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625/2 West Europa plakker 

gebruikt 100

626/2 Zwitserland 100 = 
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706 N O G plakker gebruikt 50 = 
707 Nederland FDC s 70 = 
708 Pruissen kollectie gebruikt 700 = 
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727 NOG gebruikt 60 = 
728 Nederland diversen gebruikt 30 = 
729 Tjechoslowakije FDC s 20 = 
730 Indonesië 19501979 postfns 

plakker gebruikt 900 = 
731 Duitsland diversen gebruikt 50 = 
732 Indonesië 1949 1984 

postfns plakker 1250 = 
733 Wereld diversen etc postfns 75 = 
734 Turkije/Roemenië/Joegosl 

vnl klassiek 500
735 Ruimtevaart 30 = 

737 N O G plakker 1 5 

738 Nederland f wereld 70 = 
739 Nederland gebruikt 35 = 
740 Franse koloniën postfris 

plakker zonder gom gebruikt 
oud materiaal 300 = 

741 Nederland * OG plakker 
gebruikt 35 

742 Italië gebruikte kollecties 200 = 

der in uw maandblad. 
515 Spanje Andorra koll 

postfris/gebruikt 
517 Liechtenstein 
518 Zwitserland gebruikt 
519 Zwitserland gebruikt 
520 Berhjn/UNO etc postfns 
521 T> 
522 Nederland FDCs 
523 Nederland FDC s 
524 Nederland FDC s 
525 Nederland FDC 5 
526 Nederland FDC s 
527 Wereld FDC s 
528 Zweden kollektie gebruikt 
529 Zweden kollektie gebruikt 
530 Zweden kollektie gebruikt 
531 Zweden kollektie gebru kt 
532 Zweden kollekt e gebruikt 

535 Zweden kollektie gebruikt 
536 Zweden kollektie gebruikt 
537 Wereld 
538 Wereld 
539 Nederland 
540 NOG 
541 Wereld postfns/plakker/ 

gebruikt 
542 Australië gebruikt 
543 GostenrijkrtJNO postfris 

kollektie 
544 Diversen 
545 Nederland LP Brieven 
546 Wereld 
547 Wereld leuk 
548 Wereld 
549 Ver Europa FDC s 
550 Griekenland 
555 Malta postfris 1970/1980 
556 Turkije koll postfris in(l 

oudere zegels 
557 Ver Europa 19561984 

postfris 2 banden 

75 = 
90 = 
20 = 

250 = 
75 = 
7 = 

175
200 = 

60 = 
60 = 
35 = 
35 = 
35 = 
65 = 
75 = 
75 = 
75 = 
75 = 
75 = 
75 = 
75 = 
7 5 
80 = 

150 = 
10 = 
5 

850 = 
75 = 

400 = 
25 = 
40 = 
30 = 

125 = 
70 = 

150 = 
100 = 
150 = 

300 = 

2950 = 

' 5115099 
r t o t 17 00 uur ma za (4 lijnen) 

632 Nederland OG plakker 
gebruikt 300 = 

633 Bund gebruikt vnl 
beginperiode 300 

634 Duitsland diverse gebieden 500 = 
635 Wereld w o veel Eng Kol 

vnl gebruikt 225 = 
636 Oostenrijk postfris plakker 

gebruikt 700 = 
638 Roemenië gebruikt 200 = 
639 Reich + diverse gebieden 150 = 
540 Wereld Pr koop gebruikt 200 = 
641 UNO USA Wien Zwitserland 

postfris 300 
642 UNO USA. Wien Zwitserland 250 = 
643 UNO USA. Wien Zwitserland 250 = 

645 UNO USA, Wien Zwitserland 2 5 0 

646 UNO USA, Wien Zwitserland 2 5 0 

647 UNO USA. Wien Zwitserland 250 = 
648 Farour kollertie FDC s 90 
649 UNO 250 = 

651 Wereld snuffeldoos 200 = 
652 Kanarische Eilanden FDC s 30 = 
653 Ghana FDC s 20 
654 Nederland FDCs 1 0 

659 Nederland FDCs 4 0 

660 Kanarische Eilanden FDC s 70 = 
661 Nederland FDC s 2 5 
662 Nederland FDC s 30 = 
663 Nederland FDCs 1 0 
664 UPU kollectie postfris in 

3 banden Koopje 900 
565 Duitsland Reich gebruikt 350

556 Wereld postfris plakker 
gebruikt 75 

667 Italië vnl top series plakker 500

668 DDR dienst etc postfris 
plakker types 7S = 

569 Liechtenstein plakker 
gebru ik two honingraat 125

670 DDR topsets plakker 
( ' waaronder blok 1 + MAG 425 = 
, '"j 671 Nederland diversen gebruikt 25 = 
ft* 672 Engeland series gebruikt 30 = 
~| 673 Engeland series gebruikt 125 = 

1 1 
jelwink« ;1 verk Jaart in één woord het eno 

743 Nederland diversen gebruikt 25 = 
744 Nederland gebruikt 40 = 
745 Nederland gebruikt 25 = 
745 Engeland gebruikt sene 50 = 
748 Nederland boek gebruikt 10 = 

751 Wereld diversen 30 
752 Nederland FDC s 30 = 
753 Egypte Goud koll Tout an 

Chamon 250 
754 Doos Wereld postfris/gebruikt 

motief 150 = 
756 Wereld series op spec krt 

Luxe 200 = 
757 USA Vogels postfris + spec 

krt Luxe 125 = 
758 USA Spec map Ruimtevaart 

Luxe 50 = 
759 USA Spec map Ruimtevaart 

Single 25 = 
760 Wereld div postfris op luxe krt 50 
761 Wereld series postfns Luxe 

album 200 = 
762 Ruimtevaart Spec album 30 = 
763 Diversen 10 = 
764 Unicef koll in 11 banden incl 

FDC«vellen 1100 = 
765 Superdoos Wereld w o 

goudcuvers 200 
766 Doos FDCs Israel 500 = 
767 USA Gigantische Opruimdoos 

Luxe 500 = 
769 USA div tevens leuke opruimer 

KOOPJE 250 = 
771 Doos Wereld vnl postfris

hoge cat waarde 150

772 Doos Wereld vnl postfns 
hoge cat waarde 150 = 

773 Doos Wereld vnl postfns 
hoge cat waarde 150

774 Doos Wereld vnl postfns

hoge cat waarde 150
775 Doos Wereld vnl postfns 

hoge cat waarde 150 = 
775 Wereld prima doos 200 = 

ongetande proef etc 300 = 
778 Nederland FDC s 35 = 
779 Nederland FDC s 35 = 

P R I J Z E N I N G U L D E N S 

rme aanbod. 



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 a contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

c 
( 

( 

( 

( 

( 

c 
c 
c POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 

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

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

BIEDEN U AAN 
van 15 september 1997 t/m 15 oktober 1997 

NEDERLAND 
cat. nr. 

95 
96 

135/135 
256 
332/345 
402/403 
428/442 
469/473 
500/503 
556/560 

1913 
1913 
1923 
1933 

20 et 
25 et 
Toorop 
Vredeszegel 

1940/47 Kon. Wilhelmina 
1942 
1945 
1946 
1948 
1950 

Legioen 
Bevrijding 
Kind 
Zomer 
Kerken 

Onze prijs 
postfris 

60,00 
65,00 

145,00 
52,50 
37,50 
13,50 
13,75 
4,75 

10,00 
110,00 

ongebruikt 

21,50 
27,50 
57,50 
16,50 
19,50 
7,50 

10,00 
3,00 
7,00 

72,50 

gebruil<t 

15,00 
12,50 
55,00 

0,75 
12,00 
11,00 
15,00 
3,00 
3,00 

65,00 

532 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van serie Nr. 

U bent van harte welkom in de hieronder vermelde winkels 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere moois dat in onze winkels in voorraad is 
FRANS JONEN 

GRAVENSTRAAT 30 
1012 NM AMSTERDAM 

TEL. 020-6231319 
POSTBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 

2511 AB DEN HAAG 
TEL. 070-3462339 
POSTBANK 4262 

LEIDSE POSTZH. 
VROUWENSTEEG 3 

2312 DX LEIDEN 
TEL. 071-5123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

3512 GT UTRECHT 
TEL. 030-2316838 
POSTBANK 371645 

W. MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL. 0317-414318 
POSTBANK 966389 



Postzegßlveiling 
Mggers de Mes »v 
6. J. Gamtsen beëdigd taxateur. 

Onze 154e veiling 
wordt gehouden op 

25,26 en 27 september 1997. 
Met een prachtig aanbod van betere zegels en series, fdc's, 

afstempelingen, (lucht)poststukken, collecties en engrosposten van 
Nederland en O.R. 

Thum und Taxis in luxe kwaliteit, Duitsland inflatie gekeurd, 
post- en postwaardestukken Duitsland en gebieden met 

losse nummers en zeer interessante collecties, 
Liechtenstein */** incl. Vaduz-blok en Botenpost, 

tentoonstellingscollectie motief Rode Kruis verkaveld in losse 
nummers en diverse deelcollecties, 

waardevolle landencollecties uit particuliere nalatenschappen, 
engroskavels en prentbriefkaarten. 

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

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

Singel 282 - 1 0 1 6 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 
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grote sorter ing - kwal i te i t - iage pri jzen ' 

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

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

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

de venrayse 
postzegeihandei 

Julianasingel 1 - 6802 AS Venray 
tel./fax: 0478 - 531717 prijslijstenftMStellinaen 

tel. 0478 - 586381 winkel 
)iauieMv>| - 6ui jev ios e)Oj6 - uezfiJci a 
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* Een beurs om niet te nüssenl 
0 Zaterdag 27 september en zondag 28 september 1997 

• 37" CAPELSE POSTZEGELBEURS 
* Capelle aan den IJssel, In de Trefterp, Marsdiep 1 | 

0 • Vele handelaren met voor elk wat wils 
0 * "Dubbeitjeshoek", meer dan een half mil joen postzegels 
0 en aantekenstrookjes 
0 • Toegang gratis 
^ * Heel makkelijk te bereiken: Eindpunt metro 'de Terp' 
^ * Gratis ruime overdekte parkeergelegenheid 

A Openingstijden belde delgen van 10.00 - 17.00 uur. l ' 
0 Voor Inlichtingen: Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek < 
^ Tel. 0180 - 317897 (Hr. W.T. Rath) I 

VOLGENDE BEURS: 22-23 NOVEMBER 1997 

g « ^ 

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

WEST EUROPESE LANDEN GRFZEGELS 
BEVATTEN DE NIEUWSTE SOORTEN 97 

België 
Cept Europa 
DDR 
Duitsland 
Engeland 
Franknjk 
Holland 
Italië 
Ierland 
Kanaaleilanden 
Liechtenstein 
Luxembourg 
Oostennjk 
Spanie 

250 gr 
45,00 
0,00 
0,00 

35,00 
25,00 
90,00 
25,00 
75,00 
50,00 
45,00 

200,00 
65,00 
70,00 
60,00 

100 flr 
24,00 
35,00 
20,00 
15,00 
10,00 
40,00 
1U,ÜÜ 
35,00 
22,00 
20,00 
85,00 
28,00 
3ü,üü 
23,00 

Turkije 

Denemarken 
Finland 
Noonwegen 
IJsland 
Zweden 
Skandinavien 

Australië 
Amenka 
Canada 
Japan 
New Zealand 

250 gr 100 gr 
0.00 40,00 

30,00 15 00 
30,00 15.00 
50,00 2300 

0,00 50.00 
35,00 10.00 
45,00 18.00 

50,00 22,00 
50,00 22,00 
65,00 25,00 
55 00 28,00 
55,00 28,00 XoQz^r\én^ 

1 kg verz Denemarken 85,00 
1 kg verz Noorwegen 85,00 
1 kg verz Skandinavien 100,00 
1 kg Australië Freedom org 95,00 
I kg Bund Rotzegel 85,00 

MISSIEKILO'S 
1 kg Amerika 45,00 
1 kg Australië 55,00 
1 kg Japan 40,00 
1 kg Wereldmixture 65,00 

Uitgebreide pnislißt kostenloos 

Levenngs- en betalingscondities alleen bij vooruitbetaling op postgiro 1644981, ING bank 696413434, 
Rabobank 118702815 

Allen t n V Bänke Amsterdam Pn|zen zijn in Holl guldens prijzen zijn inci BTW en portokosten 
Levering zolang de voorraad strekt Geen orders onder de ƒ 50,00 Korting 10% bijafn vaniOversch items 

Bezoek ome stand te Antwerpen Bouwcentrum 20-21 sept. 1997 

534 

H\ H and B Philatelists Ltd 
SPECIALISTEN IN DE POSTGESCHIEDENIS EN 

POSTZEGELS VAN GROOT-BRITTANNIE 
B 

NIEUWSFLITS / NIEUV/SFLITS 
Belangrijke Britse handelaar aanwezig 

bij de show in Rotterdam 
Bill Barrel!, een van de belangrijkste handelaren in Britse 

posthistorie en postzegels, zal zijn uitgebreide voorraad mee
nemen van pre-stamp stocks, 1 d blacks, 2 d blues, 1 d reds 
(all printings including cancels, covers, rarities, under/over
prints etc.) surface printed - incl. high values, used abroad, 
registered covers - postage dues, college stamps, revenues, 
fiscals en King Edward VII - King Edward VIII issues en 

QEII errors en varieties. 

De show wordt gehouden 10-12 oktober 1997 in het 
World Tk-ade Centrum, Coolsingel Rotterdam 
(vrijdag, zaterdag 10-18 uur, zondag 10-17 uur) 

W'^ < I 

H 
H&B PHILATELISTS LTD 
PO Box 73, Spalding 
Lincolnshire, England 

PEll 4LU 
Tel: 00 44 1775 840849 
Fax: 00 44 1775 840216 

B 

Onze 172ste veiling 
zal worden gehouden op 
19 en 20 december a.s. 
Uit enige nalatenschappen, welke ons werden 
toevertrouwd, zullen vele mooie, geheel intact 
gelaten collecties van o.a. West Europa worden 
verkaveld. 
Voorts een mooie afdeling dozen, kistjes en 
partijen. 
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t. 

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

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 



74e j aargang, september 1997 
nummer 854 IMHOUD Phikdie 
S : ' p S r t ~ XT^^™™" Uit de wereld van de filatelie 
onafhankeliike Stichting Nederlandsch Maand ; • • • • 1 V •" •; ;■••■, "i O O O / O O / 
blad voor piiiiateiie te Oen Haag V e n a m e l g e b i e d Neder land 

540/541 
In dit maandblad zi|n  buiten verantwoorde Ki^j~Jl——Jr— ^ < » . ^ M A I > 
lukheid van de redactie  de officiële Nederiondse Stempels 
mededelingen van de Nederlandse Bond van ■ ■; ■ • • •; j4 I 
FilatelistenVerenigingen opgenomen NieiAVe pOStzegelboekjeS 

546/547 
::riÄ«*f'™*" 'Haagsehe' viert hondeHste ver jaardag ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hoofdredacteur: 'StraPport in Finland 
AadKnikmanAIJP 5 5 0 / 5 5 1 / 5 5 2 / 5 5 3 
Son^ '%L'l2ZZ Postwaordestukken 
Telefax 035 5240 926 • ; O O 4 / O 0 0 
E mail philatelie@tip nl Bondspogino's 
Website h t tp / /www t ip nl/users/philatelie 556/557/558 

Advertentieverkoop Äütomäätsitr^ken . A O Z  ^ A I 
Bosch&Keuning grafische bedrijven bv ■••••• ,: ;■■•■;;■.••.• O O U / O O I 
Postbus 345 Philatelica Den H a a g w o r d t vijftig 
3740AHBaam 562 /563 
Soor™o^5548234t Verenigingsodiessen ,^A/,A,/,A^ 
Telefax 0355482344 •• —•: 0 0 4 / 0 0 0 / 0 0 0 

W i j lazen voor u 
Abonnementenadministratie 570/57] 
en Idachten over de bezorging: Lëïërsöost 
Bosch&Keuning grafische bedrijven bv «s*" !» !«*»! , . _ . 
Ter attentie van de heer R D van Dam •• ■ • ■ •,■«; • • jj ,,. ' ' 
Postbus 345 3740 AH Baarn Pacific 9 7 w o s een grootsc tentoonstelling 
Telefoon 03554 82 290 579 
.H„„„=i,:„i„„„„ Contacten VSNeiderland w e r d e n aangehaa ld 
Adreswijzigingen » ' S f t Ö / ' ï f l l 
Adreswijzigingen moeten worden opgegeven ,•■;■• ; O o U / O ö I 
aan de secretaris van de vereniging of LuCntpOStnieUVVS 
afdeling waarvan de ontvanger lid is 5 8 2 
meen,ndividueie abonnees (zij die het blad Eeuvrfecst De Globe w o r d t toeposseli jk gevierd 
rechtstreeks aan de st icht ing betalen) "^ ' c:0A/K,fic: 
zenden een adreswijziging aan de administra ■ • '. "." "; A W 0 4 / OÖO 

tie (adres zie boven) Zeestraot 82 
586 

Abonnementen Filatelistische evenementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren ^ ft ft / S flO 
1 een collectief abonnementmor aangesloten n " " V i ' " " iL O o o / O o r 
verenigingen het abonnement voor leden is in BoeKenplank 
de contributie inbegrepen 5 8 9 
2 een individueel abonnement Met VerZOmelaebied Belaië 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling ** ' * "ÏO? 
worden overgemaakt taneven voor 1996 , ; ; ; • i l . ' ï i l ! o v z 
a binnen Nederland f 39opgiro5005485 NieUWC Ultgitten 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad 5 9 4 / 5 9 5 / 5 9 6 / 5 9 7 / 5 9 8 / 5 9 9 
voor Philatelie te Dordrecht Thematisch p a n o r a m a 
b voor België Bfr 800  op giro 0000350882 "^ i /  \ i / A f i O / A O " ^ /AClA 
33 van de penningmeester van het maandblad ^ i ' '^'"L '•' OW i / ouz/owo/OU'^ 
Philatelie te Brussel Tnematische mix 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 6 0 4 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a Kleine OnnonceS 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat AOA 
moet een evenredig bedrag tot het emd van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 ok
tober zijn slechts mogelijk in combinabe met pi ■ |>r unnDPAriM A
een abonnement op de daaropvolgende jaar '''■' " ' "UUKrAUlNA! 
gang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die wtertiik op 30 
novemberbii de administratie moet zijn 

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang kun 
len worden besteld door overmaking van 
15 00 per nummer (inclusief porto) op 
wstgiro 5005485 te Dordrecht onder 
/ermelding van de gewenste nummers 

Sestuur 
loorzitter ir G A H van Dnel 
•>ecrelans drs S W D Veenstra 
loelofsstraat31 2596 VK Den Haag 
lenningmeester H P G van der Lienden 

Irevooizitter 
itrA vanderRierAIJP 

;opyriglit 
S1997 Maandblad Philatelie 

iplage iSSNnummer 
O 000 exemplaren 01663437 

iD9r 
i van de internationale uitgevers

jereniging van postzegelcatalogi en 
hstzegelti/dschriften ASCA T 

'Straf'port door de jaren heen in Finland is de titel 
van een interessant artikel van René Hillesum uit 
Gouda. Vandaar dat op de voorpagina van deze 
editie het journaal van het Finse dorp Polvijärv over 
het vierde kwartaal van 1911 prijkt. Een toelichting 
op dit journaal vindt u elders in 'Philatelie' 

p.lÄ«**"V 

Jubilea 548 e.a. 
De 'Hocgsche', De Globe en Philatelica 
Den Hoog jubileren dit jaar. In 'Philatelie' 
een terugblik op de vrolijke en minder 
vrolijke, op de rustige en de roerige ver

enigingsjaren van de jubilarissen. 

Lezerspost 572 
De lezers van dit blad dragen het hart 
niet zelden op de tong. En dat móg ook; 
vandaar dat we graag weer pagina's in

ruimen voor opinies en vragen. Als het 
maar over filatelie gaat... 

I jskoud 592 
vge 

schappelijke expeditie naar de Zuidpool 
gemaakt. De expeditieleider, een Belg, 
beleefde met zijn internationaal samenge

stelde bemanning huiveringwekkende 
avonturen. 

ADVERTEMTIE IMDEX 
Ackerman 

Autklond City si 
«iidlwH»,,!, 
»mul. 
Borefool 
Seriii,dt ., 

Boudier, RoiwW 
Braiunlse, de pz +inv ™ . 
Bredenho/ 
Bnjin, pzv de 
Collecte 
Combi 

Oieze.de 
FranekerPZV . ... 
Fronkpost _...... . . 
Eurotolled 

Gosse lo 

Hoorlem ï 
HonseolistbeBr l U . . . 
Herstheil 

576 
576 
576 

_.... 541,583 
553 
534 

_ 578 
543 
606 

568 569 
605 
575 
576 
582 
541 
582 
578 
590 
567 
591 
567 

. . .. 543 
605 
590 
577 
606 

HlBPbilotelisI 
Hoekstro 

Hollondsepzv .._ .. 
Hollonds Glorie „ 
Importfl .... „ 
Merodwii 
Interphihi _ 
KA|7pr l̂inF 
Kieohorsl 
Kind JGJ vonder 
Leopordi 
ünqüophone 
Lodder, pzh 
Loüven, von 
Mosirigt, van 
Meinhordt 
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UIT DE lAfEREI_D 
VAiy DE FILATELIE 

IBRA 99 : MEER EEN FLITSENDE SHOW DAN 
EEN POSTZEGELTENTOONSTELLING? 
Deze maand is het eerste 
bulletin van de interna
tionale tentoonstelling 
IBRA 99 verschenen. De 
expositie - de eerste ' in
ternationale' in Duitsland 
sinds zesentwintig jaar -
wordt gehouden in de 
speelgoedstad Neuren
berg, in een groot deel 
van de hypermoderne 
Nürnberg Messe. 
Op vrijdag 20 juni wer
den in het Dom Hotel te 
Limburg de ambitieuze 
IBRA-plannen aan de 
pers gepresenteerd. 
Dr Michael Adler, voor
zitter van de Buna Deut
scher Philatelisten 
BDPh), wees er op dat 
iet jaar 1999 een jubi-
eumjoar is - het mar-
ceert de honderdvijftigste 
geboortedag van de Bei
erse postzegel. 'Mis
schien had München als 
lokatie meer voor de 
hand gelegen,' zo zei 
Adler, 'Maar Neuren
berg ligt beter, heeft be
tere faciliteiten en heeft 
ook meer ervaring met 
postzegeltentoonstellin
g e n ' 

Vijr grote, met elkaar 
verbonden, honingraat-
vormige tentoonstellings
hallen (samen goed voor 
33.000 vierkante meter 
vloeroppervlak) worden 
over anderhalf jaar inge
richt met kaders, stands 
en allerlei 'nevenactivitei
ten' - want de Duitse 

Bond wil van IBRA 99 
iets bijzonders maken. 
Om met het 'gewone' te 
beginnen:/BRA 99 zal 
ruim 4.500 kaders 
(twaalf albumbladen per 
kader) bieden, hetgeen 
overeenkomt met zo'n 
drieduizend 'FlP-kaders' 
(zestien bladen per ka
der). Tussen de honderd 
en honderdvijftig postad-
ministraties komen met 
een stand naar de speel
goedstad en daar komen 
dan ook nog eens de 
tachtig a honderd han-
delarenstands bij. 
Een enigszins onzekere 
factor is de deelname 
van Deutsche Post AG. 
De Duitse PTT/sf m/f da-
bei, zoals op de perscon
ferentie in Limburg bleek, 
maar over de manier 
waarop die participatie 

vorm zal krijgen moet 
nog stevig worden verga
derd. Duidelijk is in ieder 
geval dat Deutsche Post 
AG een flink deel van de 
tentoonstellingsruimte op
eist: een complete hal 
van ruim vijfduizend vier
kante meter is daarvoor 
gereserveerd. Maar hoe 
net met de sponsoring zit 
- cruciaal, omdat de ten
toonstellingsorganisatie 
met een budget van rond 
de tien miljoen mark wil 
werken - daar zijn Bond 
en PTT nog niet helemaal 
uit. 
Dat verhindert de orga
nisatoren overigens niet 
om de lat hoog te leg
gen: de Duitsers zijn pas 
tevreden als het magi
sche bezoekersaantal 
van 100.000 wordt ge
hooid. Michael Adler: 
'Dat stelt zo zijn eisen. 
IBRA 99 wordt geen ge
wone tentoonstelling -
het wordt een evenement 

Duitse Bond, IBRA-organisatie en PTT aan de onderhandelingstafel 
Van links naar rechts' Petra Broszeiten Klaus-Peter Frormann [Deut
sche Post AC], Michael Adler (voorzitter BDPh), Wolfgang Pendler 
(directeur IBRA Philatelie CmbH\ en Susanne Boomkamp-Dahmen 
(plv. curator van het Duitse PTT Museum) 

Helmut Overbeck van de Niirnberq Messe GmbH, laat zien waar 
IBRA 99 zal worden ondergebracfit- in vijf karakteristieke, honing-
raatvormige tentoonstellingshallen 

voor iedereen, een ten
toonstelling die een bele
venis moet worden.' 
Uit de toelichting op dit 
credo bleek dat de Duit
sers er vooral een Schau, 
een show van willen ma
ken. Er zullen in Neuren
berg mannequins gaan 
paraderen (om de 
nieuwste mode te tonen) 
en het hart van autolief
hebbers zal sneller klop
pen bij de aanblik van 
de nieuwste (en mis
schien ook wel heel 
oude) vierwielers die in 
de hallen zullen worden 
opgesteld. Adler is eer
lijk: 'We doen het alleen 
maar om meer publiek te 
trekken. We willen af 
van de tentoonstellingen-
oude stijl.' 
Om beginners en jeugd -
belangrijke doelgroepen 
van de Duitse Bond - er 
toe aan te zetten om zo 
veel mogelijk van 
/ß/?A 99 te zien, wordt 

een soort 'wereldreis' 
over de tentoonstelling 
georganiseerd. Er wor
den geen filatelistische 
paspoorten uitgedeeld 
(dat vindt Adler geld-
klopperij), maar wel 
wordt een postzeqelal-
bumpje verkocht dat als 
blijvend souvenir van 
/B/?A 99 moet dienen. 
Wat gebeurt er nog 
meer op deze eerste in
ternationale tentoonstel
ling in Duitsland sinds 
ruim een kwart eeuw? 
Heel veel, maar daar
over wordt nog onder
handeld. Er zal in ieder 
geval een 'schatkamer' 
(geen Erehof) worden in
gericht waar het bezoek 
zich aan vele zeldzaam-
heden zal kunnen verga
pen./ß/?A 99 zal trou
wens ook aandacht be
steden aan de eerste 
Duitse spoorweg, die in 
1835 Neurenberg met 
Fürth verbond. 

PTT POST BRENGT ZEGELS VOOR (NIET 
OVER) JONGEREN AAN HET LOKET 

Op 2 september kwamen 
twee nieuwe Nederland
se zegels en een blokje 
uit. Het betreft zoge
noemde 'jongerenpost-
zegels', waarbij PTT Post 
er de nadruk op legt dot 
het zegels zijn voor jon
geren, niet over jonge
ren. 

Voor het ontwerp van de 
twee zegels - beide met 
een waarde van tachtig 
cent - lieten de grafici 
Mark Klaverstijn, Leo
nard van Munster en 
Paul du Bois zich inspire
ren door mode-grop/i/cs 
en f/yer-vormgeving, res
pectievelijk door compu

tergebruik. Een van de 
twee zegels is ook in 
blokjes van tien stuks ver-
krijgoaar. 
Op net moment dat deze 
editie van 'Philatelie' ter 
perse ging, waren de ze
gels nog niet voor onder
zoek beshikbaar. In het 
volgende nummer treft u 
die gegevens, zoals u 
van ons gewend bent, 
aan de rubriek Verzo-
melgebied Nederland. 

HANDELARENORGANtSATIE NYPH EN PTT 
POST FILATELIE BEREIKEN 'FDC-AKKOORD' 

'De eerstedagenvelop is 
en blijft een NVPH-pro-
dukt*, aldus Hans Stins, 
voorzitter van de Neder
landse Vereniging van 
Postzegelhandelaren tij
dens een persconferentie 
op 5 augustus. PTT Post 
en de NVPH lieten bij die 
gelegenheid weten het 
eens te zijn over de toe
komst van de FDC. De 
NVPH bepaalt de ver
koopprijs en PTT Post ver
zorgt de kant-en-klare 
envelopen. Blanco enve
loppen zijn er vanaf 7 ok
tober (verschijningsdatum 
van de 'geboortezegels') 
niet meer. Voortaan wor
den de FDC's uitsluitend 
compleet geleverd: door 

PTT Post Filatelie (drie 
maanden na verschij
ning) en door de handel. 
PTT Post Filatelie zorgt 
voor de 'fabricage', de 
handel voor de distribu
tie. Voordelen: fouten en 
beschadigingen zijn uit
gesloten; op de envelop 
staan de juiste stempels 
en slecht weer heeft geen 
invloed op de kwaliteit. 
Nadeel: de (soms) hogere 
prijs (vooralsnog fl. 2,25 
per envelop plus de kos
ten van de zegels). 
De NVPH zal de FDC's 
op de gebruikelijke wijz« 
verkopen. De oplage vat 
de Nederlandse FDC's 
ligt tegenwoordig op on
geveer 100.000 stuks. 



THEMAPHILEX 98: GROOTS FESTIJN IN 
FRANS OTTEN STADION 
Zeven gespecialiseerde 
filatelistenvereniqingen, 
alle verenigd in de Stich
ting Themophilex, hiel
den in september 1987 
onder de naam Themo
philex 87 de toen groot
ste tentoonstelling op the
matisch gebied in Ne
derland. De expositie 
rok een record aantal 
Dezoekers. 
In mei volgend jaar 
v/ordt voor de tweede 
maal een dergelijke ten
toonstelling gehouden: 
Themaphilex 98. De 
data liggen vast - van 7 
tot en met 10 mei - en 
ook de lokatie: net als in 
1987 wordt dat het 
Frans Otten (Tennis)Sta-
dion in Amsterdam. De 
organisatie is ook nu 
weer in handen van de 
genoemde stichting, die 
's samengesteld uit verte
genwoordigers van de 
volgende landelijke the
matische verenigingen: 

Nederlandse Vereniging voor The
matische Filatelie; 
Filatelistenvereniging Gabriel; 
tuimtevaart Filatelieclub Neder-
and; 
Filatellstische Motiefgroep 'Papier 
en Druk'; 
Kontaktaroep Voor het Kind en 
Maximafilie; 

I.V. De Spoorwegmotieffilatelist; 
Nederlandse Vereniging voor Ver
enigde Naties/Verenigd Europa-
Filatelie. 

Op Themaphilex 98 zal 
een groot aantal hande
laren present zijn, met 
een grote verscheiden
heid aan thematisch ma
teriaal. De deelnemende 
verenigingen richten in
formatiestands in om te 
laten zien hoe boeiend 
thematische tilatelie kan 
zijn. PTT Post Filatelie 
heeft al steun toegezegd; 
er komt ook een speciale 
tentoonstellingsenvelop 
met bijzonder stempel. 
Het gaat om een tentoon
stelling die een combina
tie is van de categorieën 
2 en 3. Net als in 1987 
zal de wedstrijdklasse uit 
ruim 750 kaders be
staan. Er kunnen ook 
verzamelaars exposeren 
die nog nooit eerder aan 
een tentoonstelling heb
ben meegedaan. 
Op de expositie is - net 
als de vorige keer - weer 
een Thematische Revue 
verkrijgbaar. In dit inte
ressante boekje van 128 
pagina's wordt een groot 
aantal artikelen opgeno
men over thematische fi
latelie. De publicatie 

geeft ook een overzicht 
van de tentoongestelde 
collecties. 
De Bond heeft Themaphi
lex 98 aangewezen als 
een van de 'grote evene
menten' voor 1998. En 
terecht: speelde de ten
toonstelling van 1987 
zich nog uitsluitend in de 
grootste tennisbal af, 
voor 1998 heeft het or
ganisatiecomité de be
schikking over het gehele 
tenniscomplex: de beide 
hallen en de bijbehoren
de ruimten. 
Nieuw voor 
Themaphilex 98 is dat er 
ook tentoongesteld kan 
worden met eenkader-
verzamelingen en in de 
Open Klasse. 
Themaphilex 98 belooft 
dus - mede door de steun 
van Bond, NVPH, PTT, 
diverse sponsors en een 
aantal verenigingen -
een groots evenement te 
worden, een must woor 
de ware postzegelverza
melaar. 
Wie aan Themaphi
lex 98 wil deelnemen 
moet vóór 7 november 
een vooraanmeldingsfor
mulier inzenden. Inlich
tingen worden verstrekt 
door het secretariaat, 
Zr. Spinhovenlaan 25, 
3981 CR Bunnik, tele
foon 030-6561965. 

