Zomerzegels uit 1978 
met Delfts en Makkumer aar
dewerk hebben een export
tintje {afbeelding 12). 
Een échte exportserie is de se
rie uit 1981, waarin vier zegels 

ons brede exportassortiment 
in beeld brengen, samen met 
de transportmethoden naar 
het buitenland. De reeks is 
niet onaardig, maar buiten
landse exportseries zijn vaak 
veel sprekender {afbeelding 
13). 
Vervang op de vier zegels van 
de Ierse Landbouwserie uit 
1992 de landsnaam Eire door 
Nederland en het is - op de 
heuvels na - een aanspreken
de Hollandse exportserie {af
beelding 14). 

HOLLANDS VERSUS DUTCH 
Dat ons land sterk op het bui
tenland is georiënteerd komt 
tot uiting in het veelvuldig ge
bruik van vreemde talen. Be
drijven die helemaal of voor 
een deel afhankelijk zijn van 
de export naar het buiten
land, gebruiken voor hun re
clame-uitingen vaak de Engel
se taal. Vooral in frankeer-
stempels wordt een 'mondje 
over de grens' gesproken. 
Zelfs bij Friese bedrijven wint 
het Engels het vaak van het 
Fries, toch de tweede taal in 
ons land. Zo gebruikt zeilma
kerij Molenaar uit Grouw de 
slogan I catch the xvind vjith Mo
lenaar!. 
Veel Nederlandse bedrijven 
grijpen terug op de aandui
ding Holland, zoals ons land in 
het buitenland beter bekend 
staat. De aanduiding The 
Netherlands als landsnaam 
komt vrij weinig voor. 
Het Centraal Bureau van de 
tuinbouwveilingen in Neder
land te 's-Gravenhage presen
teert zich in het frankeerstem
pel met behulp van een dame 
in klederdracht als CBT Hol
land; de betekenis van de vro
lijk schijnende zon is minder 
duidelijk {aßeelding 15). 
Recht toe recht aan is het 
frankeerstempel van het Na
tionaal Bureau voor Toerisme 
in Den Haag: Holland samen 
met twee gestileerde tulpen 
{afbeelding 16). 
Uit 1962 stamt het machine
stempel met de tekst Holland 
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Bulbs/Spring beauty. 
De aanduiding Holland wordt 
ook verwerkt in namen van 
producten. Een paar voor
beelden. 
Van Engelen Zaden uit Vlij
men prijst Wademengsel - Hol
lands Glorie aan voor méér rende
ment!. 
De gebruikte afbeeldingen 
maken twee stempels van ou
dere datum meer de moeite 
waard: een bedrijf uit Bode
graven maakt in het frankeer
stempel reclame voor Hollan
ders, ronde kazen die door 
twee Volendammers op de 
hand worden gedragen {afieel
ding 17). 
Textielfabrikant Nico ter Kui-
le & Zonen nv uit Enschede 
gebruikte in 1955 een fran
keerstempel met een 'tulpen
meisje' als beeldmerk voor 
Holland Flower - a Nicchfroduct. 
Tulpen begeleiden ook het 
merk Dutchart van een bedrijf 
uit Hengelo {afieelding 18). 
Er zijn ook frankeerstempels 
waarin de aanduiding Dutch 
voorkomt of is verwerkt. Een 
kleine selectie ter illustratie. 
De fabrikant van sigaren van 
het merk Ritmeester {af 
ding 19) uit Veenendaal 
noemt deze Famous Dutch G 
gars. BOA Inter bv uit Weesp 
levert Dutch Design; in het 
stempel heeft deze tweemaal 
gebruikte tekst de vorm van 
molenwieken. 
Steur Lederwaren uit Schalk
wijk heeft in zijn frankeer
stempel de aanduiding Tht 
Flying Dutchman opgenomen 
Vermeer uit Hoofddor 
noemt zich The Di^n' Duta 
man. Opmerkelijk is dat niet 
alleen een bedrijf in Wezep 
het merk Big Dutchman in het 
frankeerstempel voert, maai 
ook een bedrijf in het Duitsi 
Calveslage! 
Overigens gaan veel bedrijve: 
nog een stapje verder: die ma 
ken hun frankeerstempel; 
viertalig. 

EXPORT IN SOORTEN 
De agrarische exponent var 
de Nederlandse export kwan 
eerder uitgebreid in 'Philate 
lie' aan bod. In 1981 schree 
de heer A. Smit twee artikelei 
over onze agrarische export^. 
De export van bloemen naa 
alle delen van de wereld wen 
uitvoerig belicht in een artike 
dat in 1994 in dit blad ver 
scheen.' 
Zoals gezegd gaat het niet uii 
sluitend om producten, maa 
ook om diensten en kennis 
Onze universiteiten leverei 
een grote bijdrage. Dat gele 
in het bijzonder voor de Lanc 
bouwuniversiteit in Wagenir 
gen. En hooggekwalificeerd 
werknemers van het failliet 
Fokker hadden geen moeit 
een baan in het buitenland 
vinden. 
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len actueel voorbeeld van 
en bedrijf uit een klein land 
lat een belangrijke positie op 
Ie wereldmarkt wist te verove
en is het computerbedrijf 
iaan. 
ioewel bij het uitwisselen van 
nensen vaak eerst wordt ge
lacht aan emigranten of aan 
ngenieurs van de Landbouw
miversiteit, 'exporteert' ons 
and ook beroemdheden zoals 
)rofvoetballers. 

VERLEDEN EN TOEKOMST 
Wie het onderwerp 'Export' 
als verzamelthema neemt, zal 
ook de periode vóór de Twee
de Wereldoorlog willen be
lichten. Dat is mogelijk door 
niet alleen frankeerstempels 
te verzamelen van bedrijven 
die zich in de koloniale perio
de op handel met de overzee
se gebiedsdelen richtten, 
maar ook die van scheepvaart
maatschappijen. 
Sommige bedrijven in ons 
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land oriënteren zich op de 
Booming Business in het Verre 
Oosten en dan vooral in Chi
na. Ook daarvoor zijn toepas
selijke frankeerstempels be
schikbaar; een wezenlijk nieu
we markt is het voor ons land 
natuurlijk niet (aßeelding20). 
Wat de toekomst betreft willen 
de deskundigen ons soms la
ten geloven dat we straks de 
meeste van onze aankopen via 
Internet zullen doen. Dat zou 
dan vooral een bedreiging zijn 
voor de middenstand; het zal 
de bloementelers een zorg zijn 
of ze de rozen via Aalsmeer 
verkopen of via de cyberspace. 

EXPORTPRIJZEN 
Export is van groot belang 
voor de nationale economie 
en dat vindt zijn weerslag in 
de filatelie. In 'Thematisch 
panorama' van september 
1990 kwam het onderwerp 
'Koninklijke exportprijzen' al 
aan bod; aanleiding was de 
uitgifte van twee Engelse ze
gels (afbeelding 21) ter gele
genheid van het zilveren jubi
leum van de Queen's Awards for 
Export and Technological Achie
vement. 
Talrijke Engelse bedrijven ma

ken in hun frankeerstempel 
gewag van het winnen van 
zo'n award. Een heel leuk 
stempel is dat van Rectella uit 
Clitheroe (aßMelding 22), welk 
bedrijfin 1980 een exportprijs 
won. Behalve het embleem 
van deze award is een heks op 
een bezemsteel afgebeeld! 
Ook Denemarken beschikt 
over een exportprijs, zoals te 
zien is in een Deens frankeer
stempel {afleelding 23). 
Een Belgisch fi"ankeerstempel 
van Interlock uit Peer wettigt 
het vermoeden dat er ook een 
Belgische variant op de export
prijs bestaat. In het frankeer
stempel van dit bedrijf is de 
aanduiding Oscar Export 1988 
opgenomen (aßeelding 24). 

Noten: 
': A. Hartstra, Borculo en D. Veens
tra. Buitenpost: Bloemen kleuren ons 
bestaan en... de economie, artikel in 
'Philatelie' van maart 1994, pagi
na's 179 tot en met 184; 
:̂ A. Smit, 'sGravenhage: Onze agra
rische export, artikel in 'Philatelie' 
van oktober 1991, pagina's 813 tot 
en met 815 en november 1991, pa
gina's 910 tot en met 912; 
•'': A. Smit, 'sGravenhage: Vreemde
lingenverkeer in Nederlarid; artikel in 
'Philatelie' van februari 1985, pagi
na's 98 toten met 101. 
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HAWID heefl altijd iets speciaals 

Hawid Combi: 
50 klemstroken In 

10 verschillende maten 
inclusief pincet. 

Ref.no. 1997 zwart 
Ref.no. 2997 glasfielder 

Voor de speciale prijs i 

f! 16,50 
Verkrijgbaar bij de vakhandel. 

Importeur: Importa BV ■ 5400 AH Uden ■ tel. 0413265973 

BOEKJES MACAO IN DE LIFT 
Er is waanzinnig veel vraag naar boekjes van Macao. We koctiten een flinke partij en 
kunnen momenteel alle boekjes weer leveren. 
1. 1984 Jaar van de Rat ƒ100.00 
2. 1985 Jaar van de Os ƒ 67.50 
3. 1986 Jaar van de Tijger ƒ 90.00 
4. 1987 Jaar van de Haas ƒ 90.00 
5. 1988 Jaar van de Draak ƒ100.00 
6. 1989 Jaar van de Slang ƒ 90.00 

7. 1990 Jaar van het Paard 
8. 1991 Jaar van het Schaap 
9. 1992 Jaar van de Aap 

10. 1993 Jaar van de Haan 
11.1994 Jaar van de Hond 
12. 1995 Jaar van het Varken 

ƒ62.50 
ƒ67.50 
ƒ62.50 
ƒ45.00 
ƒ45.00 
ƒ45.00 

BOEKJES VAN CHINA 
We betalen de allertioogste prijzen. Bied ze ons aan! 

BOEKJES CHINA DISTRICT GUANG ZHOU 
Nog niet tedereen kent ze. Missct i ien is tiet daarom dat ze nog erg goedkoop zijn. Wij 
kunnen de vijf inmiddels verschenen boekjes kompleet leveren; 

1992/1996 (Aap, Haan, Hond, Varken en Rat), comple te set ƒ 80.00 
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Notn: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
von afbeelding melding 3/223 don 
wil dal zeggen dol de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van maart (3) 
op bladzijde 223 
Als bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschrijving ervan (nog) niet door de 
somenstelster 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

Ijes mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
2 2  2  ' 9 7 . Frankeerzegel, zelf
klevend. 
Geen woardeaanduiding. Wapen 
van Encamp; postzegelboekje met 
tien zegels. 
A p r i l ' 9 7 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
3. F. 'La Dama Blonca'. 
31  5  ' 9 7 . Serie 'natuur'; vogels. 
3.80 F. Oreneto cuablonco. 

AZOREN 
164  '97 . Altaarslukken met 
houtsculpturen uit de borokperio
de, Ponta Delgodo (eiland Sao Mi
guel) en Sao Rocque (Pico). 
49.,80.,100.,140.e.Resp. 
uit de San Pedrokerk (met drui
ventrossen en aconthushloderen 
versierde zuil), klooster van San 
Pedro de Alcantara (Jezuskind), 
het oude jezuïetencollege (engel
tje), San Josékerk (figuur met lig
gende ronde balk op hoofd). 
55  ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
100. e. Legende 'do ilho dos Sete 
Citodes'. 

BELGIË 
Z/e de rubriek 'Verzamelgebied 
België' elders in dit nummer. 

BOSNIËHERZEGOWINA 
3 1  3  ' 9 7 . Archeologie. 

35,50,80 din. Resp. BodonjSto
lac (Paleolithicum, oudste teke
ning in ZuidoostEuropa); Butmir
cultuur (Neolithicum, keramisch 
beeldje van hoofd); Glasino 
(Bronstijd, 'cultuurwagentje' met 
twee op eenden lijkende dieren). 
Blok met 100 en 120 din., doorlo
pend beeld. Illyrische stad Doors
on (hellenisme, ruïne van kasteel 
met cyclopische muren, bronzen 
munten). 
154  ' 97 . Godsdienst; islami
tisch feest Bairam. 
Eén waarde. Ferhodijamoskee, 
Banjo Luko. 
154  ' 97 . Week voor het kind. 
Eén waarde. Kindertekening. 
35'97fturopa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
100,120 din. Resp. theorie over 
de locatie van Troie in de Bosni
sche stad Gobela, legende van 
Ajvotovico. 
2 5  5  ' 9 7 . Greenpeace. 
Vier woorden. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 5/378. 

DENEMARKEN 
126  ' 97 . Zeshonderd joor unie 
van Kalmar; schilderij van onbe
kende meester. 
4. kr. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Stichting 
unie van Kalmar door Margrethe I 
en Erik van Pommeren (drie gra
tiën symboliseren Denemarken, 
Noorwegen en Zweden). 
126'97.Honderdvijftiajaar 
spoorlijn KopenhogenRosKilde. 
3.75,8.75 kr. Resp. twee moder
ne treinen onder de 'Carlsbera
brücke', trein onder dezelfde brug 
in vroeger tijd (naar een aquarel 
van H.F.G. Holm)'f. 
126  '97 . Postdienst in treinen 
(sorteren)T^ 
5. kr. Post sorteren in postwagon 
op veerboot over de Grote Belt. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 5/378. 

5 5  ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
80,100 Pf. Resp.'Vom Fischer 
und seiner Frau', 'Rübezahl' (von 
gebroeders Grimm met tekenin
gen von Philipp Otto). 
5 5  ' 97 . Vijftig jaar'Städtepart
nerschaften': vriendschappelijke 
betrekkingen tussen twee steden 
(Düsseldorf en Reading, Bonn en 
Oxford, Hannover en Bristol, Kiel 
en Coventry). 
100 Pf. Gestrikte linten. 
5 5  ' 97 . Vijftig jaar SDW 
(Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wold). 
Blok met 100 en 200 Pf. Doorlo
pend beeld. Duitse bossen met 
Touno. 

ESTLAND 
8 4  ' 97 . Honderdste sterfdag 
van Heinrich von Stephan (1831 
1897), oprichter von de UPU*. 
7. kr. Portret, beeldmerk UPU. 
5 5  ' 97 . Europa 1997; thema 
'sogen en legenden'. 
4.80 kr. Gouddraad spinnend 
meisje (ontleend aan 'oude Est
londse sprookjes' van Friedrich 
Reinhold Kreutzwold, 1866). 
1 0  5  ' 9 7 . Oude Baltische sche
pen. 
3.30 kr.; blok met drie zegels van 
4.50 kr. Resp. het 'Moosiiinn'
schip (uit 1550, ontdekt door ar
cheologen in 1985, afbeelding 
van het wrak en reconstructie 
compleet schip); 'Maosilinn'schip 
(Estland), slagschip 'het wapen 
van de hertogin van Kurland' 
('Linijkugis') uit de 17e eeuw (Let
land), vissersboot 'Kurenos' uit de 
16e/l 7e eeuw (Litouwen); op 
blokrand Neptunus met drietond, 
zeemeermin, schepen, schiemons
werk, windroos. 

FAERÖER 
2 0  5  ' 9 7 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
4.50,7.50 kr. Resp. 'de beproe
vingen van St. Antonius', 'Mer
man' (op de zeebodem zittende 

vis etende 'meerman'). 
2 0  5  ' 9 7 . Zeshonderd jaar unie 
van Kolmor. 
4.50 kr. Herinneringsmunt. 
2 0  5  ' 9 7 . Fronkeerzegels. 
11., 18. kr. Ligging eilanden met 
windroos. 