DAG VAN DE AEROFILATELIE STRIJKT NEER 
NWTCROHERDAM 
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De Vliegende Hollander' geeft ter gelegenheid van de zesendertig-
te Dog von c/e Aerofilalene een bijzondere envelop in twee forma-
en (FDC en klein kabinet) uit 

Dp lO , n en l 2ok to -
)er wordt in het World 
'rode Center te Rotter-
lam een gezamenlijke 
ïntoonsteiling gehouden 
loor de stichting Dag 
an de Postzegel Rotter
am, 'De Vliegende Hol-
ander' en de Neder-
andse Vereniging van 
'ostzegelverzamelaars 
on het Vorstendom 
iechtenstein (NVPVL). 
De Vliegende Hollander' 
eemt het luchtpostdeel 
oor zijn rekening en 
iert op 11 oktober 1997 

voor de zesendertigste 
maal de Dag van de 
Aerofilotelie. 
De expositie is op 10 en 
11 oktober van tien tot 
zes geopend' op 12 ok
tober gaan de deuren 
ook om tien uur open, 
maar sluit de zaal twee 
uur eerder. 
Ter gelegenheid van de 
Dog van de Aerofilotelie 
worden twee speciale 
enveloppen (FDC en 
klein kabinet) uitgege
ven, die worden voor
zien van een bijzonder 

PTT-stempel. De envelop
pen zijn gewijd aan het 
reit dat 60 jaar geleden 
het luchtrecht naar Ne-
derlands-lndië werd af
geschaft. 
Als u niet zelf naar Rot
terdam kunt, kunt u bei
de enveloppen ook 
schriftelijk bestellen. Als 
u vijf gulden overmaakt 
op Postbankrekening 
402628 t.n.v. de Stich
ting Tentoonstelling De 
Vliegende Hollander, 
Dintel 22, 2991 RC Ba-
rendrecht, krijgt u de 
twee verschillende enve
loppen compleet ver
zorgd en onder couvert 
toegezonden. 

Öj. pO^ 

DAG VAN DE P0S1^K.FI 

Boven: in 1968, tijdens Limphilex I, verscheen deze envelop, gewijd 
aan de Dag van de Postzegel. Onder: een impressie van de bijzon
dere envelop die tijdens Limphilex XXVIII verkrijgbaar zal zijn. 

Dag van de SPostzegel 1997 
l IPOSTZEGELiö 

g i S I T T A R D i ? 

LIMPHILEX XXVIII 

'SITTARD EN OMSTREKEN' ORGANISEERT 
LIMPHILEX XXVIII 

Op 11 en 12 oktober 
wordt in Sittard de post
zegeltentoonstelling 
Limphilex XXVIII gehou
den. Met de expositie 
wordt ook het 40-jarig 
bestaan van de vereni
ging en de Dag van de 
Postzegel 199 / gevierd. 
Op 11 oktober is er de 
Thematische Dag, waar
op de thematiscrie beker
lezing zal worden ge-
houdien. Voor deze le
zing hebben zich inmid
dels drie deelnemers 
aangemeld. 
De Thematische Dag is 
verder aanleiding voor 
de uitgifte van een gele-
genheidsenvelop met een 
speciaal stempel. In het 
vignet op deze envelop 
en in het stempel is de 
Sittardse St Michielskerk 
afgebeeld. Deze barok
kerk, gelegen aan de 
Markt, vervulde een be
langrijke rol in de ge
schiedenis van Sittard. 
Limphilex XXVIII wordt 
gehouden in het College 
Sittard, dat langs de 
doorgaande weg Suste-
ren-Sittard-Geleen is ge
legen, op ongeveer tien 

minuten lopen van het In-
terc;/y-station Sittard. De 
uitermate geschikte loka
tie bood af in 1993 on
derdak aan de Nationa
le Dag van de Jeugdfila-
telie en de tentoonstelling 
Limphilex XXIV. 
De tentoonstelling wordt 
sinds 1968 bijna ieder 
jaar toegewezen aan 
een Limburgse plaats; 
dat gebeurt door de 
Commissie Overleg Lim
burgse Filatelistenvereni-
?ingen (COLF). 
imphilex I werd, hoe 

kan het anders, in Sittard 
gehouden, in combinatie 
met de Dag van de Post
zegel 1968. Destijds 
werd een gelegenheids-
envelop met speciaal 
stempel uitgegeven. 
Door de veranderde op
zet van het tentoonstel
lingswezen in Nederland 
zaFhet (voorlopig?) de 
laatste keer zijn dat de 
Limphilex in deze vorm 
wordt gehouden. Alle re
den dus om een bezoek 
te brengen aan deze ten
toonstelling. Uiteraard 
zijn er ook handelaren-
stands aanwezig. 

MONDIAL'98: Dl 
ZEGEL IS ROND 

Een wereldprimeur is het 
niet, maar voor de Fran
sen is het wèl iets nieuws: 
Lo Poste geeft binnenkort 
een ronde zegel uit. 
De zegel is gewijd aan 
Mondial 98 het Wereld
kampioenschap Voetbal, 
waarvan de wedstrijden 

volgend jaar op verschil
lende plaatsen in Frank
rijk zullen worden ge
speeld. De 'balzegel' zal 
enkele maanden voor het 
begin van het toernooi 
uitkomen. 

De belangrijkste vraag ^ 
die de Franse verzame- I^ 
laars nu bezig houdt is of s; 
de bolvormige zegels ^ 
(heel toepasselijk) nor- 2 
maal gegomd zullen ^ 
zijn, aanwel zelfklevend 
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TIJDENS ONZE GROTE VOORJAARSVEILING ZIJN 
WEDEROM RECORDS GEBROKEN! 

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

ZEND IN VOOR DE GROTE NAJAARSVEIL INGNT 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, 

-k 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. 
^ Extra publiciteit bij importante objecten. 
• Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
if Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis. 

BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF MEER 
INFORMATIE 070-3647957 

WIJ ZIJN ER IMMERS, NU AL BIJNA 80 JAAR, VOOR Ü! 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEIUNGEN 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen IS 
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


Heeft u het al gehoord? 
Het SK-Nederland album 1991-1996 
is uit en kost maar ƒ 60,-

In deze 4-ringsband liggen de bladen altijd mooi vlak, waardoor het bladoppervlak 
optimaal bruikbaar is. Op de witte bladen, gemaakt van een zware papiersoort, zijn 
de zegels voorgedrukt en de ontspiegelde Hawid® klemstroken zijn er reeds op 
bevestigd. De blauwe of wijnrode band met het Nederland wapen is voorzien van 
goudkleurige metalen hoeken en garandeert een perfecte presentatie van uw ver
zameling. Het album wordt geleverd met een beschermhoes in bijpassende kleur. 

De SK-serie bestaat uit: 
SK-Nederland album 1 (1852-1958) ƒ 148,-
SK-Nederland album 2 (1959-1996) ƒ 162,-

SK-Nederland album 2A (1991-1996) ƒ 60,-
SK-inhoud (1959-1990) ƒ 105,-

\i\M/ 

DE KROON OP UW VERZAMELING 

m0 WMi^iiër Umiu. de^ ßßl^MM^f^i / 

Importa B.V. Postbus 301, 5400 AH Uden Tel. 0413-265973 Fax 0413-266720 



S A M E N S T E L L I N G . R.C. BAKHUIZEN VAN OEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

VIER ZEGELS: KIVI, ASTAMACENTRUM, 
TUINBOUWONDERWIJS/BLOEMENCORSO EN SCHUBERT 
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Op 5 augustus versche
nen vier nieuv/e Neder
landse zegels van 80 
cent, gewild aan even 
zovele onderv/erpen. 
De zegels ter geleigen-
heid van het honderdvijf-
tigjarig bestaan van het 
Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs (KIVI) en hon
derdjarig bestaan van de 
vereniging Nederlands 
Astmacentrunf) werden 
ontworpen door Rey-
noud Homan uit Muider-
berg. 
De zegels, gewijd aan 
de tweehonderdste ge
boortedag van Franz 
Schubert (1797-1828) 
respectievelijk honderd 
jaar tuinbouwonder-
wijs/vijftig jaar Bloemen
corso Aalsmeer (kortweg 
'Bloemenland') zijn van 
de hand van Gielijn 
Escher uit Amsterdam. 
In de tabel die in deze 
rubriek is opgenomen 
vindt u de belangrijkste 
druktechnische gegevens 
van de vier zegels terug. 
In aanvulling op deze in
formatie kan nog het vol
gende worden medege
deeld. 

KIVI en Astmacentum 
De KIVI- en Astmacen
trum-zegels werden sa
men op één drukvel sa
mengebracht. Op zo'n 
drukvel bevindt zich dus 
steeds een loketvel van 
100 KIVI-zegels en een 
ditovel met 100 Ast
macentrum-zegels. 
Bij het drukken is de ze
gel 'Honderd jaar Ne
derlands Astmacentrum' 
op het bovenvel ge
plaatst en de KlVI-zegel 
op het ondervel. In de 
lichtblauwe kleur is bij 
beide zegels de naam 
van de instelling in veel
voud weergegeven. Bij 
de Astmacentrum-zegel 
vinden we ook nog het 
woord Adem. Er zijn 
twee verschillende platen 
voor het lichtblauw ge
bruikt: voor elke zegel 
één. 

Paskruizen staan boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel en onder 
zegels 91 en 100 van 
het ondervel. Ver boven 
zegel 8 van het bovenvel 
staan in enige in donker
blauw gedrukte krabbels 
[Jos] en ver onder zegel 

98 van het ondervel zien 
we een donkerblauwe 
verticale streep. 
De drukvormnummers 
worden - dit in verband 
met het combineren van 
twee emissies op één 
drukvel - bij deze zegels 
niet voorafgegaan door 
een'L 'of een'R'. Onder 
zegel 100 zien we 
slechts twee '1 '-en in de 
kleuren van gebruikte 
drukgangen (donker
blauw en lichtblauw). 
Op de linkervelrand is 
één Brunner-balk aange

bracht, die op de loket-
vellen niet meer te zien 
is. 

Bloemenland en Franz 
Schubert 
Dat zowel de Bloemen
land- als de Schubertze-
gel van dezelfde ontwer
per afkomstig is, is goed 
te zien aan de belette
ring. Deze twee zegels 
zijn echter - in tegenstel
ling tot de KIVI-en Ast-
marondszegels - afzon
derlijk gedrukt. 
De kleuren rood en oran

je van de Bloemenland-
zegel zijn opgebouwd uit 
magenta plus geel, ter-
wijfnet donkerblauw tot 
stand kwam door cyaan
blauw met magenta te 
mengen. 
Bij de Schubertzegel is 
het turkoois niet alleen 
gebruikt voor het druk
ken van de in het zwart 
uitgespaarde naam 
Franz Schubert; de kleur 
is ook onder de zwarte 
silhouetfiguurtjes aange
bracht. 
Paskruizen vinden we bij 
deze emissies boven de 
zegels 1 en 10 van het 
bovenvel (=rechtervel) en 
onder zegels 91 en 100 

van het ondervel (=on-
dervel). Ver boven de ze
gels 8 /9 staan in het 
zwart enige krabbels 
(Jos bij de Bloemenland-
zegel en Rob bij de 
Scriubertzegel). Ver on
der zegel 98 (Schubert), 
respectievelijk 99 (Bloe
menland) van het onder
vel treffen we een zwarte 
verticale streep aan. 
Op de linkervelrand is 
één Brunner-balk aange
bracht, die op de loket-
vellen niet meer te zien 

KIVI, Astmacentrum, Tuinbouwonderwijs/Bloemencorso en Schubert 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten van de 
kleuren en hoek met de 
denkbeeldige horizon 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvelindelmg 
Loketvellen per drukvel 
Telcijfers 
Telcijters links/rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnrs onder 

Papieren gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype/fabnkant 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatie klassiek 
Perforatie decimaal 
Tanden hor/ver 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernr. 
Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 

• 
**. 
©1997Philatelie/RC Bakhuizer 

80 cent 
Ingenieurs 

JESP 
offset 
Roland Favorit 
L(inks) 

1 donkerblauw 
2. lichtblauw 

1 ongerasterd 
2 ongerasterd 

10x10 
1* 
donkerblauw 
1-10/10-1 
971111 
91-92 
5 augustus 1997 
94-95 
1 1 " 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf offset 
1 
lllq 
-45/45 
ia 
ia 
nee 
nee 
D2c / Harnson 

36.0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
16 juni 1997* 
11212 

8 0 miljoen 
1 sept 1998 
onbepaald 

de KIVI- en Astmazegels 
de tweede, lichtblauwe 1 

van den Brink 

80 cent 
Astmacentrum 

JESP 
offset 
Roland Favont 
L(inks) 

1 donkerblauw 
2. lichtblauw 

1. ongerasterd 
2 ongerasterd 

10x10 
1* 
donkerblauw 
1-10/10-1 
971112 
91-92 
5 augustus 1997 
94-95 
1 1 " 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
1 
lllq 
-45/45 
ia 
ia 
nee 
nee 
D2c / Harnson 

36 0x25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13 33 12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
16 juni 1997* 
11213 

8 0 miljoen 
1 sept 1998 
onbepaald 

80 cent 
Bioemenland 

JESP 
offset 
Roland Favont 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
1 ongerasterd 
2 120/15° 
3 ongerasterd 
4.120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1-10/10-1 
971113 
91-92 
5 augustus 1997 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 

llq 
-45/45 
a 
a 
nee 
nee 
D2c/Harrison 

36 0x25 0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
20 juni 1997 
11214 

8 0 miljoen 
1 sept 1998 

05-08-1997 

80 cent 
Schubert 

JESP 
offset 
Roland Favont 
L(inks) 

1 zwart 
2 paars 
3 groen 
4 turkoois 
1 120/45° 
2 120/15° 
3 ongerasterd 
4 ongerasterd 

10x10 
2 
zwart 
1-10/10-1 
971114 
91-92 
5 augustus 1997 
94-95 
L1111 R1111 
100 

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

36 0x25.0 mm 
kamperforaat 
13V4 12% 
13 33.12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
17 juni 1997 
11215 

8 0 miljoen 
1 sept 1998 

zijn samen op eén drukvel (éen loketvel van elk) gedrukt 
verdwijnt bijna in de perforatie van de velrand 
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1997 100 JAAR 
NËDËHLANOS 
ASTMACENTRUM 
DAVOS 

1 

Het in lichtblauw gedrukte druk
vormnummer '1 'van de K M en 
Astmacentrumzegels is op het 
eerste gezicht onvindvoar Wie 
echter goed ki|kt, ziet dat het 
drukvormnummer 'verdwi|nt' in 
de perforatie van de velrand 
(zie het detail hiernaast) 

Nederland " ' T 
1 

imiii 

'MUSEUM OF MARVELS': EEN TIJDELIJK 
RARITEITENKABINET IN MONACO 
slechts drie dagen zijn 
ze te zien: de zeventig fi
latelistische 'rariteiten' 
(vriendelijker gezegd: 
topstukken) die de recen

te heropening van het 
Monegaskische PTT Mu
seum glans moeten ge
ven. Op 28, 29 en 30 
november zal het muse

"m 

J u l i 1948 

/{^£^^ 

ésie^.^ . 

Een marvel uit het Nederlandse PTT Museum een poststuk uit Neder
landslndie waarvan de zegels zi|n voorzien van de 'paraaf van 
Moesfafa' (Ranau, |uli 1942) 

urn zijn deuren openen 
voor de expositie The 
Museum of Marvels, een 
tentoonstelling die uniek 
in haar soort is. De on
der patronaat van prins 
Reinier III gehouden ex
positie brengt voor het 
eerst een groot aantal fi
lotelistische beziens
waardigheden van de 
bovenste plank bij el
kaar. Het gaat om stuk
ken, afkomstig van 
Grand Pr/xwinnaars, 
van PTT Musea en van 
internationaal bekende 
verzamelaars. Ook zijn 
er stukken uit de Royal 
Collection (GrootBrittan
nië) te zien 
The Museum of Marvels 
wordt georganiseerd 
naar aanleiding van het 
zestiqjarig bestaan van 
de filatelistische dienst 
van Monaco. Ook wordt 
er te zelfder tijd en in de 
nabijheid van het PTT 
Museum een 'gewone' 
postzegeltentoonstelling 
gehouden. 

'VLIEGENDE HOLLANDER' BRENGT 
NIEUWE LUCHTVAARTCATALOGUS UIT 

De Nederlandse Vereni
ging van AeroPhilatelis
ten 'De Vliegende Hol
lander' legt de laatste 
hand aan de nieuwste 
editie van de Luchtpost
catalogus van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen. 
De catalogus wordt op 8 
oktober gepresenteerd, 
vlak voor de opening 
van de tentoonstelling 
die de vereniging orga
niseert tijdens de Dag 
van de Postzegel (zie el
ders in deze rubriek). 

Wie weer helemaal 'b i j ' 
wil zijn op het gebied 
van de Nederlandse 
luchtpost kan de catalo
gus voor dertig gulden 
kopen. 
Schriftelijk bestellen is 
ook mogelijk. Daarvoor 
moet u FSO. plus f 5.50 
voor porto en verpakking 
overmaken op Postbank
rekening 402628 t.n.v. 
de Stichting Tentoonstel
ling De Vliegende Hol
lander, Dintel 22, 2991 
RC Barendrecht. De nieuwe luchtpostcatalogus 

MEDERLAMDSE 
5 augustus 
'sGravenhage: eerste
dagstempel ter gelegen
heid van de emissies Ko
ninklijk Instituut van Inge
nieurs (KIVI), het Neder
lands Astmacentrum, de 
200ste geboortedag van 
Franz Schubert en 100 
jaar Tuinbouwonderwijs. 

D*n Maig 
5 «ugustus 1997 

13 en 14 september 
Eindhoven gelegenheids
stempel 'Europees Kam
pioenschap Volleybal 
Heren' Te stempelen 
post voor 1 oktober zen
den aan PTT De Verza
melservice. Postbus 
30051, 9700 RN Gro
ningen o.v.v. 'Volleybal'. 
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2 september 
Den iiaag: eerstedag
stempel 'Jongerentrend
zegels'. Alleen op 
NVPHenveloppen. 

EERSTE DRG URN UITGIFTE 
DEN HHHG B 2  B 9  1 9 9 7 

4  7 september < 
Aalsmeer, gelegenheids ï 
stempel 'Bloemencorso ' ^ 

Aalsmeer'. Te stempelen tki 
post voor 20 september w " ' 
naar PTT De Verzamel
service. Postbus 30051, 
9700 RN Groningen 
o.v.v. 'Bloemencorso'. 



..*"'"% 36e Dag van de 
^ ^ Aerofilatelie 1997 
Luchtposttentoonstelling In het World Trade Center oen de 
Coolsingel te Rotterdam. 
Herdenking 60 jaar geleden werd het luchtrecht naar Ned. 
Indiê afgeschaft, 
Openingstijden: 10 oktober 1997 10.00-18.00 uur 

11 oktober 1997 10.00-18.00 uur 
12 oktober 1997 10.00-16.00 uur 

Speciale enveloppen met PTT-stempel: Klein kabinet en 
FDC formaat. Twee gefrankeerd en gestempeld ƒ 5,-. 
Bestelling: Postgiro 402628 t.n.v. 'De Vliegende Hollander', 

Dintel 22, 2991 RC Borendrecht. 

De Postzegel 
VAKBLAD VCX>R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat m a a n d e l i j k s verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubriel<en 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 1998 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-1 

Wie nu inschrijft ontvangt De Postzegel GRATIS tot einde 1997. 
Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v. K.V.B.P., B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
Inl.: Kortrijksestraat 22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 

Wn SEPTEMBER mJSUJSTIS UIT 
Enkele honderden partijen, verzamelingen, dozen 
en restanten gaan over enkele weken naar diverse 

veilingen in binnen- en buitenland. Tot die ti jd 
stellen wi j u in de gelegenheid deze partijen in onze 

winkel te bekijken of via onze lijst te bestellen. 

PARTIJENHANDEL 'KEIZERSHOF' 
KEIZERSHOF 15 

6834 DG ARNHEM 
TEL. 026-3213149, FAX 026-3215236 

Openingstijden: woensd. t/m vrijd. 10.30 tot 16.30 uur 

Xi 
J . G . J . v a n d e r K i n d MNVPH 

RUIMT OP 
C R E E P UIT MIJN GRATIS PRIJSLIJST 

Vogels uit grote collectie pfr. 
Ascention 1970 I4w. 12§,oo 
Gambia 1963 13W. 112,§o 
Br. Honduras 1962 ^2w. 100,00 
Kiribati 1982 i6w. 35iOO 
IVIalaysia 1965 8w. W i S " 
IVIontserrat 197013«/. 47,50 

Samenstellingen 
verschillende vogels 

50 St. 5,00 300 st. 27,50 
100 St. 9,75 500 st. 49,75 
200 st. 19,75 1000 st. 125,00 

Crete co l lec t ie voo r rad i g . 
stuur uw manco-lijst s.v.p. 

Telefoon 070 - 346 47 46 • Papestraat 15 • 2513 AV 's-Cravenhage 
Opdrachten tot f so,- plus f2,so-verzendkosten, daarboven portvrij 

Vooruitbetaling op giro 14300 

VAN LOKVEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

542 

In onze 3 8 e ve i l ing , \A/elke zal \A/orden 
gehouden op zaterdag 1 1 oi^tober a.s.: 
- Nederland: een leuke afdeling emissie 1852 waarbij rand-, en hoekrandstukken, 

en vele betere nrs. en series o.a. Port 28 in blok van 10 I! 
- Buitenland: Duitsland vanaf Oud Duitse Staten, waarbij div. topnummers, Duitse 

Rijk incl. alle Blokken, Italië met betere series in postfrisse blokken, en o.a. LP 
Transatl. 1 933 in cpl. velletjes van 20, en Port 11 a en 1 3a (*) 

- Het gebruikelijke aantal verzamelingen en partijen, dit keer met o.a. een 
schitterende collectie Eng. Koloniën welke per gebied intact zal worden 
aangeboden, alsmede div. goede Landenverzamelingen. 

De rijk geïllustreerde catalogus wordt u na overmaking van f 1 5,-
(giro 4600298) gaarne toegezonden. 

postzegelveilingen vof 

Beëdigd Makelaar-Taxateur 

Bui tenhaven 5 
521 1 TP 's -Her togenbosch f^i 
Tel. 073 - 612 20 33 
Fax 073 -613 67 39 l 



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

groot assortiment met '97 
grote sortering iets '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 
veel nieuw Hongkong met '97 
veel nieuw en boekjes zegels 
leuke sortering met '97 
grote sortering met '96 
goede sortering met '97 
leuke mix met nieuw 
alleen nieuwe 32 c zegels 
veel landen met nieuw 
veel landen met nieuw 
alleen toeslag iets nieuw 

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

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

lOOgr 
11,00 
18,50 
24,00 
12,50 
15,00 
11,00 
22,50 
37,50 
14,00 
50,00 
17,50 
25,00 
35,00 
25,00 
15,00 
17,50 
32,50 

500 gr 
30,00 
27,50 
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 

35,00 
40,00 

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

SOOgr 
45,00 

67,50 
45,00 

65,00 

2,5KG 
120,00 
115,00 

WEGENS DE GROTE VRAAG IN AUGUSTUS NOGMAALS 5 KG 
ENGELAND SUPERMISSIE MET DE LAATSTE NIEUWE ZEGELS 

NORMAAL / 100,00 NU / 80,00 
■ ALLEEN WINKELBEZOEK NA AFSPRAAK ■ 

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

verzendkosten ƒ 6^0 rembours ƒ 12^0 boven ƒ 200,00 geen verzendkosten. 

D E B E R M BACHPLEIN 516 
POSTBUS 471 - 3100 AL SCHIEDAM 
TEL 010-4714358 b.g.g. 06-52.855.831 -

I % 
P 
w - FAX 010-4717947 

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 krijgen 
(bijna onmogelijk), iedere 
verkoop binnen 24 uur te 
niet te doen. 

En u krijgt de iioogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VOOR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon l 
CM 

zich wel \ 
door h^t '-
hoofd slaan 

AMSTEBDAU,éaadtréÊa 
Omdst hij wijt had gt-

kresen van da vericoop Van 
djn poatzeoalvaTzai&elins, 
hMft d« 7»-jari«e L. DTV. 
zlchzdf met «ten asbak op 
het hooM geslagen en te-
aenover de politie vcrtekl,' 
dat hU wal berooAL 

De bejaarde V. had xijn 
postzegelvenameling met 
een, waarde van ƒ 2S.O0O 
veriiocht «aa twee poaixe-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen de nwnaen weg wa
ren, betreurda 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 

35 

POSTZEGELVEILING 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEILING 
Onder de hamer komen o.a.: 

ctMe^ 

Omvangrijke afdeling Ie emissie, kleinrond- en ander stempelmateriaal. 
Mooi gedeelte losse nos N.O.R. en buitenland w.i. veel topmateriaal (veelal 
gekleurd), variëteiten, brieven e.d. 
Zoals gebruikelijke groot aantal interessante partijen, verzamelingen, 
restanten enz. van enkele tientjes tot duizenden guldens. 
Zeldzame Zeppelin van Paramaribo via Brazilië naar New York (Sieger 64 R). 

Onze volgende veiling vindt plaats op 25 oktober 1997 te 

Gouda 
Uw inzending wordt gepresenteerd in één van de meest verzorgde 
catalogi van Nederland met als resultaat: DE BESTE OPBRENGSTEN. 
Informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige inzendvoorwaarden. 
Discretie verzekerd. Bij interessante objecten desgewenst kosteloos 
bezoek aan huis. 

0118-411878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5,-
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 543 
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H I L L E G O M 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP C/7/ir/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9 17 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

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

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! 

JAARGANGEN 
1996** 

Aland 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Australië 
Canada 
China 
Cyprus Gneks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Gibraltar 
Groenland 
Ierland 
Israel 
Itahe 
Malta 
Monaco 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Palestina 
Portugal 
San Manno 
Spanje 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 

50, -
40 , -

7,-
189,-
1 3 4 , -

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

106,-
1 0 6 , -
140,-
1 3 4 , -

98, -
117,-

42 , -
2 3 1 , -
243,-

9 1 , -
57, -

214,-
114,-
127,-

89 , -
85 , -

137,-

NIEUWE OOST-EUROPESE 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 
6 -

4 0 -
14-

1992 
20-
19-
11-

102-
31-

1160-
1-

86-
13-
37-
17-
3-

12-

32-
67-
46-

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

WATERMERKIOEKER 
MORLEY-BRIGHT 
IN8T-A-TECT0R 

van 69-voor Slechts 49,50 

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-

1995 

68-
218-
182-

169-
100-
238-
104-

30-
99-
20-
95-
57-
30-

33-
44-

1996 
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-

NIEUW ZEELAND 
Blok 50b (ongetand) 

RUGBY-BL0K1995 
Cat. Michel DM 5 0 0 , -

/ 350,-
Slechts enkele stuks in voorraad 

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfris 

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

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

375,— 

F D C 

4 9 , -
3 2 , -
4 0 , -
3 9 , -
4 3 , -
4 0 , -
4 2 , -
3 9 , -
3 8 , -
4 3 , -
4 7 , -

445,-

KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempeld 

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

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
64-
74-
78-
90-
84-
81-
66-
91 -
84-
78-

© 
54-
61-
60-
73-
65-
66-
50-
73-

70/79 775.- 625,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

75-
55-
71 -
69-
60-
78-
81 -
83-
61 -
63-

61 -
44-
54-
57-
45-
59-
61 -
61 -
46-
48-

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

6 7 -
224 -

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

51 -
224-

9 1 -
79-
79-
49-
93-

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfris 2 1 1 S , -

gestempeld 1 7 9 0 , -

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

** 
65-
75-
102-
75-
72-

217-
82-

128-
317-
166-

® 
35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-

274-
132-

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

211 -
132-
205-
130-

181 -
102-
149-

99-
193- 164-
149- 124-
285-
107-
220-

3 9 -

256-
92 -

210-
32 -

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

2 9 -
2 9 -
3 4 -

23-
19-
24-

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

gestempeld 2 3 5 0 , -

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

• • 
104-

8 5 -
6 2 -

213-
198-

5 2 -
5 7 -
5 2 -
41 -
41 -

© 
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 

890.- 549,-

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

138-
236-
67-

462-
108-
79-
65-
77-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

17-
2 5 -
2 4 -
3 0 -
35 -
18-
15-
12 -
19-
7 9 -

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

43-
47-
74-
47-
49-
35-
80-
71 -
64-
42-

14-
21 -
39-
24-
19-
15-
37-
50-
43-
44-

80/89 539.- 298.-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

3 4 -
4 4 -
5 9 -
7 2 -
4 8 -
51 -
7 2 -

19-
26-
39-
52 -
29-
37-
51 -

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

gestempeld 1 3 3 5 , -

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

88-
83-

111 -
88-
99-
71 -

149-
149-
129-

9 0 -

4 6 -
41 -
61 -
4 6 -
56-
36-
4 9 -
8 4 -
74-
5 1 -

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

141 -
74-
71 -
8 1 -
95-
64-
63-
69-

109-

9 8 -
4 9 -
4 6 -
4 6 -
55 -
3 8 -
3 8 -
45 -

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100-
35 -
9 7 -
9 3 -
45 -
8 9 -

149-

47-
35-
65-
50-
39-
89-

149-

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

gestempeld 2525,-

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 
4 50 
5 10 
5 10 
5 10 
510 
5 10 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 90 
9 50 

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 96 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
8 75 
10 — 
9 50 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 3 2 STUKS 

POSTFRIS 385,- GESTEMPELD 318,-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

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

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
16 

69 
52 
58 
42 
48 
52 
59 
48 
47 
53 
83 
84 

100 
90 
94 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

164 stuks ƒ 950, -
2 % K O R T I N G BIJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6 — 
7 50 

5 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6fF 
6fQ 
7a 
7b 
7bF 
Ba 
Sb 
8c 
BaF 
8bF 

5 25 
1 5 -

2 1 0 -
6 5 -
6 5 -
1 2 -
5 25 
7 60 

8 5 -
7 50 
7 50 

13 25 
17 60 
17 50 
67 50 
22 50 
37 50 

8cF l o s 
ga 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9cF 

33 75 
245 — 
1 9 0 -
1 3 0 -
1 9 0 -
49 — 
30 — 
2 1 -
93 75 

9dF 130 — 
9eF 190 — 
9fF 225 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lübF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
IBb 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

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

26a 5 75 
27a 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 3 0 -
38 13 25 
39 1125 
40 1125 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
46 13 25 
46 13 25 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,-

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

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

30,— 
24,50 
30,— 
20,75 
20,75 
18,75 
18 75 
18 75 
i e 
l e -

KOLLEKTIE 
10 stuks 210 , -

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82,-

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 -

148,-
98,-
8 5 -

100-
8 5 -
7 6 -
7 8 -
8 9 -
8 3 -

KOLLEKTIE postfris 
1972/1995 1245,-

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-
121,-
133-
129-
123-
171-
131-
105-
105-

95-
8 3 -
7 3 -

KOLLEKTIE 
1972/1995 

postfns 
1825,-

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

landen en mot ieven die U verzamelt 
Vraag inl icht ingen 



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

<n si 
Ëz 
o. o 
II II 
J ® 
Cat 

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

: '® 

Gat 

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

OVERZEE 
U I z 

UJ 1— 

NVPH 
• • 

3,
9 
7,
4,
5,

4,
5,
5,
7,
9,

56,

10,
10,
49,
14,
16,

13,
4 7 
22,
41, 
4 9 

265,

56 
99,
80 

108
79 

64,
79,
70,
94,
80 

795,

107
99 
77 

109,
75,

107

1665,

cc 
U I 

3 
Yvert 
•** 

2 6 9 

1 2 7 

389 , 

9 5 
3 2 
1 8 

1 4 
2 5 
1 6 
1 2 
1 2 
21 
3 8 

279, 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459, 

8 5 

1 0 0 

8 6 

9 2 

7 6 

9 9 

1650,

U l 
E 
«* 
cc 

lUJ 
co 
UJ 

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 
U I 

Yvert 

** 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

4 5 

11 

1 0 

245, 

1 3 

9 

1 0 

2 3 

3 0 

3 3 

360, 

• • 
59,
30,
13,
8,

13,

35,
75,
89,
25,

213,

555,

284,
162
140,
256,
125,

215,
294

98 
99 

309

1960,

275,
683,
271,
298,

58,

4 9 
94,

496,
530,
153

2875,

96,
132
133,
122,
111,
247

6200,

1 
Yvert 

♦ ♦ 
220

8 5 

295,

133
5 9 
16
14
16
2 9 
2 5 
14
1 9 
1 9 

335,

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

495

6 3 
6 6 
7 8 
9 4 

126
114

1625,

EUROPA 

cc 

oc 
u . 

Yvert 
* * 
108,

90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
68,

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79,

102,

739,

139
267,
119,
135,
291,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,

165,
181,
218,
198,
195,
157

4379,

Yvert 
* • 

3 9 , 
2 0 
14, 
3 6 

9 
3 6 
1 4 
2 4 

185, 

4 2 

3 5 

4 6 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

5 5 

4 7 

6 5 

510 , 

6 3 

1 0 8 

6 2 

1 1 7 

9 5 

1 1 6 

1230,

l U I 

a 
—M 

U J 

C D 

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
6 0 
37,

950,
32,
32,
64,
9 0 

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51, 
48,
56,
6 1 

530,

89 
119

62,
99,
92,

117,
65,
80,
7 7 

185,

975,

6 9 
88,
82,

117,
124,
137

3510,

oc 
UJ 
o 
2 

Yvert 
• * 

4 5 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

139,

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

3 8 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

8 0 

865, 

GD 

U J 
X 

—J 

Yvert 
• • 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21 , 
9 

145,

25,
20,
21, 
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

4 5 
31, 
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

455,

45,
47,
46,
53,
65,
5 8 

1200,

VERE 

>̂  
Yvert 
** 

5 

8 

1 3 , 

8 

9 

6 

9 

1 0 

2 3 

1 0 

11 
1 3 

1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

5 9 

4 7 

6 0 

3 8 

4 5 

3 2 

2 5 

370 , 

4 2 

3 1 

2 9 

2 1 

3 8 

2 2 

670 , 

o 
■as. 
<t 
—1 

U I 

U I Yvert 
• * 

20,
6,

56 
40,
47,

32,
61, 

103,
16,
43,

419,

73,
4 5 
47,
38,
25,

53 
70,
33,
42,
6 2 

465,

70,
95,
95,

112,
103,

85,
71, 

192,
162,
153,

1125,

133,
156,
199,
189
113
139

2850,

oc 

U I 
1— 
co 
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,
4 6 

405,

50,
52,
49,
62,
69
84

1175, 1 

NIGDE NATIES 

1 
U I 
o 

Yvert 
• • 
2 7 

27,

15
16
12 
12 
17
2 1 
15
14
17
14

149,

11 
12
16
29,
2 0 
41 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245,

4 3 
4 4 
4 7 
35 
4 8 
3 9 

660,

U I 

1 
Yvert 

** 

5 
1 7 

2 2 , 

1 0 

9 

1 7 

3 0 

2 7 

3 9 

2 7 

2 6 

2 0 

3 4 

235, 

4 9 

4 8 

3 5 

6 0 

3 6 

510 , 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
1 Bekend merk / 64 bladzijden 
1 BIJ grotere aantallen lagere pnjzeni 
1 Prijs per stuk 1x 5/9x 10/24 
1 Witte bladz 29,50 28, 27,
1 Zwarte bladz 39,50 38, 37,

X +25x 
26,
36,

üi 

o 
UJ 

Michel 
* • 

27,
26,
19,
17
24,

12,
24,
14,
19,
2 0 

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
4 7 
31, 

320,

35,
4 2 
39 
44,
44,

41, 
42,
50,
46,
56 

430,

53,
53,
65,
65,
89,
89 

350,

o 
<( 
oc 
U I 
<o 
1— 

■M 
Michel 
• • 

88,
31, 
72,
19,
18,

18,
25,
20,
2 0 
19

325,

23,
23,
31, 
44,

158,

22,
50 
37,
3 2 
3 6 

445,

38 
46,
44,
52,
42,

52,
62,
4 9 
55,
55 

485,

48,
59,
66,
69,
99,
9 8 

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, l a 
l l ,  14,
12, 17,
36, 45,
9, 11,

57, 25,
9, 11,

20, 26,
29, 20,
45, 27,

245, 210,

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

54, 33,
74, 42,
84, 50,
66, 44,
62, 34,

699, 430,

66, 33
138, 71,

95, 46,
96, 56,

104, 58,

108, 55,
108, 56,
135, 72,
168, 84
165 106

1159, 629,

292, 176,
275, 170,
201, 125,
186, 124,
150, 107,
161  129,

3300, 2075,

BERUJN 
Michel 

** 
22, 44,
10, 10,

1, 1,
20, 22,
13, 13,

42, 42,
12, 14,
9, 11,

25, 26,
30 26,

179, 205,

92, 90,
42, 36,
38, 31,
26, 23,
68, 49,

23, 20,
66, 63,
65, 48,
61, 66,
44, 38,

519, 459,

45 38
112, 94,
62, 52,
79, 66,
66, 61,

73, 67,
151, 233,
124, 186,
197, 315,
109, 99,

995, 1195,

1675, 1825,

DDR 
Michel 

• * © 
96, 96,

111, 209,
80 104,

230, 200
73, 49,

72, 57,
73, 53,
69, 61,
62, 52,
94, 83,

950, 950,

55, 51,
54, 54,
56, 42,
63, 56,
56, 49,

61  55,
64 57
78, 79
68, 53
80, 66,

D25)~ 5O5I~ 
113, 88,
111, 93,
117, 97,
103, 71,

83, 89

93, 82
69, 63,
79, 69,
81, 84,

106 95

945, 820,

2490, 2300,

1 REUZENPAKKET POSTZEGELS 

V« 
\ 

10.000 
»rschillende afgeweekte zegels 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts 2 4 9 y ^ 
WIJ KOPEN 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
RUN 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
3IE ƒ 3,50 p i 00 Fr 
MKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
D f 0.80 0 Mark 

VER STATEN /1,15p$ 
ARUBA /0,60pgld 
ZWITSERL f O.as n Franc 

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

BES 

LEVI 

VER 
BET 

VOC 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 1 
ZONNEBLOEM-IVIICHEL-EURÜCAT. 

Jsar 

1966 
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 
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199C 
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2 5 9 

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

8 

1 3 

1 4 

6 

1 3 

3 6 

1 5 

4 7 

9 5 

248,

1 6 

2 3 

3 2 

1 4 

1 0 1 

3 3 

5 2 

3 2 

5 6 

5 5 

405,

4 0 

4 8 

1 1 4 

4 3 

9 0 

109 

9 6 

1 6 2 

1 0 5 

9 6 

885,

3 2 0 

1 8 2 

4 1 

4 6 

170 

139 

2500,

VOORLOPEI 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIESTA 
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 
62/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIESTA 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 
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NEDERLAND 
Herdruk boekje 43d 
Dcx)r het feit dat het al
weer ruim drie jaar gele
den is dat er voor het 
laatst een nieuw Neder
lands boekje verscheen 
(juni 1994, boekje 43d), 
is het te begrijpen dat Je 
scherpte er oij de verza
melaar een beetje af is. 
Hoe anders valt te ver
klaren dat de herdruk 
van boekje 43d (vijfmaal 
80 cent) van eind vorig 
jaar nu pas opgemerkt 
is. Waarbi j overigens 
(ezegd moet worden dat 
et niet bekend is wan

neer deze herdruk daad
werkelijk in de automaat, 
respectievelijk aan het lo
ket kwam. 
De herdruk werd ver
vaardigd in Haarlem, op 
de nieuwe Bickelboek
jesmachine van Joh. En
schedé Security Printers 
Stamps bv (zoals de 
nieuwe naam van het 
vroegere Joh. Enschedé 
en Zonen luidt). De post
zegels in het boekje ver
tonen geen verschil met 
die uit de eerste oplage: 
ze werden ook nu weer 
op de diepdrukpers ver
vaardigd. Bij de herdruk 
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Hoeveel automaten er m Neder 
land nog hangen is me met be
kend, wel dat"boek|e 43d het 
enige is dat nog door middel 
van de automaat verkocht wordt 

werd echter wèl een an
dere gomsoort gebruikt. 
Rubriekredacteur Neder
land R.C. Bakhuizen van 
den Brink schreef vorig 
jaar al (zie 'Philatelie' 
van juli/augustus 1996) 
over de nieuwe ontwik
kelingen bij het Haarlem
se bedrijf. Was de gom
soort eerder D2b (En
schedégom, enigszins 
crèmekleurig), bij de her
druk werd het D2c (Har
risongom, licht, blauw
achtig). 
Hoewel het verschil in 
druktechniek (eerste 
druk: boekdruk, herdruk: 
offset) bij de kaftjes an
ders doet vermoeden, is 
er weinig verschil in de 
bedrukking van de kaft 
te zien. Ook de karton
soort is nauwelijks an
ders. Hèt grote verschil is 
echter te vinden in de ril
ling van de kaftrug. Bij 
het nieuwe boekje teilen 
we zo'n twintig inkepin
qen. terwijl het oude er 
slechts twaalf had. Deze 
fijnere rilling springt met
een in het oog. 

NIEUWE UITGIFTEN 
GroohBrittannië 
Boekjesregen 
Al eerder meldde ik de 
vier boekjes die op 26 
augustus uitkwamen: 
viermaal 1 e klas, vier
maal 2e klas, viermaal 
63 p. en viermaal 37 p. 
met op de kaft enkele ty
pisch Londense plaatjes. 
Het vierde boekje is iets 
nieuws: de Britse post 
noemt het een toeristen
boekje. Alle vier de 
boekjes zijn vervaardigd 
bij de firma Walsall. 
Op 23 september ver
schijnt het jaarlijkse 
grootformaat boekje. Dit 
keer wordt de Engelse 
publieke omroep. Auntie 
BBC. ermee gefêteerd. 
Het boekje kost een lieve 
duit: £ 8.75. 

Hongkong 
Permanente zegels 
Op 26 januari versche
nen voor de vierde maal 
in Hongkong drie boek
jes met permanente ze
gels: tienmaal 1.30, tien
maal 2.50 en tienmaal 
3.10 dollar. Dat zijn de
zelfde waarden die in 
september 1996 uitkwa
men, maar nu niet met 
het portret van de Britse 
vorstin, maar met de 
nieuwe neutrale zegels 
waarop de sl<yline van 

Hongkong vanaf het wa

ter zichtbaar is. Deze ze

gels zijn ook nu nog gel

dig. 

Verleden & heden 
Het op 4 februari bij het 
begin van de tentoonstel
ling Hong Konq 97 ver
schenen grootformaat 
boekje werd pas in mei 
van dit jaar aan abon
nees en buitenlandse 
handelaren uitgeleverd. 
De oplage zou zeer be
perkt zijn: tijdens de ten
toonstelling kon elke be
zoeker één exemplaar 
kopen. Daarna volgde 
verdere verspreiding op 
de thuismarkt. En tenslot
te kwam de rest van de 
wereld aan de beurt. 
Het boekje bevat maar 
liefst zesenvijftig pagi
na's in tekst en beeld, 
alsmede drie velletjes 
met de laatste koningin
nezegels. Dit Past & Pre
sen^boekje wordt al 
voor dolle prijzen ver
kocht. De speculatie gaat 
onverminderd voort. Van 
het speciale velletje bij
voorbeeld zijn inmiddels 
tientallen miljoenen 
exemplaren gedrukt. De 
drukkerij kon het amper 
bijhouden en verzond 
om de paar dagen nieu
we voorraad! 

Italië 
A^/7ano 98 
Ter gelegenheid van de 
volgend jaar in Italië te 
houden internationale 
tentoonstelling Mi
lano 98 zou op 21 
maart een tweede post
zegelboekie verschenen 
zijn. De inhoud bestaat 
vermoedelijk uit tien ze
gels von 750 I. 

Korea (Noord) 
Fossielen van Korea 
Fraaie foldertjes maken 
melding van de verschij
ning van weer enkele 
Noordkoreaanse boek

■ 
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De twee zegels met afbeeldin
gen van fossielen verschenen 
ook in een vellet|e 

jes. De eerder dit jaar 
door mij gemelde boek
jes zijn echter nog ner
gens gesignaleerd, zodat 
enige twijfel wel op z'n 
plaats is. 
Het gaat om twee zegels 
waarop fossielen van Tri
lobite te zien zijn. Deze 
fossielen uit het Paleozói
cum (vroege Cambrium) 
zijn aangetroffen in het 
district Junghwa bij Py
ongyang. 
Twee boekjes zagen op 
5 juli het licht: één met 
vijfmaal 1 w. en het an
dere met vijfmaal 
0.50 w. 

De slag van Pochonbo 
Op 4 juni 1937 toog het 
revolutionaire Koreaanse 
leqer onder aanvoering 
van hun leider kameraad 
Kim II Sung in de stad 
Pochonbo ten strijde te
gen de Japanse over
heersers. De guerilla's 
wonnen, wat dit jaar op 
4 juni herdacht werd met 
een speciale postzegel. 
Er is ook een boekje ver
krijgbaar. Het heeft een 
waarde van 2.50 w. De 
precieze inhoud werd 
niet vermeld. 

Man 
Colfsporf op Man 
Van net in het jul i /au
gustusnummer gemelde 
boekje 'Golfsport op 
Man' kan ik nu een af
beelding tonen. 

is de bevolking, die haar 
authentieke cultuur heeft 
weten te behouden. De 
danskunst is er meer dan 
een traditie. 
Al deze aspecten worden 
zichtbaar op een twaalf 
waarden tellende postze
gelserie, die op 25 juni 
(en niet 18 juni, zoals ik 
eerder meldde) ver
scheen. Elke zegel kost 
85 f. Het boekje bevat 
tweemaal de serie, zodat 
de prijs uitkomt op 
2040 f. 
Van de oplage worden 
20.000 stuks in Polyne
sië verspreid en 6.500 
stuks via de filatelistische 
dienst in Parijs. 

Singapore 
Vriendschap 
Onze nationale drukkerij 
Enschedé kan wei wat. 
De nieuwe boekjesma
chine heeft voor de post
dienst van Singapore 
een mooi product gele
verd. Het gaat om twee 
boekjes met zelfklevende 
wenszegels. Elk boekje 
bevat tweemaal vijf ze
gels met het thema 
'vriendschap'. Op elke 
zegel is het woord 
Friends herhaalde malen 
in de tekening verwerkt: 
als rand van een para
plu, als de omtrek van 
een mannenhoofd of als 
de lijnen van een hand. 
Maar het woord diende 
ook als 'vulling' voor het 

Een fraaie kleurenfoto siert het kaft|e van het boek|e waarin de golf
sport op het eiland Man belicht wordt 

Polynesië (Frans) 
Mooie plaatjes van Tahiti 
Tahiti en zijn eilanden 
liggen verspreid over een 
groot deel van de Grote 
Oceaan. Vooral Tahiti 
inspireert kunstenaars en 
trekt veel toeristen door 
zijn rijkdom aan kleuren, 
het prachtige landschap, 
de spectaculaire bergen, 
de overvloedige flora, 
zijn lagunes, stranden en 
zonsondergangen. Maar 
minstens even belangrijk 

lichaam van een pinguïn 
en de beschildering van L 
een kopje. De zegels zi jnl 
niet voorzien van een 
waardeaanduiding. Ze 
zijn alleen bestemdvoor 

fiost binnen Singapore 
For local adresses only). I 

De kaft van de boekjes 
bevat bovendien tien sti
ckertjes in de vorm van 
een snoepje, een ijsje, 
een ballonnetje of een 
potloodje met teksten als | 
through Hiick and thin, 
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Het achtttende boek|e van Slowakije kinderboekenillustraties 

You are my sunshine en 
Wish you were here. Een 
beetje jammer  voor de 
verzamelaar  is dat de 
perforatie erg breekbaar 
is. Eén of twee keer ope
nen kan er al voor zor
aen dat je één van de 
Seien van het in drieën 
gevouwen boekje in han
den hebt! 

Slowakije 
Triënnale 
Om de drie jaar vindt er 
in Slowakije een manifes
tatie plaats waarbij de 
beste illustratoren van 
kinderboeken bekroond 
worden. Ter gelegenheid 
van deze triënnale werd 
een in juni een postzegel
boekje uitgegeven met 
tien postzegels van 3 k. 
Op de zegels staat een 
afbeelding^ van een groep 
dansende Kinderen. 

Verenigde Naties 
Terracotta strijders 
Op 19 november ver
schijnt een serie van zes 
postzegels van de Ver
enigde Naties, waarmee 
de aandacht wordt ge
vestigd op het door 
Unesco ondernomen 
project tot behoud en be
scherming van de be
roemde terracotta beeld
jes van strijders. Er ver
schijnen ook drie postze
gelboekjes. Net als het 
trio uit 1995 zal het wel 
weer een uitgifte van de 
administraties in Gene
ve, Wenen en New York 
betreffen. 

Verenigde Staten 
Yellow Rose of Texas 
De Amerikanen kennen 
ogal wat soorten boek

jes: voor loket of voor 
utomaatverkoop, tot 

joekjes te vouwen velle
jes [convertible 
booklets), tot boekjes te 
mouwen automaati/elle

B'es [ATMbooklets] en 
on nog de lokaal ver
aardigde automaat
»oekjes [makeshift 
booklets), de enige soort 

die niet bij de filatelisti
sche dienst in Kansas 
City verkrijgbaar is. Men 
neemt het bij de aankon
digingen, voor wat de 
boekjes betreft althans, 
niet al te nauw. Enig 
speurwerk is noodzake
lijk om een goed beeld te 
krijgen. 
Zo zijn de automaatboek
jes met vijftienmaal en 
dertig^iaal'gele roos' 
nimmer aangekondigd. 
Ze verschenen volgens de 
catalogus van de filatelis
tische dienst op 24 okto
ber 1996. Ze werden 
door verzamelaars echter 
voor het eerst eind decem
ber opgemerkt. En pas 
kortgeleden kwamen ze in 
de genoemde catalogus. 
De ma/tes^/frboekies 
hebben blauwe kaftjes 
en een 'raampje', zodat 
de zegels ook echt zicht
baar zijn. Ze worden 
vervaardigd door Min
nesota Diversified Indus
tries in St.Paul, Minneso
ta. Ze bevatten alle post
zegels die eerder uitge
geven werden als zelfkle
vende of normaal ge
gomde velletjes. 

Te goedkoop verkocht! 
Gewild of ongewild ver
andert er nog wel eens 
wat bij de Amerikaanse 
boekjes. Het velletje met 
twintig zegels van 32 c. 
in het typevlag kreeg in 
mei een nieuwe tekst. De 
oude versie uit 1995 be
vatte een reclametekst 
voor de postdienst; de 
nieuwe maakt melding 
van het speciale tele
foonnummer voor hulp 
bij mishandeling binnen 
het gezin. De oplage be
draagt zo'n 200 miljoen 
boekjes. Het is de bedoe
ling dat deze tekst ook 
op andere boekjes komt. 
Bij het postzegeit)oe/c/e 
van twintigmaal 32 c. 
typevlag is er sprake 
van een rout. De barcode 
(streepjescode) en het 
productnummer zijn on
juist weergegeven. Het 

ovgi 
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De drie postzegelboekjes boek|e 1 (6 40 dollar) juiste barcode, eindigt op 6 6 3 1 , boek|e 2 (6 40 dollar) 
foutieve barcode, eindigt op 6656, boek|e 3 (4 80 dolli liar) |uiste barcode, eindigt op 6656 

correcte nummer eindigt 
op 6631 . Bij de onlangs 
versehenen boekjes staat 
echter het nummer 6656, 
het productnummer dat 
bij de boekjes van 
4.80 dollar hoort! 
Verkoop met behulp van 
productscanners zorgde 
op deze manier voor een 
te lage verkoopprijs. Er 
moeten duizenden boek
jes zijn verkocht tegen 
een prijs die 1.60 dollar 
te laag lag; cijfers hier
over zijn niet bekend, net 
zo min als de vervaar
digde oplage. Intussen 
betalen vele verzame
laars al graag het dub
bele voor zo'n boekje... 

Noodboekjes 
Er verschijnen in de Ver
enigde Staten ook dit 
aar noq noodboekjes 
makeshiftbooklets). Zo 
cwam ik kortgeleden een 
3oekje met vijftien zegels 
in het type 'roze roos' te
gen. Dit boekje was al 
bekend met nummer 
3609. Het nu aangetrof
fen en vrijwel zeker al in 
1996 verschenen boekje 
heeft nummer 3609x. 
Nieuw zijn de postzegels 
in pergamijnen zakjes. 
Ze worden uit dezelfde 
automaten verkocht en 
hebben een sticker met 
daarop dezelfde gege
vens als de normale 
boekjes. W e kunnen ze 

vergelijken met de sa
chets van bijvoorbeeld 
Oostenrijk (daar overi
gens Markentäschchen 
genoemd), Gibraltar en 
de Kanaaleilanden. Uit
giftendata zijn, net als bij 
alle andere noodboek
jes, niet beschikbaar. Bij 
de twee dit jaar versche
nen pergamijnen 'boek
jes' neem ik daarom 
maar de uitgiftendatum 
van de zegels. Het gaat 
om twee postzegels van 
32 c : Benjamin O. Davis 
(28 januari) en 'Het hel
pen van kinderen bij het 
leren' (18 februari). Van 
beide zegels zijn zakjes 
verkrijgbaar die vijftien 
van deze zelfklevende 
zegels bevatten. 

ZuidAfrika 
Zuinig met water 
Het in maart verschenen 
Zuidafrikaanse boekje 
met tien postzegels 
waarop verantwoord ge

bruik van water wordt 
afgebeeld, blijkt in twee 
varianten voor te komen. 
Er was een oplage van 
1.2 miljoen stuks (inclu
sief boekjesvellen) ge
pland. De vraag was 
echter onverwacht groot. 
Dat had vermoedelijk te 
maken met de portover
hoging per 7 april: het 
binnenlandse briefport 
werd toen 43 procent 
duurder! Op het laatste 
moment werd daarom 
de oplage verhoogd 
naar 1.8 miljoen. Bij de 
tweede oplage werd van 
verschillende perforatie
kammen gebruik ge
maakt. Het gevolg is dat 
zo'n 400.00 boekjes van 
een zogenoemde securi
(yperforatie zijn voor
zien, dezelfde perforatie 
die we kennen van de 
hoge waarden uit de Ne
derlandse Beatrixserie. 

mmmmm 

Pitteen stamps (15) 

Ben,am,nODav,sPSA 
Item NO. 3660 
Value: $4.80 

547 
Een nieuw verschi|nsel in de Verenigde Staten pergami|nen zak|es 
met vijftien zegels, verkri|gbaar uit automaten 
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Haa^die Phüatelistm 
Verem^ngviertem'ufeest 
KWAlïïEfT, NIET KWANTITEiï STOND SIEEDS VOOROP 
MR. A. VAN DER FLIER, 'S-GRAVENHAGE 

De maanden september en oktober staan bol van de 

filatelistische activiteiten. Deze maand viert 'De Globe' zijn 

honderdjarig bestaan - zie elders - en in oktober is het de 

beurt aan de 'Haagsche' (ook een eeuwfeest) en de 

Philateiica Den Haag. In het nu volgende artikel wordt 

teruggeblikt op honderd jaar Haagsche Philatelisten 

Vereeniging. 

Tf" f et is wel eens interes-
# — ƒ sant om na te gaan 

JL JL hoe het er in Den 
Haag en in de wereld uitzag 
toen in 1897 de Haagsche Phi
latelisten Vereeniging werd 
opgericht. 
Er reed nog een paardentram 
en er was nog een schutterij. 
Al het verkeer tussen Plaats en 
Buitenhof ging nog door de 
Gevangenpoort en het Spui 
was nog maar tot aan de Nieu
we Kerk gedempt - verder was 
het nog water. 
Koningin Wilhelmina zou in 
1898 achttien jaar worden; tot 
dan werd het regentschap uit
geoefend door koningin-moe
der Emma. De zegels in het 
type-'hangend haar' waren in
middels compleet versche
nen, zodat Nederland kon bo
gen op 48 frankeerzegels en 
21 verschillende portzegels. 
Aan de oplagen van de 'han
gend haar'-zegels werd nog 
weinig of geen aandacht be
steed, evenmin aan de ver
schillende typen portzegels. 
In Engeland vierde koningin 
Victoria het feit dat ze zestig 
jaar op de troon zat en in 
Duitsland praatte Wilhelm II 
zijn mond voorbij, onder 
meer met het telegram waar
mee hij president Rruger van 
Transvaal gelukwenste na het 
afslaan van de Jameson-raid} in 
1896. De 'Boerenoorlog' 
stond voor de deur en het 
'perfide Albion' kon in Neder
land nauwelijks op enige po
pulariteit rekenen. 

ELITAIRE BEZIGHEID 
De sociale tegenstellingen wa
ren destijds nog heel groot en 
het verzamelen van postzegels 
was een elitaire aangelegen
heid. Dit vooral omdat men -
gezien het geringe aantal dat 

er van elk land bestond - ze
gels van de gehele wereld ver
zamelde en veel internationa
le ruilcontacten nodig had om 
die zegels te verkrijgen. Men 
verzamelde bij voorkeur 'echt 
gebruikt' en noch de postad-
ministraties noch de postze-
gelhandel was ingespeeld op 
'abonnementen op postfrisse 

ging' - in feite was het een ven
nootschap - werkte met een 
kapitaal van dertig gulden, 
verdeeld in dertig aandelen 
van een gulden. De datum van 
oprichting heb ik helaas niet 
kunnen achterhalen, wel de 
namen van de oprichters: R. 
van Houten, W. Hoogen-
straaten en J. Tolk. Eerstge
noemde was voor zover mij be
kend een zoon van de minis
ter Van Houten die bekend 
werd van zijn 'Kinderwetten''. 
Bij dit drietal voegde zich al 
spoedig de toen nog heel 
jeugdige H. de Wijs - de vader 
van het huidige erelid van de 
'Haagsche', H. de Wijs. Hij 
was het die de stoot gaf tot het 
liquideren van de vennoot
schap en tot het oprichten van 
een vereniging die ten doel 
moest hebben het verzamelen 
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Briefkaart van een advocaat uit Luik. gericht aan de Redaction du Journal 'Het Postze-

g elblad', uit het stuk blijkt dat de redactie in Nieuwe (en niet, zoals het 'Haogsche'-lid 
eggeier veronderstelde. Oude) Pekela zat 

nieuwtjes'. De postadministra-
ties vonden die verzamelaars 
eigenlijk maar lastig. In 1890 
was er in Suriname zelfs een 
verbod om zegels - en dan in 
het bijzonder de lagere waar
den - los te laten afstempelen^. 
Het porto voor een binnen
landse brief was vijf cent; in 
feite was dat vrij veel als we be
denken dat er toen nog 'een 
borrel van 'n cent' bestond. 

DERTIG GULDEN BEGINKAPITAAL 
De geschiedenis van de Haag
sche Philatelisten Vereeniging 
begint met de oprichting van 
de Haagsche Vereeniging tot in-
en verruilen en in- en verkopen 
van postzegels. Deze 'vereni-

van postzegels en poststukken 
van de leden te bevorderen en 
te vergemakkelijken. 
Op 17 april 1897 was de of> 
richting van de vereniging 
een feit. De handel was niet 
meer in trek: vele tientallen ja
ren werd statutair bepaald dat 
postzegelhandelaren geen lid 
konden worden. 

HET POSTZEGELBLAD 
Al spoedig kwam De Wijs met 
het voorstel om de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging een 
eigen verenigingsblad te ge
ven. Dit voorstel werd aan
vaard en hij werd meteen tot 
redacteur benoemd. Op 24 
oktober 1897 verscheen het 

eerste nummer van Het Postze
gelblad. Van de eerste num
mers bestaat slechts één origi
neel, dat op de vergadering 
werd voorgelezen. Die eerste 
nummers bevinden zich nog 
altijd in het archief van de 
'Haagsche'. 
De tweede en derde jaargang 
werden volgens een in die tijd 
gebruikelijk procédé 'gehec-
tografeerd'"', terwijl de vierde 
jaargang voor het eerst 'echt 
gedrukt' werd. Redacteur van 
Het Postzegelblad was in die be
gintijd P.C. Dozy, secretaris 
van de 'Haagsche'; medewer
kers waren C.R. van Houten 
en H. de Wijs. In oktober 1905 
trad er voor het eerst een re 
dactrice aan: mevrouw J. 
Boels. Zij correspondeerde 
met het bestuur, maar nie
mand had ooit persoonlijk 
met haar kennis gemaakt - rei
zen was in die jaren minder 
eenvoudig dan nu. Volgens 
Deggeler woonde zij in Oude 
Pekela, maar een in de rond-
zending aangetroffen brief
kaart geeft als adres van het 
Postzegelblad Nieuwe Pekela. In 
elk geval was het een flink 
eind buiten Den Haag. In 
1906 trad ze af, maar we ko
men haar op 1 mei 1907 weer 
tegen in de redactie, nu als 
mevrouw J. Huizing-Boels, 
echtgenote van dominee Hui
zing te IJmuiden. 
Het Postzegelblad heeft bestaan 
tot 15 december 1912. Toen 
ging het op in Het Philatelis
tisch Maandblad, dat tien jaar 
later door de fusie met het 
blad van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelver
zamelaars (het Nederlandsch 
Tijdschnfi voor Postzegelkunde) 
opging in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, dat 
we ook in 1997 nog altijd elf-
maal per jaar in onze brieven 
bus vinden. Maar dankzij het 
bestaan van Het Postzegelblad is 
de Haagsche Philatelisten Ver
eeniging nog steeds als 'ver
eniging-oprichter' betrokken 
bij de huidige stichting 'Het 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie.' 

FILATELISTENDAGEN 
In het begin van deze eeuw 
was de Nederlandsche Veree 
niging van Postzegelverzame
laars - opgericht in 1884 en in
middels een landelijke vereni
ging met afdelingen, ook in 
Den Haag - de belangrijkste fi
latelistische organisatie in Ne
derland. Van deze vereniging 
ging ook het initiatief uit tot 
het houden van 'filatelistenda-
gen', zoals die in Duitsland al 
jaren gebruikelijk waren. Dil 
initiatief leidde tot een 'uit
voerend comité' waarin ook 
de Haagsche Philatelisten Ver
eeniging vertegenwoordigd 
was. 
Op 2 en 3 augustus 1906 wer-



den in het 'Gebouw voor Kun
sten en Wetenschappen' in 
Den Haag de eerste filatelis
tendagen gehouden, meteen 
al met een speciaal postkan
toor met een eigen stempel. 
Ook het hoofdbestuur van de 
Posterijen en het ministerie 
van Koloniën waren present. 
In augustus 1907 werd er voor 
de tweede keer in Den Haag 
zo'n dag georganiseerd en 
toen werd besloten te probe
ren tot een 'Nederlandschen 
Philatelistenbond' te komen. 
Na uitvoerige besprekingen 
binnen de verenigingen werd 
op 26 juni 1908 door de afge
vaardigden van de Postzegel
vereniging Breda, de Haag
sche Philatelisten Vereeni
ging, Hollandia en de Neder
landsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars beslo
ten tot de oprichting van de 
Nederlandsche Bond van Ver
eenigingen van Postzegelver
zamelaars. De geschiedenis 
van de Bond is elders al uit
voerig geboekstaafd^. 
De Haagsche Philatelisten 
Vereeniging is tot 1926 lid van 
de Bond gebleven. Toen 
schoot de 'Bondserkenning' 
van 'zwendelzegels' (de nu al
gemeen aanvaarde 'postpak
ketverrekenzegels) zó in het 
verkeerde keelgat, dat de 
Haagsche' eruit stapte, na 

eerst nog een uitvoerige bro
chure over het onderwerp te 
hebben gepubliceerd^. 
In 1940 werd onder Duitse 
druk het lidmaatschap van de 
Bond weer aangevraagd en 
verkregen en sindsdien is de 
Haagsche Philatelisten Veree
niging steeds een trouw 
Bondslid gebleven. 