FINLAND 
2 5  4  ' 9 7 . Nationaal park Archi
pelago (gesticht door Unesco*, 
1994). 
4.30 Fm. Gezicht op de archipel 
(eilanden, fauna, flora). 
195  ' 97 . Zeevaart; oude zeil
schepen. 
Postzegelboekje met zes zegels 
van 2.80 Fm. Resp. 'Astrid', 'Jo
cobstods Wapen', Trodewind', 
'Merikokko', zegels groot formaat 
'Suomen Joutsen', 'Sigyn'; op vol
rond scheepsottributen en scnie
manswerk. 
195  ' 97 . Dons; de Finse tango. 
2.80 Fm. Donspoar in zomerse wei 
bij het paviljoen in Tuulos. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 5/378. 
55'97.'Phiiexjeunes97', 
Nantes. 
3. F. Bekroond ontwerp van Fleur 
Loneuze uit Poitiers (jongen in 
spijkerbroek vliegt met postzegels 
als scherm). 
125  ' 97 . Eerbetoon aan Franse 
strijders in NoordAfrika( 1952
1962). 
3. F. Kaart van NoordAfriko met 
Marokko, Algerije en Tunesië. 
2 6  5  ' 9 7 . Kasteel PlessisBourré 
(Jean Bourré du Piessis), Moine
etLoire. 
4.40 F. Het kasteel. 
26'97.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
3. F. Viermaal. Logo, spelmomen
ten en vermelding van steden. 
Resp. Lyon, Marseille, Nantes en 
Parijs (ontvangende steden). 
166  ' 97 . 'Les SollesLavouauy
on' (Romaans fresco in de kerk 
van 'SaintEutrope'). 
4.50 F. De schepping (God, Adam 
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en Eva, Christus en de Heilige 
Geest). 
7 7  ' 97 . 'SoinlMartin de la 
Gaule a la France, 3971997'. 
4.50 F. St. Martin te paard. 

GIBRALTAR 
Afbeelding melding 5/378. 
Aanvulling melding 3/226 'kot
ten': blok met de zes woorden. 

GRIEKENLAND 
Afbeelding meldinq 5/378. 
2 4  4  ' 9 7 . Macedonische brug
gen. 
80,120,150,350 Dr. Resp. in 
Trikomo, bij Portitso, in Ziokos, in 
Kastro. 
19 5  ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
120,430 Dr. Resp. Prometheus de 
'vuurdrager' (Griekse god die het 
vuur in holle stof bij de mensen 
bracht), Digenis Aktritas (middel 
eeuwse held in riddergevecht). 

GROENLAND 
55  ' 97 . Walvissen. 
5.,5.75,6.,8.kr.Resp.Ba
loenoptero musculus, Baloenopte
ro physolus, Baloenoptera boreo
lis, Monodon monoceros; postze
gelboekje. 
55  ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en leqenden'. 
4.75 kr. 'Deoeer van de zee' 
(boek 'mythen en legenden van 
Groenland'van Knud Rasmussen) 

GROOTBRinANNIË 
Afbeelding melding 5/378. 
183  ' 97 . Fronkeerzegels, zelf
klevend. 
2nd, 1 St. Type 'portret koningin 
Elizabeth I I ' . 
2 7  5  ' 9 7 . Fronkeerzegels. 
2,4,5,10,30,39 p. 
106'97.'Architects of the 
Air'/vijftigste sterfdag van Roy 
Chadwick, ontwerper van de Lan
casterbommenwerper; vliegtui
gen en 'wolkenportretten'". 
20,26,37,43,63 p. Resp. 
'MitchellSupermorine', 'Chod
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wick-Avro', 'Bishop De Havilland', 
'Carter-Gloster', 'Camm-Hawker'. 

HONGARIJE 
26 -3 - '97 . Heraldiek; wapens 
van Boedapest en provincies. 
Zestien kleine zegels van 27 Ft., 
vier zeaels groot tormaot van 27 
Ft.; bloK met drie zegels aroot for
maat, blok met een zegel groot 
formaat en vier zegels, twee blok
ken met zes zegels van 27 Ft. 
23-4 - '97 . Duizendste sterfdag 
van St. Adalbert van Praag (oor
spronkelijke naam Vojtech; geza
menlijke uitgifte van Hongarije, 
Duitsland, Polen, Tsjechië en Voti-
coon). 
80 Ft. St. Adalbert met mijter en 
stof. 
23-4-'97. 'Voor de jeugd 1997'. 
20Ft.,27-Hl0Ft.Resp.85jaar 
scouting (embleem, gestileerde of-
)eelding van tentenkamp met 
neer, waterval en zeilboot), 150 
aar 'Toldi' (dichtwerk van Jónos 
\rany over Miklós Toldi). 
Zonder datum. Frankeerzegel 
folkloristische borduurmotieven'. 
!7 Ft. Vos megye. 

ERLAND 
afbeelding melding 5/378. 
l 4 -5 - ' 97 . Europa 1997, thema 
sagen en legenden'. 
12,44 p. Resp. 'The children of 
jr ' (door jaloerse stiefmoeder in 
wonen omgetoverde meisjes), 
Oisin en Niamh' (tragische leqen-
e van Oisin die prinses Niamh 
ergezelt naar 'Tir na nOg': land 
an de eeuwige jeugd, moor die 
oortijdig in oude man verandert), 
elfklevende zegels van tweemaal 
2 p., doosjes met 100 zelfkleven-
e zegels. 
4-5 - '97 . 'De grote hongers-
ood' ('An Gorto Mór') honderd-
ijftig jaar geleden (afbeeldingen 
it 'London Illustrated News')'^ 
8,32,52 p. Resp. op emigron-
inschip wachtende mensen, gezin 
j stervend kind, 'soepkeuken' 
in de 'Irish Society of Friends'. 

ALIË 
beelding melding 5/378. 
-4 - ' 97 . Serie 'artistiek en cultu-
el erfgoed'; dom von Modeno/ 

zestienhonderdste sterfdag von 
San Geminiono, bisschop en be
schermheilige van Modeno. 
750 L San Geminiono en dom van 
Modeno. 
4-4 - ' 97 . Zestienhonderdste 
sterfdag van bisschop Ambrosius. 
1000 L Doop van Ambrosius, Am
brosius door Gods hond naar de 
stad geleid (ontleend aan het al
taar in de bosiliek 'San Ambrogio' 
in Miloon). 
14-4- '97 . Serie 'scholen en uni
versiteiten. 
750 L Tweemaal. Resp. van Rome 
(centrale plein met standbeeld van 
Minerva, in het Grieks Athene, go
din van de wijsheid, universiteits
zegel Athena met tekst 'studium 
urbis'), van Podovo (voorgevel 
van het 'Palazzo del Bo', universi
teitszegel). 
2 1 - 4 - ' 9 7 . Stad Rome 2750 jaar 
geleden gesticht. 
850 L De wolvin die Romulus en 
Remus zoogt, details van de St. 
Pieter en van het Colosseum. 
24-4 - '97 . Serie 'artistiek en cul
tureel erfgoed'. 
750 L. Archeologische muur van 
Timoleontee di Gelo. 
26-4 - '97 . Zestigste sterfdag van 
Antonio Gramsci (1891-1937). 
850 L Tekst uit 'Quoderni del car-
cere' (geschriften uit de gevange
nis), handtekening. 
3-5- '97 . Vijfhonderd jaar inwij
ding van de Certosa do Poviokerk. 
1000 L De kerk. 
5-5- '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden' (oude pren
ten). 
800,900 L Resp. schoenmokerij 
met spreuk 'Chi vuol for l'altrui 
mestiere fa la zuppo nel pionere', 
'contostorie' (verhalende zanger). 
23 -5 - ' 97 . Eerbetoon aan ko

ningin Paolo (Paolo Ruffo van Ca-
labrië); gezamenlijke emissie met 
België. 
17 F. Portret met op achtergrond 
de Engelenburcht in Rome en de 
vermelding 'Paola Ruffo di Colo-
brio, Regina del BeigI'. 

JOEGOSLAVIË 
24 -1 - ' 97 . Honderdvijftigste ge
boortedag van hertog Radomir 
Putnik. 

1.50 Ndin. Portret, 
31 -1 - ' 9 7 . Vijfentwintigste inter
nationaal fllmrestival FEST, Bel
grado. 
1.50 Ndin. Filmstroken, embleem 
met FEST. 
21 - 2 - ' 9 7 . Beschermde diersoor
ten; vogels. 
Strook met 1.50,2.50, vignet, 
1.50,2.50 Ndin. Resp. Dendro-
cops major, Nucifrogo coryocotoc-
tes, vignet met tekst. Parus crista-
tus, Erithocus rubeculo. 
17-3- '97 . Zevenhonderd jaar 
St.-Achiliokerk in Arilje. 
1.50 Ndin. Stichter koning Drogu-
tin, fresco. 

KROATIË 
6-1 - ' 9 7 . Verplichte bijplokzegel; 
tweehonderdste geboortedag van 
Antun Mihonovic (1996). 
0.65 kn. Portret. 
27 -1 - ' 97 . Verplichte bijplokze
gel; bouw van het Dr.-Ante-
Storcevic huis. 
0.65 kn. Huis. 
22-4 - '97 . Fauna. 
1.40,2.40,3.60 kn. Resp. Pinna 
nobilis (mossel), Rodziello styx 
(kever), Tonna galea (schelp). 

LIECHTENSTEIN 
Afbeelding melding 5/379. 

LITOUWEN 
15-2- '97 . Vierhonderdviiftigste 
verjaardag van het eerste boek in 
de Litouwse taal. 
50 c; blok van 4.80 Lt. Catechis
mus van M. Mozvydos. 

LUXEMBURG 
12-5- '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
16,25F. Resp.'Melusinovon 
Luxemburg' (zeemeermin), 'de ja
ger van Hollenfels' (verbond met 
de duivel). 
12-5-'97.Gedenkjaren. 
16 F. Driemaal. Resp. tweehon
derdste verjaardag van de gen
darmerie van het groothertogdom 
(beeldmerk met historische attri
buten, silhouet van vesting 
Luxemburg), vijfenzeventigste 
verjaardag van de bond van ver
enigingen van kleine huisdieren 
(huidige naam 'Entente Européen-

ne'; beeldmerk met hoon en ko
nijn), honderdvijftig jaar thermale 
boden in Bad Mondorf (kuur begin 
0626 66UW) 
12-5-'97.''Juvalux98'-wereld-
postzegeltentoonstelling. 
16,80F. Resp.jeugdfilatelie 
(beeldmerk met lachend gezicht), 
postgeschiedenis (aquarel van 
Michel Engels, 1851-1901, met 
afbeelding van postboden, fiets, 
postkoets). 

MACEDONIË 
1-12- '96. Rode Kruis, week van 
de strijd tegen aids*; verplichte 
bijplokzegel. 
1 aen. Hond met injectiespuit. 
20 -12 - '96 /25 -12- '96 .F ran-
keerzegels; architectuur. 
2,8,10 den. Resp. huis in Nistro-
vo, Brodec, Niviste. 
21 - 12 - ' 96 . Natuurbescherming; 
vlinders. 
4,40 den. Resp. Pseudocjazoro 
cingovskii, Colios bolcanico. 
31 -12 - ' 96 . Vijftig joor Unicef*, 
vijftig jaar Unesco*. 
20,40 den. Resp. 'het kleine 
Montmartre' in Bitolo (kinderteke
ning); historische kerk in Miskheto 
(Georgië), handen rond bol. 
7-2- '97 . Vijftig joor skikam
pioenschappen om de beker van 
Sar Plonino. 
20 den. Skiër. 

MADEIRA 
5-5- '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
100.- e. Legende 'do Machico'. 

MALTA 
l l - 4 - ' 9 7 . Draagstoelen. 
2,6,16,27 c. Resp. van kopitein-
generool Bali'Fro Victor Nicolas de 
Vochon Belmont (1728-1807), 
von 'Cotoner' grootmeesters Ra
phael (1660-1663) en Nicolas 
(1663-1680), van de Johonniter-
orde, von Chevalier Corrode 
d'Arezzo (overleden in 1782); 2, 
6 en 16 c. met wopen. 
5-5 - '97 . Europol 997; themo 
'sogen en legenden'. 
16,35 c. 

MAN 
29 -5 - ' 97 . Sport; golf. 

21,25,43,50 p.; blok von £ 1 . 
Resp. veertiende 'hole' Ramsey, 
vijftiende 'tee' King Edward Boy, 
achtste 'green' Castletown, zeven
tiende 'green' Rowoney; 'Ryder 
Cup' Vofderroma, Spanje 1997; 
logo. 

MOLDAVIË 
22 -2 - '97 . Componisten. 
10 (tweemaal), 45 b., 4.40 L. Por
tretten. Resp. Govriil Musicescu 
(1847-1903), dlriaerend op ach
tergrond; Franz Schubert (1797-
1828), componerend; Sergej 
Rochmoninow (1873-1943), aan 
klavier; George Enescu (1881-
1955), als violist; alle afbeeldin
gen met muzieknotatie op achter
grond. 

MONACO 
5-4- '97 . Ascat*; grote interna
tionale prijs van de filatelie 1996. 
4.60 F. Portret prins Rainier III, de 
'Grand Prix' (beker), gebouw. 

OOSTENRIJK 
23-5-'97.'WIPA 2000'; zegel 
op zegel. 
27.- S. Postbode met fiets en Yvert 
nummer 5. 
23-5 - '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
7.- S. Kindertekening 'Bremer 
Stadsmuzikanten'. 
13-6- '97 . Honderd joor tand
radbaan op de 'Hochschneeberg' 
en honderdvijftig joor spoorlijn 
Wr.Neustadt-Odenburg. 
6.-, 7.50 S. Resp. trein van de 
bergboan, locomotief Licoon. 
13-6- '97 . Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van de TÜV ('Tech
nischer Überwachungsverein'). 
7.- S. Symbolische voorstelling. 

PORTUGAL 
5-5- '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
100.- e. Legenden 'de Tesouros e 
Mouros encontodos'. 
29-5 - '97 . Extreme sporteni". 
49.-, 80.-, 100.-, 140.-e. Resp. 
surfen, skating, line-skoting, 
porogliding. 

ROEMENIË 
20-l- '97.üitgiftedatummel-
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ding 3/227'Hong Kong 97'. 
14 -2 - ' 97 . Fauna; pelsdieren. 
70,150,220,740,1500,35001. 
Resp. hermelijn, ijsvos, marter
hond, visotter, bisomrot, boom-
morter. 

RUSLAND 
2 0 - 2 - ' 9 7 . Stad Moskou 850 jaar 

Blok met zegel van 3000 r. Zegel 
met wapenschild, blokrand met to
rens en muren van het Kremlin 
(1485-1495) ende St.-Basilius-
kathedroald 555-1561). 
2 6 - 2 - ' 9 7 . Internationaal mu
ziekfestival 'D.D. Schostokowitsch 
(1906-1975) en wereldmuziekcul
tuur'. 
1000 r. Portret en herdenkings
medaille ter gelegenheid negen
tigste geboortedag Schostoko
witsch. 
2 0 - 3 - ' 9 7 . Vijfhonderdste ver
jaardag van het staotssymbool 
(dubbelkoppige adelaar). 
10 -4 - ' 97 . Stad Wologdo 850 
jaar geleden gesticht. 
lOOOr.Sofiyski-kathedraal 
(1568-1570, eerste met stenen 
gebouwde kathedraal) met klok
kentoren (1654-1659), loon-Zla-
toustkerk (zeventiende eeuw), 
huis van admiraal I.Yo. Barsh 
(1728-1806), stadswapen. 

SAN MARINO 
2 0 - 5 - ' 9 7 . Vijfde symposium 
ufologie. 
1000,1500,18501. 
2 0 - 5 - ' 9 7 . Sport. 
250,500,650,750,12501. 

SLOVENIË 
3 0 - 5 - ' 9 7 . Spoorwegen, stoom
machine. 
Eén waarde. 
3 0 - 5 - ' 9 7 . Brandweer. 
Eén waarde. 
3 0 - 5 - ' 9 7 . Belangrijke Slovenen. 
Drie woorden. 

SLOWAKIJE 
31 -1 - ' 9 7 . Wereldkampioen
schap biotlon, Orsblie. 
6 Sk. Geweerschieten. 

SPANJE 
27-l-'97.Frankeerzegels. 

21,32 P. Portret koning Juan Car
los I (geboren in 1938, regerend 
sinds 1975). 
2 2 - 3 - ' 9 7 . Werelddag van het 
water. 
65 P. Waterval 'de la Caprichoso' 
neerkomend in 'het bod van Dio-
na'. 
16-4- '97 . Oude schepen uit de 
negentiende eeuw. 
21,32 P. Resp. fregat'Asturiona', 
brigantijn 'Espoüo'. 
Twee blokken. Resp. viermaal 
21 p., viermaal 32 p.; blokrand 
met windroos, anker, schiemons-
werk. 
2 2 - 4 - ' 9 7 . Metalen bouwwerken. 
32,194 P. Resp. honderdste ver
jaardag van de 'Puente Vizcoyo' 
(brug), jaartal 1897 waarvan de 8 
in 9 verandert; spoorwegstation 
'Atocho' met de 'AVF' (vijfde ver-
jaordag van de 'Alto Velocidod 
Ferrovioria': hogesnelheidstrein 
van Madrid naar Sevilla). 
3 0 - 4 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag van Dr. Josep Trueto Rospoll 
(1897-1977, bekend door behan
delen van open botbreuken). 
32 P. Portret, twee op elkaar aan
sluitende botten. 