TENTOONSTELLINGEN 
De eerste 'ledententoonstel
ling' van de 'Haagsche' werd 
in 1909 gehouden, bij het 
12V2jarig bestaan van de ver
eniging. Er waren inzendin
gen van zestien van de toen 
120 leden, waarvan enkele op 
'kartons' en andere nog in al
bums. Er was zelfs een collec
tie te zien van 160.000(!) ze
gels van alle landen, gerang
schikt in doosjes. 
Het SO^arig bestaan in 1947 
was opnieuw aanleidig voor 
een tentoonstelling, toen in 
de 'Dierentuin', waar de wilde 
dieren overigens al lang ver
dwenen waren. Als catalogus 
was er een gestencild papier

tje met een beschrijving van 
de inzendingen, de namen 
van de inzenders ontbraken. 
Het duurde daarna twintig 
jaar voor er weer een dergelijk 
evenement werd georgani
seerd. In 1967 was de Cordi 
Sacratissimoschool in de Jol
straat in Scheveningen de 
plek waar weer een ledenten
toonsteling werd gehouden. 
Door het slechte weer en de 
moeilijke vindbaarheid bleef 
het bezoek achter bij de ver
wachtingen. In dat zelfde jaar 
vierde de afdeling 'sGraven
hage van de I.V. Philatelica 
haar twintigjarig bestaan met 
een tentoonstelling in het ge
bouw van De Nederlanden 
van 1845 aan de Groenhoven
straat, een expositie die iets 
beter bezocht werd. 

SAMENWERKING 
Het lag voor de hand dat deze 
twee in Den Haag actieve ver
enigingen gingen samenwer
ken: dat leidde in 1972 tot een 
'districtstentoonstelling', op
gedragen aan 75 jaar 'Haag
sche' en 25 jaar 
afdeling 'sGra
venhage van Phi
latelica. Het ge
bouw van Natio
n a l e  N e d e r l a n 
den aan de Bea
trixlaan verschaf
te de expositie 
onderdak. 
De samenwer
king beviel zó 
goed dat men vijf 
jaar later de Dag 
van de Postzegel 
ook in Den Haag 
met een gemeen
schappelijke ten
toonstelling in 
hetzelfde ge
bouw vierde. 
En weer vijfjaar 
later, in 1982, 
werden de toen 
aan de orde zijn
de jubilea met 
een districtsten
toonstelling. Ha Voorpagina van 
philex, ook nu het hooßartikel ( 
weer bij Nationa ™" Amsterdam 
l e Neder landen 
herdacht. 
Na een relatief lange periode 
waarin de 'Haagsche' geen 
tentoonstellingen organiseer
de  begrijpelijk, want de in 
Den Haag gehouden interna
tionale tentoonstellingen Fi
lacento (1984), Filacept (1988) 

en Fepapost (1994) waren te 
grote concurrenten  wordt 
het eeuwfeest nu weer 'ouder
wets' gevierd: met een leden
tentoonstelling in het PTT 
Museum. Ook nu is er sprake 
van samenwerking met een 
andere vereniging: niet meer 
de afdeling 'sGravenhage van 
de I.V. Philatelica, maar met 
het zelfstandige 'Philatelica 
Den Haag'. 

VERENIGINGSLEVEN 
Het aantal leden van de Haag
sche Philatelisten Vereeniging 
was in de beginperiode aan
vankelijk bijzonder gering en 
het aantal leden dat de verga
deringen bezocht nog kleiner. 
Pas in 1904 werden meer dan 
tien  om precies te zijn elf le
den ter vergadering geteld. 
Verlotingen  nog niet gratis 
waren er al in 1898 en het 
rondzendverkeer begon in 
1901. En met de introductie 
van verenigingsveilingen in 
1911 was langzamerhand het 
arsenaal aan verenigingsactivi
teiten compleet. Ook nu, in 
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^ HET POSTZEGELBLAD « 
Orgaan der Haâ rsche PhilatelistenVereeniging:. 
De Veldpost tijdens de twlegenng 

van Amsierdam. 

Ware Annicrdim tttit afgn io ln vin de 
m t drr bewoonde wereld, ik tov de kier* 
vin Hel Po«ucge)bl»d mei op de hoogit 
Icunnen stellen van de innchlmi; onzer post 
Ie velde, doch ungeilen de doottocni naar 
Hoilind ntn open is. ii er geen t ie twur 
raUat mededetltPKen den gewonen wtg op 
de d>eei>)kK:lte wqze It lilen volgca. 

Vaof hen. ijic {jeen couranten lei;en — 
/qn rr lullte 7 — diene dat de Ihani ge
houden miiweuvm b<) AmftetdMn, een aan
val op de ïtad veronderstellen, ven aanval 
dit dow «en andere irocpcDinaclit gekeerd 
moet woeden. 

Is het dus geen bloedige ernst, zoo doet 
men tocli in het oorlogsspel de werkelqk
bad 100 getrouw mogtiqk na en ilaarau 
heeft men — tevens voor t)ei gemak van 
den troep — de opnchlUig ecner veldpost 
te danken. 

Tc Mqdreclit b<i het centrum der manoeu
vre t% het Veldpoitkaniout gevestigd, waar 
men torgl dal ieder het iqne zoo spoedig 
mogelijk onivangl en daar hebiMn dikwijls 
opsporingen plu ts van die soldaten, aan 
welke bncven u( kaarten geadresacenl zijn, 
welke behalve het hlero^iyphiscn karakier 
ook nog in een gehelmtmntg j(ewaid ge
huld ntn. doordal de afzenden — wellicht 
ook wel eens een aliendster die beter de 
tiraadpan dan de pen kan hanieeren — tett 
weinig studie van Nederlandsche letteren en 
geographische weiensctuppen heeft gemaakt 

0*v, Ie Mijdrecht, wordt dat dan onthuld 
Als VDorKhnh geldt dal behalve naam en 

voorleners van den geadresseerde levens 
word) vermeld hel koips en hel onderdeel, 
waartoe hij behoort al wurtHj hi| is gede
taciieErtI, lerwfl ah plaaii van tfcnteniming 
de .stelling van Amsterdam' moet worden 

Hel veldpMihanloor is van verre zicht
baar Een zwarte vlag met in wiiie letten 
.Veldpost" wlgtt den weg 

Nadat daar de aangekomen ilukken gesor

teerd lijn en men ze In bundels Iweti ge
pakt, worden deie door een postauto naar 
de vertchiHende ahleelinten gebracht waar 
de bcieur* vow verdere dislnbtiue lorg 

l ^ h de potduto is kenbaar door Iwt 
KoninUlik wapen aan de acntcn^dc en hel 
woord .Militaire Veldpost', dal m het wil 
van de Nederlandsche vlag, welke aan de 
achtera gde vaa hel vervoermuldel gescliil
ilerd IS, te lezen itaal Op de zlfliinlen vindt 
men gekroonde pottlMorns. 

Met dr postautomolKel worden levens 
overgebracht de voor de troepen nntvanften 
postpakketten, alsmede postwissels en ken
niiigcvingen van aangeteekendc Stukken Oe 
uilretking van de posiwisselgetdenendeal
gtfte der aangeteekende stukken heeft Oen 
votgcnden dag ptnM. aadat de <lc«))«tTe<
Icnde lormulieren donr.den geadresseerde 
en den betrokken militairen (acteur ii)n 
geieektnd Op de post en hnlpposiKtnto
>^n, gelegen m de nabiihcid van plaatsen, 
waar zich nx>epen bevinden, is echter te
vens gelegenheid gegeven tol hel ontvangen 
der gelden tol B*l, uur ' t avonds Ook in 
bneven gesloten postbewljzen kunnen des 
veriaitsd op die kantoren te gehle worden 
gemaakt. 

De bestelling, welke lich over een zeer 
uilftebtvid lerreui uitstrekt, getchledl itn 
maal daags en lal luii ïpocdig mogelijk na 
I uur 's middags aanvangen lenelndcioo
veel mu^tliik correspondentie nog den zeil
den dag besteld Ie krijgen, zal het vervoer 
van de post voor de troepen ntet alleen met 
den Waffendienst tuudicn het spoorwegsta
tion Nleuwersiuis en Mijdrecht geschieden, 
maar wordt nog een extra dienst per auto 
lu sehen genoemd station en het veldpost
kantoor ingesteld. 

Op vErschiIlende plaatsen binnen hel ma
noeuvreterrein worden bneven bussen gc~ 
plaatst De corrcspondenne van de troepen 
alkontsng. wordt met de posiautomobict 
naar hel veld post kantoor overgebiachi, ten 
einde vandaar uit verder Ie worden verzon
den, voor zoover niel door de auto een posi
of hHlppo»tkanto(v wordt aangedaan, van 
waar de correspondentie vlugger de bestem

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING EN PHILATELICA DEN 
HAAG VIEREN JUBILEA MET TENTOONSTELLING HAPHILEX 97 
In het Nederlandse PTT Muse
um, Zeestraat 82 in Den Haag, 
wordt van 11 tot en met 19 okto
ber de jubileumexpositie Haphi
lex 97 gehouden. Het gaat om 
een propagandatentoonstelling 
die zowel het honderdjarig be

staan van de Haagsche Philatelis
ten Vereeniging als het vijftigjarig 
bestaan van de Philatelica Den 
Haag viert. De tentoonstelling is 
op werkdagen geopend van 10 
tot 17 uur en in de weekeinden 
van 12 tot 17 uur. 

Het Postzegelblad van 1 oktober 1912; 
joot over de veldpost tijdens de belegering 
in feite een grote legeroefening) 

1997, bepalen diezelfde activi
teiten nog steeds in belangrij
ke mate het gezicht van de 
vereniging. 
Het ledental van de 'Haag
sche', dat in de topjaren bo
ven de vierhonderd uitkwam, 
is helaas de laatste jaren weer 
flink gedaald, tot onder de 
300 leden. De Haagsche Phila
telisten Vereeniging staat 
daarin niet alleen. In 1980 ver
meldde de colofon van het 
maandblad 'Philatelie' nog 
een oplage van 65.000 exem
plaren. In 1983 was dat geste
gen tot 77.500, terwijl de co
lofon van het blad tegenwoor
dig het aantal van 50.000 
exemplaren vermeldt. Vergrij

zing en een groot aanbod aan 
andere interessante en boei
ende bezigheden hebben hun 
tol geëist. Het valt moeilijk te 
voorspellen of  en zo ja wan
neer  er weer een omslag in 
positieve richting zal komen. 
Dat neemt niet weg dat ik 
graag de woorden wil herha
len waarmee ik in 1967 de eer
ste geschiedschrijving van de . 
'Haagsche' besloot. Ik laat ze 
hieronder volgen. 

'Heel veel mensen hebben in 
de loop der jaren de Haag
sche Philatelisten Vereeni
ging in vele functies gediend. 
Heel veel leden van de vereni
ging hebben ook in andere 
functies  in de Bond en in het 
Maandblad  buiten de vereni
ging zelf een belangrijke rol 
gespeeld in de Nederlandse 
Filatelie. Wat ledenaantal be
treft behoren wij nog steeds 
tot de kleine verenigingen. In 
een groot aantal leden heeft 
de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging zijn kracht niet 
gezocht, meer in goede en 
enthousiaste leden. Als ge
schiedschrijver van de vereni
ging breng ik hierbij een ere
saluut aan alle leden  leven
den en reeds lang gestorve
nen  die door hun toewijding 
en enthousiasme gemaakt 
hebben dat deze kleine ver
eniging toch steeds een van 
de vooraanstaande verenigin
gen in de Nederlandse Filate
lie heeft kunnen zijn. Moge 
het in de volgende eeuw van 
ons bestaan zo blijven.' 

Noten: 
': de Jamesonraidwas de inval op 31 
december 1895 in de ZuidAfri
kaanse Republiek (Transvaal), on
dernomen door Sir Leander Starr 
Jameson met het doel de republiek 
weer onder Brits bestuur te bren
gen. De Boeren dwongen Jame
sons troepen echter op 2 januari 
1896 bij Doornkop tot overgave. 
^■. zie Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, 1975, pagina 156. 
': Samuel van Houten (18371930) 
was van 1869 tot 1894 lid van de 
Tweede Kamer. Zijn naam is onver
brekelijk verbonden aan het zoge
noemde Kinderwetje van 1874, dat 
de afschaffing van arbeid door kin
deren jonger dan twaalf jaar be
werkstelligde. 
*: bij hectograferen werd gebruik ge
maakt van een platte bak, gevuld '
met een stijve, geleiachtige massa o
die in staat was inkt op te nemen. ~ 
De te vermenigvuldigen tekst werd •^ 
met een speciale kopieerinkt op ^ 
papier geschreven of getypt, waar a 
na dit papier op de kopieermassa ^ 
werd gedrukt. De gelei nam de ko »
pieerinkt op en vervolgens ge '^ 
schiedde het vermenigvuldigen „ 
door steeds een blad papier op de ^ 
massa te leggen en dat met een rol •
aan te drukken. ^ 
'": zie onder meer Nederlandse Bond = 
van Filatelisten Verenigingen 75 jaar, — — 
uitgegeven door de NBFV in sa JJIJI 
menwerking met het maandblad |Jt}Jj 
'Philatehe' (oktober 1983) 
"r deze publicatie verscheen onder 
de titel Bondsbelangen. 
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5 Journaal von het dorp Polvi|arvi over het vierde kwartaal 1911 Er werden dat kwartaal zestien met port belaste stukken ontvangen, met op de 'topdag' de ontvangst van h 
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'STRAF'PORT DOOR DE JAREN HEEN 
[1] Finlßnd:hm?&\us, Lösen, Doplatit, Port(o) 

RENE HILLESUM, GOUDA 

In het juninummer van 

'Philatelie' riep de redactie 

op tot het samenstellen van 

bijdragen op het thema 

'straf'port - waarom 'straf' 

hier tussen aanhalingstekens 

staat leest u verderop. René 

Hillesum uit Gouda levert de 

eerste bijdrage met een 

artikel over portzegels en 

-regels door de jaren heen in 

Finland. 

1 Complete brief gezonden van Stock
holm op 10 oktober 1843 naar Nycarle-
by in Finland Hefport was betaald tot 
Grisslehamn (fr ónsslehamn], dit is de 
'grensploats' vanwaar dq postverbinding 
met het Finse vasteland (Abo) via Alands 
Hav (Eckero op Aland) tot stand kwam 
Het port IS geschreven Losfen] 11, Kop 
StlblerrubeiJ 

landse post te lezen valt ('Na
betaling frankeerkosten... ont
brekende bedrag, verhoogd 
met administratiekosten') zal 
toch door velen worden uitge
legd als een oproep tot het be
talen van een boete, als het 
heffen van strafport. Ook in de 
filatelistische literatuur' is 
men zich ervan bewoist dat 
'nabetaling van frankeerkos
ten' in de volksmond wordt 
aangeduid met 'strafport'. 

INTERNATIONAAL 
In Finland kan men het 
woord 'port' op vier manieren 
geschreven tegenkomen: Lu-
nastus (Fins), Losen (Zweeds), 
Doplatit (Russisch) en Port of 
Porto (internationaal). Fins en 
Zweeds zijn in Finland nog 
steeds de officiële landstalen. 
Om porthefFmg aan te duiden 
wordt daarnaast uiteraard ook 

betaling van het port immers 
nog met verplicht was. 

STEMPELS 
Over de allereerste portstem-
pels - P, Porto en het Duitstali-
ge(!) Unzur. Frank, is door de 
schaarsheid van het materiaal 
maar zeer weinig bekend. In 
1868 werd het portstempel 
voor het internationale ver
keer geïntroduceerd en in 
1874 dat voor de binnenlandse 
post. De bekende T-stempels 
werden in 1875 ingevoerd en 
komen in heel veel vananten 
voor, zij het met het gemeen
schappelijke kenmerk van een 
T in een vierkant kader, en 
met de stempelkleur (vrijwel) 
altijd zwart (afbeelding 2). 
Vele typen kunnen worden 
gedetermineerd naar de 
plaats van gebruik. Het te be
talen bedrag aan port werd op 
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3 Briefkaart uit Kremsier (Ts|echie) 1886 naar Tommerfors Beport (blauwe 7] met 
Z ' / j f c ] , vio St Petersburg (9 Expeditie'), ovaal Dop/aftt-stempel, porlheffing bevestigd 
met 4 K (binnenkomst Russische Keizerrijk, waartoe Finland toen behoorde), via W i -
borg (port geschreven m Finse waarde tosen ]6penr\\\ 

2 In tegenstellmg tot wat gebruikelijk is, hier een ï-stempel met dubbel onderkader 
(streep onder 7] Omdat algemeen wordt aangenomen dot dit type alleen in Helsinki 
gebruikt werd, zal het stempel hier op een briefomslag uit Tommerfors (ongebruikelij 
kerwijs) bi | aankomst zi|n gestempeld 

Sfra^ort? Die benaming is on
terecht, roepen de kenners. 
\w ze hebben gelijk: bij port-
leffing is geen sprake van 
itraf! Toch zal de term 'straf-
Dort' voor iedereen duidelijk 
sijn, want de tekst die op 
taartje PI 311 van de Neder-

nog de internationale gebrui
kelijke letter rgebruikt . 
De eerste aanduidingen wa
ren in het Zweeds gesteld, zo
als te zien is op afleeldmg 1, 
een brief uit 1843. Uiteraard is 
hier geen sprake van een na-
heffïngsport, omdat vooruit-

het poststuk geschreven en 
contant geheven (afieeldmg 
3). Tot aan de russificatie van 
Finland (1891) was er op port-
gebied weinig interessants te 
beleven. 

PORTZEGELS 
Tot de uitgifte van portzegels 
is het in Finland nooit geko
men. In 1889 werden wel port
zegels ontworpen (afleeldmg 
4), maar verder dan het ver
vaardigen van proeven is men 
destijds niet gekomen. De re
den dat de zegels niet werden 
uitgegeven had te maken met 
de russificatie van Finland. 
Per 1 januari 1892 werd het 
verplicht om post naar Rus
land te frankeren met zegels 
in Roebel-waarde. Hiertoe 

4 Zes Proeven van met tot uitgifte geko
men Finse portzegels Het gaat om een 
afgeleid ontwerp van de zegels van de 
stoombootmoatschoppn Skargórds Travik 
Ahiebolagel Zoals te zien is vermelden 
de zegels de Zweedse en de Fmse naam 
voor port respectievelijk Losen en tuna-
stus De waarden zijn alle in Finse valuta 
en, op een ontwerp na, olie zonder 
londsnoom De afbeeldingen werden be 
schikbaar gesteld door het Post Museum 
m Helsinki 

werden zelfs (op 1 mei 1891) 
Russische postzegels voor Fin
land uitgegeven: de zoge
noemde nngzegels. Deze ze
gels werden met onmiddellij
ke ingang geldig, ook in het 
binnenlands verkeer. Dit 
hield in dat ook de beporting 
voor uit Rusland afkomstige 
stukken in Russische valuta 
dienden te worden geheven. 
Het was dus niet mogeijk om 
de proefserie in productie te 
nemen, want - afgezien van 
het feit dat de serie uitsluitend 
in Finse waarde was ontwor
pen - was het ontwerp ook 'te 
Fins' om zo te kunnen uitge
ven. Uiteindelijk zag men van 
de uitgifte van de serie af. 
Waarschijnlijk speelde ook 
mee dat er in Rusland ook 
geen portzegels bestonden. 

PORTVERREKENING 
Vanaf 1 januari 1894 gold in 
Finland een nieuw systeem 
van portverantwoording. 
Daartoe werd een speciaal bu
reau opgericht in Helsinki: 
Poststyrelsens Rakenskaps Afdel-
ning. Het systeem werkte als 
volgt: de postkantoren ontvin-

951 
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6 Antwoordbriefkaart van 10 p van Toiiola 1913 (het stempel is naast het zegel
beeld geplaatst omdat kaart sedert 14 mei 1911 niet meer geldig was) naar Tampere 
75, mettrein (treinstempel KPX.P. No. 5/H.T. op zegelbeeld). Tin kastje en geschre
ven 20 p. In Tampere geschreven 'geweigerd wegens por f , 'retour' en I.un(astus) 20 
pen. 
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7. Prentbriefkaart van Borgó 1461903 naar Parijs Zegels in Markwaarden waren 
sedert 1401 1901 niet meer geldig voor post naar het buitenland, vandaar dat dit 
stuk terecht in Borgó voor beporting is aangemerkt In Frankrijk dacht men klaarblijke
lijk anders over deze 'Russische maatregel, want met rood krijt werd de beporting on
gedaan gemaakt. 

(//^^'■^/lif'ie.^rt «Sr̂ é^èf̂  »^'^ÄÄttvCet, 
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^ 9. Briefomslag met de zegel van l ' A M. ' 10 jaar zelfstandigheid', geldig to to maart 
— 1928 en gebruikt te Helsinki op 11 maart. Beport met 3 M. naar Brobocka en voldaan 
^ met een zegel op 11 maart 

gen (in geld) het te heffen be
drag van een met port belast 
stuk. Op een speciaal formu
lier (Kaav. No. 33), het YKs
kantafäiväkirja/ Uppbördsjour
nal, werden per postkantoor 
per kwartaal alle binnenko
mende portstukken geno
teerd. De regel was: franke
ring in marken werd beport in 
marken, en frankering in roe
bel volgde beporting in roebel 
(afleelding 5). Aan het einde 
van het kwartaal werd het 

journaal gecumuleerd: roebel 
bij roebel en marken bij mar
ken. Tevens was er een moge
lijkheid tot creditering in ge
vallen van bijvoorbeeld niet af
gehaalde of retourgezonden 
portstukken. Het totaal werd 
vervolgens in frankeerzegels 
op het formulier geplakt, 
waarna het formulier aan de 
verrekenafdeling werd gezon
den. Hier werd alles gecontro
leerd en werden de zegels ont
waard met het speciale stem

8. Voorbeeld van een postbeambte die een poging deed zi|n werk tot in de puntjes uit 
te voeren. Briefomslag met een kleurige frankermg van iemand die klaarblijkeli|k de 
postzegels van overafbijeen moest vergaren. De brief is, op zich juist, gefrankeerd met 
1 M fiiervoor werden de volgende Saarinenzegels gebruikt. 3x5 p. (groen, twee of 
drie tinten), 7x5 p (grijs, drie tinten), 2x20 p (twee tinten) en 1 overarukzegel van 10 
op 5 p. De brief is verzonden van Kuohu naar Nisuia (beide in de buurt van Jyväskylä) 
en heeft een kort traject met de trein afgelegd jP, Vaunu 23 route. SavonlinnaHaa
pamäki) De postbeambte van deze trein had kennelijk niet veel omhanden. fHij nam de 
moeite de briefomslag goed te bestuderen en, waarachtig, hij ontdekte dat de groene 
zegels van 5 p niet meer geldig waren (sedert 1 juni 1920), maar de grijze wel! De 

groene zegels werden vervolgens stuk voor stuk voorzien van een klein potloodkruis. 
e afstand van het af te leggen traject was klaarbliikelijk te kort om de boeken er op na 

te slaan, want hij maakte een fout. de groene overarukzegel werd eveneens ongeldig 
verklaard, zodat het totaal 'ontbrekende' port op 3x5 p en 1 x l O p. uitkwam. De brief
omslag werd derhalve beport met het dubbele bedrag geschreven Lunastus 50 pennia. 
De overdrukzegel was evenwel nog geldig tot 1 augustus 1925' 

10. Briefomslag met 8 M van Juva 10121946 naar hielsinki Aangemerkt als tweede 
gewichtsklasse en beport met 8 M (tarief 12 M, dus ontbreekt 4 M). Voldaan per kas 

11 Briefomslag van Kotka 10 2341981 naar Turku Ongefrankeerd en voorzien van 
het met violette inkt aangebrachte Tstempel en het met de nand geschreven bedrag 
van het te betalen port: \.60 m. 

pel Poststyrelsens Räkenskaps Af
delning. Het is niet onlogisch 
om aldus afgestempelde ze
gels aan te merken als portze
gels. Ook zal duidelijk zijn, dat 
lage waarden veel schaarser 
zijn dan hoge waarden. 
Dit systeem van portbereke
ning heeft niet lang bestaan. 

Met ingang van 1914 werd de 
centrale registratie weer afge
schaft. Vermeldenswaard is 
nog dat het genoemde verre
kenstempel uitsluitend werd 
vervaardigd in de Zweedse 
taal, terwijl het voorschrift 
toch was dat alle datumstem
pels vanaf 1894 ook voorzien 
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12 Zegel van 1 m. met driehoekig T
stempel van Franse oorsprong. 

moesten zijn van Russische 
tekst! 
De portverrekening verander
de verder niets aan het sys
teem zoals dat voor de ontvan
gers van de portstukken zicht
baar bleef. De bekende T
stempels bleven in gebruik 
{afbeeldingen 6en 7). Er waren 
kantoren die geen Tstempel 
gebruikten of daarover niet 
beschikten. In dat geval werd 
de beporting handmatig op
gelost (afleelding 8). 

LABELS 
In 1924 werd aan van het T
stempel het groene label toe
gevoegd. Het verzendende 

1»o»tlinerkn IrtairtunM» 
Frimtrkena lossnat 

13. Briefomslag naar Turku. In het sorteerstation van Helsinki (vgl. EKP) werd het dag
tekeningstempel Helsinki 100/Laj. Keskus 235/ 980 geplaatst, alsmede Postimerkit ir
tauneet/Frimörkena losinal. 

kantoor plaatste het Tstempel 
en het ontvangende kantoor 
plakte een groen label, waar
op het te betalen port werd 
vermeld. Het te heffen port 
werd ofwel voldaan door mid
del van postzegels {afbeelding 
9), ofwel contant {afbeelding 
10). 
De labels waren tot in de jaren 
zestig in gebruik en werden 

opgevolgd door een groot 
stempel dat het Tstempel en 
het groene label in zich ver
enigde {aflyeeldingll. 
Het feit dat er in Finland 
nooit portzegels zijn inge
voerd heeft als gevolg dat be
paalde heffingen die in het 
buitenland met behulp van 
portzegels geïnd zouden wor
den, in Finland gewoon fran

keerzegels moesten worden 
voldaan, zoals inklaringskos
ten. 
Hoewel dit zelden het geval is, 
treft men de Tstempels ook 
wel (ten onrechte) op postze
gels aan. Zoals afbeelding 12 
laat zien is de oorsprong ech
ter niet altijd Fins. 
Dat de Finse postbeambte niet 
altijd voor portboeman speelt 
toont afleelding 13 aan. Hoe
wel niet waarneembaar is dat 
er op deze ongefrankeerde 
briefomslag ooit een postze
gel heeft gezeten, is deze toch 
niet beport. Het zwarte stem
pel meldt in het Fins en 
Zweeds 'postzegel losgelaten'. 
René Hillesum, Gouda 

Noot: 
': zie Filatelie Encyclopedie (red. Ul
rich Hager, Nederlandse bewer
king, Samson, 1979): 'Strafport. 
Hoewel de benaming portheffing 
juister is, wordt in de volksmond 
nog steeds van Strafport gespro
ken.' 

Literatuur: 
Suomen Postimerkkien Käsikirja VI 
Suomen PosMmmipaikat 16381985 
Suomen Postimerkkileht, nummer 
11/1961 
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Twee van vi|f Australische luchtpostbladen, gewiid aan nationale parken (afgebeeld zi|n de bladen Nam-
bung National Park en Barrington Tops National Park) 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Eigenlijk is er sprake van 
gedwongen koppelver
koop, maar verzame
laars die hun verzame
ling poshvaardesttikken 
van Australië compleet 
willen houden, moeten 
overwegen of zij het 
nieuwe product van Aus
tralia Posf zullen aan
schaffen: onder de naam 
The Prestiqe Collection is 
een groottormaat-post-
zegelboekje uitgebracht 
met daarin de postzege
lemissie Classic Cars plus 
twee bijpassende brief
kaarten. 

Hamilton Hume (1797-
1873), een Australische 
ontdekkingsreiziger die 
grote delen van dat con
tinent in kaart heeft ge
bracht, werd op 19 juni 
herdacht met een geïllus
treerde envelop (45 c , 
verkoopprijs 55 c ) . 

Op 12 juni verschenen 
vijf luchtpostbladen (port 
betaald) met als thema 

— 'nationale parken'. Ze 
^ geven een rraai beeld 
" van de landschappelijke 
^ verscheidenheid van het 
~ land: 
" j a. Sneeuwlandschap in 
"Z Alpine National Park 
'^ (Victoria). Zegelbeeld: 
^ dwerg-buidefrat (Burra-
^ mus parvus); 
2 b. Ravijnen in Carnarvon 
X National Park (Queens-

land). Zegelbeeld: reptiel 
CC^ [Physiqnathus lesuerii); 
wwT c. Rotslandschap in Flin

ders Chase National 
Park (South Australia). 
Zegelbeeld: knaagdiertje 
[Sminthopsis aitkeni); 

d. Kolksteenpilaren in de 
woestijn van Nambung 
National Park (Western 
Australia). Zegelbeeld: 
vogel (Malurus leucopte-
ru?l; 
e. Een rivier in Barring
ton Tops National Parl< 
(New South Wales). Ze
gelbeeld: vogel [Menura 
novaehollanaiae). 
De set van vijf luchtpost
bladen kost $ 3.75. 

België 
Middeleeuwse miniatu
ren uit het Getijdenboek 
van Filips van Kleef zijn 
weergegeven op een bij
zonder mooie serie van 
twaalf briefkaarten die 
De Post uitbracht op 23 
mei (voorverkoop tijdens 
de tentoonstelling Coro-
lophilex 97). Op elk van 
de kaarten is aan de lin-
kerzijde een complete 
miniatuur afgebeeld die 
betrekking heeft op een 
van de maanden van het 
aar en in het zegelbeeld 
17 f.) is daarvan een 
ragment opgenomen. 

De thema's zijn: 

januari: 
man zittend bij haard; 
februari: 
snoeien; 
moort; 
bewerken van de grond; 
april: 
ontmoeting; 
mei: 
man en vrouw op een 
paard; 
juni: 
maaien; 
juli: 
oogsten; 
augustus: 
dorsen; 
september: 

wijnpersing; 
oktober: 
winterzaaiing; 
november; 
eikeloogst; 
december: 
slachten van het varken. 

Een set van twaalf kaar
ten kost 204 f. 

Een geheel ander thema 
werd op 26 mei op een 
briefkaart (type koning 
Albert II, 1 / f . ) weerge
geven: de stripfiguur 
Buck Danny. Deze straal
jagerpiloot, een schep
ping van tekenaar Hubi-
non en scenarioschrijver 
Chariier, beleefde zijn 
eerste avonturen vijftig 
jaar geleden in het 
weekblad Robbedoes. 
De Belgische briefkaar
ten met jubilerende strip
helden beginnen een 
aardige reeks te vormen! 

Er verschenen ook twee 
briefkaarten in de serie 
'Kunstwerken in de metro 
van Brussel'. Van de 
kunstenaar Joseph Wi l -
laert is het kunstwerk 
Promenade en van Paul 
Delvaux het kunstwerk 
'Onze oude Brusselse 
trams' op de kaarten af
gebeeld. Ook de namen 
van de kunstenaars zijn 
vermeld. 

Frankrijk 
Van de heer B. Helle
brekers, die zijn vakan
tie in Frankrijk mede ge
bruikte voor naspeurin
gen op de plaatselijk 
postkantoren, ontvingen 
we een aantal nieuwtjes 
en berichten. Allereerst 
wijst hij erop, dat 

Frankrijk zich op het ge
bied van postwaorde-
stukken aan het ontwik
kelen is tot 'het Bulga
rije van West-Europa'. 
Maar hij erkent dat er 
ook uitgiften zijn met 
een postaal doei, zoals 
D/7/go-verpa kki ngen 
voor flessen, cd's en vi
deocassettes, waarbi j 
de oude exemplaren 
(die gefrankeerd wer
den met etiketten) plaats 
maken voor nieuwe ver
sies die door hun opge
drukte waardestempel 
tot de postwaardestuk-
ken behoren. W e hopen 
er te zijner tijd een 
overzicht van te kunnen 

je van twee stuks wordt 
voor de briefkaarten 
14 f. gerekend. 