TSJECHIË 
12 -3 - ' 97 . Pasen 1997. 
3 Kc. Paashaas. 
12 -3 - ' 97 . Beschermde flora. 
3.60,4,5,8 Kc. Resp. Erythro-
nium dens-conis, Calla palustris, 
Cypripedium calceolus. Iris pumilo. 

TURKIJE 
Afbeelding melding 5/380. 
5 -2 - ' 97 . Dienstzegels, nieuw 
type. 
25.000 TL. Tapijtpatroon. 
23-3- '97.Vi j f t ia jaar onafhan
kelijkheid van Pakistan; toeslag
zegel. 
25.000-f5.000 TL. Portret van 
Muhommed Ali Cinnoh. 

VATICAAN 
Afbeelding melding 5/380. 
2 3 - 4 - ' 9 7 . Duizendste sterfdag 
van St. Adalbert von Praag (oor
spronkelijke naam Vojtech; geza
menlijke uitgifte van Duitsland, 
Hongarije, Polen, Tsjechië en Voti-
caon). 

850 L St. Adalbert met mijter en 
stof. 
Zonder datum. 'Vedere i Classi
ci' ('kijken naar de klassieken', 
tentoonstelling in de bibliotheek 
vanhetVaticoon). 
500,750,1250,20001; blok 
met drie zegels van 1000 L Resp. 
'De Historio Animolium' van Aris
toteles (Aristoteles observeert en 
beschrijft levende wezens), 'Meto-
morfosen' van Ovidius (op draak 
rijdende Bacchus), 'Ilias' van Ho
merus (aanvoerder richt zich tot 
soldaten), 'Ab Urbe Condita' van 
Titus Livius (zegevierende Hanni
bal verloot Conne); 'Comedias' 
von Publius Terentius Afer: de 
Afrikaan (maskers). 

WITRUSLAND 
9/16-l- '97.Frankeerzegels; 
nieuw staatswapen. 
400,1500,2000 r. 
2 6 - 2 - ' 9 7 . Honderdvijfentwintig-
ste geboortedag van scnilder W.K. 
Bjalnitzkij-Blruljo (1872-1957). 
2000 r. Portret. 

ZWEDEN 
9 -5 - ' 97 . Scheepsmotieven (ope
ning nieuw scheepvaartmuseum in 
Korlskrona). 
6.-, 7.-, 8.- kr. Resp. boegbeeld 
van het slagschip 'Carl Xlll ' (acht
tiende eeuw), komposkoart met 
Sandhamn (getekend door Sven 
Billing, Stocknolm achttiende 
eeuw), kompaskaort met Korls
krona (ontleend aan de met de 
hond getekende atlas van de Por
tugees Diego Homen, Venetië 
1568). 
9 -5 - ' 97 . Flora, 'trödsgardblom-
mor' (tuinbloemen). 
Pcstzegelboekje met tweemaal vijf 
zeaels 'inrikes brev' (binnenland
se oriefpost). Resp. Iris Sibirien, 
Lonicero periclymenum, Aquilegio 
vulgaris, Hemerocallis flava. Viola 
wittrockiono. 
9 -5 - ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden' (illustraties 
van John Bauer, 1882-1918). 
Postzegelboekje met tweemaal 
drie zegels van 7 kr. Resp. 'De trol 
en de cTwergenjongen', 'De jongen 
en de trollen or het avontuur', 'De 
jongen zonder vrees'. 

9 -5 - ' 97 . Vogels, gezamenlijke 
emissie van Zweden en de volks
republiek China. 
2 Ier. Tweemaal. Rolzegels in sa
menhang. Resp. Phosionus colchi-
cus, Chrysolopnus omherstiae. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding melding 5/380. 

BUITEN EUROPA 

ANGUILLA 
12-12- '96 . Honderd jaar mo
derne Olympische spelen. 
20,80 c., S I , 3.50. Resp. hardlo
pen; speerwerpen en rolstoelbos-
Ketbol; hoogspringen; fakkel, na
tionale vloggen van Griekenland 
en Verenigde Staten. 
12-12-'96.SlagomAnguilla 
tweehonderd jaar geleden. 
60,75 c., $1.50,4. Resp. stelling 
op 'Sandy Hill' en aankomst van 
HMS 'Lapwing', Franse troepen 
verwoesten de kerk, HMS 'Lap
wing' verslaat Franse schepen 'Vo-
linot' en 'Decius', Franse troepen
landing in de 'Rendezvous Bay'. 

ARGENTINIË 
2 2 - 2 - ' 9 7 . Vogels. 
10 c. Aromides ypecoho ('reddish 
sandpiper'). 
15 -3 - ' 97 . Honderdste verjaar
dag van de terugkeer van de 'sa
ble Corvo' (kromme sabel) van ge
neraal San Martin. 
$ 0.75. Sabel, helm en wapen. 
2 2 - 3 - ' 9 7 . Negenentwintigste 
jeugdkampioenschap rugby. 
$ 0.75. Rugbywedstrijd. 
5 -4 - ' 97 . Schepen. 
$ 0.75. Jacht Fortuna II. 

ARUBA 
2 7 - 3 - ' 9 7 . Upaep*; de postbode. 
60,70,80 c. Resp. postbode in 
uniform met helm (1936-1957) 
op fiets, fort Zoutman en Willem 
Hl-toren; postbode bezorgt vrouw 
post per jeep, jaartallen 1957-
1988; postbocle met scooter gooit 
post in brievenbus bij huis, joor 
1995; olie afbeeldingen met logo. 
2 9 - 5 - ' 9 7 . Bon Bini, 'Pacific 
97**'. 
Blok van kf. 8.10 met Arubaans 

landschap en zeegezicht. 

ASCENSION 
2 -6 - ' 97 . Flora. 
30 p. Vijfmaal. Resp. Solanum so-
domoeum, Agerotum cinyzoides, 
Leonurus Sibiriens, Cerostium 
vulgatum, Commelina diffusa. 

BAHRAIN 
2 3 - 4 - ' 9 7 . Paarden; Arabische 
volbloeden uit de Amiri-stoeterij. 
Vel met 21 zegels van 200 fils. 

BARBADOS 
9-5 - '97 , Bezoek van president 
Clinton. 
Vel met viermaal 35 en viermaal 
90 c. met twee vignetten. Vlaggen; 
vignetten met president Clinton en 
'prime minister' van Barbados. 
29-5-'97.'Pacific 97**'; opdruk 
logo op 'bezoek van president 
Clinton'. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 5/380. 

BOTSWANA 
Afbeelding melding 5/380. 

BRAZILIË 
14-3 - ' 97 . Honderdvijftigste ge
boortedag van 'O Poeta do Liber-
dode': de dichter van de vrijheid) 
Castro Alves (1847-1871). 
R$ 0.15. Portret, afstraffen van 
sloven, landschap van Salvador. 
19 -3 - '97 . Honderdste sterfdag 
van admiraal de markies von To-
mondaré. 
R$ 0.23. Redding van bemanning 
en passagiers van schip 'Ocean 
Monarch' door stoomschip 'D. Al
fonso' onder bevel van kapitein 
Jooquim markies van Lissabon, 
portret. 
20 -3 - ' 97 . Promotie 'wedstrijd 
kunst op postzegels' (23e interna 
tionale oiennale van Söo Paulo, 
1996). 
RS 0.15. Bekroond ontwerp (eer
ste prijs) voor 'Alegrio Alegrio' 
('Joy Joy'); streepjescode verloop 
noor vrolijke kleurige lijnen met 
ballen. 
22 -3 - ' 97 . Werelddag van het 
water. 
R$ 0.15. Wereldbol in glos water. 
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7-4-'97. Campagne tegen aids*. 
RS 0.23. Condoom met ASF-lint 
('Associacäo Saude da Familia': 
'Association of Family Health'). 

CHILI 
23-10-'96.Upaep*; kleder
dracht (illustraties ontleend aan 
boek van Claudio Gay). 
$ lOO (tweemaal), 250, in somen-
hang. Resp. Arouconos (Indianen
stam in Zuid-Chiii), Huosos, land
eigenaars; alle afbeeldingen met 
logo. 
6-11 - '96. Zesde topconferentie 
van Ibero-Amerikaonse staats- en 
regeringsleiders. 
$ 110. Tweemaal. Wandschilde
ring van Mario Tora! bij metrosta
tion universiteit van Santiago. 
18-11-'96. Chileense steden/ 
eerste verjaardag van de 'wet op 
het economisch initiatief' voor de 
provincies Arico en Parinocoto. 
$100,150. Resp. strand, stads
wapen en dom van Arico; lama's 
en flaminpo's aan het Chungaro-
meer, vulkaan Parinocota, provin-
[iewopen. 
25-11- '96. Frankeerzegels; 
cerstmisl996. 
) 100. De drie koningen met ster. 

CHINA (Republiek, Talwan) 
\fbeelding melding 5/380. 
?-4-'97. Serie 'traditionele nr-
:hitectuurl997'. 
(.-(tweemaal), 10.-, 19.-. Resp. 
jeur, gevelmuur, gebeeldhouwde 
teen (vazen) in muur, drakenzui-
en. 
i5-4-'97. Bescherming insecten. 
.-,7.-, 10.-, 17.-.Resp.Dorcus 
ormosanus, Phyllophorina koto-
hoensis, Troides mogellanus, 
Aegocranio tsudoi. 

HINA VOLKSREPUBLIEK 
5-8-'96. Wandschilderingen uit 
e Magoo-grotten, VI. 
0,20,50,100 f.; blok van 

f. Resp. gezicht op het Wulai-
ebergte, Li Shengtian koning van 
utian, godin van de genade Guo-
yin beschermt bootslieden tegen 
'otergeesten, bodhisottvos; godin 
an de genade met de duizend or-
len. 
2-8-'96. Grafsteden van de 

westelijke Xio-dynostie, Yinchuan. 
20 (tweemaal), 50,100 f. Resp. 
grafmonumenten, keromiekver-
siering van de goddelijke poort, 
stenen sokkel uit het stèlespavil-
joen, detail stele uit Shouling-grof. 
l -9- '96. Spoorwegbouw. 
15,20,50,100 f. Resp. Doqin-
tunnel op traject Datong-Qin-
huongdoo, dubbelsporig traject 
Lanzhou-)(injiang, brug over de 
Jongtsekiong bij Jiuiong op traject 
Peking-Kowloon, station West in 
Peking. 
2-9-'96. Internationale confe
rentie archieven; oude Chinese ar
chiefstukken. 
20 (tweemaal), 50,100 f. Resp. 
beschreven schildpad (Shong-dy-
nostie), houten tafel (Hon-dynos-
tie), ijzeren oorkonde (Ming-dy-
nostie), legitimatiepapieren (Qing-
dynastie). 

DJIBOUTI 
13-6-'96. Sieraden. 
30 F. Ketting. 
21-9-'96. Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
105 F. Deel wereldbol met Olym
pische vlag. 
6-10-'96.Flora. 
350 F. Commicorpus grandiflorus. 
28-11-'96. Folklore. 
95 F. Dansgroep. 
28-11 - '96. Sprookjes en legen
den. 
95 F. De leeuw en de drie ossen. 
17-12-'96. Oog van het kind. 
130 F. Feestelijk geklede kinde-

EGYPTE 
Afbeelding melding 5/381. 

EL SALVADOR 
17-12-'96. Onderwaterfauna. 
Vel met 8 zegels van 1.- C. met 
doorlopend beeld. Resp. Nosolo-
mia velox, Scomberomorus sierra, 
Delphinus delphis, Eretmochelys 
imbricato, Epinephelus labrifor-
mis, Pomoconthus zonipectus, Sca-
rus perrico. Hippocampus ingens. 
19-12-'96. Dog van de grond
wet. 
1.- C. De grondwet, tafelgong. 
19-3-'97. Tachtigste verjaardag 
stichting orde der karmelieten van 

San José. 
l.-C. Portret van moeder Clara 
Moria de Jesus Quires, jaartal 14 
oktober 1916. 

FALKLANDEILANDEN 
l-7-'97. Vuurtorens. 
9,30 p., £ 1 . Resp.'Buil Point', 
'Cope Pembroke', 'Cope Mere
dith'. 

FIJI 
Afbeelding melding 5/381. 

FILIPIJNEN 
8-4-'97. Vijftigste verjaardag 
van 'Philamlife' ('Philippine Ame
rican Life Insurance Company'). 
4.- P. Verzekeringssymbolen (bril, 
stethoscoop, boeken, woningen) 
en beeldmerk. 
8-4-'97. Vijftigste verjaardag 
van het Rlipijnse nationale Rode 
Kruis. 
4.- P. Hulpverlening, beeldmerk. 
18-4-'97. Vijftigste verjaardag 
van de 'J. Wolter Thompson Com
pany Inc.' ('JWT Manila'). 
4.- P. Tekst (pseudo-lnternetadres 
'jwt@50/online.2the.future'), 
wereldbol, handtekening. 
24-4-'97. Honderd jaar ministe
rie van financiën. 
4.- P. Beeldmerk, Corinthische zui
len, tekst 'celebrating o proud his
tory, building a solid future'. 

HONGKONG 
27-4-'97. Trekvogels. 
$1.30,2.50,3.10,5.-. Resp. Em-
berlzo aureola, Calidris tenuiros-
tus, Anas folcato, Plotaleo minor. 

INDONESIË 
24-3-'97. Tweehonderdmiljoen
ste inwoner op 4 februari 1997 
(geboren in dorp Jerowaru, district 
Kruak, Oost-Lombok; president 
Soeharto gaf baby de naam Wo-
hyu Nusantoraoji: 'o valuable re
velation for Indonesia'). 
700 R. President met boby, we
reldbol met koort Indonesië op 
achtergrond, datum 4 februari 
1997. 
29-3-'97. Vijfenzeventigste ver
jaardag von de PFI 'Perkumpulan 
Filotelis Indonesia': Indonesische 
bond von postzegelverenigingen. 

300,700 R. Postzegels verzame
len (postzeaels, albums, man met 
loep), loep boven postzegels. 
l-5-'97.'Indonesië 2000'; edel
steen. 
300,600,700 R.; blok. 
29-5-'97.'Pacific 97**'. 
Eén waarde. 
31-5- '97. Werelddag anti-tabak 
('Hori Tanpo Tembokou Sedunia'). 
1000 R. Mensen met 'verkeers
bord' (op bord een doorgehaalde 
sigaret of sigaar). 

ISRAËL 
30-4-'97. Herdenkingsdag 
1997; monument voor de gevalle
nen van de logistieke dienst. 
NIS. 1.10. Monument voor de ge
vallenen van het logistieke korps 
bij de nederzetting Nadir. 
30-4-'97.De'VilnaGaon'Ha-
Gro: Ho-Goon Rabbi Elijah Ben So
lomon Zolmon, 1720-1797, 
(goon: genie). 
NIS. 2.-. Portret. 
30-4-'97. Joodse monumenten 
in Praag. 
NIS. 1.70. Tweemaal. Resp. de 
'Altneuschul'-synaqoge in Praag, 
graftombe van roboi Judoh Loew, 
de Moharol van Praag. 
Blok met de twee zegels plus twee 
zegels van Tsjechië van 8 en 10 
Kc. met dezelfde afbeeldingen. 
30-4-'97. Georganiseercfe clan
destiene immigratie, 1934-1948. 
NIS. 5.-. Schip'Exodus 1947'bij 
de hoven van Haifa, juli 1947. 

JAPAN 
Afbeelding melding 5/381. 

KIRIBATI 
29-5-'97.'Pacific 97**'; opdruk 
van logo op melding 
7/8/528/529'Tweede Wereld
oorlog'. 

KOEWEIT 
5-10-'96. Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
25,50,100,150 f.; blok van 
750 f. Resp. geweerschieten, 
hordlopen, gewichtheffen, worste
len; zwemmen. 
20-11-'96. Eerste kindercul-
tuurfestivol. 
25,100,150 f. Beeldmerk (kin

deren, zon). 
20-11-'96. CultuurfestivolAl-
Quroin. 
50,100,150 f. Beeldmerk (gesti
leerde figuur). 
27-11 - '96 . Dertigste verjaardag 
van de universiteit van Koeweit. 
25,100,150 f. Beeldmerk met 
getal 30. 
10-12-'96. Frankeerzegels; te
levisietoren. 
5,10,15,25,50,100,150,200, 
250,350 f. 
15-1- '97. Frankeerzegels; on
derwaterfauna. 
25,50,100,150,200,350 f. Vis
sen. 
Blok met zestien zegels (4 x 25,4 
X 50,4x100,4x150 f.). 

LIBERIA 
Afbeelding melding 5/381. 

MACAU 
Afbeelding melding 5/381. 
26-3-'97. Levenswijze; op boten 
levende mensen. 
1.-, 1.50,2.50,5.50 P. 
29-4-'97. Mo Kok Miu (tempel 
A-Mó). 
3.50 P. Viermaal. Het tempelcom
plex verdeeld over vier verschil
lende afbeeldingen. 

MALEISIË 
Afbeelding melding 5/381. 
7-5-'97. Flora van het hoogland. 
Postzegelboekje met tien zegels 
van 30 s. Schimo wallichii, Aeschy-
nanthus longicalyx, Aeschynon-
thus speciosri, Phyllagothis tuber-
culoto, Didymocarpus quinquevul-
nerus. 

MAURITIUS 
6-6-'97. Gedenkjoren en ge
beurtenissen. 
60 c, 1,4,6,10 Rs. Resp.'Isle de 
Fronce/Mahe de Lo Bourdonnois', 
'expeditie/La Pérouse', 'Lady 
Gomm Boll/Sir William Moynord 
Gomm', 'skelet van de dodo/ 
George Clark', professor Brian 
Abel-Smith. 

MAYOnE 
2-6-'97. Muziekinstrumenten. 
5.40F.De'dzendzé'. 
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NAMIBIË 
8 -6 - '96 . 'Capex 96'-internatio-
nale postzegeltentoonstelling in 
Toronto, Canada; fauna. 
Blok met zegel van $1.30. Felis 
caracal, logo's. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
26 -3 - '97 . Vogels. 
5,25,50,75,85,100,110,125, 
200,225 c. Resp. Melopsittacus 
undulatus, Cocotuo leadbeateri, 
Amazono borbadensis, Arden pur
purea, Chrysolampis mosquitus. 
Balerica pavonino, Pyrocepholus 
rubinus, Phoenicopterus ruber, 
Pondion holiaetus, Romphastos 
sulfuratus. 
16-4-'97.Wenszegels. 
40,75,85,100,110,225 c. 
Resp. 'liefde' (vogels), 'positivis
me' (waterval), 'moederdag' (ro
zen), 'correspondentie' (veer), 
'succes' (regenboog), 'gefelici
teerd' (?); alle zegels behalve 
moederdag met hartje; postzegel-
boekje. 
19-5-'97. 'Pacific 97**'; Chine
se zonnetekens. 
Blok met twaalf zegels (3 van 5, 
40,75,100 c.). 

NICARAGUA 
29-4 - '96 . Onderwaterfauna. 
2.50 C. Achttienmaol; twee blok
ken van 20.- C. 
20-5 - '96 . 'China 96'-internalio-
nale postzegeltentoonstelling in 
Peking; tekens van de Chinese die
renriem. 
2.- C. Twaolfmaai. Resp. rot, 
os/buffel, tijger, konijn/haas, 
draak, slang, paard, geit, aap, 
haan, hond, varken/zwijn. 
Twee blokken van 4.- en 10.- C. 
Resp. Wuhon-Huanghelou pagode, 
buflels. 

NIEUW-CALEDONIË 
15-3- '97 . Nieuwe uitgiftedotum 
melding 4/302 'herdenking 
Francois Mitterrand'. 
15-5- '97 . Honderdste sterfdag 
van schrijver Alphonse Daudet 
(1840-1897), boeken. 
65 F. Viermaal.; blok met de vier 
zegels. Resp. 'Lettres de mon 
moulin', 'Tortorin de Toroscon', Al
phonse Daudet met inktpot, gan-

zeveer en qlobe, 'Le Petit Chose'. 

NIEUW-ZEELAND 
7-5- '97 . Kunst, schilderijen van 
Colin McCahon (1919-1987). 
40 c., S I . ,1 .50 ,1 .80. Resp.'The 
Promised land'(1948),'Six Doys 
in Nelson and Canterbury' (1950), 
detail'Northlond Panels'(1958), 
'Moby Dick is sighted off Muriwoi 
Beach'(1972). 
7-5 - '97 . Honderd jaar eerste 
'luchtpost'-zegel; zegel op zegel 
(met postduiven von 'Great Bar
rier Island' naar Auckland). 
40,80 c. Driehoekformaat. 
'Pigeongram' in rood en blauw, 
uitgegeven door de 'Great Barrier 
Pigeongram Agency' (1899). 
18-6 - '97 . Vissen met kunstvlie-
gen als oas^'. 
40 c., S I . - , 1.50,1.80. Resp. 
'rainbow trout' en 'red setter fly', 
'sea-run brown trout' en 'grey 
ghost fly', 'brook trout' en 'twi-
nght beauty fly', 'brown trout' en 
'hare' en 'copper fly'. 
18-6-'96. 'Gezond leven'; be
kroonde tekeningen uit wedstrijd 
voor de jeugd met als thema 
'Healthy Living'; toeslagzegels 
40+5,40+5 (zelfklevend), 
80+5 c. Resp. kinderkopje aan 
strand (Fern Petrie, 17 jaar), fruit 
plukken (mozaïek van propjes pa
pier, Anita Pitcher, 11 jaar), 
paardrijden langs de waterkant 
(Georgia Dumergue, 8 jaar). 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 5/382. 
2 9 - 5 - ' 9 7 . Dolfijnen. 
45,75 c.; blok van $1.05. 

OMAN 
15-10- '96 . Dertiende voetbal
toernooi om de beker van de Ara-
bische-Golfstaten. 
100 b. Vlaggen deelnemende lan
den, beeldmerk. 
18-11 - ' 9 6 . Zesentwintigste na
tionale feestdag. 
50 b. Tweemaal, doorlopend 
beeld. Sultan Qaboos ihn Said ihn 
Taimur (geboren in 1940, rege
rend sinas 1970), boten bij de ha
venstad Wiloyat-Sur. 
11-12- '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
100 b. Moeder met twee kinderen. 

PANAMA 
23-10- '96 . Vijfentwintigste ver
jaardag van het 'Andres Bello'-
verdrog (wetenschappelijke en 
culturele samenwerking, 1995). 
0.35 B. Portret van de Venezo
laanse wetenschapper en schrijver. 
23-10 - '96 . Honderd jaar ont
dekking röntgenstralen. 
1.- B. Röntgenlomp met wereld-
bol. 

PARAGUAY 
6-2-'97.Vhnders. 
200,500,1000,115005. Resp. 
Eryphnnis outomedon, Dryodulo 
phoetuso, Vanessa myrinno, Heli-
conius ethilla. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 5/382. 
29-5-'97. 'Pacific 97**'; zeever
binding San Froncisco-Popeete. 
Strook met tweemaal twee zegels 
van 92 F. verbonden door vignet. 
Zeilschepen, vignet met logo en 
tekst. 

SALOMONSEILANDEN 
21-2-'97.'Singpex97';oDdruk 
logo op vel met negen zegels 
($6.30)'vlinders'. 
Acht vlinders gemeld. Vindulo so
por sapor, Popilio oegeus oegeus, 
Grophium hicetoon, Grophium 
mendona, Grophium meeki, 
Donous schenkii schenkii, Papilio 
ptolychus, Phoedymo fissizonato. 
21-4-'97.'Cuscus'(Phalanger 
orientolis). 
15,60 c., $2.50,3.-. 
29 -5 - ' 97 . Walvissen;'Pacific 
97**'. 
Blok met twee zegels van $ 2. 
Resp. walvis met iong, uit zee op
rijzende walvis, blokrond met 

ST. K inS (S I . CHRISTOFFEL) 
Afbeelding melding 5/382. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
14-4- '97. 'La Saline'en'Le 
Doris'. 
1.70,2.-F. 
14-4 - '97 . Sport;'Le volley'. 
5.20 F. 
19-4 - '97 . Vogels. 
5.- F. Folco peregrinus. 

SURINAME 
30-3 - '97 . Vlucht rond de wereld 
van Linda Finch (zakenvrouw uit 
Texas) tussen 27 moort en 19 mei 
1997 (in navolging van de niet 
voltooide vlucht van Amelia Ear-
hart inl937). 
Sf. 275. Vliegtuig met portretjes 
beide vrouwen. 
3-4- '97 . Vijftigste verjaardag 
van het Surinoams museum. 
Sf. 625. Surinaams museum met 
jaartal'1947-29 april-1997', em
bleem Stichting Surinaams Mu
seum. 
3-4 - '97 . Flora; orchideeën. 
5^5 ,50 ,75 ,200 ,775 . Resp. 
Selenipedium steyermorkii, Pnrog-
mipedium schlimii, Criosanthes 
arietino, Cypripedium margori-
taceum, Paphiopediium grotrixio-
num. 
19-5-'97. 'Pacific 97**'. 
Sf. 3. Tweemaal. 

TANZANIA 
30-7 - '96 . Flora. 
100,140,180,200,210,260, 
300,380,400,600,700,750 Sh. 
Resp. Plumeria rubra, Liliaceoe, 
Allomando, Liliaceoe, Zinnia, Mal-
voviscus penduliflorus, Conna indi
en, Nerium oleander, Hibiscus rosa-
sinensis, Cothoranthus roseus, 
Bougninvillea formoso, Acolypha 
hispido. 
Blok met vier zegels van 125 Sh. 
Resp. Conna, Zinnia, Nerium 
oleonder, Bougainvillea formoso. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding en aanvulling melding 
5/384 'visuele communicatie': 
alle waarden tweemaal. 

URUGUAY 
11-10-'96.Upaep*; kleder
drachten. 
3.50,7.50 P. Resp. goucho, boe
rin; logo. 

VANUATU 
2-4 - '97 . Tiende verjaardag van 
'Air Vanuatu'. 
25,90,60 (groot formaat), 200 
V. Resp. piloot in cockpit, glim
lachende stewardess serveert 
drankje, vliegtuig van 'Air 
Vanuatu' op vliegveld, uitstoppen 

op 'Port Vila International Airport'. 

VENEZUEU 
Afbeelding melding 5/384. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
Afbeelding melding 5/384. 

VERENIGDE NATIES 
30-5-'97. 'Earth Summit+5' 
(vijfde topconferentie milieu en 
ontwikkeling); gestileerde natuur
gezichten. 
USS 0.32, Zw.Fr. 0.45,0.Sh. 
3.50. 
Blokjes met vier zegels met door
lopend beeld. Teksten; 'Earth 
Summit+5', 'Sommet Plonète Ter-
re+5', 'Umweltgipfel+5'. 
Blokken van US 1.- (tweemaal), 
Zw.Fr. 1.10,0.Sh. 11.-. Complete 
afbeeldingen van de blokjes met 
vier zegels met tekst 'Oceans', 
'Montognes', Flüsse und Wälder'. 
Tweede blok von US 1.- bovendien 
met vermelding 'Pacific 97**'. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
18-2- '97 . Onderwijs;'help kin
deren leren'. 
32 c. Volwassene helpt kind bij het 
leren. 
14-3-'97,'Pocif ic97**. 
32 c. Tweemaal, driehoekzegels. 
Resp. zeilschip (klipper), post
koets. 
14-3 - '97 . Fronkeerzegel 'flog 
over Porch'. 
32 c. Rolzegel. 
14-3- '97 . Fronkeerzegel 'Juke 
Box'. 
Zegel 'First-Class Presort' (ter 
waarde van 25 c) . 
17-4- '97 . Serie'literatuur', XIV; 
honderdste geboortedag van (to-
neel)schrijver Thornton Wilder. 
32 c. Portret van de driemolige 
Pulitzer-prijs winnaar (met roman 
"The bridge of San Luis Rey' uit 
1927, toneelstuk'Our Town'uit 
1938, toneelstuk'The Skin of Oui 
Teeth' uit 1943), achtergrond me 
denkbeeldige stnd 'Our Town'. 
l - 5 - ' 97 . Prehistorische dieren; 
'de wereld van de dinosaurus''^ 
Vel met vijftien zegels van 32 c. 
verdeeld in acht zegels met door-

446 



lopend beeld '150 miljoen jaar ge

leden, Colorado' en zeven zegels 
met doorlopend beeld 7 5 miljoen 
jaar geleden, Montana'. 
305'97.'Pacific 97**'; zegel 
op zegel. 
[wee vellen met elk twaalf zegels 
type 1847 'Washington' en 
'Franklin' met herwaarderingen. 
Resp. 60 en 50 c. Op veiranaze

gelofbeeldingen. Resp. Yvert num

mer 2 en nummer 1. 

I/VALLIS EN FUTUNA 
b2'97. Vijftigste verjaardag 
/an de CPS. 
J F. Symbolische voorstelling. 
152 '97 . Vlaggen van monor

:hieën van Wallis en Futuna. 
1,10,3.30,3.90 F. Resp.'Tuiogoi

o', 'Lovelua', Tuisgove'. 
l43'97.'PoterieLaplta'(aar

lewerk uit 1000 jaar voor Chris

us). 
100 F. Kruik. 
174 '97. Brouwen van kowo 
narcotische nietolcoholische 
rank bereid uit de kawawortel). 
70 F. Kawobrouwer. 
! 9  5  ' 9 7 . Leven op Wallis; toe

lagzegels. 
t rookmetlO,36,40F. 

VESTSAMOA 
l95'97.'Pacific 97**'. 
lok van $ 5. Honderdvijftigste 
erjaardag van de eerste VSpost

egel en honderdiwintigste ver

lordog van de eerste Somoa

ostzegel; blokrond met ligging 
an Samoa en San Francisco. 

IMBABWE 
5 4  ' 97 . Tiende congres 'Cites' 
Convention on International Tra

e in Endangered Species of Flora 
ld Fauna'), Harare, Zimbabwe. 
5 c., $1.50,1.70,2.20,2.50, 
. Resp. Encepholartos maniken

s, Faico peregrinus minor, Monis 
mmincki, Diceros bicornis, 
)xodonta ofricona. Python sebae. 

UIDAFRIKA 
1 11  ' 9 6 . Fauna (op verzoek 
in 'Reader's Digest'), 
il met tien stroken van vijf ze

ilsvon 1,2 (tweemaal), 10 en 
ie. 

122  ' 97 /16 2  ' 97 . 'Hong 
Kong 97'internationale postze

geltentoonstelling. 
Blok met zegel van 3. R. Zegel 
met leeuw, blokrand met draak. 
25'97.'Sapda 97', Johannes

burg, mei 1997. 
Blok met zegel van 4.50 R. Op

druk op 'jaar van de buffel', logo 
'Sopdo 97' en 'llsapex 98'. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
2 8  2  ' 9 7 . Vijftigste verjaardag 
Franse poolexpedities. 
Strook met drie zegels van 1. F. 
in samenhang. 
3 3  ' 97 . Tweehonderdste ver

jaardag van de verdwijning van 
Y.J. de KerguelenTrémarec. 
Strook met 3., vignet en 24. F. 
Resp. Portret, wapen met tekst 
'vert en tout temps', gezicht op 
'terre de Kerguelen'. 

Verklaring TP: 
De aanduiding ^ wil zeggen dat de 
bewuste emissie ook in de rubriek 
Thematisch panorama wordt be

schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkort ingen: 
Aids Acquired immune defi

ciency syndrome 
Ascot Associotion Internatio

nale d'Editeurs de Cata

logues et de la Presse 
Philatélique 

Unesco United Nations Educa

tional Scientific and Cul

tural Organization 
Unicef United Nations Interna

tional Children's Emer

gency Fund 
UPU Universal Postal Union 
Upoep Union Postal de las 

Americas y Espaüa y 
Portugal 

**: Postzegeltentoonstelling 
Pacific 97: wereldpostzegelten

toonstelling von 29 mel9 juni in 
Son Francisco (Verenigde Stoten). 