Marianne heeft sinds 14 
juli weer een nieuw ge
zicht: de Morranne du 
Bicentenaire van Briat is 
opgevolgd door de Ma
rianne du 14Juilletvan 
ontwerpster Eve Luquet. 
Dat resulteerde in de vol
gende nieuwe postwaar-
aestukken: 
o. enveloppen in de for
maten 114x162 mm, 
110x220 mm, 
110x220 mm met ven
ster en 115x225 mm met 
venster (deze laatste spe
ciaal voor enveloppeer-

XlAOfVUlliU. 
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geven. 
De heer Hellebrekers 
beproefde ook zijn cre
ativiteit op het nieuwste 
product van La Poste: 
een doe-het-zelf-brief-
kaart die aan één zijde 
is voorzien van een 
doorzichtige kunststof 
laag. waaronder de af
zender een foto of teke
ning kan plakken. In dit 
geval werd het natuurlijk 
een collage op het the
ma 'Franse postwaarde-
stukken'. De briefkaart, 
die de naam Ingénio 
heeft gekregen, is voor
gefrankeerd met een af
druk van een zegel uit 
de reeks 'De reis van 
een brief' (zonder waar
de-aanduiding). Per set-

machines). Marianne 
(rood) zonder waarde-
inschrift, daarnaast een 
veiligheidsbedrukking in 
blauw, postcodekaders 
en overige markeringen 
in oranje; 
b. enveloppen van kar
ton, formaten 
162x229 mm en 
248x328 mm voor bin
nenlandse zendingen tot 
respectievelijk 100 gram 
en 500 gram. Marianne 
(rood) zonder waarde-
inschrift, aanduiding Let
tre in kader (rood), Illu
stratie links in blauw met 
erboven France uitge
spaard in rood en eron
der het blauw-gele logo 
van La Poste; 
c. enveloppen van kar-



ton, formaten 
162x229 mm en 
248x328 mm voor zen
dingen tussen Frankrijk 
en de overzeese ge
biedsdelen tot respectie
velijk 100 gram en 500 
gram. Marianne (licht
blauw) zonder woarde
inschrift, aanduiding 
Prioritaire uitgespaard in 
lichtblauw, liiiks de na
men van de overzeese 
gebiedsdelen uitge
spaard en vlak met kleur
verloop, met erboven 

verkeer met het buiten
land bestemd is. Links op 
de voorzijde de afbeel
ding van een auto die 
zwaar beladen is met 
verhuisgoederen. Op de 
keerzijde de tekst Nor
way Post en het embleem 
van de post. Voorts de 
nodige ruimte voor het 
oude en nieuwe adres en 
verdere relevante gege
vens. 
Deze kaart wordt koste
loos ter beschikking ge
steld. 
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Voorzijde van de nieuwe (gratis) Noorse adreswijzigingskaart 

OufreAler ui tgespaard 
in l ichtblauw en eronder 
het blauwgele logo van 
La Poste. 

Letland 
Postzegeltentoonstellin
gen in Duitsland (Sindel
ringen), Londen en op
nieuw Duitsland (Essen) 
waren voor Letland aan
leiding om drie brief
kaarten uit te geven. 
Alle teksten op de kaar
ten zijn in de Letse en En
gelse taai. 

Deelname van de Let
landse Post aan filatelisti
sche tentoonstellingen in 
Denemarken en Noor
wegen was de reden 
voor de uitgifte van twee 
aangetekende briefkaar
ten. Kaart nummer 18 
toont op de keerzijde 
een gezicht op de Oost
zee en kaart nummer 19 
de dom van Riga. De 
teksten in het Engels zijn 
respectievelijk 'Denemar
ken 710 november 
1996'en 'Oslo 2022 
september 1996'. De 
verkoopprijs van de 
kaarten met een waarde
indruk van 25 s. is 34 s. 
per stuk. 

Noorwegen 
Zonder waarde aandu i 

d i n g , maar wel met de 
mededel ing Postage 
paid/ Taxe perdue/ 
Norvège is een herdruk 
van een adreswi jz ig ings

kaar t uitgegeven, o ie 
speciaal voor het post

Portugal 
Zevenenveertig escudos 
kost de bijzondere Portu
gese briefkaart die werd 
uitgegeven met portretten 
van de Nobelprijswin
naars voor de vrede Jost 
RamosHorta en bis
schop D. Ximenes Beb. 
De tekst op de kaart luidt 
'Nobelprijs voor de Vre
d e / Timor/ 1996. De 
waardeindruk van 47 e. 
toont twee inheemse 
vrouwen uit OostTimor 
en de tekst 'Voor de 
rechten van het volk van 
OostTimor'. 
Verder zijn nog de uitgif
ten te melden van een 
envelop met een waar
deindruk van 49 e. en 
een briefkaart eveneens 
met een waardeindruk 
van 49 e. 

Rusland 
Onze correspondent de 
heer N. Wiadinetz meldt 
uit Moskou een hele 
reeks nieuwe uitgiften. 

Een nieuwe envelop voor 
het gebruik in het bin
nenland met de bekende 
waardeindruk en ver
wijzend naar de Dag 

van de Radio. 
Twee nieuwe envelop
pen, eveneens voor het 
gebruik in het binnen
land, met een nieuwe 
waardeindruk en een 
gewijzigde layout. De 
plaats voor de postcode 
is naar het midden ver
plaatst en de afzender
ruimte is nu linksboven te 
vinden. Linksonder af
beeldingen van land
schappen. 
Een briefkaart ter gele
genheid van de hon
derdste geboortedag van 
maarschalk K.A. Meretz

king van het feit dot 125 
jaar geleden de eerste 
briefkaart in Rusland 
werd uitgegeven. Links 
op de kaart worden ver
schillende illustraties van 
briefkaarten getoond. 

Een envelop ter herden
king van de 150ste ge
boortedag van de Russi
sche historicus en stichter 
van het museum van 
schone kunsten J.W. 
Tsjvetojev. Op de enve
lop een afbeelding van 
het museum met een alle
gorische voorstelling. 
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Twee van de nieuwe Russische enveloppen met ingedrukte waarde 
zegels links' 125 jaar briefkaarten in Rusland', rechts' 150ste ge
boortedag J W Tjsvetajev' 

derd jaar geleden het 
eerste wetboek Sudebnik 
het licht zag. In de waar
deindruk een afbeeling 
van een bladzijde uit dit 
wetboek. Links op de 
kaart een afbeelding van 
het schilderij van 
S.W.Iwanow met de titel 
'Dog van de heilige Juri'. 
Dat is een bijzondere 
dag, want op deze dag 
hadden lijfeigenen het 
recht om van heer te wis
selen. 
Beide kaarten zijn in de 
bescheiden oplaag van 
40.000 stuks gedrukt. 

Verenigde Staten 
De PTT van de Veren igde 
Staten, United States Pos

tal Service [USPS), (ien\i\ 
in het groot, wat blijkt uit 
de uitgifte Classic Ameri

can Aircraft, d ie naast 
het velletje met twint ig 
verschi l lende zegels ook 
bestaat uit twint ig ver

schil lende br iefkaarten 
van 3 2 c. met historische 
vl iegtuigen in he tzege l 

beeld en o p de keerzi j 

de . De serie br iefkaarten 
k w a m uit o p 19 juli en 
kost $ 9.9 t 

De Russische briefkaarten gewijd aan de tweehonderdste geboortedag van W K. Kuchelbecker (boven), 
maarschalk K A Meretzkov (midden) en '500 |aar Sudebnii<' (onder) 

kov met in de zegel in

druk de foto van de 
maarschalk en l inks op 
de kaart een portret van 
hem in vol ornaat . 

Een envelop ter herden
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Twee briefkaarten waar
van één ter gelegenheid 
van de tweehonderdste 
geboortedag van de Rus
sische dichter en deelne
mer aan de december
opstand in 1825 W.K. 
Kuchelbecker. Zijn por
tret is in de waardein
druk afgebeeld. Links op 
de kaart wordt een illus
tratie (een geboeide 
man) bij zijn gedicht 'Het 
lot van de Russische 
dichters' getoond. 
De andere kaart is uitge
geven ter gelegenheid 
van het feit dat vijfhon

elke dag een nieuw 
nieuwsfeilje op uw scherm! 
'Phlatelie'op internet 

mg^^k 

www.fipjil/u$ers/|)lilatelie 

http://www.fipjil/u$ers/%7c)lilatelie


niBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelanllaon 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 Fax 030-2800128 

Voorzitter (a.i.) 
* J.G. Bolkestein, St. Willibrordusloon 1 

^ SS91BG Heeze, telefoon 040-2263032 

Secretorij/Redoctie Bondspogino 
H.W.M. Hopman, Sweelinckplein 1/4 
2402 VL Alphen oon den Riin 
Telefoon 0T72-444826 

Penningmeester 
Mevr Ci Weeber-Kortekoos 
Timorslraal27,2612EHDelft 
Telefoon 015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C. Loth, J. von Eyckgrocht 191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040-2119654 

Juryzaken 
C.B. van Nugteren, Westerzicht 620 
4385 BW Vllssingen, telefoon 0118-463711 

Publicoties en documentatie 
R.H.M Foust, Rijksweg N57 
6162 AC Geleen, telefoon 046-4743076 

Pers- en publiciteit 
P. Broun, Churchillloon 163" 
1078 OW Amsterdam 
Telefoon 020-6795077 

Commissaris 
S.Tuin, Nieuweweg 115 
9649ACMuntendam 
Telefoon 0598-626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J J M Pieters, Stan Kentonstraat 35 
23241L Leiden, telefoon 071-5761726 
Maleriaahmm'issaris: 
Drs. H.C. Stoop, Nouhuysstroat 13 
2024 Kf Hoarlem, telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
Sondsbibliothecaris: C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste 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. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Secretaris/penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynslroot 21 
2312ZP Leiden, telefoon 071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr. drs. S.U. Ottevongers 
Postbus 4034,3502 RA Utrecht 

Bondskeoringsdienst 
l'oorz/Her.P.F.A.vandeLoo 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
Telefoon 035-6245169, fax 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
noor de secretaris: 
A.W.A.Steegh, Postbus 220, 

>-- 1180 AE Amstelveen, telefoon 
^ 023-5384212 (na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
^ flmrteuf.H.H. vonMegen 
a> Rigterskamp8,1261TNBIaricum 
s Telefoon 035-5314399 
"^ Bestellingen: Bondsbureau 
^ Postbankrekening 2015960 

"^ Directeur Verzekeringen 
^ J. Spijker, Verdistraot 133 
i 2324 KC Leiden 
5 Telefoon 071-5761720 

GOED WERK STICHTING JEUGDFILATELIE 
NEDERLAND: ABC DEEL 3 KOMT ERAAN! 

556 

Daf Jeugdfilatelie Neder
land (JFN) cl lange tijd 
twee delen van het zoge
noemde ABC voor de 
jeugd het licht heeft doen 
zien, is bekend. In de lijst 

van de service-afdeling 
van de Bond zijn deze 
ook vermeld. Eind sep
tember gaat een lang ge
koesterde v/ens in vervul
ling met de publicatie 

van deel 3 van het ABC. 
Het is ongeveer 150 
bladzijden dik en bevat 
veel foto's. Alle filatelisti-
sche elementen worden 
erin behandeld en v/e 
durven te zeggen, dat 
hiermee een nandboek 
voor de jeugdfilatelie' is 
verwezenlijkt. 

De verkoopprijs - inclu
sief porto - is f45. - . 
Naar wij aannemen zal 
het boekwerk tijdens de 
tentoonstelling Globe-
Post 100 [26, 27 en 28 
september in Arnhem) 
verkrijgbaar zijn. 
Wat ons betreft: proficiat 
met dit resultaat! 

FILATELISTISCHE 
WOOf^DENLIJST 

FRAHS-tSgERUHUS 
OUITS-NEDERtAMS 

ONGEWENSTE 
UITGIITEN EN 

MAAKWERK IN DE 
HLATELIE 

A d K S ' J W S É 

Jeugdf i la te l ie N e d e r l a n d heeft in de a fge lopen jaren a l veel publicaHes het l icht doen z i en ; hier een kleine greep uit het a a n b o d 

IN 1999 IN AUSTRALIË EEN 
WERELDTENTOONSTELLING 

In de Australische stad 
Melbourne zal van 19 tot 
en met 24 maart 1999 
een wereldtentoonstelling 
worden gehouden. Tra
ditionele filatelie, Post-
waardestukken. Reve
nues en de Jeugd zijn de 
klassen, waarvoor inzen
ding openstaat. Voorts 
wordt er geëxperimen
teerd met de zogenoem
de Social Philately-üasse 
enigszins vergelijlcbaar 
met wat wij 'Open Klas
se' noemen. 
De organisatie wordt ge
zamenlijk gedragen 
door de Australische 
Bond, de handelarenor-
ganisatie en Ausfralia 
Post. 
Deelname staat - zoals 

gebruikelijk - open voor 
inzenders die lid zijn van 
een bij de Bond aange
sloten vereniging, die mi
nimaal een verguld zilve
ren bekroning riebben 
gekregen bij een natio
nale tentoonstelling. 
Voor de jeugd in de sec
ties A, BenC (15, re
spectievelijk 16-17 en 
18-19 jaar) is de mini
mumeis zilver en in de 
sectie D (20-21 jaar) is 
dat groot zilver. 
Voor de klassen Traditio
neel, Postwaarden en Re
venues kunnen maximaal 
acht kaders worden aan
gevraagd (100 bij 127 
cm), waarin zestien bla
den (viermaal vier) op 
het A4-formaat kunnen 

worden opgehangen. 
Voorwaarde is dat men 
bij een vroegere FlP-ten-
toonstelling een hogere 
bekroning dan verguld 
zilver had; voor inzen
dingen met een lagere 
bekroning, alsmede voor 
nieuwe inzendingen is 
het maximum aantal ka
ders vijf. 
Voor Social Philately 
worden per inzender 
maximaal vijf kaders ter 
beschikking gesteld en 
voor de jeugd voor de 
secties A en B, zijn dat 
twee tot vier kaders en 
voor de secties C en D 
drie tot vijf kaders. 
Aanmelding moet ge
schieden vóór 75oecem-
faer J 998 bij het Bonds
bureau, alwaar een aan
meldingsformulier kan 
worden aangevraagd. 

OUDE NUMMERS EN JUBILEUMNUMMERS 
MAANDBLAD PHILATELIE VERKRIJGBAAR 

Oude nummers en volle
dige jaargangen van het 
maandblad 'Philatelie' 
kunnen worden besteld 
bij de Service-afdeling 
van de Bond. 
De volgende prijzen per 
jaargang worden gehan
teerd: 

19ó4-heden: 
1950-1963: 

f 5.00 
f 10.00 

Exemplaren van 'Philate
lie' uit de jaargangen 
vóór 1950 kosten drie 

gulden per stuk, losse 
exemplaren van 1950 tot 
en met 1963 twee gul
den per stuk en losse 
nummers van 1964 en 
later één gulden per stuk. 

Exemplaren vanaf 1960 
en vroeger zijn weer 
ruim voorradig; van de 
oudere nummers is de 
voorraad zeer beperkt. 
Belangstellenden wordt 
aangeraden een lijstje 
met verlangde nummers 
op te sturen. 

Jubileumnummers: 
1972: f 6 .00 
1982: f 6 . 0 0 

De genoemde prijzen 
zijn in alle gevallen ex
clusief porto! 

Bestellingen kunnen uit
sluitend telefonisch of 
schriftelijk worden ge
daan. 

Informatie wordt ver
strekt door de directeur 
van de Service-afdeling, 
de heer H.H. van Megen, 
Rigterskamp 8, 1261 TN 
Blaricum, telefoon 035-
5314399. 

BOND HEET NIEUW 
LID VILP WELKOM 

In het juninummer van 
het maandblad 'Philate
lie' werd bericht dat de 
Vereniqing van individu
ele Leden Philatelica 
(VILP) het lidmaatschap 
van de Bond had aange
vraagd. 
Tegen deze aanvraag 
zijn binnen de daarvoor 
gestelde termijn van drie 
maanden geen bezwa
ren ingebracht door de 
bij de Bond aangesloten 
verenigingen. 
Daarom heten wij de 
VILP van harte welkom 
als lid per 1 oktober 
1997. 
De vereniging bestaat uit 
leden van de voormalige 
I.V. Philatelica, die 
woonachtig zijn buiten 
het geograrisch gebied 
van een vroegere Phila-
telica-afdeling, maar lid 
van deze organisatie wil
len blijven. 
De vereniging is inge
schreven bij de Kamer 
van Koophandel Den 
Haag onder nummer 
V413833 en gevestigd 
te Den Haag, Zwaardve-
gersgaarde 130-132. 
Het Dagelijks Bestuur be
staat uit de heren 
J. Roedoe (voorzitter), 
J.E.W. Mariman 
(secretaris) en 
J.M.G. van Mullekom 
(penningmeester). 
De Bond wenst de VILP 
een voorspoedige toe
komst! 



OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN SEPTEMBER 1997-MEI 1998 

Datum 

19sep-
3 o k f 

2 6 / 2 8 
sep 

10 /12 
okt 

11 
okt 

1 1 / 1 2 
okt 

11 /12 
okt 

1 1 / 1 9 
okt 

1 8 / 1 9 
okt 

2 3 / 2 5 
okt 

2 4 / 2 6 
okt 

0 7 / 0 9 
nov 

14 /16 
nov 

2 1 / 2 3 
nov 

1998 

28 feb / 
1 mrt 

13 /15 
mrt 

2 8 / 2 9 
mrt 

1 8 / 1 9 
apr 

2 5 / 2 6 
apr 

0 7 / 1 0 
mei 

Cat 

P 

2/W 
3/W 

VP 
J/100 

2/W 
Kl 

P 

P 

3/W 

3/W 

P 

P 

P 

3/W 
VP 

2/W 

3/W 

P 

P 

3/W 

P 
J 

3/W 

3/W of P 

2/3W 
K1/J 

Kaders 

50 

400 
300+Kl 

200 

200 
30 

170 

10 

225 

240 

75 

60 

105 

232+Kl 

280 

130 

150 

60 

220 

100 
300 

275 

240 

850 

Plaats 
Organisatie/Contactpersoon/Lokatie 

Kerkrade 
Eerste Kerkraadse Philotelistenverenigmg 
BJW Berends, Past Theelenstraat 26, 6466 JH Kerkrade 
Burgerzaal Gemeentehuis, Markt 1, Hoofdpostkantoor 

Arnhem (regio 10) 
Hoofdbestuur Filatelistenvereniging De Globe 
A W Hoogveld, Schaapdrift 93, é902AC Zevenaar 
Sportcentrum 'Volkenfiuizen', Beukenlaan 15 

Rotterdam 
Stichting Dag van de Postzegel Rotterdam, 
Vliegende Hollander en VvVPL 'Liechtenstein' 
JDA van As, Dintel 22, 2991 RC Barendrecht 
A Haasnoot, Witmos23, 2914XJ Nieuwerkerk a/d Ussel 
World Trade Center, Coolsmgel 

Assen 
Vereniging voor postzegelverzamelaars 'Assen' 
H Gerrits, Speenkruidstraat 9, 9404 HA Assen 
De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1 

Sittard (regio 9) 
Filatelistenverenigmg Sittord en omstreken 
H Rennenberg, Maaslandstraat 10,6141 BX Lmbncht 
College Sittard, Brodleystraot 25 

Almelo (regio 2) 
Postzegelclub 'Almelo' (afdeling NVPV) 
F Krabshws, Nieuwstraat 118, 7605 AH Almelo 
St Paul College, Sluitersveldsmgel 2 

Den Haag 
Haogsche Philatelisten Vereeniging 
J Groenendaal, Laan van Clingedael 103, 2597 CC Den Haag 
PTT museum. Zeestraat 82, Den Haag 

Amsterdam 
Organisatie Dog van de Postzegel Amsterdam 
H f Niimeijer, Bilderdiikpark 16" 1052 SC Amsterdam 
Speeltuinvereniging Bilderdi|kpark, Bilderdi|kpark 

Spijkenisse 
Postzegelvereniging 'De Moasmond' 
JFS van der Plas, Slakkenveen 325, 3205 GK Spiikenisse 
Chr Scholengemeenschap 'Blaise Pascal', Ni|verheidstraat 2 

Veldhoven (regio 8) 
Postzegelvereniging 'Groot Veldhoven' 
HJ Koenen, Felix Timmermanslaan 18,5531 SJ Bladel 
Het Sondervick College, Sterrenlaan 165 

Hoogezand (regio 1) 
Philatelisten Vereeniging Hoogezond/Sappemeer 
J Bos, Zuiderlaan 17, 9601 BD Hoogezand 
Cultureel Centrum 't Kielzog, GoorecRt Oost 157 

Heerhugowaard (regio 3) 
Philatelisten Vereeniging Heerhugowaard en omstreken 
J P Teselaar, Middenweg 604 1704 BS Heerhugowaard 
Zalencentrum 'De Swon , Middenweg 178 

Dordrecht 
Vereniging van Postzegelverzamelaars 
J Zilverschoon, Schotèlstraat 32, 3314 XT Dordrecht 
Agr Opleidingscentrum 'De groene Zoom', Groene Zoom 400 

Costricum 
Postzegelvereniging Costricum 
DC van der Woerd, Tureluur 12, 1902 KM Costricum 
Jac P Thi|sse College, De Bloemen 65 

Oosterhout (regio 8) 
Oosterhoutse Verenigng van Postzegelverzamelaars 
P van der Wulp, Vicarislaan 3, 4901 TB Oosterhout 
Cultureel Centrum 'De Bussel', Torenstraat 12 

Leek 
Filotelistenvereniging Assen, Roden en Leek 
RJ Oberink Valkeniersloan 1,9301 KM Roden 
Nienoordcollege, Waezenburglaon 51 

Venio (regio 9) 
Postzegelvereniging 'Philo VenIo' 
J H Vostermans, Schoolweg 55, 5916 PK VenIo 
De Maaspoort, Oude Markt 30 

Zwolle 
Postzegelvereniging Zwolle 
G L van Welie, Postbus 369, 8000 AJ Zwolle 
De Nieuwe Buitensocieteit, Stationsplein 1 

Amsterdam 
Stichting Themaphilex 98 
H C Safef, Zr Spinhovelaan 25, 3981 CR Bunnik 
Frans Ottenstodion, Stadionstraat 10 

Verklaring afkortingen l=lnternationaal, J=Jeugd, N=Nationaal, P=Propaganda, W=Wedstri|d, Kl =Eenkader, * = 

1 Samenstelling C Loch (bijgewerkt tot en met 3C |ulil997) 

Telefoon 

045 5415088 

0316-524714 

0180-614430 
0180-314429 

0592-313698 

046-4525907 

0546-814952 

070-3247532 

020-6120432 

0181 642573 

0497-383903 

0598-398044 

072-5714400 

078-6140706 

0252-658235 

0162 431633 

050-5019547 

077-3518627 

038-4657588 

030-6561965 

= Jury advies 

Bijzonderheden 

100 lorig bestaan 

Eeuwfeestviering 
De Globe 189^1997 
Globe-Post 100 

29e Dag vd Postzeael, 
36e Dog vd Aerofiia 
telie en Eerste Liech
tenstein Salon 

Dag vd Postzegel 
60-|arig bestaan 

40-|arig bestaan 
Dog vcTPostzegel 
Thematische Dog 
Umphilex XXVIII 

65 lorig bestaan 
Dog vdPostzegel 
Almelo'97 

100| rHPhV/50 | r 
Philotelica Den Hoog 
Haphilex 97 

Propaganda 

40-|arig bestaan 

40-|arig bestaan 
Kempen Phila 97 

45-|ariq bestaan 
H-S'97 

25-|arig bestaan 
Reigerpostl997 

75 lang bestaan 
75iaarVPDordrecht 

Ophilex 98 
25-|arig bestaan 

Noordphila 98 
Dag vd Jeugdfilatelie 

Phila 75 VenIo 
75-|arig bestaan 

Hobby & Filatelie 98 
Bondsdag 1998 

Themaphilex 98 



AANBIEDINGEN VAN DE SERVICE-AFDELING 

De volgende publikaties zijn bij de Service-afdeling van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen verkrijgbaar. 

N r Auteur e n titel Prijs 
106 Arts: Briefpostwezen te's-Hertogenbosch 33.50 
109 Bakker: Catalogus postagentstempels van 

Nederlandse scnepen 12.00 
040 Benders: Postal History Curasao 99.00 
009 Blom: Postinrichtingen 1850-1906 50.00 
079 Bondsreeks deel 1: Stempelrubriek 

NMPh 1922-1939 31.00 
080 Bondsreeks deel 2: Stempelrubriek 'De 

Philatelisf 1927-1939 43.50 
084 Bondsreeks deel 3: Franssen - Postgeschiedenis 

Weert 57.50 
085 Bondsreeks deel 4: Sleeuv/ - Nederlands-Indië, 

emissies 1870, '83 en '92 (herziene druk) 42.50 
086 Bondsreeks deel 5: Steiner-Spork - Nederland, 

portzegel 5 cent type-B van 1870 30.00 
088 Bondsreeks deel 6: Heuvel, van den - Binnen

landse posttarieven naar afstand, 1 september 
1850 tot 1 januari 1871 37.50 

089 Bondsreeks deel 7: Heuvel, van den - Emissie 
Juliana Regina 1969-1986 36.00 

105 Bondsreeks nummer 8: Siem - Moderne 
thematische filatelie 16.00 

107 Bondsreeks deel 9: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de circulaire aanschrijvingen van het 
Hoofdbestuur der Posterijen 1870-1895 28.50 

116 Bondsreeks deel 11 : Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften 
betr. de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 31.00 

117 Bondsreeks deel 12: Siem - Moderne Thematische 
Filatelie, de ontwikkeling deel 2 27.00 

052 Bordewijk: Zemstwo-zegels Rusland 60.00 
013 Bulterman: Stempels Nederlands-Indië 84.00 
082 Bulterman: Nederlands-Indië, Langstempels 

hulpkantoren en bestelhuizen 1864-1913 
(incl. kantorenschema) 27.50 

115 Bulterman: Republik Indonesia, postwaarde' 
stukken 1945-1949 63.50 

053 Bulterman: Japanese Occupation (engelse 
versie) 1942-1945 36.00 

112 Catalogus Belastingzegels Nederland 47.50 
014 'Club' Rotterdam: 12 Filatelistische essavs 10.00 
060 Contactgroep Frankrijkverzamelaars: Marianne, 

een bundel opstellen over de filatelie in Frankrijk 25.00 
035 Costa, Da: Aantekenen en aangegeven v/aarde 

sinds 1850 20.00 
074 Costa, Da: Binnenlandse en internationale post

tarieven van Nederland 1850-1990 29.50 
051 Dai Nippon, Vereniging: Catalogus Republiek 

Indonesië 17-8-1945/27-12-1949 35.00 
103 Dai Nippon, Vereniging: Weense druk 35.00 
073 Delbeke: De Post vanuit de Nederlanden 1813-'53 71.00 
065 Dieten, van: Proevenboek 141.00 

015 Doorn, van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 25.00 
066 Doorn, van: Postale problemen 16.00 
078 Flier, van der: Basisboek Filatelie 16.00 
096 Flier, van der: Filatelie van A tot Z 26.00 
023 Geuzendam, ten: Particuliere postwaordstukken 21.20 
101 Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 32.50 
114 Hager: Nederlandse autopostkantoren 1939-1994 30.00 
092 Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 35.00 
026 Horn: Postzegelboekjes Handboek 20.00 
108 Ickenroth: Rijkspost in Limburg 36.00 
002 Jeugd, Stichting: ABC deel 1 15.70 
003 Jeugd, Stichting: ABC deel 2 13.20 
118 Jeugd, Stichting: ABC deel 3 45.00 
004 Jeugd, Stichtinq: Ongewenste uitgiften en 

maakwerk in die filatelie 13.20 
005 Jeugd, Stichting: Woordenlijst Frans-Nederlands 

+ Duits-Nederlands + Engels-Nederlands 15.70 
097 Jonkers: Nieuwe Republiek 23.50 
102 Kooij, van der: Rotterdamse plaatsnaamcode 31.00 
113 Korte, de: Eenvoudige catalogus belastingszegels 

Nederland 10.00 
043 Korteweg: 300 jaar Postmerken Neder

land (herdruk) 67.50 
011 Loo, van de: Vervalsingen deel 1 27.50 
012 Loo, van de: Vervalsingen deel 2 27.50 
090 Petersen: Postale perikelen in Hilversum tot 1944 41.00 
069 'Philatelie': Cumulatieve index 1922-1950 20.50 
070 'Philatelie': Cumulatieve index 1922-1980 42.50 
048 'Philatelie': Cumulatieve index 1950-1980 27.50 
054 Po & Po: Postmerken '86 47.00 
029 Riddell: Suriname 59.00 
027 Rooy/Hali, de: Handboek Automaatboekjes 22.50 
100 Rijswijk: Persbrieven 26.00 
098 Sandberg: Enveloppen 23.50 
099 Sandberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 39.00 
068 Stapel: Spoorwegbriefkaarten 25.00 
111 Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus 

Nederlands-Indië 1864-1942 142.00 
021 Tandingmeter 0.75 
076 TSchroots: Luchtvaart- en luchtpostencyclopedie 72.50 
075 USA-Filatelie: Lexicon tot beqin 1990 31.50 
030 Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 52.50 
093 Verhoeven: Catalogus Perfins N.O.G. 48.00 
081 Videoband: TV-cursus 'De wereld op een postzegel' 25.00 
087 Voorafstempeling Nederland deel I t /m V 

in ringband 119.50 
087a Voorafstempeling Nederland deel III 25.00 
087b Voorafstempeling Nederland deel IV 29.00 
087c Voorafstempeling Nederland deel V 17.50 
058 Vries, de: Postale etiketten 40.00 
018 Wort, van der: Machinestempels 6e dr. (-juli '91 j 30.00 
047 Wart, van der: Reclame- en gelegenheidsstempels 

Nederland, 6e druk 1986 17.00 
094 Weeber-Kortekaas en Bakhuizen van den Brink: 

Rondom Beatrix 12.40 

Bestellingen wrorden uitgevoerd na overschrijving van het verschul
digde bedrag op gironummer 2015960 t.n.v. de Service-afdeling van 
de NBFV, Postbus 4034 , 3502 HA Utrecht. Buitenlandse bestellers 
moeten rekening houden met extra porto- en (Post)bankkosten! 

INSIGNES 

19 Speld/broche* 4.50 
32 Sleutelhanger (duif) 6.00 
33 Speld (duit) 6.75 
34 HongerAetting (duif) 17.00 

*: één model als speld uitgevoerd, 
één model ols broche uitgevoerd 

MATERIALEN 

Tronsporonte hoezen van polypro-
peleen,0.13mm.dik(per100): 
91a hxb 310x275 mm. 50.00 
91b hxb 300x270 mm. 50.00 
91c hxb 250x270 mm. 50.00 
91 d hxb 300x213 mm. 45.00 
91e* hxb 293x420 mm. 43.75 
*: per 20 stuks incl. porto 

EMISSIE 1852 

Auteurs: G.C. von Bolen Blonken/ 
B.Buurmon,J. Poulie, F.L feed 

Scent: 
Ploot 1 uitv. 
Ploot II uitv. 
Ploot III 40.00 
Ploot IV 40.00 

45.00 
30.00 

40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 
40.00 

Ploot VIII 
Ploot IX 
Ploot X 

IS cent: 
Ploot 1 

10 cent plaat IA: 
Supplement 2 
Supplement 3 

40.00 
40.00 
40.00 

60.00 

38.50 
58.50 

unperforated Stamps 
f r om tt ie fo rmer "German Democratie Republ ic" GDR 

World-wide excl. sole distributors - (ttl.circ.16 - 179 pes. only) 

from 39. ~ & 99.- S 
>» for invest.: unperf. sheet collection (Unique s p e c . ) < « 
Dealers Discounts f.up 20% - Part-Exchange (post valids also) 
exDt.: H. Schröder / Kant.str. 105 / D-10627 BERLIN /-Germany-
Fax: ..49 30/ 324 27 54 - INTERNET: // wwm.rare-stamps.net 

Rudolf Steltzer 161.00 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 Frankfur t /Main 

http://wwm.rare-stamps.net
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KOOP ZE NU 
Alle blokjes van 1992 t/m 30 juni 
1997. 
42 stuks voor ƒ 420,-, dus gemid
deld ƒ 10,- p.stuk. (kompl. zonder 

fokar ta en Bandoeng), 
lestelcode 97-09/02 
:en leer goede geldbelegging. 

Hartelijk bedankt voor alle positieve 
reacties die ik, vooral de laatste tijd, 
op mijn diverse pagina's m dit 
"Maandblad" mocht ontvangen Zo
wel vanuit verzamelaarskrmgen als 
van de "handel" bereikten mij veel 
enthousiaste signalen en dat stimu
leert om hiermee door te gaan Veel 
reacties luiden als volgt "Wanneer ik 
het "Maandblad" ontvang dan kijk ik 
eerst of u er weer met een pagina in 
staat en wat er voor nieuws over Indo
nesië te melden valt" Ook hoor ik 
vaak dat mijn wijze van benchtgeving 
het leesplezier van het "Maandblad ' 
verhoogt Het moet duidelijk zijn dat 
ik voor deze pagina's en vorm van 
publiceren veel geld betaal Of
schoon ik van mening ben dat er zo
veel belangstelling bestaat voor Indo
nesië, dat een aparte vaste maande
lijkse rubriek over dit gebied zeker 
op zijn plaats zou zijn Zelfs waag ik 
het te veronderstellen dat er inmid
dels meer belangstelling bestaat voor 
Indonesië dan voor diverse andere 
"vaste" rubrieken, met alle respect 

voor mijn collega's en de "terzake 
kundigheid" die ze daarbij etaleren 
Persoonlijk vind ik het Maandblad 
qua opmaak en vormgeving er zeer 
attractief uitzien, veel beter dan en
kele ja ren geleden, echter hier en 
daar wat meer "zout in de pap" zou 
niet misstaan Misschien is het een 
idee voor de redactie om via een en
quête de mening van de lezers hier
over te pellen 
Zolang ik voor deze pagina dien te 
betalen, is het noodzakelijk om de in
formatie over Indonesië vergezeld te 
doen gaan van enkele aantrekkelijke 
aanbiedingen 

BENT U NOG NIET "OVER 
DE STREEP"? 
Na ieder Maandblad word ik bena
derd door lezers met de mededel ing 
dat ze mijn publicaties geregeld vol
gen en eigenlijk al maandenlang van 

plan waren zich op de nieuwe uitgif
ten te abonneren Bent u die dit leest 
ook nog niet "over de s t reep" ' Doe 
dit dan nu want nog n immer te vo
ren IS een abonnement op de nieuwe 
uitgiften van Indonesië zo zinvol ge
weest Per jaar bent u gemiddeld niet 
veel meer dan ± ƒ 100,- kwijt Als 
nieuwe abonnee knjgt u een "KATA
LOG PRANGKO INDONESIA 1997" 
gratis thuisgestuurd' Bel schrijf of fax 
en u knjgt zeer interessante informa
tie in uw brievenbus 

EEN AANTREKKELIJK 
NIEUW VELLETJE 
In juli verscheen een sene van 5 ze
gels "KOPERASIE" De hoogste waar
de, nominaal Rp 700,- is, in afwij
king met de andere waarden van 

Past u op voor vervalste opdrukken' 

deze serie vijfhoekig - een zgn 
"Pentagon" - en werd gedrukt m 
fraaie velletjes van 18 exemplaren, 
zeer geschikt om op een blanko blad, 
toe te voegen aan uw album' 
Deze velletjes zult u waarschijnlijk 
nergens anders kunnen kopen hier 
in Nederland Waarom n ie t ' O m 
slechts 700 komplete velletje van 18 
stuks te bemachtigen waren wij ge
dwongen om 700 X 18 senes = 12 600 
series te kopen (Pos Indonesia levert 
de hoogste waarde niet los) Hier
door hielden wij 12 600 x 4 waarden, 
dus 12 600 incomplete series over of
wel meer dan 50 000 zegels Wij bie
den u dit spectaculaire velletje aan 
voor slechts ƒ 28,75 per stuk 
Bestelcode 97-08/05 of 4 van deze 
velletjes voor ƒ 100,- onder bestelco
de 97-08/06. 

(18 complete senes zouden in abon
n e m e n t reeds meer dan ƒ 40 , - kos
ten) 

N B HET VELLETJE WORDT 
NEET I N ABONNEMENT 
GELEVERD! 

WIST ü DAT? 
er van de blokken nrs 53 /54 -
World Cup 1982 dus met de opdruk 
I T A U A WORLD CHAMPION m 
rood en zwart, recentelijk vervalsin
gen gesignaleerd zijn' Pas dus op 
wanneer men ze u aanbiedt U kunt 
de verralste opdrukken als volgt her
kennen 
1 het lettertype is iets hoger en 

smaller dan bij de onginele 
2 de vervalste opdrukken zijn 100% 

"dekkend" op de on 
derliggende afbeel
ding, terwijl de echte 
opdrukken enigszins 
transparant zijn, het
geen vooral bij de 
rode opduik duide 
lijk opvalt 
Waar ze vandaan 
komen is nog met 
bekend bijv, hetzij 
Indonesië of Ne
derland Daar ik bij 
controle van mijn 
stock geen enkele 
vervalsing aantrof, 
vermoed ik dat ze 
vrij kort geleden 
vervaardigd zijn 
Zodra er meer be
kend IS hoort u dat 

i ^ . 

r̂^ 
then zeer attractief velletje met o a tête-bêche paren Op een blanco blad tn uw album een aanzmnst voor 
tuzu venamehng 

SPECULATIE 
De pnjsontwikkeling van de laatste 
blokuitgaven, bijv op de Jakartaanse 
postzegelmarkt, is / ee r speculauef 
O p het m o m e n t dat ik dit schrijf (18 
aug ) kost bijv het blokje "PACI-
Ï I C " , uitgegeven o p 28 mei j I , daar 
reeds Rp 12 000, dus 6x nominaal 
Nu is he t wel aardig dat de pnjzen 
van de Indonesische blokken en ze
gels zo stijgen - HEEFT V DE NIEU
WE PRANGKO CATALOGUS 1998 
REEDS GEKOCHT? - maar dit is te 
bar en m i ook niet gewenst 
In samenwerking met een aantal pro
minente Indonesische handelaren 
en met medewerking van POS IN
DONESIA zelf zullen deze handela
ren in Indonesië en Interaction in 
Neder land over genoeg exemplaren 

beschikken van de eerst
volgende geannonceer
de blokuitgifte nl "MA
KASSAR 97" ter gele
genheid van de grote ten
toonstelling aldaar van 11 
t / m 15 oktober a s 
O p de / e manier kun
nen WIJ de prijs, ook bui
ten de abonnementen 
om, laag houden en op 
deze wijze de speculan
ten de wind uit de zeilen 

"WIJ zijn van mening dat 
de ontwikkelingen rond
om het verzamelgebied 
Indonesië hiermee ge
baat zijn Dat zulke blok
jes over een periode van 
1 ä 2 jaar gaan stijgen 
1V m de sterk toene
mende vraag is heel 
normaal en voor ieder 
een goede zaak, maar 

door MATTH. JOSTMEYER 

KPl. JAARGANGEH INDOHESIË 
ZEGEIS + BLOKKEN 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

■ÜP 

209,— 
225,— 

d pr 
219,— 

d pr 
69,— 
59,— 

105,— 
d pr 
d pr 

115,— 
95,— 

119,— 
119,— 
109,— 
105,— 
289,— 

w.li.l«4rakllMili 
MS 01 
MS 01 
herdruk 
MS 02 
MS 03 
MS 04 
MS 05 

37,50 

6,
12,

7,— 
9,90 
9.90 

stijgingen van 500% en meer b m n e n 
enkele maanden dienen achterwege 
te blijven 

Is er e e n n o g betere geldlieleg
g ing denkbaar dan in blokken 
van Indonesië? 

Die zal er misschien wel zijn, maar 
dat dit een goede investering is, dat is 
ondertussen wel gebleken 
Pos Indonesia is nu duidelijk doende 
om de oplagen van de blokjes, de 
souvenir sheets te verhogen Te ver
wachten valt dat men van elke uitga
ve van een blokje, eerdaags 100 000 
stuks zal gaan drukken De laatste ja
ren waren dat er overwegend slechts 
40 000, soms zelfs minder 
Ik voorspel dat juist de blokken van 
1992 t / m 1997 relaüef enorm zullen 
gaan stijgen en dat terwijl ze n u nog 
voor verhoudingsgewijs weinig geld 
te koop zijn Maak daarom gebruik 
van onze superaanbieding in dit ma
tenaal 

DE SUPERAANBIEDING 
Alle blokken van Indonesië van 1992
93949596 en 97 t / m 30 m m begin
nende bij S/sheet nr 97 t / m 147 
(uitgezonderd de Jakarta 95" blokjes 
en Indonesia 96"  2 stuks) bieden 
WIJ aan voor slechts ƒ 420 , - He t zijn 
totaal 42 stuks dus gemiddeld ƒ 10 , -
per stuk 
Koop nu één of meerdere van deze 
sets U zult mij later vanwege deze 
aanbieding heel erkentelijk zijn 
Beste lcode 97-89 /01 - 4 2 b lokken 
van 1992 t / m 3 0 j u n i 1997 voor 
ƒ 4 2 0 , -

I N T E R A C T I O N ImpUclt B.V. 
Matthijs Jos tmeyer , 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 V T Amsterdam, 
tel. 020-6235375 
fax 020-4272993 
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STROKEM S A M E N S T E L L I N G . P H O U D E W I N D , 

POSTBUS 6 0 9 , 2 2 7 0 AP VOORBURG 

NIEUWE CATALOGI 
In het voorjaar versche
nen kort na elkaar twee 
nieuwe automaatstroken-

^ catalogi: de LG ATM 
Welt-Kafalogl997en 
(na een periode van drie 
jaar) de nieuwe Michel 
Autornafenmarken-Spe-
zial-Katalog 1997. Een 
vergelijking van beide 
catalogi levert het vol
gende oeeld op. 

LGATMWelt-Katalog 
DeLGATMWelt-Kata-
log omvat 180 pagina's 
met afbeeldingen in 
zwart/wit op 90% van 
de ware grootte van de 
stroken, een ruime opzet 
dus. De catalogus kost 
16.80 m. Voor de verza
melaar van hoofdnum-
mers is het een heel 
bruikbare en overzichte
lijke catalogus. De ver
melding van de knop-
waarden en tariefsets is 
uitvoerig, knopwaarden-
en tariefsets zijn ook van 
prijzen voorzien. De no
teringen worden gege
ven voor postfrisse en 
gestempelde stroken, 
stroken op brief, stroken 
met eerstedagstempeling 
en voor eerstedagenve-
loppen; de prijzen zijn 
aan de hoge kant. Top
pers zijn de eerste Fran
se automaatstrook van 
Montgeron BAA-001 uit 

f- 1969 en de Finse Dos-
^ sau/f-uitgiften uit 1991 
" met de opdruk Carte 
Z Postale/Expres (met fou-
^ Hef accent) voor 45.000 
"-. mark. 

'Z Er worden in de LG-cato-
" logus géén bijzonderhe-
s; den vermeld en men 
^ maakt geen onderscheid 
2 tussen uitgiften uit de au-
= tomaten en die afkomstig 

van de printers van de fi-

5C[j latelistische diensten. De 
w" indeling van de auto

maatstroken is vrij arbi
trair; zo zijn de Franse 
Philexfrance 82-stroken 
en de Amerikaanse Au-

topos^stroken ten on
rechte van een Romeins 
nummer voorzien. Frap
pant is dat de Philexfran-
ce-stroken van 1989 wél 
onder de hoofdnummers 
zijn opgenomen - en dat 
terwijl beide tentoonstel
lingen voor iedereen die 
entree betaalde toegan
kelijk waren. Het door de 
redactie gehanteerde cri
terium van de houdbaar
heid van de thermobe-
drukking voor de stroken 
van Philexfrance 1982 
en Sicob 1982 gaat ook 
voor andere stroken op. 
Wie heeft er bijvoor
beeld wel eens gepro
beerd Fromo-automaat-
stroken af te weken? En 
wat is het verschil tussen 
de oerelementen zon en 
water? 

Michel Automatenmar-
ken-Spezial 
De Michel Automafen-
marken-Spezial-Katalog 
1997 omvat 253 pagi
na's met illustraties in 
zwart/wit die met hun 
weergave op de helft van 
de ware grootte wel wat 
aan de kleine kant zijn. 
De catalogus kost 
34 mark. 
Voor automaatstroken-
specialisten is de Michel 
een must; de catalogus 
geeft een overvloed aan 
bruikbare informatie, die 
behoorlijk actueel is: de 
Nederlandse Nag/er-uit-
gifte van 20 maart 1997 
wordt nog vermeld. Het 
niveau van de noterin
gen in de Michel-catalo-
gus ligt doorgaans wat 
lager dan dat in de LG-
publicatie. 
Het is jammer dat ook de 
Michel-catalogus nalaat 
prijstechnisch onder
scheid te maken tussen 
stroken uit automaten en 
de stroken uit de printers 
van de filatelistische 
diensten, terwijl er toch 
verschil bestaat tussen de 
verkrijgbaarheid van 
beide uitgiften. Een wille
keurig voorbeeld. Voor 
een serie uit de Belgische 

Fromo-automaat die op 
de KVBP 97-tentoonstel-
ling stond opgesteld 
moet een Nederlander 
de volgende moeite 
doen. Je staat om een 
uur vier 's-ochtends op, 
rijdt zo'n 3 a 400 kilo
meter naar België, om 
daar een volgnummer 
uitgereikt te krijgen dat 
je na vier tot vijf uur 
wachten in staat stelt om 
gedurende twee(!) minu
ten gebruikt te maken 
van de strokenautomaat. 
Vergelijk dat eens met 
een Destelling van prin
terstroken bij de filatelis
tische dienst in Brussel, 
waar je door het over
maken van het verschul
digde bedrag op reke
ning 000-2055630-06 
(plus f 6.50 voor de bui
tenlandse overboeking) 
je stroken comfortabel 
thuisgestuurd krijgt. Mi
chel waardeert de twee 
strokenseries (die uiterlijk 
gezien van elkaar te on
derscheiden zijn) gelijk
waardig! 

LG en Michel vergeleken 
Als we de prijzen die de 
LG-catalogus hanteert 
vergelijken met de note
ringen in de Michel-cata
logus dan valt op - ik 
schreef dat al - dat het 
niveau in laatstgenoem
de publicatie wat gema
tigder is. Twee voorbeel
den van noteringen van 

ostfrisse automaatstro-
:en die dit illustreren: 

der van de negen mu
zen. De Pommern ligt nu 
in de haven van Marie-
hamn als druk bezocht 
museumschip. Het thema 
van de Alandse auto
maatstroken zal ieder 
jaar gewijzigd worden. 
De stroken-serie bestaat 
uit de waarden 2.00, 
2.40, 2.90 en 3.40 m. 

Ontwerp Alneme-automaat-
strook 

Australië 
Tijdens de Stamp and 
Coin Show in Brisbane 
van 7 tot 9 juni 1997 
was een Framo-auto-
maat met speciaal Dolls 
& ßeors-cliche in ge
bruik. De serie bestaat 
uit de waarden 45, 70 
en 120 c. 

succesvol verlopen: dit 
jaar zijn de laatste 
AßAS-automaten buiten 
bedrijf gesteld. Tussen 
14 en 26 maart 1997 
kwam er een eind aan 
het actieve leven van de 
vijf AßAS-automaten van 
het fabrikaat Siemens; ze 
werden buiten gebruik 
gesteld wegens veelvuldi
ge storingen. Op 25 en 
27 juni viel het doek voor 
de Olivetti-AßAS-auto-
maten in Leipzig, Braun
schweig en Cottbus en 
op 27 juni 1997 was het 
Schluss voor de IBM-
AßAS-automaat in Lud
wigsburg en de Nagler-
ASAS-automaten in 
Neurenberg, Pforzheim 
en Regensburg. 

Finland 
Op 1 oktober 1997 zul
len nieuwe Finse auto
maatstroken verschijnen. 
Voor de Inter-Marketing-
automaten worden de 
veelvraat-stroken vervan
gen door eekhoorn-stro
ken. Ook de Santa 

Frama-stroken met teddybeer cliche 

België 
De oplage van de 
KVBP 97-automaatstro-
ken bedroeg 19.619 
stuks (de stroken waren 

Brozihe UPU 1979 
België Congo-Zaire zonder punt 

IG 
1 200 
480 

Michel 
500 
240 

De verzamelaars die 
destijds de Belgische 
knopwaardenseries van 
Ke-The-Fil en Gan-
dae 91 bij mijn nieuw-
tjesdienst betrokken kun
nen tevreden zijn: beide 
reeksen staan nu in de 
Michel-catalogus voor 
130 mark genoteerd. 

Î IEUWE UITGIFTEN 
Aland 
Op 8 september 1997 
werd het ontwerp van de 
Alandse automaatstro
ken vervangen door het 
boegbeeld Mneme ge
plaatst op de voorsteven 
van de viermaster bark 
Pommern. De naam van 
het boegbeeld is afgeleid 
van Mnemosyne, godin 
van het geheugen, doch
ter van Uranus en moe

één dag verkrijgbaar). 
De oplage van de Carol-
ophilex 97-stroken was 
41.262 stuks; deze ten
toonstelling was gedu
rende drie dagen open. 

CAROLOPHILEX 

Pi 
B E L G I Q U E 
B E L G I Ë 

Coro/op/ï//ex-strook 

Duitsland 
Sinds eind 1995 heeft 
men in Duitsland proe
ven genomen met AßAS-
automaten van vier ver
schillende fabrikaten. De 
proefneming is weinig 

C/aus-automaatstroken 
krijgen een nieuw ont
werp 

Frankrijk 
Binnenkort verschijnt er 
nieuw gewaarmerkt pa
pier voor de DIVA- en 
i/SA-automaten in 
Frankrijk. Alle oude 
blauwe voordrukpapie-
ren zullen worden terug
getrokken. De filatelisti
sche dienst is van plan 
de DIVA- en üSA-stroken 
op hei nieuwe papier te 
gaan leveren. 

Griekenland 
De Griekse PTT heeft vie
rentwintig Framo-stro-
kenautomaten van het 
nieuwe model besteld. 
De tien oude Frama-au-
tomaten worden zodanig 
omgebouwd dat ze ook 
beschikken over de 
nieuwste technologie. 
We mogen nu de uitgifte 
van kleurige Griekse au
tomaatstroken verwach
ten; minder positief is de 
mededeling dat alle vie
rendertig Froma-auto-
maten stroken met een 



uniek automaatnummer 
zullen afgeven; dat levert 
dus vierendertig verschil
lende typen op. Boven
dien levert de filatelisti-
sche dienst van Grieken
land ook nog eens onge
nummerde stroken: dat is 
dus nummer 35! 

Jljlt 
P'T POSl 2 
F i i msEun 
ZEESMAT 
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DANK U EN lOT ZiENS 

No^/er-stroken van 5 cent uif de 
PTT Museum-automaat met 
kwitantie 

Hongkong 
Op 12 maart 1997 ver
schenen in Hongkong 
automaatstroken ter ge
legenheid van het Jaar 
van de Os. De stroken 
(waarden 1.30, 1.60, 
2.50 en 3.10 dollar ko
men weer voor met de 
automootnummers 01 en 
02. 

Nederland 
Na de plaatsing van vijf 

Nagier N108-automaten 
op 20 maart 1997 is nu 
een zesde Nog/er-auto
maat geïnstalleerd in het 
PTT Museum in Den 
Hoog. Deze automaat 
accepteert de volgende 
zes munten: stuiver, dub
beltje, kwartje, gulden, 
rijksdaalder en vijfgul-
denmunt. Het is nu voor 
het eerst mogelijk auto
maatstroken van 5 cent 
te trekken met kwitantie. 
Op 31 mei 1997 was de 
automaat voor het eerst 
voor het publiek toegan
kelijk. 

Noorwegen 
De Noorse posterijen on
derhandelen met de Fin
se firma Inter-Marketing 
over de levering van 
strokenautomaten. De 
laatste Fromo-automaat 
die Noorwegen rijk is 
staat in het hoofdpost
kantoor van Oslo; de 
overige Fromo-automa-
ten zijn verwijderd. 

Polen 
De Poolse PTT is - net als 
die van Noorwegen - in 
onderhandeling met de 
Finse leverancier Inter-
Marketing over de leve
ring van een aantal stro
kenautomaten. 

Portugal 
De Portugese 
/C/üssencforf-automaten 
drukken bij de verzen-
dingsvorm Correio Azul 
in plaats van de eerste 

asterisk (*) een A af. De 
serie heeft de waarden 
A V 5 , A l 20, A350 en 
A500. 

Singapore 
Singapore neemt sinds 
19 mei 1997 nieuwe au
tomaten in gebruik. Het 
gaat om zogenoemde 
Self-Service Automated 
Machines (afgekort 
SAM), genummerd SOOl 
tot en met S030. 
De uiteindelijk dertig 
nieuwe SAM-outomaten 
verstrekken de volgende 
waarden: 1, 2, 5, 10, 
20, 22, 30, 35, 40, 50, 
60 en 70 cent en 1, 2, 5 
en 10 dollar. 
De eerste automaat werd 
geplaatst op 19 mei 
1997, de overige negen
entwintig moeten als dit 
nummer van 'Philatelie' 
uitkomt inmiddels ook 
zijn geïnstalleerd. De 
stroken hebben als the
ma Sunny Singapore. 
De waarde-indruk komt 
in twee typen voor: bij 

De oude A/mex-automa-
ten blijven voorlopig in ge
bruik tot het eind van dit 
jaar. De oplagen van de 
stroken uit de A/mex-auto-
moten tonen aan dat auto
maatstroken in Singapore 
volledig geaccepteerd zijn 
als frarÜkeringmiddel. 

Spanie 
Van de Cervantes-Litera-
furo-stroken zijn exem
plaren met de opdruk 
Ca//c/ac/verschenen. Eer
dere (zeldzame) opdruk-

Co/idod-opdruk bi| een Cervon-
tes-strook uit de £pe/so-auto-
maat 

nieuwe papier komt voor 
in vier typen: 

Mobba, viercijferig, dikke cijfers 
Epeisa, viercijferig, dunne cijfers 
Epeisa, vijfcijferig, ***16 Pts 
Epeisa, zescijferig, * * * '16 Pts 

ken bij de Epe/so-auto-
moten waren Balanzas 
Mobba (uitgifte met ze
ven menseri) en Oficina 
(uitgifte met brief). 
In mei 1997 werd nieuw 
Epe/sa-popier (type Na-
turaleza ofwel 'natuur
papier') ingezet. Het 

Jaar 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1994 
1995 

Afbeelding 
Telecom-logo 
Leeuwen koppen 
Hoofdpostkantoor 
How Par Villa 
Trishow 
Skyline Singapore 
Orchideeën 

Oplage 
5.016 000 
8 260 000 
6 000 000 
9 000 000 
9 000 000 
12 000 000 
12 000 000 

'Natuurpapier' uit de Mobba-
outomaat 

Zweden 
Op 9 mei 1997 versche
nen in Zweden Klüssend-
orf-stroken in de nieuwe 
tariefwaarden: 4.50, 
7.00 en 8.00 k. 

rechtstreekse aanschaf 
22 c, 30 c en 50 c, als 
gebruik wordt gemaakt 
van de de weegschaal 
en de portcalculator is de 
bedrukking van het type 
$0.22, $0.30 en $0.50. De nieuwe tariefset van Zweden 

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

'T POSZEGELHOËS 
WIJNGAARDSTRAAT 2 
5911 HM VENLO 

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

Zoekt u naast uw hobby ook (weer) de 
gezelligheid van een fijne partner, neem dan 
eens contact op met Chr. rel. bur. Combi. 
WIJ bemiddelen op pers. en betr. wijze. 
Wilt u meer weten of een pers. gesprek? 
Bel 078-6200905. 

SfUfceit U jAueeC koeiendefi^ dan oSSecR 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Sctirijfnaar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

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

email: nzstamps@hotinail.coin 

Stuur ƒ 15,- en u ontvangt de 1997 kleurencatalogus van NZ. 

NIJNEECSE 
POSTZE6ELVEILIN« I.P.V. 

Onze 71ste velling wordt gehouden op 
27 september a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een briefkaartje naar N.RV. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt iiem voor de veilingen 1997 
gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 961 

mailto:nzstamps@hotinail.coin


Philatelica Dm Haa§: 50jarige 
met een roerige gesditedems 
ZEIPS1ANDK5HEID KWIÏÏGERAAKT EN WEER HERWONNEN 
A.F. VAN RAVESTEIJN, 'SGRAVENHAGE 

Honderd jaar Globe, honderd jaar 'Haagsche'  bij dergelijk 

jubileumgeweld zouden we haast vergeten dat er ook nog een 

gouden jubileum te vieren valt: dat van Philatelica Den Haag. 

Een duik in de archieven maakte het mogelijk de geschiedenis 

van deze (nu weer zelfstandige) vereniging te schetsen. 

W ie een historisch 
overzicht moet sa
menstellen van de 

jubilerende vereniging 'Phila
telica Den Haag', krijgt on
middellijk te maken met het 
jaar van oprichting van deze 
vereniging. Dat zou, gezien 
het gouden jubileum, dus 
1947 moeten zijn geweest. 
Maar in dat jaar bestond 'Phi
latelica Den Haag' niet. 'sGra
venhage' werd in 1947 een af
deling van de door haarzelf in 
1911 opgerichte Internationale 
Postzegelvetzamelaarsvereeniging 
Hollandia, welke naam in 1912 
werd gewijzigd in Internationa
le Postzegelvereeniging Philatelica 
en in 1913 werd gecoupeerd 
tot Internationale Vereeniging 
Philatelica, als gevolg van een 
besluit om in de toekomst ook 
postzegelhandelaren toe te la
ten. 

EERSTE JAAR: 38 LEDEN 
De oorspronkelijke vereni
ging, ontstaan uit een clubje 
HBSscholieren, groeide als 
kool. In de eerste jaren had
den talrijke bestuurswisselin
gen plaats. Heel belangrijk 
voor de vereniging was de toe

— treding van de heer C. van der 
^ Willigen als penningmeester 
~ en administrateur van het 
Z rondzendverkeer. Het oprich
~ tingsjaar 1911 werd nog afge
■^ sloten met 38 en 1912 al met 
^ 72 leden. In de omgeving van 
'^ Den Haag en na verloop van 
ÏÏ: jaren in geheel Nederland 
^ werden afdelingen opgericht. 
< In 1920 had de vereniging 200 
ï leden, in 1931 600 en in 1945 

— ^ waren dat er 3.450 plus nog 
CM 118 jeugdleden. In 1946, na 
wUfc de zuivering van NSBleden, 

openbaarden zich al lang be
staande problemen, die te ma
ken hadden met het feit dat 
de diverse afdelingen de 

macht van Den Haag met 
haar 'hoofdbestuur' niet lan
ger wilden accepteren. Er wa
ren vele meningsverschillen, 
er volgden reorganisatieplan
nen, er kwam een motie van 
wantrouwen en eind 1946 leg
de de voorzitter, de heer Th. 
Jonkman, na het aftreden van 
de directeur rondzendver
keer, zijn voorzittershamer 
neer. 
In de vergadering van 1946 
werd een nieuw bestuur geko
zen, dat bestond uit de heren 
P.L. Backer (voorzitter), 
J.A.C. Achilles (secretaris), A. 
Godschalk (penningmeester), 
H.W. Muzerie (vicevoorzit
ter), J. Alphenaar (commissa
ris) , G.J. Pitlo (directeur rond
zendverkeer) en Ph. Smulders 
(adminstrateur rondzendver
keer). Dat nieuwe hoofdbe
stuur van de nieuwe vereni
ging I.V. Philatelica, dat dus in 
hoofdzaak bestond uit leden 
van de in 1911 opgerichte ver
eniging, claimde in zijn statu
ten wel de oprichtingsdatum 
van de oorspronkelijke 
Haags(ch)e vere(e)niging, 
die met dat clubje HBSers was 
begonnen. 

DE AFDELING'SGRAVENHAGE 
Op 24 oktober werd een 'Af
deling 'sGravenhage' opge
richt. Als gevolg daarvan 
wordt nu in Den Haag een 
gouden jubileum gevierd, en 
is er dus geen sprake van een 
86jarig bestaan (19111997). 
Maar daarmee is de geschie
denis van de Afdeling nog niet 
ten einde, want toen de 
hoofdvereniging op 25 maart 
1994 statutair een federatie 
werd, liet de Afdeling 'sGra
venhage er geen gras over 
groeien om haar zelfstandige 
status, nu met de naam Philate
lica Den Haag, te herwinnen 

en wel per 1 januari 1995. 
Strikt gerekend bestaat 'Phila
telica Den Haag' als zelfstandi
ge vereniging in oktober van 
dit jaar dus bijna 38 jaar, maar 
elk lid met een Philatelica
hart zal om die leeftijd lachen 
en zich meer aangetrokken 
voelen tot de 86jarige uit 
1911. Desondanks wordt in 
deze bijdrage alleen de tijd 
sinds oktober 1947 belicht. 

DE OPKOMST VAN DE AFDELING 
De eerste taak waarvoor de Af
deling 'sGravenhage zich ge
plaatst zag was het leggen van 
de verbinding tussen het nieu
we bestuur en de leden. De 
meeste bestuursleden waren 
overgestapt naar wat we maar 
het 'Hoofdbestuur' zullen 
noemen. Slechts de heren G.J. 
Pitio, H.W. Muzerie, L.C. Ter
wen en G. van der Velden 
hadden dat niet gedaan. 
De eerste voorzitter van de Af
deling 'sGravenhage was de 
heer J. de Vries, al in 1950 op
gevolgd door de heer J.P. Bou
ma. Het laten opnemen van 
convocaties en verslagen in 
het maandblad 'Philatelie', 
dat tot dan toe als officieel or
gaan van de vereniging had 
gediend, was voorbehouden 
aan het Hoofdbestuur van de 
I.V. Philatelie. Wie een exem
plaar van 'Philatelie' uit 1948 
ter hand neemt, treft daarin 
wèl de gegevens aan van de 
I.V. Philatelica. en van tal van 
kleine verenigingen, maar 
niet van een grote 'afdeling' 
als 'sGravenhage, met tegen 
de duizend leden. 
De bijeenkomsten werden 
daarom met behulp van con
vocaties aangekondigd, waar
bij al spoedig het tienmaal per 
jaar verschijnende orgaan De 
Brug kwam. Dit blad bevatte 
een schat aan informatie, 
dankzij de jaarverslagen van 
de toenmalige secretarissen 
H.L. Stoffels, CL. Bakker, A. 
Renooy en M. de Meijer. Op
merkelijk zijn de gedetailleer
de verslagen van de penning
meester, de heer A. Dunne
bier, die in 1953 mevrouw E. 
van Vrijberghede Coningh 
opvolgde. Niet voor niets werd 
de heer Dunnebier, na ruim 
vierenveertig jaar bestuurslid 

te zijn geweest, het eerste ere
lid van het zelfstandige 'Phila
telica Den Haag'! 

VOORUITGANG EN WRIJVING 
Het aantal leden steeg voort
durend; in 1954 waren het er 
887. Net als dat tegenwoordig 
het geval is, probeerde men 
de bijeenkomsten aantrekke
lijk te maken door het hou
den van lezingen en soms was 
er ook een forum, dat door le
den ingezonden vragen be
antwoordde. In 1960 werd er 
zelfs een wedstrijd georgani
seerd tussen twee teams, be
staande uit de heren Blitz
blum, Melsert en Verhoeven 
enerzijds tegen de heren 
Glaudemans, Stoffels en Van 
der Willigen anderzijds (uit
slag 8'/27). 
De jaren 1962 en 1963 gaven 
wrijving te zien tussen het 
Hoofdbestuur en de Afdeling 
'sGravenhage. De eis, schrif
telijk te stemmen over aftre
dende bestuursleden was voor 
de heren Backer, Kirchner en 
Hedeman (Hoofdbestuursle
den) aanleiding om te bedan
ken voor het lidmaatschap van 
de Afdeling. Dankzij de tus
senkomst van een commissie 
van goede diensten werd ten
slotte op 8 april 1963 een 
streep onder de ruzie gezet. 
In datzelfde jaar bedankte de 
I.V. Philatelica voor het lid
maatschap van de Bond we
gens een contributieverho
ging van twintig cent. 
De heer CL. Bakker, tot nu 
toe secretaris van de Afdeling, 
werd voorzitter als opvolger 
van de heer Bouma, die in 
1965 op 71 jarige leeftijd over
leed. Het aantal leden van de 
Afdeling was intussen flink ge
stegen: eind 1965 bedroeg dat 
1.455. De omzet van het rond
zendverkeer steeg uiteraard 
mee: f60.349,. 
Het twintigjarig bestaan van 
de Afdeling in 1967 werd met 
een tentoonstelling in het ge
bouw van De Nederlanden van 1 
1845 gevierd. De heer Van der 
Meulen ontv«erp hiervoor 
een speciale jubileumenvelop I 
en de heer Alphenaar (die dat | 
jaar tot erelid werd benoemd) [ 
had een groot aandeel in de 
verkoop van loten. De heer J. | 



Hagemeijer werd rondzend-
leider en zou dat twintig jaar 
blijven. Zijn voorganger, de 
heer Steinz, overleed in 1967 
en de heer P.L. Backer in april 
van datzelfde jaar. 