■f;LLLLOJ?T bntiil hill >,^ 

In 111) ^*^^; 

puiniK 
where did humming
birds get their name? 
Wie het antwcxard op 
deze vraag wil weten, 
moet The Postal Ser
v i ce G u i d e to U.S. 
S t a m p s aanschaffen. 
Een opmerkelijke catalo
gus: niet alleen worden 
alle Amerikaanse zegels 
netjes beschreven, kleu
rig afgebeeld en van een 
Scotfnummer voorzien, 
maar bovendien is het 
boekwerkje doorspekt 
met interessante aanvul
lende gegevens over een 
aantalvan de erin opge
nomen emissies. Er is 
trouwens nog meer infor
matie uit deze guide te 
halen: een lijst met filate
listische trefwoorden, een 
overzicht van organisa
ties, publikaties en bron
nen die voor filatelisten 
van belang kunnen zijn 
en  bijzonder handig 
een alfabetisch gerang
schikte lijst die alle op 
Amerikaanse postzegels 
afgebeelde onderwerpen 
op een rijtje zet. (AK) 

The Postal Service Guide to US 
Stamps; i76 pp., geitl. (kleur), 
formaat 12.5x22.5 cm. Uitge

Peven door de United States 
ostal Service, Washington 

(Verenigde Staten). Verkrijg
Daar de Vakhandel Filatelie of 
bij Hermann E. Sieger GmbH, 
Venusber^ 3234, D73545 
Lorch/Württemberg (Duitsland). 
Prijs: DM 19.50 (excl. porto) 

Begin dit jaar verscheen 
de NVPHCato logus 
1 9 9 7 . Deze junioredi
tie (zeg maar: het kleine 
broertje van de Speciale 
Catalogus van de NVPFH) 
is bedoeld voor dat deel 
van de filatelisten dat be
hoefte heeft aan een 
compact, betrouwbaar 
en compleet overzicht 
van de Nederlandse 
postzegels sinds 1852. 
Aan de eisen die deze 
doelgroep stelt komt de 
'junior' volledig tege
moet. Alle postzegels 
zijn in kleur afgebeeld, 
mit daarbij de^elang
rijkste gegevens, zoals 
jaar van uitgifte, aanlei
ding uitgifte, catalogus
notering postfris, met 
plakker (voor een deel 
van de uitgiften) en ge
stempeld en seriepriis. 
De kwaliteit van de illu
straties is ondanks de vrij 
sterke verkleining van de 
zegels heel aoea. In een 
begeleidencJ persbericht 
spreekt de NVPH de 
hoop uit dot met dit 

boekje een bijdrage 
worcft geleverd aan het 
zo breed mogelijk ver
spreiden vanl<ennis over 
het postzegels verzame
len. Gezien de bijzonder 
lage prijs  waar koop je 
vandaag de dag nog 
zo'n leuK boekje voor 
minder dan een tientje? 
zal dat vast wel lukken. 

(AK) 

NVPHljuniorlcatalogus 1997; 
178 pp., geitl. (kleur), formaat 
14x20 cm. Uitgegeven door de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie. 
Prijs: f 9.95. 

'Specialisatie' is het to
verwoord van onze tijd, 
schrijft de redactie van 
de nieuwe Michel 
DeutschlandSpezial 
in zijn traditionele voor
woord. Voor de uitgever 
van deze 'bijbel' voor 
verzamelaars van Duits
land en gebieden is dat 
prettig, want  zo vertelt 
Michel openhartig  het 
heeft invloed op het aan
tal verkochte exemplaren 
van de catalogus. 
FHet klinkt wat borstklop
perig als de redactie er 
zegt dat ze ook ditmaal 
weer een Spitzenprodukt 
heeft afgescheiden, maar 
het is wèl waar. De ver
dienste van de Spezial 
ligt niet eens zozeer in 
de enorme hoeveelheid 
filatelistische gegevens 
die op de bijna achttien
honderd pagina's is so
mengebald; Delongrijker 
nog is dat de inhoud 
voortdurend wordt bijge
werkt, aangevuld en ge
corrigeerd. Verzame
laars van Dantzig kun
nen hun hart ophalen; dit 
gebied is in de nieuwe 
catalogus namelijk ge
heel opgefrist. Indruk
wekkend is de portotabel 
voor dit gebied, die met 
zijn vijf pagina's sterk is 
uitgebreid ten opzichte 
van de vorige editie. 
Ook de boekjes van 
Dantzig werden nog 
eens kritisch onder de 
loep genomen, met een 
gedeeltelijke hernumme
ring als gevolg. 
Prijsveranderingen zijn 
er door de gehele catalo
gus heen. Vooral de va
riëteiten van de zegels 
van het Duitse Rijk doen 
het goed. Hetzelfde geldt 
voor de zegels die Duits
land tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in de be

zette gebieden uitgaf. 
Andere gebieden die 
voor een deel 'in de lift' 
zitten zijn Sudetenland, 
de variëteiten bij de ze
gels ten tijde van de be
zetting van Duitsland 
door de geallieerden, 
Berlijn en het oudere ma
teriaal van de DDR. 
Van een geheel andere 
orde is de Michel Ju
n ior Kata log . FHier ui
teraard geen sprake van 
diepgravendheid, maar 
het gaat te ver om dan 
maar te veronderstellen 
dat deze catalogus aan 
oppervlakkigheid ten on
der gaat. De druktechni
sche kwaliteit is, zoals 
we van Michelcatalogi 

gewend zijn, uitstekend. 
'e lichtgrijze achter

grondkleur van de pagi
na's doet sjiek en rustge
vend aan en de foto's 
zijn ondanks de sterke 
verkleining heel goed 
van kwaliteit. Dat er op 
een ander publiek wordt 
gemikt blijkt uit de ver
melde bijzonderheden. 
Tandingen worden niet 
vermeld, wel het formaat 
van de zegels: van be
lang voor diegenen die 
zelralbumbladen maken 
of die verzamelaars die 
in hun insteekboeken vol
doende ruimte willen 
openlaten voor de in de 
toekomst aan te schaffen 
manco's. Wie Duitsland 
(Rijk, Bondsrepubliek en 
DDR) zonder poespas 
verzamelt heeft aan dit 
gemakkelijk in de hand 
liggende, aantrekkelijk 
geprijsde boekje waar
schijnlijk voldcsende. 

(AK) 

Michel DeutschlandSpezial 
)pp.,c, 

formaat 15x20 crn. Uitgegeven 
1997; 1800 pp., geilf. (z/w). 

Spe2 
A(.{Z 

door Schwaneberger Verlag, 
München (Duitsland). Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie. 
Prijs: f 86.00. 
MichelJuniorKataloa 1997; 
690 pp., geitl. (kleur), formaat 
11 xl 9 cm. Uitgegeven door 
Schwaneberger Verlag, Mün
chen (Duitsland). Verkrijgbaar 
bij de Vakhandel Filatelie. Prijs: 
onbekend. 

Philatelie op 
Internet: 

elke dag iets 
nieuws! 

http://www.lip.nl/users/phil(ilelie 
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•GRAVEIUH/aE 

PostkanlDort|e uit de |aren 20 in de zaal Postgeschiedenis Nederland 
Foto Collectie Hel Nederlandse PTT Museum, Den Haag 

[6] EVEN BIJPRATEN 

H é . . . Ha l lo 
Wanneer u de juni-cfle-
vering van 'Philatelie' in 
de bus krijgt, is in het PTT 
Museum een tentoonstel
ling geopend waarvan 
wij grote verwachtingen 
hebben. De titel zegt al 
veel over het onderwerp: 
Hé... Hallo; Communi
catie van A tot Z. 
De tentoonstelling be
handelt zo'n veertig ver
schillende vormen van 
communicatie en wordt 
verder gekenmerkt door 
de actieve wijze, waar
mee de bezoeker met de 
vele onderwerpen aan 
de slag kan. Op het ge
bied van de post worden 
verschillende soorten 
poststukken getoond, u 
kunt met hetTlandin-
dexeerapparaat (HIA) de 
postcode omzetten in een 
code voor automatisch 
sorteren, een brief ver
sturen per flessen- en 
buizenpost, een brief in 
geheimtaal ontcijferen, 
electronisch een bericht 
versturen, het volkslied 
van Bhutan op de post
zegels uit 19 /3 beluiste
ren, een postzegel op 
een computer ontwerpen 
en een uitnodiging fran
keren met de nieuwste 
frankeerautomaat (type-
Nagler) van PTT Post. 
Omdat er enorm veel is 
geïnvesteerd in de tech
niek, vormgeving en de 
actieve benadering van 
het onderwijs laten we 
de expostie langer staan 
dan normaal, in ieder 
geval tot september vol
gend jaar. Dat geeft het 
museum de gelegenheid 

om 'tijdens de rit' be
paalde onderdelen te 
vernieuwen of te vervan-
gen. 
Deze tentoonstelling is 
bij uitstek geschikt om op 
een regenachtige dag tij
dens de zomervakantie 
te worden bezocht door 
grootlouders en 
klein)kinderen. We re
eenen dus op ui 

Conserver ing 
Tijdens de intensieve 
voorbereidingen voor 
een dergelijke tentoon
stelling gaan de werk
zaamheden op het ge
bied van de postgeschie
denis en de filatelie ge
woon door. Graag praat 
ik daarover even met u 
bij. Op het gebied van 
de conservering is nu 
een aantal besluiten ge
nomen over de klimaat
beheersing en nieuwe 
brandkasten in de depots 
van het PTT Museum; 
eind 1997 zijn deze 
werkzaameheden afge
rond. Voor de afdeling 
een hoop heisa achter de 
schermen, waarmee wij 
de bezoekers zo weinig 
mogelijk hopen te 
confronteren. 
Onze nieuwe medewer

ker voor de collecties 
poststukken, de heer drs 
M. Kleijnen, treedt per 1 
augustus in dienst en valt 
dus met zijn neus in de 
boter. Ik hoop hem zo 
vlug mogelijk ingewerkt 
te hebben in de gehei
men van de post
stempels, -routes 
en -tarieven, zo
dat hij op niet al 
te lanqe termijn 
dienstBaarkan 
zijn aan de fila
telie. 

Buitenland 
De herinrichting 
van de zaal met 
de buitenlandse 
postzegels ver
loopt gestaag. 
Met de nieuwe 
presentatie van 
de postzegels van De huid 
de landen van 
Europa zijn we 
gevorderd tot en met 
Hongarije. Met de the
matische tentoonstelling 
Vogels op postzegels 
hebben we goede hoop 
dat hij tijdens de 
zomervakantie al voor 
het publiek is openge
steld en in het najaar of
ficieel kan worden geo
pend. Hierbij hebben we 

van een aantal themati
sche verzamelaars me
dewerking gekregen en 
wij zijn natuurlijk erg be
nieuwd naar de reacties 
uit verzamelaarskringen. 
De modellen van de 
postvoertuigen uit allerlei 
landen van de wereld, 
die wij meer dan een 
jaar mochten lenen van 
mevrouw M.J Vrijalden-
hoven uit Den Haag, 
gaan dan weer terug 
naar hun eigenaresse 
De volgende stap in deze 
zaal zal zijn het vernieu
wen van de diapresenta
tie De wereld in het klein, 
die gaat over het verza
melen van postzegels. 

N e d e r l a n d 
In de zaal Postzegels Ne
derland zijn we inmid
dels ook begonnen met 
een herinrichting. Als 
eerste is de diapresenta
tie over de vormgeving 
van postzegels technisch 
vernieuwd en inhoudelijk 
aangepast en opgefrist. 

dacht besteed aan emis-
siebeleid, de vormge
ving, de ontwerpen en 
proeven van het begin 
tot heden. In het najaar 
zullen we in deze zaal 
ook de Collectie Ricardo 
(over Nederlands-Indië 
en Indonesië tussen 
1942 - 1949) op een an
dere wijze tonen, wat sa
menvalt met de uitgave 
van een publicatie over 
dit onderwerp. 

2 0 0 j aa r Post 
Inmiddels laten we ook 
onze gedachten gaan 
over de hermrichting van 
de benedenzalen met de 
postigeschiedenis van 
Nederland. Dit willen we 
klaar hebben nadat de 
entree van het museum is 
vernieuwd en voordat we 
in januari 1999 vieren 
dat 200 jaar geleden de 
Post 'nationaal' werd 
verklaard We kunnen 
dan in ieder geval tonen 
dat de rijke PTT-geschie-
denis in grote mate heeft 

ige exposrtie over de totstandkoming van postzeqe[s wordt aangepast 
Foto Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Hoi 

ONDERZOEKERSDAGEN AFDELING POST 

De algemene studiezaal van het PTT Museum is vijf 
dagen per week voor u beschikbaar. Kondig uw 
bezoek wel even aan: 070-3307572/3307581. 
Voor onderzoek in de postwaarden en poststukken 
kunt u in de studiezaal van de afdeling Post de ko
mende tijd terecht op 12 en 26 juni, 10 en 24 juli, 
21 augustus en 4 september. Maak eerst telefo
nisch een afspraak (070-3307560); u kunt dan 
meteen aangeven wat u wenst te bekijken. 

In de draailijsten worden 
momenteel de postwaar
den van Nederland en 
de (voormalige) overzee
se gebiedsdelen, zowel 
inhoudelijk als visueel, 
op een nieuwe wijze ge
presenteerd. We willen 
meer achtergrondinfor
matie geven, iets wat met 
name bij de postwaarde-
stukken noodzakelijk is 
Niet veel mensen weten 
meer hoe bijvoorbeeld 
een antwoordbriefkaart, 
een luchtpostkaart of een 
postblad eruit ziet. 
Na de zomervakantie 
starten we met de ver
nieuwing van de presen
tatie van het verhaal over 
Hoe postzegels tot stand 
komen. Aan de hand 
van nieuwe voorbeelden 
en teksten wordt aan-

bijgedragen aan het hu 
dige KPN-bedrijf Hope 
lijk dat dit gegeven fifati 
listen en auteurs op het 
terrein van de postge
schiedenis zal inspirerer 
om bijdragen voor ver
enigingsbladen te leve
ren of andere publicatie 
te schrijven, daarbij ge
bruik makend van onze 
studiezalen en bronnen 
materiaal. Want naast 
een verbreding van de 
kennis van de PTT-ge-
schiedenis via onze ten
toonstellingen willen we 
ook een verdieping er
van! 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserve 
tor posthistorie en filatelistischc 
verzamelingen bii de Stichting 
Het Nederlandse PTT Museum 
Den Haag-' 
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I^LIEGVISSEN 
^lieuwZeeland geeft op 
18 juni een 'instructieve' 
serie over het vissen met 
cunstvlieqen uit. De ont
verpsterlaat niet alleen 
Je vissen waarop ge
aasd wordt zien; in 
voord en beeld wordt 
ïxtra informatie verstrekt 
ïn ook is op elke zegel 
jen kunstvlieg te zien. De 
lerie is daarmee thema
isch gezien 'op maat ge
neden' voor een collec
ie met de hengelsport 
lis onderwerp. De ont
werpster heeft handge
ch reven teksten ge
)ruikt, zodat een ver
jrootglas onmisbaar is. 
)e vier zegels laten fo
ellen zien. 
Dp de zegel van 40 c. is 
len regenboogforel [Sal
no gairdneri) te zien, sa
nen met een Red Setter
lieg. De blauwe vis op 
Ie zegel van $ 1. is 
/aarschijnlijk een zeefo
BI [Salmo tufta); de 
7re/G/iosKlieg is hier 
e 'tegenhanger'. Op de 
egel van $ 1.50 zien 
'e een Brook Trout afge
eeld, samen met een 
wilight Beaufyy\\eg. Op 
e vierde zegel (waarde 
1.80) wordt de Brown 

rout with bare afge
eeld. de Coppervlieg 
Dmpleteert het geheef. 

combinaties van ontwer
per en bijbehorende fa
briek zijn ook op de ze
8els vermeld. 

e zegels tonen de ont
werpers en hun vliegtui
gen. De manier waarop 
de gezichten van de ont
werpers zijn afgebeeld is 
bijzonder oorspronkelijk: 
ze zijn verwerkt als witte 
wolken tegen een blauwe 
achtergrond. Het resul
taat is echter niet altijd 
even geslaagd: op som
mige zegels moet je echt 
moeite doen om er een 
gezicht in te ontdekken. 
Op de zeqel van 20 p. 
zien we de Spitfire van 
fabrikant Supermarine, 
ontworpen door R.J. 
Mitchell. Op de zegel 
van 26 p. is de Lancaster 
te zien, net geesteskind 
van Chadwick, chefont
werper van Avro. De ze
gel van 37 p. is gewijd 
aan de combinatie R. E. 
Bishop en De Havilland; 
het afgebeelde vliegtuig 
is een Mosquito. Op de 
zegel van 43 p. is de 
Gloster Meteor afge
beeld, ontworpen door 
George Carter. De zegel 
van 63 p. toont de Hun
ter, een creatie van Sid
ney Camm en gebouwd 
door Hawker. 
Deze hiervoor genoemde 
bekende vliegtuigen zijn 
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<IEKE COMBINATIE 
izichten spelen een 

)ofdrol in het innovatie
ontwerp voor de serie 

chitects of the Air die 
geland op 10 juni uit
iF. De serie is een eer
toon aan vijf beiang
e ontwerpers en de 
irieken die hun ge
anceerde militaire 
igtuigen produceer
n. De namen van deze 

eerder in series met 
vliegtuigen van de Ka
naaleilanden en het ei
land Man afgebeeld, zo
als de serie van Jersey uit 
1990 ter gelegenheid 
van de vijftigste herden
king van de 6att/e of Bri
tain. Ook andere series 
van Engeland leveren 
bekende vliegtuigen op, 
zoals de serie uit 1986, 
gewijd aan de Royal Air 
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Farce. Alleen al met deze 
series kan een aardig 
uitgebreide thematische 
lucntvloot worden sa
mengesteld! 

NIEUWE DEENSE 
BRUGGEN EN TUNNELS 
Denemarken en Neder
land hebben veel ge
meenschappelijk. Zo zijn 
in beide M e n belang
rijke waterbouwkundige 
werken volbracht zoaß 
grote bruggen en tunnels 
noodzakelijk om tege
moet te komen aan de 
behoefte aan mobiliteit 
van de inwoners. Wat 
ons land betreft werd 
daarvan een overzicht 
gegeven in het artikel 
over oeververbindingen 
in 'Philatelie' van sep
tember 1996. 
Dat er in Denemarken 
nog meer prestaties van 
formaat worden geleverd 
blijkt uit twee Deense ze
gels die 15 mei versche
nen. Ze besteden aan
dacht aan het grootste 
waterbouwkundig pro
ject van Denemarken, de 
vaste verbinding tussen 
de eilanden Funen (Fyn) 
en Seeland [Sjaellandl 
via het eiland Sprogö in 
het midden van de Grote 
Belt, een project dat doet 
denken aan de belang
rijke oeververbindingen 
in Zeeland in het kader 
van onze Deltawerken. 
In Denemarken worden 
de eilanden verbonden 
door een brug en een 
tunnel, die plaats bieden 
aan een dubbele spoor
lijn en een vierbaans au

toweg met een lengte 
van 18 kilometer tussen 
Halsskov op Seeland en 
Knudshoved op Funen. 
Meer informatie vindt u 
in de rubriek 'Nieuwe 
postzegelboekjes' van 
mijn collega Walter de 
Rooij. 
De in bruggen geïnteres
seerde verzamelaars zul
len overigens wel heb
ben gezien dat in het 
Noorse postzegelboekje 
'350 iaar Noorse post 
(zie bladzijde 373 in het 
meinummer van 'Philate
lie') ook een zegel met 
een opvallende orug is 
opgenomen. Het gaat 
om de Asköybrug, die 
in 1992 werd opgesteld. 

TREINEN 
Verzamelaars van het 
thema spoorwegen be
hoeven meestal niet te 
zoeken naar nieuw ma
teriaal. Toch lijkt de serie 
Scenic trains die Nieuw
Zeeland op 6 augustus 
uitgeeft een aanwinst. 
Dat dan vooral omdat de 

wordt afgebeeld; boven
aan is de naam van de ri
vier, haven, etc. vermeld. 
Afgebeeld zijn routes als 
de Overlander tussen 
Auckland en Wellington, 
de Transalpine tussen 
Christchurch en Grey
mouth en de Southerner 
tussen Christchurch en In
vercargill. 
Denemarken gaf op 12 
juni twee zegels uit ter 
gelegenheicTvan het 
rionderdvijftigjarig be
staan van de eerste 
spoorlijn in dit land, die 
tussen Kopenhagen en 
Roskilde. Het traject 
werd geopend op 26 
juni 184/ . De jonge 
spoorwegmaatschappij 
ging van start met vijf lo
comotieven en achttien 
rijtuigen. Hoewel de ze
gels sober zijn uitge
voerd, zijn ze toch de 
moeite waard. De ont
werper koos voor de te
genstelling oud/nieuw, 
in dit geval de oude en 
nieuwe versie van de 
Ca rl sberg  spoorb rug. 

treinen zijn afgebeeld in 
de prachtige landschap
pen waaraan het land 
van uitgifte zo rijk is. 
Op de zes zegels wordt 
steeds met behulp van 
een kaartje aangegeven 
welk deel van het land 
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HONGERSNOOD IN 
IERLAND ^ 
Honderdvijftig jaar gele _ 
den werd Ierland getrof = 
fen door een grote hon ^ 
gersnood. Een fatale ~ 
aardappelziekte zorgde ™ 
ervoor dat in de periode 2 
van 1845 tot 1849 meer | 
dan een miljoen mensen ^— 
van honger omkwamen AAQ 
of bezweken aan aan T t v 
hongersnood verwante 
ziekten. Een even groot 
aantal leren zag zich 
door de honger gedwon



gen om te emigreren. 
Vooral de Verenigde 
Staten en Canada wer
den toevluchtsoorden. 
Veel vluchtelingen von
den door de erbarmelijke 
omstandigheden aan 
boord van de overbe
volkte schepen alsnog de 
dood. 
Met een serie van drie 
zegels die op 14 mei 
werd uitgegeven her
denkt Ierland deze grote 
hongersnood, een zwar
te bladzijde in de recente 
Ierse geschiedenis. Gra
vures brengen deze tra
gische periode in beeld. 
Op de zegel van 28 p. 
wachten passagiers op 
de kade om aan boord 
te gaan van een emigra-
tieschip. De zegel van 
32 p. laat zien noe een 
gezin waakt bij een ster
vend kind. De soepkeu
ken op de zegel van 
52 p. geeft een beeld 
van de activiteiten van 

EIRE 28 

EIRE 32 

EIRE 52 

de Quakers (de Irish So
ciety of Friends) in die 
tijd. 

SPORT ALS UITDAGING 
De mens - en dan vooral 
de sportmens - wil zijn 
grenzen steeds verder 
verleggen. Geen wonder 
dat spectaculaire ont-
spanningsvormen zoals 
bungy jumpen en survi-

vaZ-tochten zo snel popu
lair zijn geworden. 
Voorbeelden daarvan 
vinden we in de filatelie 
terug. 
Op 29 mei gaf Portugal 
de serie Desportes Ra-
di^ais ('extreme sporten') 
uit. Mensen zouden de 
op de zegels weergege
ven 'uitdagingen' kiezen 
om (nog meer) één te 
worden met de natuur. 
Het contact met zijn na
tuurlijke omgeving heeft 
de mens - zo wordt be
toogd - te lang gemist. 

Op de zegel van 49 e. 
zien we bijvoorbeeld een 
surfer in de branding en 
op die van 80 e. is ie
mand druk in de weer 
met een skateboard. De 
persoon op de zegel van 
100 e. beweegt zich 
waarschijnlijk voort op 
inline-skates en niet op 
skeelers. De zegel van 
140 e. laat het avontuur
lijke paragliding zien. 
De afbeeldingen geven 
de essentie van de afge
beelde sporten goed 
weer. Opvallend is dat 
nogal wat ontwerpers bij 
sportzegels voor een 
'sekseneutrale' weergave 
kiezen. Het gezicht is 
heel vaag ofwordt soms 
gewoon weggelaten, niet 
alleen hier maar bijvoor
beeld ook bij de sportse
rie van Engeland uit 
1988. 

SPOOR EN POST 
Treinen en postvervoer 
lijken vaak onafscheide
lijk te zijn. Maar nu bijna 
alles aan verandering 
onderhevig is, staat zelfs 
deze relatie in verschil
lende landen onder druk. 
Zo werd in Denemarken 
sinds 1856 de post niet 
alleen per trein vervoerd, 
maar ook 'tussen de 
rails', in speciale postrij-
tuigen gesorteerd. Op 
31 mei Kwam na 141 
jaar een eind aan deze 
laatste activiteit. Om dit 
feit te markeren werd op 
12 juni een zegel van 

5 k. uitgegeven. De ze
gel, ontworpen door Er-
ling Nederland, toont 
een opengewerkt postrij-
tuig aan boord van de 
veerboot over de Grote 
Belt: we zien het perso
neel bezig met het sorte
ren van de post. Sinds 
11 juni gaat de post via 
de nieuwe vaste verbin
ding over de Grote Belt, 
in al even nieuwe, spe
ciaal voor dit doel in Fin
land gebouwde postrij-
tuigen. 

DINO'S IN SOORTEN EN 
MATEN 
United States Postal Ser
vice (USPS), de postad-
ministratie van de Ver
enigde Staten, is hard op 
weg om de titel 'Kam
pioen velletjes' te verove
ren. De Amerikanen voe
len uitstekend aan welke 
thema's goed in de 
markt liggen en vandaar 
dat de USPS op 1 mei 
aan zijn succesreeks een 
vel van vijftien zegels 
toevoegde met als titel 
The World of Dinosaurs. 
Het vel toont twee pano
rama's. Het bovenste 
deel (met acht zegels van 
32 c l beeldt een weids 
gezicht van Colorado af, 
zoals dat er 150 miljoen 
jaar geleden moet heb
ben uitgezien. Het on
derste deel (met zeven 
zegels van 32 c.) laat 
Montana zien, 75 mil

joen jaar geleden. 
Op het eerste gezicht lij
ken zulke panoramavef-
len leuk, maar de ont
werpers ontkomen 
meestal niet aan een wat 
gekunstelde vormgeving. 
Kijk bijvoorbeeld maar 
naar de faunaseries, 
waarop tientallen ver
schillende vogels zich in 
hetzelfde stukje bos ver
dringen. Thematisch ge
zien zou het veel beter 
zijn de afzonderlijke ze
gels met dino's uit het vel 
te halen om ze te gebrui
ken voor een leuke com
binatie. Een voorbeeld: 
de Stegosaurus - het 
beest met de grote kam
men op de rug - werd al 
in 1965 door Polen af
gebeeld op een zegel 
van 90 gr. in de serie 
prehistorische dieren. 
Het skelet van zo'n 
stegosaurus werd ge
toond op de zegel van 
26 p. in de Engelse serie 
150th Anniversary of 
Dinosaurs' Identification 
byOwenu i t 1991. Sa
men met de nieuwe 
Amerikaanse zegel vor
men deze twee zegels 
een combinatie die veel 
meer zegt dan een gefin
geerd panorama. Met 
wat speuren kunt u ver
rassende resultaten be
reiken. Goede 'jacht'! 

OOK SYMBOLEN ZIJN 
INTERESSANT 
Symbolen zijn bijna zo 
oud als de mens zelf. Ei
gentijdse symbolen -
vooral in die vorm van 
pictogrammen - hebben 
echter soms zó'n moder
ne vormgeving, dat er 
naar de betekenis moet 
worden geraden. Die 

evolutie in de vormge
ving van symbolen zie je 
ook bij de frankeerstem-
pels - neem bijvoorbeeld 
die van de ziekenfond
sen. In veel stempels is 
de bekende esculaap op
genomen: officieel een 
staf met een zich daar
omheen kronkelende 
slang. Een variant die bij 
de farmaceutische groot
handel Gebr. Mulcfer 
wordt aangetroffen laat 
twee slangen zien naast 
een in een vijzelkom ge
plaatste staf met twee 
vleugels. In de stempels 
van de ziekenfondsen 
kronkelt de slang zich 
niet om een staf, maar 
om een glas. Dat glas is 
soms duidelijk als zoda
nig herkenbaar, maar in 
andere gevallen meer o 
minder gestileerd. Trou
wens, ook bij de afbeel
dingen van glazen die 
(nog) wel als glas her
kenbaar zijn. zien we 
grote verschillen: in het 
ene geval is het een soor 
wijnglas, in het andere 
een glas dat veel minder 
diep is. 

De Koninklijke Neder
landse Maatschappij ter 
bevordering der Phar-
macie (KNMP) heeft als 
embleem een beker met 
slang. Dit verwijst naar 
de attributen van 
Hyqieia, de Griekse qo-
din van de gezondheid. 
Het glas heeft dus geen 
Bourgondische beteke
nis, maar is een far
maceutisch symbool. 
In het frankeerstempel 
(PB 9059) van het 
KNMP-centrum in Den 
Haag is een stilistische 
weergave van dit sym-

T H E W O R L D O F D I N O S A L U I S 
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30ol opgenomen. Ook 
iommige apothekers en 
Droducenten von genees
niddelen gebruiken het. 
De meeste apotheken en 
de daaraan verwante 
Dedrijven en organisaties 
pebben echter in hun 
ronkeerstempel de be
cende vijzel opgenomen. 
Dok hier zijn de nodige 
'orionten te zien, zoals 
n het stempel (FR5389) 
)it 1954 van het Alge
neen Ziekenfonds Wa
jeningen en Omstreken, 
voorop een vrouw hulp 
)iedt aan een ernstig 
:ieke. 

>AUL DELVAUX 
'aulDelvoux(1874
994) werd onlangs 
leëerd met een Belgi
che emissie (zie 'Verzo
lelgebied België' elders 
1 dit nummer). België 
leeldde al eerder wer
en van deze bekende 
childer op postzegels of. 
T 1970 was dot een de
ail uit het werk De on
ustiqe stad. Voor de Bel
iscne bijdrage oon de 
uropozegels van 1983 
iet als thema 'grote 
'erken van de menselij
e geest' deed de Belgi
:he Post ook al een be
)ep op werk van Del
aux, met De man in de 
raat en Nachttrein. 
oor de verzamelaars 
an dit tfiema had de 
slgische Post nog een 
<tra verrassing in petto, 
lp 21 april verschenen 
amelijk twee nieuwe 
lefrobriefkoorten; een 
an de kaarten toont het 
erk Nos vieux trams 
'uxellois (Station Beurs), 
e ook de rubriek 'Post
aordestukken'. 

)NINGINNEDA6 1997 
s koninklijke familie be
>cht op Koninginnedag 
>97 het voormalige ei
nd Marken en de 
aats Velsen. Verzame
ars van het thema 'ko
riklijk huis' kunnen 
inkeerstempels van 
iide plaatsen in hun 
rzomeling opnemen. 
Marken gaat het om 

t frankeerstempel 
57303) van de voor

ilige gemeente Mar

ken, met daarin het ge
meentewopen. De officië
le beschrijving uit 1816 
noemt dit wapen 'van la
zuur, beladen met een 
moorkop van goud'. 
Sierksmo (De gemeente
wapens van Nederland) 
geeft als commentaar: 
'Het is waarschijnlijk, dat 
men hier te doen heeft 
met een verkeerd geïnter
preteerde ChristusKop'. 
De gemeente Velsen 
zorgde in de loop der ja
ren voor een uitgebreide 
collectie frankeerstem
pels. In verscheidene 
stempels is het gemeente
wapen opgenomen. De 
officiële beschrijving uit 
1816 noemt dit wopen 
'van lazuur, beladen met 
een agnus Dei staande 
op een terras, alles van 
goud'. Hierbij merkt 
Sierksmo op: 'Ook de 
vrijkorpsen uit 1785 
voerden in hun banieren 
dit wapen en het schijnt 
dus van oudere datum te 
zijn, wellicht van kerkelij
ke oorsprong'. 
In de televisiereportage 
van het koninklijk bezoek 
kwamen ook het Noord
zeekanool en de Stich
ting Velser Gemeen
schap aan bod. 
Ter gelegenheid von het 
hondera|arig bestaan 
van het Noordzeekanaal 
gebruikte de gemeente 
Velsen in 19/6 een bij
zonder frankeerstempel 
(PR3141) met daarin in 
en rond het gestileerde 
getal ZOO de tekst 787<5 
/ P7<5 Noordzeekanaal 
en Umuiden gemeente 
Velsen stadhuis Umuiden. 
Ook de Stichting De Vel
ser Gemeenschap kan 
met behulp van een fran
keerstempel (PR2236) in 
een thematische collectie 
worden gepresenteerd. 