DE LAATSTE DERTIG JAAR 
Met ingang van 1968 hebben 
de bijeenkomsten van de Af
deling plaats in Amiciüa. De 
heer Alphenaar veilt nog 
steeds. Het aantal leden stijgt 
tot 1.573. 
In 1972 wordt het zilveren ju
bileum van de Afdeling ge
vierd: samen met de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging 
wordt een tentoonstelling ge
organiseerd, bestaande uit 
ruim vierhonderd kaders. Tij
dens een jubileumvergade
ring wordt de heer Van der 
Willigen erelid. Het jaar 1973 
is voor de heer Van der Willi
gen heel bijzonder: hij wordt 
als vijfde Nederlander uitge
nodigd om de Roü of Distin
guished Philatelists in Londen 
te komen tekenen. 
Het aantal leden, stijgt na een 
korte inzinking weer; in 1981 
zelfs tot 1.787, het hoogste 
aantal ooit, met 
een omzet in het 
rondzendverkeer 
van f 870.279.-. 
De heer CL. Bak
ker spant zich in 
voor een eigen af
delingsorgaan en 
tenslotte komt 
dat er ook: De 
Brug, onder re
dactie van dr 
H.G. Hermans. 
Het is een duur 
blad, maar de Af
deling staat er ge
lukkig goed voor: 
ruim 1.700 leden, 
jaarlijks een flink 
batig saldo en 
een kapitaal van 
anderhalve ton. 
Kort daarna 
neemt de heer G. 
van der Velden 
het roer over. De 
computers doen 
hun intrede in de 
vereniging en dat 
zal gevolgen heb
ben. 

tot een gevoelig verlies: een 
nadelig saldo van f 38.000.-. 
Dat heeft onder meer tot ge
volg dat het veertigjarig be
staan van de Afdeling-zelf in 
1987 bescheiden wordt ge
vierd. Het nadelig saldo blijft 
beperkt tot negenduizend gul
den. Het leidt tot het besluit 
om in De Brug - met zijn twin
tigduizend gulden toch een 
'geldverslinder', advertenties 
te gaan opnemen. 
De hausse in postzegels en le
den is nu definitief voorbij. 
Tijdens de jaarvergadering 
van 1988 verwijt de auteur van 
dit artikel het bestuur, dat de 
Afdeling al jaren boven haar 
stand leeft: de uitgaven zijn 
groter dan de inkomsten. Een 
bespreking levert als resultaat 
op dat De ZJrug-voortaan druk
klaar bij een andere drukker 
wordt aangeboden; dat be
spaart twaalfduizend gulden. 
Schrijver dezes volgt de heer 
Hermans op als redacteur van 
De Brug. Laatstgenoemde be
dankt enige tijd later voor het 
lidmaatschap van de Afdeling 
wegens een conflict over ad
vertentieprijzen en het niet 

opnemen van artikelen over 
catalogi. 

LEK BOVEN WATER 
Na een kort intermezzo in het 
Sijthoff-City-complex in 1989 
komt de Afdeling sinds 1990 
bijeen in de recreatiezaal van 
het zorghuis Dr. W. Drees. 
Het ledental daalt de laatste ja
ren steeds verder, maar in 
1991 wordt weer een batig sal
do geboekt; het lek lijkt dus 
boven water. Maar de Afdeling 
krijgt nog twee forse klappen 
te verwerken: na zevenenveer-
tig jaar rondzendverkeer blijkt 
tussen de cijfers van het 
Hoofdbestuur en die van de 
Afdeling een dramatisch ver
schil van bijna veertigduizend 
gulden te zijn ontstaan. Samen 
met de bijdrage van de Afde
ling voor de herstructurering 
en de bijdrage van vijf gulden 
per lid voor het startkapitaal 
van de te stichten federatie, 
betaalt de Afdeling opnieuw 
acht gulden per lid. Dat houdt 
een halvering van het kapitaal 
in, dat echter per 1 januari 
1995 eigendom is van 'Philate-
lica Den Haag', dat per die da-

FEESTVREUGDE 
METEENSMAAKJE 
In 1985 wordt het 
75-jarig bestaan 
van de I.V. Phila-
telica gevierd. De 
feestvreugde leidt 
voor de Afdeling 
' s - G r a v e n h a g e , 
die het feest gro
tendeels finan
ciert en ook nog 
een boekje het 
licht laat zien 
naar aanleiding 
van het eerste lus
trum van De Brug, 
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ORGAAN VAN PHILATEUCA DEN HAAG 

DE BRUG JUBILEERT 
HET HONDERDSTE NUMMER 

Het eerste nummer van De Brug in de huidige vorm verscheen in 
de maand februari 1961 onder redactie van de heer Dr. H.G. Her
mans. Net voordat de inmiddels overleden heer CL. Bakker, een 
der vromere voorzitters van de "Afdeling 's-Gravenhage", overstap
te naar het Hoofdbestuur van de I.V. PhllateUca en het Haagse roer 
overgaf aan wiyien de heer Ger van der Velden, zag hij een van z^n 
liefste wensen vervuld: een eigen periodiek verschijnend Haags 
orgaan in plaats van het slechts eenmaal per jaar uitkomende 
blaadje met de Jaarverslagen. Op aandringen van de toenmalige 
redacteur kreeg die nieuwe Brug bet A 4 - formaat in plaats van 
het bjj de meeste verenigingen gebruikeUJke A 6. 
Vanaf februari 1989, nummer 49, staat de Brug onder de huidige 
redactie. 

VF.R.sr:Hn.T.F.N 
De eerste redacteur, de heer Her
mans, was van huis uit journalist en 
vanuit die basis heeft hq zidi, om 
woorden uit zyn laatste artikel te 
gebruiken "acht jaar strgdbaar voor 
een hobby getoond'. Geen nummer 
ging voorbij of ergens werd in het 
blad wel gewezen op misstanden in 
de wereld van de Glatelie. Daarnaast 
trachtte l^j leden van de vereniging 
dichter bg elkaar te brengen, door 
vele op de voorgrond tredende leden 
te interviewen en deze gesprekken 
eerst in De Brug en later in een 
bundel op te nemen. 
Tekst voor het blad werd op getypte 
velletjes aangeboden b|j Pallas 
Ofiset B.V. in de w^k Mariahoeve, 
waar de heer Hermans woonachtig 
was. 
Toen de gouden jaren van de vereni
ging, die deze manier van werken 
mogelgk gemaakt haddm, voorbg 
waren, moest worden uitgezien naar 
een goedkopere productie-mogelijk-
heid. Door de aanschaf van een 

tekstverwerker kon De Brug opna
me-gereed by de drukker^ worden 
aangeleverd en konden de kosten 
worden gehalveerd. Het redacteur
schap werd overgenomen en De 
Brug werd nu gedrukt b(j Coene 
B.V. 
Vaneif 1993 werd de tekstverwerker 
vervangen door een PC en een laser
printer, hetgeen de grafische kwali
teit ten goede kwam. 
De nieuwe redactie ging zich meer 
bezig houden met wat in de vereni
ging zelf belangrijk is, zoals het 
rondzendverkeer. De journalistieke 
kritiek op het filatelistisch gebeuren 
in de wereld werd vervangen door 
praktische bgdragen, zoals b.v. de 
artikelen over "verwisselingen". 
Daarnaast heefl de redactie haar 
literaire achtergrond niet kunnen 
verloochenen. 
WKNSEN 
Hoewel De Brug thans minder dan 
de helft kost van de bedragen uit de 
tachtiger jaren vormt zg - zoals uit 

vervolg op blz. 30 

VAN DE VOORZITTER 

Honderd Brufigan 

Dit is de honderdste De Brug. 
Een knap staaltje werk. Niet 
alleen deze De Brug, maar ook 
de negenennegentig voorafgaan
de. Ik meen dan ook namens 
alle lezers te spreken, als ik ome 
redacteur, de heer Van Raveste-
ijn, van harte feliciteer met deze 
mijlpaal. Hij is de tweede re
dacteur van De Brug. Tot en met 
nummer 48 heefl ons toenmalige 
lid, de heer Hermans, De Brug 
verzorgd. Twee opmerkelijke 
veranderingen markeren de 
overdracht van het redac^ur-
schcq>: inhoudelijk sluit De 
Brug nu meer aan op ons ver-
enigingsgebeurtn en de produk-
tie geschiedt met uitzondering 
van het drukproces, volledig in 
eigen beheer. Dat laatste merken 
wij in de kosten, die daardoor 
aanmerkelijk lager zijn dan in 
het begin. De redacteur merkt 
dat vooral aan het vele werk dat 
nu door hem verzet moet wor
den. Het is goed om daar eens 
bij stil te staan. De Brug kan 
technisch en vooral inhoudelijk 
de vergelijking met organen van 
andere filatelistische verenigin-
gen zeer goed doorstaan. Naar 
buiten toe is De Brug ons visite
kaarde, voor de leden een uitste
kend communicatiekanaal. 
Loek, namens alle lezers van De 

Brug hartelijk bedankt f Wij 
hopen, dat je in goede gezond
heid nog vele Bruggen zult mo
gen maken. 

Jan de Winter. 

In het jubileumjaar 1997 verscheen ook het honderdste nummer van het veelgelezen orgaan De ßrug 

Eén van de dramatische momenten uit de 
geschiedenis van Philatelica Den Haag 
v/os het overlijden in 1995 van het sym
pathieke en enthousiaste beshjurslid -
laatstelijk voorzitter - Ger van der Velden 

turn de zo gewenste zelfstan
digheid herkrijgt. 

MENSELIJKE VERLIEZEN 
Ook menselijk gezien lijdt de 
vereniging grote verliezen: in 
1995 overlijdt de voorzitter, 
de heer G. van der Velden. 
Even later komt ook zijn voor
ganger, de heer CL. Bakker, 
om het leven. Na enige aarze
ling neemt de heer J.C. de 
Winter het voorzitterschap op 
zich, en ondergetekende het 
secretaraat en het vice-voorzit-
terschap. Drie nieuwe be
stuursleden krijgt de vereni
ging in de laatste jaren: de 
heer W. Wagemaker, die de 
heer Dunnebier opvolgt als 
penningmeester, de heer L. 
Schotmeijer als opvolger van 
de heer J. van Buuren en de 
heer P. Glerum, die het Haag
se rondzendverkeer voor zijn 
rekening neemt. De heer De 
Ruiter legt zijn functie van 
rondzendleider neer en wordt 
opgevolgd door de heren P.A. 
Alders en J. van der Velde. 
Op deze plaats mag ook het 
Achilles-fonds niet vergeten 
worden, in het leven geroe
pen door een donatie van ons 
erelid J.A.C. Achilles, naar wie 
de dubbekjesboeken van de 
vereniging zijn genoemd. 

TOT SLOT 
'Philatelica Den Haag' is de 
laatste jaren in rustig vaarwa
ter terecht gekomen. De ver
eniging is financieel gezond 
en beschikt over een prima 
zaal. Grootste bron van zorg is 
het voortdurend dalend aan
tal leden. Hopelijk zal Haphi-
lex 97, de tentoonstelling ter 
gelegenheid van het vijftigja
rig bestaan, gerekend vanaf 
het moment dat we van een 
zelfstandige vereniging een 
Afdeling werden, grote aan
trekkingskracht bezitten. Als 
de expositie er daarnaast voor 
zorgt dat de vereniging nieu
we leden krijgt, kunnen we 
over vijftig jaar - net zoals onze 
zustervereniging, de 'Haag
sche', dit jaar doet - met veel 
plezier en trots ons eeuwfeest 
vieren! 
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Landelijke secretariaten: 
Wl'PK J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag, ©0229230192. 
Federatie I.V. Philateka: Zwaard
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com

mandeursweg 40,6721TZ Benne

kom. 

Aalsmeer: 
P.V Aalsmeer, M. Mijwaort, post

bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser

dam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
Afl'Pl^C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072

5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Korsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546

861525. 
Almere: 
VPVA Almere, M. CorneliszDavids, 
Haydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ©0365360219. 
Alphen aan den Rijn: 
Wl̂ Pl̂  P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172421332. 

1 Altena: 
Wl'PI^D.vanWijgerden,Kenne

dylnl7,4281KTAndel,®0183
441655. 

1 Amersfoort: 
1 PV Amersfoort, C. de Groof, Schel

tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©0334752046. 
/IPC'De/fe/';M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©0332580057. 

1 Amstelveen: 
1 IV Phihtelica; J. Michels, Logger 

141,1186 RP Amstelveen, 
©0206434104. 

1 Amsterdam: 
«l'P^M.M.Kleij,Voordewind9, 

1 1034 KS Amsterdam, ©020
6336333. 

1 Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg

1 straat 204,1059 VD Amsterdam, 
1 ©0206142947 (na 19.00 uur). 
1 IV Philateka; H.J. Nijmeijer, post

1 bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
1  ©0206120432. 
1 : : 41''DePA/7o;e//s/';E.L.M.M.v.d. 
1  Weiden, Velserstroat 45,2023 EA 
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Haarlem, ©0235262028. 
;lSl'S/ie//R/o/e/(e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©0206303913. 
PW/AFilatelie; F.R. Bruaman, Dis

sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299654163. 
fV'Sto/uu/80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster

dam, ©0206331789. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025IV 
Amsterdam, ©0206366823. 
AmsterdamBuitenveldert: 
fiPC'l'efzome/ze'fSl'ß;;Henk 
Postmn,Sarphatipark16,1072 
PA Amsterdam, ©0206623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055

3558256. 
/l ' 'De6Ue';mw.B.R.Postma
Dekker,HetKarnhuis37,7335LG 
Apeldoorn, ©0555418490. 
Appingedam: 
PV Appingedanr, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge

dam, ©0596629693. 
Arcen: 
IV Philateka, C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
WW;J.E.Huiskes, Winschoten

straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. 
/y'DeG/oèe';G.A.Macrander, 
Sleedoornloon 6,6841 AB Arn

hem. 
Assen: 
W/45sen; H.Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baarn: 
Pl'Soofn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoelaon 93,3741 EK Baarn, 
©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IVI%ilateka, mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
fV'De6/o6e';mw.M.M.A.Mein

dersSchimmel, Da Costostraat 16, 
3771 ZB Borneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, School

straat 17,4611 MD Bergen op 

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

Plaats: * ] 
1 t 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Zoom. 
/T'De//oOos/';T.vanEsch,Ura

nusiaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
fl''De6/o4e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 1562,6605 AM Wij

chen. 
Beverwijk: 
/fPC8ei'erm/ii:;Th. Erkamps, Be

neluxlaan 334,1966 WX Heems

kerk, ©0251237108. 
DeBilt/Bilthoven: 
P/'He/Postaer<;';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt

hoven, ©0302290466. 
Blitterswijck: 
IV Philateka, A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters

wijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
/l'P/i;7ote/;co;DrsW.vanderGies

sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252416247. 
Bodegraven: 
Wl'PU.H.Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172
612372. 
Borne: 
«l'Pp.J.Veltkamp,Goudenre

genstraot 10,7621 WD Borne, 
©0742662880. 
Boskoop: 
NVPV, .H.lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172

213580. 
Boxmeer: 
Ptfl'Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485

571842. 
Boxtel: 
^Sl^J.A.C.Schüller,Markt27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Mada

me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©0765650278. 
Brielle: 
PV Philateka BrielleWestvoorne, 
H.G.T.M.Overbeek,Sluysstraat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©0555421952. 
Brummen/Eerbeek: 
fl/'De6/oAe';C.W.Stolk,Ruygen

bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bussum: 
W/y'Del'erzome/oor';O.Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©0356933132. 

Castricum: 
P^Cos/r/cum; D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Costricum, 
©0251658235. 
■ nAUArnoN* 
^QcVQlDcI la 
PVCoevorden e.o.; G. Korenhof, 
Anemoonstr. 20,7741 SB Coevor

den. 

Dalfsen: 
/l'PMo/e&o; Ir. J. Rem, Van Kem

penhof 6,7721 WC Dalfsen, 
©0529433288. 
Delden: 
PCDeldea, H. Verschuuren, Longe
stroot 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
WOe/ft;A.P. Schouten, De Mei

bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174295279. 
Delfzijl: 
PrOe five/'; P.A.M. Helwig, Hoef

smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596626213. 
Deventer: 
WPl^lG.]. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570

591107. 
DIemen: 
PrDeZege/oflrs'; A.Streppel, 
Kolgans36,1111 WG Diemen, 
©0206907434. 
Dieren: 
/y 'De G/o4e';A.Stegeman, Fa

zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313414656 
Dinxperio: 
/y'DeG/oi!ie';mw.H.Rauwer
dink,Keminksweide30,7090DM 
Dinxperio, ©0315652786 
Doesburg: 
/T'De G/o4e';J.Wetsteiin,'t Ach

terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
PV'De 6/o6e'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001 El Doetin

chem. 
Dordrecht: 
WI'Dorrffec/n S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor

drecht, ©0786170884. 
DPI''DePos//floef';J.J.Ouwer

kerk. Rozenhof 19,331 UT Dor

drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PVDrachteiï, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512

514695. 
Dronten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321317027. 
Drunen: 
PrPA;/o/ron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416373144. 
Druten: 
frDe6/o6e';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
f^'De G/oie'; A.C. Dijke, De Gon
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©0263115271. 

Echt: 
PM/er. ff/nW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475483630. 
PAl'6e/feGü//cJi/fcA/;P.Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
(f)W^ dB/, 144 
Edam/Volendam: 
Pl'.'fvoposnLP.C. Smits, J.M. 
Osterlinglistr.34,1135EDEdam, 
©0299372017. 
Ede: 
/V'DeG/o/)e';G.Radstaat,Paul 

Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVP^, B.H. Klanderman, Beatrix

straot15,7161DJNeede, 
©0545291949. 
Eindhoven: 
PCt, C.Loch, Jan van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040
2119654. 
P/i//V)sPI^ M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©0402416358. 
Eist: 
fi/'De6/o6e';B.J.M.Leenen, 1 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481
373783. 
Emmeloord: 1 
/l'PA;/o/e//co;J.J. Bulten, Tjotter 1 
3,8531 DE Lemmer, ©0514 1 
561903. 1 
Emmen: 1 
//PA//o/e//co;J. Buist, Doddegros 1 
29,7887 CK Erica, ©0591 1 
301807. 1 
Enkhuizen: 
;/PA//o/e//cfl;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
f.P.l'.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053 1 
4281221. 1 
Epe: 1 
WPl^mw.M.LRemptRoebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
l^PrDeP/i/7otete;';W.J.M.van 
Soest,Berloherhof15,6132SN 
Sittord, ©0464518576. 
Goeree/Overflokkee: 
fV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongmo, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, tel 
0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim

minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi & Eemland: 
WPl'; H.M. van der Spoel, Hön

dellaan6,1272EEHuizen,©035
5262702. 
Goor: 
N / P U . ! van Achihoven, Zwo
luwstrot 17,7471 HH Goor, 
©0547272876. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183633163. 
Gouda: 
l^Pl'6oi;(/o;mw.E.J. Dekkervan 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182

518549. 
'sGravenhage: 
HP/il^L.H.J.Oosterloo,DeHoogh

komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©0715722702. 
Philateka Den Haaa, A.f. van Ra
vesteijn, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070

3230472. 
PCDetefi[';L.H.Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 



Haaa, ©070-3675180. 
Shell Te Wem, Filatelie; A. van 
Haarlem, Van Slingelandtplant-
soen 12,2253 WT Voorschoten. 
/'l'Tfe(/este;n';P.R.Steyn,Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philateka; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsmo, post
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. van Sthoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philateka; H.J. Hooning, Hol-
bertsmostroat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van legels'; LA. 
Koelemii, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPbilatelica, mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl'S./'.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstroat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; VI/.C. 
Willemse, Bosboom Toussoinstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
/'l''De/'/)//o/e//sr;D.Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankriiklaan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Blaauw, Tjep-
kemostroot 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowoard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaertloon 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Heider: 
FVDen Helder, L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelien; G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Makreel
straat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
kl'/'l'He/mon(tJ.Neggers,Van't 
Hoffstroot 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 

Hendrik Ido Ambacht: 
ylmAoc/ifcefl^J.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nossoustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/V'OeG/oie'; H.Borgers, Boker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo ( 0 ) : 
NVPV, B.E. Sauerwaid, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
/ T S W Penny'; M.LH. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
WPIfF.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaon 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l'/'/i//o/e//co;Postbusll5,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschemard, E. Deen-Oos-
terwijk, Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijerlond, ©0186-615266. 
Holten: 
HVPy; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveerr, H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezond, ©0598-398044. 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland, LLth. 
LeBlonsch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philateka Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma,Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'/'/?;7ote//fo;J.G.Fidder,Gallé-
stroot 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Saiiënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrode: 
EKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroot 26,6466 JH Kerk
rode, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke';ttlVlm, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Codzand: 
/i'P/i/7o/e//cfl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philateka, S. Ligthort, A. van 
Saksenstr.19,1723KRNoord-
Scharwoude, ©0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voorwaorts-
veld 75,4142 DE Leerdom, 

©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philateka; R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
iWI^P.H.J.Frankhuizen,G. 
Kosteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.W./'.l'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen o/d Lek. 
Lelystad: 
»I^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: 
f / '0e6/oée'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deugen-
weerd18,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestraot 335,7585 PB Glone, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
I'1'/'I'/MOOSS/Ü;S;G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraot 103,6269 
AN Margroten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV luid-Limburg A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
Phmeka P.V; F. Hottingo, Jon 
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. Kloostermon-Lu-
cas. Van Tijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venerr, mw. E.C. van 
der Neut-Bloauw, St. von Rume-
loerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.H. 
Ooms,EiikenDonck6,2211SE 
Noordwijlcerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i//o/e/;ca;J.M.G.vonMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 Vïï Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, postbus 

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

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

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

Raalte: 
/"/«oo/Ze; E. Bakker, Postbus 239, 
BlOOAERoaite. 
Renkum/Heelsum: 
/T'De 6/oAe';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
fV'R/vero';H.M.P.Cuijpers, Park-
loon la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/T'De 6/o/ie';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
fV'De 6/o4e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN tienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
//Wote/Zco; W.v.d. Velde, Bo-
venlond10,9315PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, H.J.P. Custers, Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VPRoosen-
doal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philateka, mi. M. Schols-
Vloordingerbroek, Morelgoard 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelia, J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraot 21,2312ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philateka, E. Tabak, Juliana 
von Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

Rijssen: 
NVPV, F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, ©0548-
515676. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
/'l'Son/poortPl'S; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherlaon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
Wl'ScAeraenzee/e.o.; W.Chr. 
Kessler, Voleriaonln 37,3925 RM 
Scherpenzeel, ©033-2972351. 
Schijndel: 
SVPV, H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
fVS(ffOf(/e.o.;0.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PC'P/i/7etoo';J. van Schalk, Ado-
mo van Scheltemostroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Femlané, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l̂ P/H/o/e/Zco; E.v.d. Graaf, Dalle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philateka, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philateka, R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/Y'//e/lVo/ern)eri^';A.H.deRid-
der,Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV leeuwsch-Vlaondererr, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Postzegelclub Tiet, J.E. Schelling, 
Gerestein23,4003GDTiel, 
©0344-614274. 
Tilburg: 
l'P?"7/ftüfg;W.F.M. Tukker, post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
WI'Pl^E.J.Timmermon, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
//PAZ/o/efeo; J.S.P. Drost, Coupe-
rusiaon 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
«/Pl^G.M.E.Mélotte, Ten Velde-



straat 71,3454 D De Meern, 
©030-6662432. 
{//'/lU.vanderMeulen.Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
P/i/frec/i^G.Kruij^Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
/y 'De 6/oAe';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Lagemon, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxu
slaan 4,3904 KX Veenendaol, 
©0318-515062 
PrWmörüief'; H. Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoveir, i. van Hat-
tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
/T'De6/o/ie';mw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.l'.'/'/i//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 

©077-3820064. 
Vinnen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstroot 6,4132 XS 
Vionen. 
Vlnardingen: 
«l'Pl^W/.G.L.Poel5,LdeColig-
nyln96,3136CSVIaardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Wßs/njje/l^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Falier, 
Badweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
iVI'/'I^F.W.M.Nijp,Bartoklaan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
^PI''De[onosfraof';J.A.M.van 
Best, Mgr.Vöikerstraot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr.40,6707DGWagenin-
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL Kommingo, 
Spinozoloan 101,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Woubach: 
P^'IVoüi!iflc/i';E.P.Valent, Europa

weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
R/fl/e//co IVeert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloan 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: 
IVPhilatelica; A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
WIeringen: 
/l'P/i//o/e//ca;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AVHippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/^P/i;/ote/;co;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pompiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
P^M'oercfen;H.K. van Opstal, Van 
Helvoortloon 13,3443 AN Woer
den, ©0348-413503. 
Woudenberg: 
IVPrOnrferrfe/oep'; J.C. Ver

steeg, J. van Stolbergloon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/y 'De 6/oÄe';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bn Duurstede: 
FV Wijk hij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aordbeiengaord 2, 
3962 HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuidenr, G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJssel- en Lekstreek: 
IV Philatelica; mian]. 
IJsselham: 
/y'Usse//iom';mw. Th. Hof-Piot, 
Houlerweg 51,8471 AJ Wolvego, 
©0561-615153. 

Zaanstad: 
n'ZPrOe Posf/ioorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zaan. 
Zaanstreek: 
IVPhilatelica, D. Fraoij, Rem-
brondtstroat 10,1506 LT Zaan
dam, ©075-6171267. 
Zeewolde: 
PVZeewolde; P.J. Bom, Schouw 
517,8232 HA Lelystad, ©0320-
236800. 
Zeist: 
Zeister 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. 
Zevenaor: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstraat 23,6903 ü Zeve
naor, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu-
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
//PA/Zo/eZ/co; W.M. Buit, Meloen-
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079-3610524. 
Zuidlaren: 
ZI/PZi/ZateZircF;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwortsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer-
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrecht e.o.; 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. 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053^335500 (privé0534321317) Fax 0534341094 

VEILING T 4 0 staat gepland op vrijdag/zaterdag 14/15 november a.S. in 
congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

Voor deze veiling mochten wij vele belangrijke en waardevolle collecties ontvangen: 
Nederland: POSTGESCHIEDENES veel brievenmateriaal met zeldzame frankeringen en schaarse 

tarieven met uitgebreid PORT op brief w.o. uiterst zeldzaam: 'aan port onderworpen drukwerk' 
PUNTSTEMPELS honderden kavels uit de collectie Haak. 

Denemarken: een vrijwel complete verzameling 
Een grote handelsvoorraad zegels in vellen, veldelen en zakjes, alle aangeboden in grote dozen. 
Betere zegels, series en poststukken van alle Europese landen, veel Overzee en ca. 400 verzamelingen in albums. 
Totaal bevat de veiling ca. 6500 kavels. 

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

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



KRANKIPOSX 
V E E R S K D I J K 5 9 - 3 3 4 1 
tel. 078 68 18074 / 21385 - fax. 078 68 15756 

"AlVIBACHT 
L L H . I . AlVf B A C H T Giro: 48.91.639 

KRANICPOSX "GILZE" 
B I E S X R A A T 3 A - 5 1 2 6 N H G I L Z E 
tel. 0161 453588 - fax. 0161 452468 - Bank: 86.73.00.574 

Een betaalbare DOOS met postzesels. Voiledis door u zelf samensesteld! Niet moselijk? NU HEBT U DE KANS! 
Hieronder treft u een lijst van artil<elen uit ons bestand aan (met daaractiter onze normale verlioopprijzen). U mag uit deze lijst helemaal volgens uw eigen keuze 10 ver

schillende artikelen uitkiezen voor slechts 200 gulden. 
Ja, u leest het goed! 

10 verschillende artikelen voor 200 sulden 
Dat is maar 20 gulden per artikel. U kunt dus zelf uitrekenen hoeveel voordeel u bij elk artikel hebt. Dat voordeel kan bij sommige artikelen oplopen tot 10 ä 20 gulden. 

Er is alleen één voorwaarde: U moet minimaal 10 verschillende artikelen uitkiezen. Natuurlijk mag u méér dan 10 artikelen bestellen. 
Elk artikel méér kost u dan ook slechts 20 gulden. Bijv. 14 artikelen kosten u in totaal ƒ 280,—. Kans op minstens ƒ 100,— voordeel (of méér). 

Natuurlijk betaalt u ook geen verzendkosten. Dus nog meer voordeel! 

1. AZIE, 150 gram grootformaat. Kilowaar 
2. BELGIË, 150 gram grootformaat. Kllowaar 
3. CANADA, 100 gram grootformaat. Kllowaar 
4. DDR, 100 gram grootformaat. Kllowaar 
5. DENEAAARKEN, 200 gram grootformaat Kilowaar 
6. DUITSLAND, 150 gram grootformaat Kilowaar 
7. ENGELAND, 150 gram grootfomnaat. Kilowaar 
8. Idem, GREETINGS, 100 gram. Kilowaar 
9. ENG GEBIEDEN, 100 gram grootformaat. Kllowaar 

10. FINLAND, 150 gram grootformaat. Kllowaar 
11. FRANKRIJK, 50 gram grootformaat Kllowaar 
12. FRANSE GEB., 50 gram grootformaat. Kilowaar 
13. GRIEKENLAND, 100 gram grootformaat. Kilowaar 
14. IERLAND, 100 gram grootformaat. Kilowaar 
15. INDONESIË, 100 gram (semiOgrootform. Kilowaar 
16. IRAN, 100 gram grootformaat. Kllowaar 
17. NAMIBIË, 100 gram grootformaat. Kilowaar 
18. MALTA, 150 gram grootformaat, Kilowaar 
19. NEDERLAND, 200 gram grootformaat. Kllowaar 
20 OOST-EUROPA, 150 gram grootformaat. Kllowaar 
21 . SKANDINAVIE B, 50 gram grootformaat Kilowaar 
22. SPANJE, 150 gram grootformaat Ktlowaar 
23. TSJECHOSLOWAKIJE, 200 gram grootformaat Kilowaar 
24. VER.NATIES, 50 gram grootformaat Kilowaar 
25. ZWEDEN, 150 gram grootformaat Kilowaar 
26. DIEREN, 30 verschillende series/blokken. Gestempeld. 
27. VOGELS, 25 verschillende series/blokken. Gestempeld. 
28. HONDEN/KAHEN, 15 gestempelde series/blokken. 
29. RUIMTEVAART, 25 versch. gestempelde senes/blokken 
30 SCHILDERIJEN, 30 versch.gest. senes/blokken 
31. SPORT, 25 verschillende gestempelde senes/blokken 

Normale 
prijs: 
(30,—) 
( 3 0 , - ) 
(22,50) 
(27,50) 
( 3 0 , - ) 
(26,—) 
(22,50) 
(25,—) 
(22,50) 
(26,—) 
(25,—) 
(25,—) 
( 2 5 , - ) 
( 2 5 , - ) 
( 2 5 , - ) 
( 3 0 , - ) 
(25,—) 
(30,—) 
(28,—) 
(30,—) 
( 2 5 , - ) 
( 3 0 , - ) 
( 2 8 , - ) 
(25,—) 
(24,—) 
(30,—) 
(30,—) 
(25,—) 
(30,—) 
(30,—) 
(30,—) 

Hier aan
kruisen: 

D 
G 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
a 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
a 
n D 
D 
D 
D 

32a 
32b 
33 
34. 
35. 
36. 
37 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51 . 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

32a. VOETBAL, 25 versch. sestempelde senes/blokken 
32b. 100 verschillende gestempelde blokken 

NOORD KOREA, 100 versch. gestempelde blokken 
POSTFRIS, 20 postfrisse series. Alleen motief 
POSTFRIS, 20 postfrisse blokken. Alleen motief 
ARABISCHE GEBIEDEN, 30 postfrisse senes blokken 
yEMEN, 25 postfnsse series/blokken. Hoge catw. 
RUIMTEVAART, 20 postfrisse series^lokken 
SPORT, 20 postfnsse series/blokken 
KUNST, 20 postfnsse senesO^lokken 
LOKALE UITGIFTEN, 35 verschillende. Postfris 
RUSSISCHE GEB., 15 uitgiften. Schitterend. Postfris 
RUSSISCHE LOKALE OVERDRUKKEN, 500 versch. 
BATUM, 12 postfrisse uitgiften. Alleen motief 
TOUVA, 12 postfrisse uitgiften. Alleen motief 
ABKHAZIE, 12 postfrisse uitgiften. Alleen motief 
FILMSTERREN/POPSTERREN, 8 postfnsse series 
GOUD/ZILVER, 20 verschillende uitgiften 
EQ GUINEA, 25 versch. postfnsse series/blokken 
KLEURPROEVEN, 50 versch. zegels. RARFTEIT 
■WEGGESLAGEN TENNISBAL". FOUTDRUK. UNIEKi 
DIEREN, 15 postfrisse lokale uitgiften 
FLORA/FAUf^, 20 postfrisse lokale uitgiften 
TREINEN, 12 verschillende postfrisse lokale uitgiften 
HAWID, 200 gram ongesorteerde klemstroken 
MOTIEFZEGELS, 6 pakketjes van 100 versch. 
LANDENPAKKETJES, 6 versch. pakketjes van 100 
BLOEMEN, 500 verschillende zegels 
INSTEEKBOEK, 32/64 biz WIT 
TELEFOONKAARTEN, JAPAN, 25 honden/katten 

Nonnale 
prijS! 
( 3 0 ,  ) 
(40,—) 
(40,—) 
(30,—) 
(30,—) 
( 4 5 ,  ) 
(47,50) 
(42,50) 
(42,50) 
(42,50) 
(52,50) 
(37,50) 
(50,—) 
(40,—) 
( 4 0 ,  ) 
( 4 0 ,  ) 
(43,50) 
( 5 0 ,  ) 
(37,50) 
(50,—) 
( 5 0 ,  ) 
(37,50) 
(37,50) 
(30,—) 
(27,50) 
(47,50) 
(32,50) 
( 3 0 ,  ) 
(39,50) 
(45,—) 

Hier aan 
kruisen: 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
O 
D 
D 
D 
D 
D 
G 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
O 
D 
D 
D 
D 

Hoe bestelt u? Het enige wat u moet doen is het volgende: KRUIS DE D O O R U U I T G E K O Z E N A R T I K E L E N AAN EN STUUR DE C O M P L E T E 
ADVERTENTIE AAN ONS T E R U G (of neem de artilielen die u wenst te bestellen over op een briefje). 