IN KORT BESTEK 
De gemeente Den Haag 
vestigde in een Port be
toa/astempei de aan
dacht op het Brahmsfesti
val dat in april en mei in 
deze stad werd gehou
den. 

Het betaald voetbal komt 
vaak negatief in het 
nieuws. Het is dan ook 

dubbel leuk te kunnen at
tenderen op een fran
keerstempel (FMl 3347) 
waarin een wedstrijd in 
het betaald voetbal 
wordt aangeprezen als 
een ontspannend evene
ment. Ik doel op het 
stempel van SC Heeren
veen met de tekst Voor 
een gezellig avondje uit!. 

Met spanning wacht po
litiek Den Haag op het 
verdraa van Amsterdam. 
In het frankeerstempel 
(HR4092) van de ge
meente Maastricht legde 
deze gemeente vast dot 
de Eurotop in 1991 in 
Maastricht werd gehou
den. Vandoor ook dot 
gesproken wordt van het 
Verdrag van Maastricht. 
Begin mei leefde Maas
tricrit zelfs enige dagen 
in de roes van een twee
de Eurotop, maar daar 
stak minister van Mierio 
een stokje voor, tot groot 
verdriet van de Limburg
se hoofdstad. 

Digitale stempels rukken 
op. Van een ZuidAfri
kaanse verzomelcollega 
kreeg ik zo'n afstempe
ling met de tekst Die 
SuidAfrikaanse post
kantoor  Ons werk vir 
jou. 

Misschien is het niet zo 
aardig om in deze tijd 
een vorkensstempel in 
beeld te brengen, maar 
ik woog het er op. Het 
stempel werd in februari 

februikt in het Belgische 
oventem ter gelegen

heid van het carnaval al
daar, zoals te zien is in 
de afbeelding van een 
varken met een carno
volssteek en de tekst 2x 
11 jaar Varkenskoppen. 
Driemaal a/oa/i 
Plastic geld beheerst het 

financiële leven van van
daag, of we het willen of 
niet. In een Engels ma
chinestempel wordt op 
de gevaren van credit 
cards gewezen Card 
Watch Watch out! 
Guard your plastic cards 
from thieves. 

Hebt u nog steeds last 
van voorjaarsmoeheid? 

WATCH OUT! 
GuanJ your 
plastic c a r d s — 
frofT) thieves — 

Niet nodig. Volgens een 
fronkeerstempef 
(HR20027) von de Friese 
vestiging van het Nuon 
in Leeuwarden levert dit 
energiebedrijf u de ener
gie om te leven. 

Dit jaar schijnt het het 
'Jaar van de wolf' te zijn, 
moor filotelistisch heb ik 
door nog niets van ge
merkt. V^el van het 'Jaar 
van het reizen', waarvan 
melding wordt gemaakt 
in een frankeerstempel 
(FR55189) van het Cen
trum voor Bibliotheekon
dersteuning (CBD) Fries
land 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 
brand meester gaat ver
gezeld van een tekening 
van een brandweerman 
met een forse snor en 
dat maakt dit stempel 
ook de moeite waard 
voor het thema 'Boorden 
en snorren'. 
De verzamelaars van het 

thema 'Olympische Spe
len' moeten vaak ver 
vooruit kij^ken. 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 morkering 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 
het 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 fronkeer
stemiael (FR52388) van 
Bex/van der Schans PR 
uit Eindhoven stoot een 
tweetalige tekst die u aan 
het denken moet zetten: 
Stilstaan om vooruit te 
komen  Take the time to 
get ahead. 

PHILATELIE 
OP IMTERMET 

Philam 

Links naar tientallen interessante sites in 
binnen en buitenland: postadministra

ties, handelaren, musea, specalisten, 
studiegroepen, catalogi en bladen 

Een beknopt overzicht van belangrijke 
filatelistische evenementen die in de 

komende maanden in 
Nederland worden georganiseerd 

f Philatrizda 

In de rubriek Philatriviav/orden 
interessante filatelistische 
nieuwtjes gepresenteerd; 

deze pagina wordt dagelijks ververstl 

45! 
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Bruggen 
Griekenland begon op 
24 april met een nieuwe 
reeks 'historische brug
gen uit verschillende 
landstreken'. De eerste 
aflevering toont vier 
oude stenen bruggen in 
Macedonië. Op de ze
gels van 80. 150 en 
350 d. zijn bruggen in 
de dorpen Trikomo, Zia-
kas en Kastro te zien; de 
brug op de zegel van 
120 d. is een brug bij 
Portitsa afgebeeld. De 
bruggen zijn gebouwd 
tijdens de Turkse over
heersing. 

Dans 
Finland gaf op 19 mei 
een zegel van 2.80 m. 
uit, gewijd aan de Finse 
tango, die op de roman-
tiscri getinte zegel wordt 
uitgevoerd door een man 
en een vrouw. De tango 
ontstond in Argentinië. 
Venezuela garop 10 
september 1996 een vel 
uit met vijfmaal twee 
L/poep-zegels met als 
thema folkloristische kle
ding. Afgebeeld zijn een 
dansende man en een 
dansende vrouw in witte 
kleding op een geheel 
zwarte ondergrond. 

Driehoekige zegels 
Hoewel het formaat van 
een zegel voor thematic! 
van ondergeschikt be
lang is, spreken driehoe
kige zegels toch tot de 
verbeelding. De USPS 
gaf op 13 maart twee 

triangulars van 32$dc. 
uit ter gelegenheid van 
Pacific 97 in San Fran
cisco. Op de ene zegel 
staat een Californische 
klipper uit het midden 
van de negentiende 
eeuw en op de andere 
zegel een postkoets. 
Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van het eerste 
pigeonqram gaf Nieuw-
Zeeland op 7 mei twee 
driehoekige zegels van 
40 en 80$dc. uit waarop 
de originele zegels uit 
1899 van de Great ear
ner Pigeongram Agency 
te zien zijn. 

Walv issen 
In de reeks walvissen gaf 
Groenland op 5 mei 
weer een serie uit. Op de 
vier zegels zijn deze keer 
grote walvissen afge-
Beeld. In totaal zafde 
reeks zestien walvissen 
beslaan. De zegels zitten 
ook in een velletje met 
een ondergrond van een 
kustlandscriap. Die com
binatie lijkt mij nauwe
lijks een thematische 
meerwaarde te hebben. 
De uitvoering van de ze

gels is gelijk aan de serie 
uit 1996, besproken in 
'Thematisch panorama' 
van juni 1996. 
Op de zegel van 5K. is 
de blauwe vinvis (Bala-
enoptera musculus) te 
vinden. De gewone vin-
vis [Balaenoptera physa-
lus] staat op de zegel 
van 5.75 k., terwijl de 
Noordse vinvis (6o/oe-
nopfera borealis) is afge
beeld op de zegel van 
6 k. De vis op oe zegel 
van 8 k. kan alleen maar 
een narwal (Aiortoc/on 
monoceros) zijn. 

Fazanten 
Grenzen vallen weg bij 
de gezamenlijke uitgifte 
van China en Zweden. 
Voor de eerste keer 
mocht een Chinese zeqel 
door een ander land 
worden gegraveerd. Die 
taak werd vervuld door 
de bekende graveur 
Czeslaw Slania. Beide 
landen beeldden op de 
twee samenhangende 
zegels de gewone fazant 
{Pnasianus colchicus] en 
de 'Lady Amherst's 
pheasant' [Chrysolophus 
amherstiae) of. 

mmmtmmfmmmm 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Vl inders 
Gibraltar gaf op 7 april 
een velletje Butterflies in 
Gibraltar uit. Op de vier 
zegels staan vlinders uit 
zuidelijke streken afge
beeld, in combinatie met 
de planten waarvan ze 
afhankelijk zijn. Op de 
zegel van 23p. is het 

Butterflies in Gibraltar 
V Gibraltar f Gibraltar f Gibraltar t Gibraltar f 

Marokkaans Oranjetipje 
(Ant/ioc/7or/s belia] afge
beeld op Biscutella me-
gacarpnaea. De Jasius-
vlinder [Cbaraxes jasius) 
is op de zegel van 26p. 
te zien op Ösyris quadri-
partita. De vlinder op de 
zegel van 30p. is goed 
herkenbaar: het is een 
Atalanta-soort (Vanessa 
cardui] op Aio/va sylve
stris. De zegel van 
£ 1.20 tenslotte toont 
een koningspage (Iphi-
clides poaaiirius) die zijn 
voedsel vindt op fruitbo
men en de op de top van 
de Gibraltar Rock groei
ende meidoorn (genus 
Crataegus). De onder
kant van het velletje toont 
een landschap met bloe
men en de beroemde 
Rots van Gibraltar. 

H o l o g r a m 
Het aantal zegels met 
een hologram is nog niet 
zo groot; daardoor Kan 
lang niet iedere themati
sche verzamelaar er een 
in zijn of haar verzame-
ling opnemen. Aland 
zorgde er op 9 juni voor 
dat de verzamelaars van 

het thema schepen dit in 
ieder geval wèl kunnen 
doen. De herdenking va 
het 75-jarig zelfbestuur 
werd aangegrepen voor 
de uitgifte van een aan 
trekkelijk velletje van 
20 m. De zegel met een 
hologram, waarin ook 
een zeilschip is verwerkt, 
maakt deel van een 
voorstelling vol symbo
liek rond Aland als zee 
varende natie. 

Kuuroord 
Het 150-jarig bestaan 
van het kuuroord Mon-
dorf-les-Bains was voor 
Luxemburg aanleiding 
op 12 mei een jubileum
zegel van 16 f. uit te ge
ven, waarop de oude tij
den herleven. 

-THERMAllSMt ä 
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452 NEDERLAND, O.R., WEST EUROPA, WERELD 
Vraag gratis prijslijst aan 
Keizershof 17, 6834 DG Arnhem Tel (026) 3210013 
Postbus 30295, 6803 AG Arnhem Fax (026) 3214110 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
LAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 

Postbus; 
6950 AA Dien 

Tel. 0313-421889 (geen winkt 
Faxnr. 0313-4132! 

Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 



MET 1 KILO HET LttNO COMPLEET? OF ßllNH? 
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. 

ttUEmai MOOIE GQOOTFOQMailT UÜEIS 
... Efi IN VELE KILO'i MET UEEL HOGEi^E lÜMflOEtl EN/OF ßETEQE ßllLIIGEN. 

1/4 kilo 1 kilo 
•Australië AUSP 47,50 165,00 
•België BESP 77,50 295,00 

Berlijn BNSP 275,00 
•BRDDuitsl. DUSP 72,50 265,00 

Canada CASP 62,50 225,00 
•Denemarken DESP 62,50 225,00 
•Finland FISP 66,50 245,00 
•Ierland lESP 76,50 285,00 
•Itahë ITSP 76,50 285,00 

1/4 kilo 1 kilo 
Kan.Eil. KESP 85,00 325,00 

•Luxemburg LUSP 89,50 345,00 
*Nw. Zeeland NZSP 66,50 245,— 
•Noonfl/egen NOSP 77,50 295,00 

Portugal POSP 89,50 345,00 
•Skandinavië SKSP 105,00 395,00 
•Spanje ESSP 77,50 295,00 
•West Europa WESP 77,50 295,00 

IJsland IJSP 175,00 675,00 

Zuid Afrika ZASP 
•Zweden SUSP 
•Zwitserland CHSP 

Toeslag CHST 

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

110,00 

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

Wereld WRSP 85,00 325,00 
Vermeld bij Uw bestelling de code achter 
het land  niet per V4 kilo maar per kilo 
mag in 2 maandelijkse betalingen. 

WEST EUROPA CATALOGUS 
Bij aankoop van 4 verschillende 1/4 kilo's of 1 complete kilo mag U die prachtige West Europa catalogus 

in kleur winkelwaarde f 92,50 erbij bestellen voor de abnormale weggeefprijs van f 25,

( enorme voorraad  Op = Op ) 

1]®ïï% ffiaaBiBGJg ®B®®f POBffiDMTJ 2 
100 gram 1/4 kilo 1 kilo 

AFRIKA AFB veel landen  zeer schaars  met hogere W 
♦AUSTRALIË AU3A abnormale grote sortering  gelegen

heid/gedenkzegels  met enige tiogere waarden  zeldzaam mooi 
«BELGIË BE3A moderne sortering met hogere waarden  prachtig 

BERMUDA BER mooie sortering met veel motiefzegels 

BOTSWANA BOA prachtige zegels  veel motief 
BUND BUB alleen loeslagzegels  met hogere waarden 

♦ BR COMMONWEALTH BRA enorme sortering met H Waarden 
CYPRUSTURKS CYT prachtige zegels  zeer schaars 

♦ DENEMARKEN DE3A op dun papier  pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN DEA op dutibel papier  goede sortering 

♦ DUITSLAND DU3A uitzonderli|k mooi met toeslag en H Waarden 
♦ ENGELAND ENA met de nieuwste uitgaven  geen kerst  met HW 

ENGELAND  'GREETINGS' prachtige sortering  zeer schaars 

♦ FINLAND FI3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
♦FRANKRIJK FK3A Zeldzaam grote sortering met H Waarden 

♦ IERLAND lEA mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IND zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
IRAN IRA geweldig mooie sortering 
KANAALEILANDEN KEA mooie moderne sortering  veel nieuw 
KANAALEILANDEN KEB uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KEN mooie sortering  met motief en hogere waarden 
LIECHTENSTEIN LS3A  zeer zeldzaam  buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LUA grote sortering met de nieuwste zegels 

♦LUXEMBURG LUB prachtige sortering met veel hogere waarden 
MALAWI MIA wat een mooie zegels  veel motief 
MALAYSIE MA3A goede sortering  met motiefzegels 
MALTA MAA mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
MAURITIUS MAU goede sortering van dit moeilijke gebied 

17,50 37,50 140,00 

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 

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 
67,50 

65,00 
84,50 
85,00 
42,50 
52,50 
72,50 

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 

100 gram 1/4 kilo 1 kilo 

NAMBIA NAA (geen Z W Afrika) mooie sortering met veel 
motief en hoge waarden 

♦ NIEUW ZEELAND NW3A pracht sortering (geen Vogels) met H W 
NIGERIA NlA van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NOB goede sortering met de nieuwste uitgaven 

♦NOORWEGEN NOA prachtige nieuwe sortering met H W 
OOSTENRIJK 00A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 003A pracht sortering  nieuw  met H W 
PORTUGAL POA geweldig mooie grote sortering  zeer schaars 

♦ SCANDINAVIË SKA enorme sortering  alle landen  en H W 
♦ SPANJE ESA pracht sortering gelegenheid/gedenkzegels + H W 

SRI LANKA/CEYLON SRC mooie sortering 
SURINAME SUA oudere soorten  zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TAA veel dierenzegels met hogere waarden 
TURKIJE TUA mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 

♦ U S A US3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
♦WERELD WEA enorme grote sortering  nieuw  en H Waarden 
♦WEST EUROPA WEU fantastisch mooie sort  nieuw met H Waarden 

IJSLAND IJA hyper moderne sortering met enige betere 
IJSLAND IJ3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA ZAA prachtige sortering met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZWA (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 

♦ZWEDEN SUA prachtige sort nieuw met Hogere/Topwaarden 
♦ZWITSERLAND CHA grote sortering met de nieuwste uitgaven 
♦ZWITSERUND CHB uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
♦ZWITSERLAND CH3A pracht sortering met de nieuwste  met 

Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 

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 

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 

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 

SNUFFELEN KOST NIKS 
Bij aankoop van tenminste 1/4 kilo postzegels (met *) kunt U van hetzelfde land snuffelen in een grote bak met 
duizenden zegels  veelal oudere die misschien net nog in Uw verzameling ontbreken  U mag 1 exemplaar 
van iedere zegel die U vinden kunt GRATIS erbij zoeken. 

BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286A  ROTTERDAMIJSSELMONDE 
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 



KLEimE AiummcES 
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 
Verz bifdl a-in 
tomaat) boekjes 
ƒ 2 2 5 0 - H V 
42SS461 

kompl. 
Nederl 

d Berg, 

verz. (au-
95 stuks 
tel 038-

Verenigd Europa**, 0 en FDC, 
CEPT en alle mogelijke meelo
pers, brugparen, ongetande, enz 
Graüs prijslijst bij Harrie Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, 
t e l / f ax 0 1 ^ 6 8 4 6 1 5 Ook abo-

Gelopen poststukken met the
ma's, ansichtkaarten, Duitse 
Reich, dieren kaarten, rokjeskaar 
ten, aandelen Mw A N Bngge 
man v d Schelde, Kantelenweg 
70, S2^S RD Oostvoorne 

700 /egels W-Europa veel grf 
H W en kpl serie's ƒ 10,- Giro 
3330084, Boetzkes, Baroniehof 
100, Helmond 

NL, Duitsland stuur uw no's, ont
vang mijn prijs G Jonkers, Maas
straat 200, 5935 AM Steyl, tel 077-
3737302 na 18 00 uur 

Veilingcatalogus nu aanvragen! 
Voor o n / e eerste schnttelijke vei
ling m het nieuwe seizoen Van 
Dal, Postbus 773, 5700 AT Hel
mond Fax 0492 529863 E-mail 
vandal 0 worldonhne nl 

Maandbl PhUateüe 1953-1993 
deels ingeb ƒ 1 2 5 , - J Leusman, 
Enschede, tel 053-4304279 

Golf op postzegels? Inl Swing 
Time Philately Compl geïllus
treerde catalogus Eigen golftoer-
nooi Een fraai en vooral over
zichtelijk thema Rob van Tuyl, 
Bartokhof 16, 2402 GE Alphen 
aan den Rijn, tel 0172-420453 

Engeland nominaal / 2 , 1 0 / £ 
Guernsey/Alderney ƒ 2 , - /£ Jer
sey/Man ƒ l , 75 /£ Amerika 
/ 1 , 1 0 / S Canada ƒ 0,70/S Brou
wer, I wd tel 058-2886836 

1 kg afgeweekt wereld ± 22000 
zegels met grf ƒ 6 5 , - 1 kg Austr
alië ƒ 5 5 , - 1 kg telefoonkaarten 
± 250 stuks uit 34 landen voor 
ƒ 9 0 , - J Koning, Den Haag, giro 
6698416 Tel 070-3972999 

In de nwe Prov Flevoland een 
goed lopende postzegel en mun-
tenhandel te koop Br o nr 918 
van dit blad 

Israel ' 48 / ' 95 a 20-35% /nblcai 
prijslijst of op mancohjst Tel 
0348-423035, Comelissen 

Gratis prijslijsten van DDR, Scan
dinavië, Liechtenstein, Nw -Zee
land, Australië, Luxemburg F v 
Loo, Lijsterveld 7, 2727 AJ Zoeter-
meer, tel 079-3312430 

Rusland ver/ ** 1973/ '87 m al
bum c w DM 2000,- vr pr 
ƒ 495 , - Tevens *** collecties C 
v Beveren, 3055 ZL Rotterdam, 
tel 010-4229820 

Gratis prijslijsten van Ned. en 
N.O.G. (NVPH), D-Rijk, BRD, 
Berlijn DDR, Itahe, Lux , l i c c h t , 
Zwits (volgens Michel), Rep Sur , 
Ver Eur (Zonnebloem), Frank-
njk, Monaco (Wert) Mancolijs-
ten ook welkom F Zwanenburg, 
Almaarseweg 303, 1945 DH Be 
verwijk, tel 0251-251367 

Nederland nrs 550-555 postfns 
NLG 57, 50 nrs 556-560 postfr 
NLG 85,00 Giro 5680775 t a v R 
Wittenberg, Apeldoorn, tel 055-
3552174 

— — 142 kg Missie o a Gr form Oos-
Êft g tenrijk en DBP Een koop 

flHrt ƒ 1 5 0 0 , - V Beek, tel 076-
t W T 5874177 

I v.m leeftijd in gedeelten mijn 
zeer luxe verz Ned. Mancohjst 
naar H v d Berg, Stationsweg 16, 
SOU CZ Zwolle, tel 038-4233461 

Let op 1500 Europa of 2000 we 
reld voor ƒ 2 5 , - Giro 413922, A 
Snoep, Dordrecht 

Frankeergeldige zegels van Ned. 
80% van de plakwaarde v Diepe-
ningen, te l 030-2435705 

Verzamelaar biedt aan, groot ge 
deelte van dubbele verzameling 
Nl. pf en 0 Eventueel te ruilen 
tegen uw overtollige frankeergel
d ige/egels NL Vanafnr 105 W 
Eher, tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

Natuur in miniatuur 25 siervellen 
in album met tekst prijs ƒ 75 , - C 
V Bevtren, tel 010-4229820 

Finland. Vraag onze gratis prijs
lijst aan van Dal, Postbus 773, 
5700 AT Helmond 

2 Kilo Engl.+Grf. ƒ 35 , - Wereld 
en Europa 800 10,-, NL Grf + 
toeslag /egels 350 10,- Giro 
2641936 K Tams, Bosstr 131, 
2153 AM Nieuw Vennep 

Een compl ver/ in Schaubek-al 
bums Guernsey/Alderney 
ƒ 1 500,-, Jersey ƒ 1 200,-, Isle of 
Man ƒ 900,- Gehele verz 
ƒ 3 1 0 0 - Tel 0499-472170 

Indonesië pfr stuur uw manco
hjst Zonnebloem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par 
üjtjes en meuwtjesdienst M 
Snoek, D Wierengastraat 45, 
1602 TK Enkhuizen, tel / fax 
0228-318267, na 18 00 uur s v p 

Vele partijen, coli en restanten 
Centro Filatelico, Havenstr 43, 
3441 BH Woerden, tel 0348-
423885 Lijst op aanvraag Ook 
uw mancohjst is welkom 

Duitsland & Berlijn: gest 10-40% 
Posdris 35-50% Vraag prijslijst 
35 versch vanaf 1 1 96 tot heden 
voor ƒ 1 0 , - Giro 1257797 t n v 
B C van Verseveld, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

Bel^e aanbieding veel grf Deze 
m n d 150 gest ƒ 15,-, 500 gest 
ƒ 4 0 - Giro 2300785 RSD, Lmde 
laan 23, 1775 GK Middenmeer 
Ook het adres voor uw mancolijs-
ten Europese landen 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje 
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 
ranteiten 

Australië pei kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antonisse, Uden, 
tel 041V268333, giro 3423666 

Veld-censuur knjgsgev -kamp en 
dienstpost div oor logen/ landen 
J Hoogakker, Pb 181, 7040 AD 
's-Heerenberg, tel 0314-662518 

Nederland en Ver Europa***, 
0 v a No 1 Stuur uw no s, ont

vang mijn pnjs F Ghyben. Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
t e l / fax 0316-529241 

Nederland en Zwitserland pfr en 
gestemp Gratis prijslijst Filatelie 
De Boeiei ' , Klipper 75, 2991 KL 

Barendrecht 

Bulgarije Postfns 96 Europaze
gels ƒ 2 , - , kloosters ƒ4 ,75 , Fr 
Goya+bl ƒ3 ,50 , his gebouwen 
ƒ4,50 , kreeften ƒ4 ,75 , Unicef 
ƒ 3,—, honden '97 ƒ 2,25 Euro
pazegels '97 ƒ 2,25 op giro 
1839597 t n v Beyer Filatelie te 
Delft Tel 015-2566246 (prijzen 
mcl porto) Gratis prijslijsten, 
ook andere landen 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc I Stienstra, Banetgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

300 Griekenland ƒ 4 2 , - , 500 
Frankrijk ƒ 42,-, 500 wereld ƒ 9,-, 
300 naakt ƒ 35,-, 300 landschap
pen ƒ 2 1 , - , 100 muziek ƒ 1 0 , - , 

100 Rode Kruis ƒ 1 5 , - Jac van 
Welsenis, Coloniastraat 57, 3024 
TA Rotterdam gironummer 
6513551 

GEVRAAGD 
Wie kan imj helpen aan de DAVO 
auto nr. II groen van kleur Het 
liefst 2x Een voor mij Jan Huizin-
ga en mijn zwager Jacob Dannys 
Alle twee zijn we deze auto nr 2 
misgelopen Jan Huizinga, Groot
zeil 16, 2924 BW Krimpen a / d IJs-
sel t e l / f ax 0180-520320 

Treinbriefzegels van de Neder
landse Spoorwegen los of op 
brief P van Huuksloot, tel 015-
2569574 

Te koop gevr voor het nieuw te 
openen Postmuseum te Tel Aviv 
filat. literatuur, liefst in Fr , Du , 
of Eng Aanb graag Ned Isr Phil 
p / a G G f-ohen, Assumburg 66, 
1081 GC Amsterdam, tel 
6420837 

I buy Nederland postwaardestuk 
ken circiilares R Munoz, C/Real, 
121 a l i n e a 11300-Spain 

FDC's West Europa A A F van 
Bommel Voortseweg 59, 5521 JC 
Eersel.tel 0497-516359 

Frankeergeldige zegels, NL Van 
af nr 1050 ook zondei gom, 
eventueel te ruilen voor zegels 
NL Geef tot 80% van de fran-
keerwaarde W Flier, tel 0180-
617448 Niet op zondag 

Zend mij 100 150 gr form gehele 
wereld z m n k retour J Auden-
aerd Kievit 20, 4872 RB Etten 
Leur 

Specimen opdrukken op Eng 
Commonwealths ongebruikt tot 
aan 1950 Wie kan mij helpen^ 
Frans Rosier, tel 072-5624908 

Voorloper bestellerstempels \an 
Amsterdam 1852-67 Breda, Cu 
iemborg, Dordrecht, Gormchem, 

Haarlem 1859-73, Leeuwarden, 
Nijmegen, Velp R Pijnmg, Dom-
melstr 12, 1823 EZ Alkmaar, tel 
0725112270 

Postzegelboekjes. Wij hebben be-
langsidlmg voor betere boekjes 
Nedei land t n wereld Aanbiedm 
gen Booklets International, Post 
bus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Padvinders poststukken gezocht 
1907 1959 Fred Maarsen, Box 
1045, 1780 EA Den Helder, tel 
0223-645077 

Kleinrond stempels Nederland 
compleet op zegel F Pluym, 
L v Meedervoort 967, 2564 AJ 
Den Haag, tel 070-3688710 of 
070-3548779 

Langstempels en puntstempels 
op de Eerste Emissie Nederland 
1852 A Gabrièlse, Poste Restan
te Postkantoor, 4330 NA Middel
burg 

Frankeergeldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese-
landen J F P Peerenboom, tel 
0499-475622 

Engeland/Guems»' nom ƒ 1,90/£, 
Jersey/Ierland ƒ 1 70/£ , Man 
ƒ l ,50/£ Smits, Socratesstraat 
192, 7323 PL Apeldoorn 

Postfnsse frankeergeldige zegels 
Nederland. P J Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Typerader en grootrondstempels 
op stuk of zegel Kopen of ruilen 
Tel 0555191300, M v Teesehng 

DIVERSEN 
Ruilen 100 Canada e n / o f Oosten
rijk of meer, 200 Wereld retour 
D Stolk, Koekoekstr 31, 7102 AX 
Winterswijk 

Ruilen, elke zegel van Ned. O.G. 
of Liecht die ik behoud 125% 
catwid retour Smit, Maasstr 
122, 7417 AL Deventer, tel 0570-
676563 

Contactgroep Italië. Ruildagen, 
rond / tnd ing , veiling Inl L v d 
Meer, Voorstr 23, 2201 HJ 
Noordwij k 

Stort ƒ 1 5 , - op Postgiro 673355"/ 
t n V F H Wevde, Amsterdam L 
ontv 400 Ned. /egels me 
compl series 

Israel: verzorging van abonne 
menten 5 of meer abon extr; 
kortingen Inl A Bouwense 
011V212762 

Studiegroep Bntanma de \ e r / a 
meiaars van Engeland en Eng 
Geb organiseren 4 keer per j 
een bijeenkomst in Nieuwegei 
Eigen rondzending veilingen 8x 
en clubblad Secretaris L 
Dijk, 1 ek 54, 1703 KJ Heerhug. 
waard, tel 072-5711935 

tel 

Indonesië - dringend te koop gevraagd 
tegen WMBUJSTIEMMID hoge prijzen. 
Wij betalen voor de onderstaande blokken soms 

tot ± 100% Prongko / Zonnebloem. 

Blok 6 
20 
4 6 
50/51 
53/54 
55 
5 6 
57 
5 8 
5 9 
60 

12,— 
2 0 , - -
15 , - -
65,— 

160,— 
15,— 
20,— 
17,50 
14,— 
7,50 
7,50 

Blok 61 
62 
63 
64 
65 
66 
67/68 
69/72 
73/76 
79/80 

20. 
14, 

65 , 
15, 
30 , 
25, 
50 , 
70, 
55 , 
60 , 

Voor de motiefseries van 1981-1992 betalen wij 
45% Zonnebloem of 50% Prangko. 

Voor alle overige zegels en blokken van 1981-199: 
betalen wij resp. 35 en 40% van de catalogus. 

INTERACTION Implicit B.V. 
Matthijs Jostmeyer, 

Nieuwe Prinsengracht 62 - 1018 VT Amsterdam, 
tel. 020-6235375 - fax 020-4272993 
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De natuur is 
het enige boek dat op alle 

bladeren veel inhoud biedt.,, 
^..JP Vrij naar Johann Wolfgang von Goethe 
jaar na de 

milieu-top conferentie van Rio 

is het hoogste tijd balans op te maken. Visies van toen zullen, voorzover dit tot 
dusver nog niet gebeurd is - of met mogelijk was - eindelijk realiteit worden. Om 
deze reden komen in de tijd van 23 tot 27 juni ,97 staatshoofden en regerings
leiders uit alle delen van de wereld in New York bijeen voor de „Milieu-top
conferentie +5„. Uitdrukkelijk doel van deze samenkomst is de controle en beoor
deling van de Agenda 21 . Die omvat strategieën ter bescherming van het milieu en 
voor een aan het milieu aangepaste levenswijze op onze planeet in de eenentwintig
ste eeuw. Ook de generaties na ons hebben recht op een leefbaar milieu. 

Deze sene omvat dne doorlopers van vier blokken 

en vier herdenkingsseries in drie valuta (CHF, ATS 

en USD) en bevat zich met de ecosystemen: zeeën, 

bergen, rivieren en bossen. De afbeeldingen op de 

zegels zijn door de visionaire pop-kunstenaar Peter 

Max (USA), een hartstochtelijke milieubeschermer, 

in de voor hem zo typische, onmiskenbare stijl 

gemaakt. De motieven zijn gebaseerd op de multi

culturele achtergrond van de kunste

naar. Niet alleen gepassioneerde fila

telisten uit de hele wereld, maar ook 

geëngageerde milieubeschermers zijn 

er enthousiast over. Bovendien zijn ze 

een markant symbool voor de globale 

bescherming van het milieu. 

Coupon invullen, uitknippen of copieren en opsturen naar UNPA, Postadministratie van de Verenigde Naties, Palais de Nations, CH-1211 Geneve 10, Zwitserland 

D JA, stuur mij a u b. de drie doorlopers van vier blokken „Mi!ieu-topconferentie„ voor de set-prijs van Hfl 11,70.* 
D JA, stuur mij a u b. de vier herdenkingsseries voor de set-prijs van Hfl. 11,60 * 
D JA, stuur mij a.u.b. een serie van 4 eerstedagenveloppen (FDC) met elk een souvenirvel voor de set-prijs van Hfl. 14,70.* 
D JA, stuur mi) a.u.b, een serie van 3 eerstedagenveloppen (FDC) met elk een doorloper van vier postzegels voor de set-prijs van Hfl 14,00 * 

* Incl porro en verzending, betaalbaai ,r na ontv 

Klantennummer Adres Posrcode/plaars Datum/handtekening 