Per Post: Alphensebaan 35, 5126 PR, Gilze. Per fax: 0161453468 
U kunt ons natuurlijli ool( bellen: 0161453588 

Drogen in recordtijd 
en kaarsrecht 

Verkrijiibaar b« M e r e postzegelhaiidel. r  ^ a c M ■ I t ' s ' a t l 
Voor infomiatle en uttgebreide SAFE folil6R 1 0 3 1 1 1 X 3 3 1 ! 

SAFE NEDERIAND / M. van Mastrigt 
Botersloot20,301''HG RgnHdanij Tel. 010414 30 77»Fax 01041494 99 

Afm.: 340x310x75 mm (LxBrxHg) 
Nuttige opp. 180x280 mm 

Bestel nr. 9895 Droogpress ƒ 3 3 5 , -

Postzegelveiling A4 
De 5e veiling vindt plaats in 

H o t e l S c h i p h o l A 4 (bij het Brugrestaurant) 

Kijkdagen 26-9-97 
27-9-97 

10.30-19.30 uur zaal Rome 
9.30-12.45 uur zaal Rome 

Veiling 27 september 13.00 uur zaal Parijs 

Vraag de gratis catalogusl 

Nu ook met rubriek Poststukken. 

Een activiteit van: 

A r v e C o l l e c t o r s bv , Bietenakker 33, Postbus 6044, 
2702 AA Zoetermeer, Tel. / Fax 079 33 11 218 

POSTZEGELGROOTHANDEL SMITS PHILATELY 
W i j hebben een grote voorraad verzamelingen, partijen, dozen 

en restanten, olie zeer scherp geprijsd en ook zeer geschikt voor (semi) 
handelaren/wederverkopers, prijsniveau 2 tot 7 cent per franc. 

Ook hebben v/ij veel betere losse zegels Nederland, Overzee en 
V/ereld, geprijsd tegen 7 tot 10 cent per franc. 

t ike 3 maanden geven v/ij een nieuwe prijslijst uit die u gratis 
kunt aanvragen. 

levens zijn wij geïnteresseerd in de aankoop van uw 
verzameling, nominaal, inruil en bemiddeling bij de verkoop van uw 
verzameling. 

Vraag onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

Openingstijden: 
donderdag en vrijdag van 
11.00 uur tot 16.30 uur 
en volgens afspraak 
E-mail; smitphiita'woridonUne.nl 

Smits Philately 
Socratesstraat 192 
7323 PL Apeldoorn 
Tel/fax: 055-3665543 
Internet; http://www.worldonUne.nl/~smitphil 

http://www.worldonUne.nl/~smitphil


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Een selectie uit onze voorraad Nederland: 

G.v.d.Veenstraat 123 -NL-1077 DW AMSTERDAM 
Telefoon: (020)-679.59.52-Fax: (020)-679.47.80 
Email adres: bouscher@xs4all.nl 

nr1dpl.llpos.20 nr2pl VIII pos.75 
ƒ175,- ƒ 1 2 0 -

nr 3b pos.61 
ƒ 3 2 5 -

nrl o 
Onderdendam-B 

ƒ350,-

nr2 o 
Oosterhout-A 

ƒ975,-

nr3o 
Heerenveen-A 

ƒ 2.750,-

nr47Co 
ƒ 325,-

NEDERLANDSCHE POSTERUEN. 

24 ZEGELS VAN ^ CENT. 

PRUS 49 CENT. 

PB 4 ƒ2.975, 
nr48o 

ƒ 975,-(incl.cert.) 

^ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ »^r^^"^ 

E [ ü U L 

nr23J © 
Drunen 
ƒ100,-

nrlBDa* 
ƒ 1.025,-

nr 30a** 
ƒ 625,-

nr119B* 
ƒ 3.350,-

i i iÉ j iU««; ! 

:>=ni ;»JB 

Port n r l 2D'"** 
ƒ 825,-

(incl.cert.) 

Dienst nr17af® 
ƒ 1.075,-
(incl.cert.) 

OLyMPI5CNE5PELEN:l92 

CITIUS - A1.TIUS - FORTIUS 

MONOPOLIE UITGAVE BRIEFKAARTEN 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION 

37 AA 1926 

i AMSTERDAM 1 

^EÜERLAHD 

/ 150' 

COPYRIGHT WEENENK & SNEL. THE HAGUE 

^ * - . » . * ^ ,^^ 
nr lOl** 

ƒ 3.750,-(incl.cert.) 

1928: R-Kaart nr 17 met E.-frankering nr 219 met R-strook A'dam Stadion naar Geneve (CH) 
ƒ 425,-

Telegram nr 11* 
ƒ 2.975,-(incl.cert.; 

mailto:bouscher@xs4all.nl


Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, 
Curagao, Suriname, Palestina en Israel. 

Een selectie uit onze voorraad overzeese rijksdelen: 

RONALD BOUSCHER 

5 ' a '-J 

Ned.Indië, nr2 ® 
ƒ 475,-

« « • V ^ P ^ 

k« «tÉ n ■ ■■■■ t y » « « M . . i i » i t i l * » — ■»« ■■■■ 1 t^^^^^,a,a^aia,^.aJ K   .  ^ . ^ 

i EHäaaimiBärgiiraWi)' 

,||ig(»ii!»;jliii: iBSf f i l 

Cur.,nr70D* 
ƒ 375,-

Sur.,nr10aA(*) 
ƒ 775,-

Ned.lndië, nr9G + 9F, © 
ƒ 575,-

Ned.Indië, nr79a* 
ƒ 525,-(incl.cert.) 

Ned.Indië, ex 81-98** 
ƒ 1.875,-(incl.cert.) 

\ /O 
Cur., Portnr4l(*) 

ƒ 850,-
Cur., nr25fa© 

ƒ 1.125,-(incl.cert.) 
Cur.,nr2B © 

ƒ 325,-
Cur., ex 126-137** 

ƒ 325,-

= 10 I 
< CEITT 

Sur.,nr32aD(*) 
ƒ 1.475,-(incl.cert.) 

Sur., ex 16-20** 
ƒ 295,-

Sur.,Portnr3T 
ƒ 220,-

Sur., ex 87-99** 
ƒ 300,-

^ U R I N A M E . 

^ Y" ^ t ^' ^j.^--■/^^-

Sur., ex 104-110** 
ƒ 800,- (incl.cert.) 

Sur.: R-briefkaart met R-strook "Riddell type 5" (vroeg gebruik!!) van Para
maribo (3-7-1892) naar Apeldoorn, gefrankeerd met 1xnr1,1xnr2, 2xnr4, 
lx nr 6, lx nr 16, afgestempeld met het rechthoekstempel Ned.: W: Indië/ 
Stoomschepen/Rechtstreeks 

ƒ 1.675,-



lAIULAZEII I 
VCX>RU SAMENSTELLING: H. GABRIELS EN T . B . STEINERSPORK 

Internationale tentoonstellingen leuk verzamelgebied 'om mee te beginnen' 

TENTOONSTELLINGEN IN 
DE FILATELIE 
Gibbons Stamp Monthly 
bracht in zijn augustus
nummer een klein maar 
instructief artikel over het 
verzamelen van zegels, 
postwoardestukken en 
stempels die ter gelegen
heid van internationale 
postzegeltentoonstellin
gen zijn uitgegeven. 
Sinds ons land in 1924 
een begin maakte met 
een dergelijke speciale 
uitgifte (al was dat aan 
de drie Wilhelminaze
gels van het typeVeth 
niet te zien) zijn er overal 
in de wereld  vaak bij
zonder aantrekkelijke 
gelegenheidszegels uit
gegeven die bijvoor
beeld voor een begin
nende verzamelaar een 
aardig verzamelgebied 
kunnen vormen. 

CÉRÈS: KNUPPEL IN HET 
HOENDERHOK 
Grote opwinding in 
Frankrijk. Cérès, de gro
te concurrent van Yvert 
als uitgever van een 
Frankrijkcatalogus, 

■̂  heeft in zijn zojuist ver
^ schenen editie 1998 alle 
" prijsnoteringen herzien, 
" met als resultaat een 
^ doorsneeverlaging van 
. dertig procent. Vooral 
'Z ongebruikte zegels heb
t^ ben een veer moeten la
^ ten; de noteringen voor 
^ 'gebruikt op brieP bleven 
2 vrijwel onveranderd, 
ï Overigens laten zelfs 

deze nieuwe, lage prij

Cljl zen de handel nog vol
w ' " doende marge om be

langrijke kortingen te 
verlenen. Dot btijkt bij
voorbeeld uit de prijs
courant van de lot het

zelfde concern behoren
de postzegelhandel, 
waar men op de nieuwe 
catalogusprijzen nog 
eens een c//scounf geeft 
van tussen de twintig en 
dertig procent. 
In een uitgebreid com
mentaar in het Franse 
blad Ie Monde des Phi
ialélistes van juli/augus
tus zegt de directeur van 
Yvert zijn noteringen te 
zullen handhaven. 

SINT MAARTEN 
Binnen de grenzen van 
ons koninkrijk hebben 
we (de helft) van het ei
land SintMaarten, maar 
met uitzondering van 
een paar gebouwen in 
dit gebiedop zegels van 
de Nederlandse Antillen 
heeft de post weinig aan
dacht aan dit stukje ko
ninkrijk gegeven. Nog 
minder trouwens aan de 
heilige naamgever van 
het eiland. Frankrijk, dat 
de andere helft van het 
eiland bestuurt als on
derdeel van het overzee
se departement Guade
loupe, heeft deze zomer 
een mooie zegel uitgege

ven met een afbeelding 
van de goedhartige heili
ge uit de vierde eeuw 
van onze jaartelling. 
Zowel Le Monde des Phi
latélisles als Timbrosco
pie van juli/augustus 
brengen artikelen over 
St. Maarten in de filate
lie. Timbroscopie schenkt 
daarbij uitvoerig aan
dacht aan België, dat 
complete series toeslag
zegels uitbracht met de 
afbeelding van deze sol
daat die bisschop werd. 

POORTMANISTEN VIEREN 
JUBILEUM MET 
PUBLICATIE 
In België heeft de Studie
kring van de Poortman
zegel zijn tienjarig be
staan gedocumenteerd 
met een uitvoerige index 
op alle publicaties die in 
het afgelopen decennium 
in de zestig edities van 
het clubtijdschrift zijn 
verschenen. Omdat de 
Belgische PTT geen mo
gelijkheid zag om het ju
bileum met een speciale 
postzegel te vereren 
heeft de club een eigen 
Poortmanzegel, met als 

Sint Maarten goedhartige heilige, maar ook schitterend eiland 

waardeaanduiding 0.50 
Euro, het licht doen zien. 
Deze zegel was samen 
met een normale fran
keerzegel van 15 frank 
op het jubileumnummer 
geplakt; het postkantoor 
van Gent zorgde voor 
een keurige aTstempe
ling. 

Poortmanverzamelaars eigen 
Eurozegel bi| tien|arig be
staan 

MUZIKALE BIJDRAGE 
De American Philatelist 
van juli bevat een artikel 
over inheemse muziek
instrumenten van het 
Afrikaanse continent op 
postzegels. Harpen, lui
ten en allerlei strijkinstru
menten zijn op tal van 
zegels te vinden. Ronald 
Eisenberg heeft ze geca
talogiseerd en geruori
ceerd en deze lijsten zijn 
bij het artikel opgeno
men, met de vermelding 
van net soort instrument, 
het land van uitgifte en 
het Scottnummer. 

RMJOUETUtlSpK 
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Twee voorbeelden van Afri
kaanse muziekinstrumenten op 
postzegels 

MINDER BEKENDE 
GEBIEDEN 
Alom doen de filatelisti
sche tijdschriften moeite 
om de belangstelling 
voor het verzamelen van 
postzegels te vergroten. 
Want als ervaren verza
melaars bereid zijn om 
naast hun vertrouwde 
collecties ook wat nieuws 
te ondernemen, kan dot 
de belangstelling van de 
jeugd (die nu eenmaal 
niet te porren is om eer
ste emissies te platen) 
wel doen groeien. 
Onder het motto Es muss 
nicht immer Deutschland 
sein wijst het Duitse blad 
Der BriefmarkenSpiegel 
op recente nieuwe fan

den als Slovenië of Let
land. Wie dat wat te ris
kant of te avontuurlijk 
vindt kan terecht bij de 
solidere postadministra
ties die in het Scandina
visch gebied actief zijn. 
Groenland en de Faer
öer bestaan weliswaar al 
lang, maar zijn nog niet 
overal voldoende be
kend. Pas dertien jaar 
oud als postzegeluitge
vend gebied zijn de 
Alandeilanden, beho
rend tot Finland maar 
met een zekere autono
mie, ook postaal. Gerd 
Ascnoff van Der Brief
markenSpiegel schrijft 
er een kleurrijke reporta
ge over en constateert te
vreden dat de filatelisti
sche dienst van het 
hoofdpostkantoor in de 
hoofdstad Moriehamn 
op dit Zweedstalige ei
land ook Duits spreekt. 

Ten slotte nog een be
richt uit het Verenigd Ko
ninkrijk, waar in het han
delorenblad The Philate
lic Reporter wordt ver
meld dat in de nieuwste 
editie van Stanley Gib
bons' Concise Catalogue 
(die ook in dit blad zal 
worden gerecenseerd) 
de prijzen van oudere 
Engelse zegels gelijkblij
ven of gering stijgen. 
Verder zijn sommige in
middels schaars gewor
den frankeerzegels van 
het typeMachin in waar
de gestegen. Ook in En
geland blijft het aan het 
prijzenfront rommelen. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
De filatelistenvereniging 
Gabriel besteedt al enke
le nummers lang aan
dacht aan de symboli
sche betekenis van een 
aantal vogels. In het 
maartnummer zijn 
kraanvogel, ooievaar, 
pauw en pelikaan aan 
de beurt. De laatstge
noemde soort (symbo
lisch voor onzelfzuchtig
heid) heeft ten onrechte 
de reputatie de jongen 
met zijn eigen bloed te 
voeden. Het feit dot deze 
vogels een rode vlek 
hebben op krop en keel
zok zou deze verkeerde 
veronderstelling in het le
ven hebben geroepen. 

Voor de jeugd, die voor
al in een beginperiode 
breed verzamelt, geeft 
het meinummer van Het 



Tolhuis van de Amster
damse Postzegeljeugd
club afbeeldingen van de 
Arabische cijfers van 1 
tot 12, met een aantal 
toepasselijke voorbeel
den. 
Het maartnummer van 

ÉÉÉÉAH 
De lezert|es van Het Tolhufs kun
nen dankzi| hun clubblad weten 
dat dit een zegel van 150 fils is 

Grenzenloos (Verenigde 
Naties/Verenigd Europa 
Filatelie) maakt melding 
van de zogenoemde mi
nisterblokken van de 
CEPTuitgaven, onder 
verwijzing naar dergelij
ke veOetjes van België 
Dit roept in de herinne
ring dat het Belgische 
blad De Postzegel in de 
nummers van februari en 
april de staf breekt over 
deze velletjes. De meeste 
briefschrijvers vinden het 
v/einig verheffend dat de 
begiftigden ze voor goed 
geld verkopen en achten 
de zegels om die reden 
verwerpelijk Ook vindt 
men dat deze zegels, die 
normaal niet verkrijg
baar zijn, niet in de offi
ciële catalogus thuisho
ren. De Belgische PTT 
daarentegen beschouwt 
ze als noodzakelijk om 
goede relaties te houden 
met mensen die beslis
sen Bovendien, aldus de 
PTT, vormen ze een oude 
traditie. 

In het juninummer be

richtten we over een 

schema, afgebeeld in Ul
traViolet, dat nuttiq is 
bij het 'lezen' van die 
streepjescodes waarmee 
houders van een ant
woordnummer tariefkor
ting krijgen. Om u een 
beeld te geven van dat 
schema beelden we het 
hierbij alsnog af. 

Het blad Filatelie van de 
Italiaanse Bond brengt in 
het maartnummer een 
uitvoerig artikel over de 
militaire post van de 
Turksltafiaanse oorlog. 
Voor wie Italiaans kan 
lezen is het een fraai en 
ruim geïllustreerd artikel. 
De oorlog waarover het 
gaat brak uit op 29 sep
tember 1911 en werd 
gevolgd door de Itali
aanse bezetting van Tri
poli, Tobroek, Derna, 
Bengazi en Homs. 

Over Fiume en de we
derwaardigheden van 
deze havenstad aan de 
Adriatische Zee is een 
bijdrage te vinden in On
der de loupe van de 
NVPV afdeling Almelo, 
in het nummer van april. 
Fiume was aanvankeli|k 
Oostenrijks, werd later 
Hongaars, beleefde na 
de Eerste Wereldoorlog 
een korte periode als 
vrije stad, maar werd in 
1924 uiteindelijk ver
deeld tussen Italië en 
Joegoslavië. 

Bij de filatelistenvereni
ging Amersfoort is in het 
aprilnummer een be
knopt overzicht te vinden 
van de kleinrondstempel 
in de periode 1877 tot 
1894 
Na het boek over de fis
cale zegels en stempels 

Baixode 
n6 

Barcode Slnictuur binaire 
■■nduid. 

op Kreta uit de jaren 
18751913 (zie deze ru
briek van juni) is nog een 
ander geschrift uitqeko
men. Dit is getitelcTDe 
Flora van het Ottomaan
se keizerrijk en het be
slaat de fiscale zegels 
van het eiland Kreta uit 
deiaren 18301897. De 
titel van het boekje is 
kennelijk niet zonder re
den gekozen, aangezien 
de motieven in deze ze
gels veelvuldig bloemen
of rankenmotieven heb
ben. 

In de Schweizer Brief
markenZeitung van 
maart wordt gemeld dat 
aan de tegenwoordig 
wel bekendste Oosten
rijkse kunstenaar Frie
densreich Hunderiwasser 
de 'grote prijs' van de 
Duitse Bond van postze
gelhandelaren is toege
kend. Daarmee worden 
zijn vele verdiensten als 
ontwerper van postze
gels voor diverse landen 
geëerd. 

Niet alleen in ons eigen 
'Philatelie' wordt de staf 
gebroken over de ver
koopmethode van 
Nordjysk Frimaerkehan
del (zie het juninummer, 
pagina 360, en het 
juli/augustusnummer, 
pagina 481). Ook het 
Norsk Filalelistisk Tids

skrift van april bevat 
Kvee waarschuwingen 
aan de lezers, de ene re
dactioneel, de andere 
van een verzamelaar die 
zo boos is geworden dat 
hij zelfs de politie heeft 
ingeschakeld. Of dat 
helpt is niet duidelijk. De 
teksten van de aanbie
dingen zijn namelijk bij
zonder geraffineerd op
gesteld Omdat de firma 
ook in ons land intensief 
direct mail bedrijft is een 
extra waarschuwing mis
schien niet overbodig 

In het Bestuursbulletin 
van de NVPV van april is 
een klein overzicht te vin
den van de aanteken
strookjes van Curasao, 
een onderwerp dat niet 
zo vaak wordt belicht. 

In het Maandblad Onze 
Tool van april komt de 

Een oude prent die een beeld geeft van de 'Seinpost opgerigt te 
Scheven ingen' 

geschiedenis van straat
namen ter sprake. Deze 
keer gaat het over de 
Seinposfstraaf, die zijn 
naam ontleent aan de 
optische telegraaf Dit 
systeem, dat vooral be
kend is uit Frankrijk, is in 
de Franse tijd ook in ons 
land toeg^epast en wel 
langs de KUst van Vlissin
gen tot Den Helder Er 
blijken ooit 42 van der
gelijke seinposten te zijn 
geweest. Maar alleen in 
Scheveningen herinneren 
de Seinpoststraat en het 
Seinpostduin nog aan de 
hier ooit gevestigde in
richting. 

De Studiegroep Zwitser
land heeft in het meinum
mer van Jungfraupost 
een aantal 'technische 
wetenswaardigheden' 
op schrift gesteld. Het ar
tikel behandelt in be
knopte zin begrippen als 
tanding, papier, water
merk en diverse druk
technieken. 

Over prinses Louise van 
Nederland (door haar 
huwelijk in 1850 later 
koningin van Zweden) is 
een kort levensbericht te 
vinden in Grunopost van 
april, het blad van de 
PhilatelistenVereeniging 
Groningen. De aanlei
ding tot dit levensbericht 
vormen twee brieven die 
zijn verstuurd met een 
Noors postvaartuig dat 
in 1856 in dienst werd 
genomen. Dit postschip 
heette de kroonprinses 
Louise en het voer tussen 
Oslo en Kopenhagen. 

Ook Zweden vernoemde 
in ongeveer dezelfde pe
riode naar deze konin
gin een postschip, de Ko
ningin Louisa. 

Een aardige uitspraak, 
die ook toepasselijk is op 
filatelie, brengt het mei
nummer van Eekaapee
veetje van de Eerste 
Kerkraadse Postzegelver
eniging (EKPV) Hetge
zegdeluidt' Niets moet, 
alles mag, maar zónder 
moeite bereik je alleen 
wat de moeite niet 
waard is 

In Britannia van april, 
het blad van de studie
groep van die naam, 
wordt een artikel beslo
ten over de portretten 
van koningin Victoria. 
De op postzegels voor
gekomen portretten zijn 
tot slot naar ontwerper in 
groepen gesorteerd, 
waarbij sprekende aan
duidingen zijn gehan
teerd, als jong, gotisch, 
linten, sluier, oud Wat 
bij deze portrettenserie 
in elk geval vaststaat is, 
dat het ware kunstwerk
jes zijn geweest. 

elke dog een nieuw 
nieuwsfeitje op uw scherm! 
'Ptikitefie' op Internet 

^ ^ ^ 

www.tipjil/users/phiateEe 

http://www.tipjil/users/phiateEe
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NOGMAALS DE SEMEUSE 
In een brief die in het 
meinummer van dit blad 

H werd opgenomen meent 
H l de heer H.W. van der 

Vlist mijn artikel van een 
literatuurlijst te moeten 
voorzien ('Aanvulling 
Semeuse-artikel', pagina 
356). In zijn tamelijk 
rommelige lijst verwijst 
Van der Vlist hoofdzake
lijk naar oude literatuur. 
Enige alfabetische, chro
nologische of themati
sche ordening ontbreekt, 
om nog maar te zwijgen 
over de inconsistente ver
wijzingen. Hiermee is de 
ook door hem nage
streefde toegankelijkheid 
- die hij althans wil sug
gereren - ver zoek. 
Als er dan toch naar lite
ratuur over het onder
werp moet worden ver
wezen, waarom dan niet 
naar de uitstekende 
overzichtsartikelen die 
vorig jaar in drie grote 
Franse filotelistiscrie tijd
schriften verschenen: 

Claude Jamet La 'Semeuse 
d'idées' remplace tes Droits de 
l'Homme Timbroscopie (1996) 
nr 132, pp 50-57, nr 133, 
pp 52-60, nr 134, pp 52-56, 
Beatrice Putégat & Jean-Luc 
Trassaert La Semeuse. Un sillon 
long de presque cent ans L'E-
c/io ĉ e la Timbrologie (1996) 
nr 1684, pp 16-23, 
Jean-Luc Trassaert La Semeuse 
de Roty ie Monde des philaté-
//stes(1996)nr 505, pp 33-
41 

Voorts verscheen een 
jaar vóór deze artikelen 

>- van de hand van Jean-
^ Louis Bénéteau het zeer 
~ gedetailleerde en over-
Z zichtelijke standaard-
" werkje: 
^ Les timbres au type Semeuse 
'Z (1995), Angoulême Corto 

^ Wat de grote klassieken 
^ over de Semeuse betreft 
2 is het op zijn zachtst ge-
ï zegd uiterst merkwaar

dig dat Van der Vlist de 
volgende fundamentele 
studie van Colonel Le
bland achterwege laat: 
Les Semeuses Documents Phi-
;ofé/raues(1971)nr. 10, pp 
164-190 

572 

Mijn eigen artikel over 
de Semeuse was een van 
de zeldzame bijdragen 
over de Franse filatelie 
die in de afgelopen jaren 
in 'Philatelie' verschenen. 
Men kan zich tenslotte 
afvragen of de heer Van 
der Vlist, die zelf voorzit
ter van de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars 
is, door zijn schampere 
reactie de langzaam 
groeiende Nederlandse 
belangstelling voor de 
Franse filateliebeoefe-
ning wel een goede 
dienst heeft bewezen. 
Paul v a n der Gr i jp 
Nijmegen 

ZARAGOZA PRO 
SEMINARIO 
Bijgaande zegels met het 
inschrift Pro Seminario -
Zaragoza kan ik niet 
thuisbrengen. Weet een 
van de lezers misschien 
om wat voor soort zegels 
het gaat? 
B.Jansen 
Oosterbeek 

Zo zou een 100-jarig 
bestaan niet alleen kun
nen worden geïllustreerd 
met postzegels die met 
zo'n jubileum te maken 
hebben, maar ook met 
informatie en illustraties 
die verder interessant 
zijn. 
De Open Klasse kan er 
toe leiden dat er veel 
meer interessante verza
melingen dan voorheen 
onder de ogen van an
dere geïnteresseerden 
komen. Er zullen nieuwe 
collecties aan het licht 
komen en er zullen ook 
nieuwe ideeën ontstaan. 
Thematisch gezien ont
staan er mogelijkheden 
dankzij niet-rilatelistische 
toevoegingen als vignet
ten, foto's, tekeningen, 
nieuws uit de media, en
zovoort. 
In de Open Klasse kan 
van alles geëxposeerd 
worden, al zal de spelre
gel wel moeten zijn dat 
net ruim voldoende fila-
telistisch blijft, bijvoor-

OPEN KLASSE [1] 
Naar aanleiding van het 
artikel van de heer Cee-
len in 'Philatelie' van juni 
jl. wil ik zeggen dat ik de 
Open Klasse beschouw 
als een mogelijkheid om 
tentoonstellingen nog in
teressanter te maken. Dit 
nieuwe fenomeen in de 
filatelie biedt volop mo
gelijkheden om veel ca
tegorieën beter te belich
ten, en om betere achter
grondinformatie te ge
ven. 

beeld ongeveer drie
kwart filatelie en een 
kwart ander materiaal. 
Inzendingen in de Open 
Klasse kunnen een heel 
kunstzinnig karakter krij
gen. Zo zijn er kunste
naars die postzegelmo
tieven hebben geschil
derd of die op een heel 
eigenzinnige wijze post
zegels hebben nageschil
derd. 
De verzamelaar kan veel 
doen als gelet wordt op 
beeldweergave, origina

liteit en kennis van het 
onderwerp. Als dat alles 
dan ook nog eens opval
lend oogstrelend en 
kunstzinnig is met mooie 
kleuren, dan is dat mooi 
meegenomen. 
Met de komst van de 
Open Klasse kunnen veel 
nieuwe exposanten hun 
filatelistische collecties 
tentoonstellen. Het zou 
een fantastische aan
winst voor de filatelie 
zijn als er ook in Neder
land een Open Klasse 
komt; de tentoonstellin
gen kunnen er alleen 
maar interessanter van 
worden. 
H e n k Postmo 
Amsterdam 

DE OPEN KLASSE [2] 
Het artikel van Ary Cee-
len in 'Philatelie' van juni 
geeft mij aanleiding tot 
een korte reactie. Ik vind 
de Open Klasse een inte
ressante ontwikkeling, 
die waarschijnlijk meer 
exposanten èn bezoekers 
zal trekken. 
Toch wil ik een vraagte
ken zetten bij de 50 pro
cent niet-filatelistisch ma
teriaal. Hoewel dat nu 
juist naar ik vermoed 
meer bezoekers zal trek
ken die niet-filatelist zijn, 
lijkt dat percentage me 
wel erg hoog. Verstokte 
filatelisten zullen de 
Open Klasse daarom 
wellicht verafschuwen. 
Daar staat tegenover dat 
het een verrijking is als je 
je verzameling kunt to
nen. Misschien kunnen in 
de toekomst Open Klasse 
en Thematische Klasse 
naar elkaar groeien en 
wellicht zelfs in elkaar 
opgaan. Maar er is ook 
niets op tegen om beide 
klassen naast elkaar te 
laten bestaan. 
Ik wil pleiten voor zowel 
de Open Klasse, als voor 
de versoepeling van the
ma-reglementen. Als bo
ven- en ondergrens voor 
niet-filatelistiscne ele
menten lijken mij 25, re
spectievelijk 10 procent 
ideaal. Rechtgeaarde fi
latelisten zullen dan blij
ven deelnemen. 
Gijs Huiberts Jr. 
Groningen 

DE OPEN KLASSE [3] 
Het artikel van de heer 
Ceelen bracht bij mij de 
herinnering boven aan 
mijn kennismaking met 
het tentoonstellings-cir-

cuit. Ik had nog nooit 
aan een postzegelten
toonstelling deelgeno
men. Om wat ervaring 
op te doen schreef ik mij 
in voor Werthaphil 95 in 
Weert. Ik zond twee the
ma's in: 'Hetpaard in de 
filatelie' en 'Koning Bou-
dewijn I en zijn familie'. 
Omdat ik nieuwkomer 
was en nooit had ge
hoord dat er strenge re
gels worden gesteld aan 
thematische verzamelin
gen, was het resultaat 
dat ik behaalde bijzon
der negatief. De eerstge
noemde collectie bevatte 
gebruikte en ongebruikte 
zegels door elkaar; de 
35 punten die ik behaal
de leverden me een 
bronzen medaille op. De 
tweede verzameling be
vatte foto's, hetgeen in 
thematische collecties 
niet bleek te zijn toege
staan. Ik ontving een di
ploma. 

Na dit bedroevende re
sultaat nam ik mij voor 
nooit meer aan een post
zegeltentoonstelling deel 
te nemen. Zelf ben ik er
van overtuigd dat mijn 
verzamelingen er perfect 
uitzagen, maar jammer 
genoeg verhinderde mijn 
onkunde een hogere be
kroning. 
J.F.B.M.H. Regout 
Oisterwijk 

POSTBANK MAAKT HET 
ONNODIG MOEILIJK 
Al jaren ben ik gewend 
mijn abonnementen bij 
de filatelistische diensten 
van buitenlandse postad-
ministraties te betalen 
door overmaking op hun 
postgironummers hier in 
Nederland. Die rekenin
gen werden destijds geo
pend voor het gemak 
van de Nederlandse 
klant en om transferkos
ten te vermijden. Ze zijn 
erg gemakkelijk: op een 
overschrijvingskaart 
wordt het verschuldigde 
bedrag in buitenlandse 
valuta vermeld, waarna 
even later de afrekening 
in guldens volgt. 
Nu ontving ik echter on
langs van de afdeling In
ternationaal Betalings
verkeer van de Postbank 
een brief, met daarbij in
gesloten een giro-over-
schrijvingskaartvan 3 
april jl. met daarop het 
stempel ongeldig. 
In het schrijven werd me
degedeeld dat mijn op-



POSTBANKaKïJü OvcruhHjvliqpkiHrl 

•tWiiuimitiBr 

026 A H KRIEOEfl 
KOHINGXNNELAAN 14 
2341 EZ OEQ8TQEEST 

50250098592< 

dracht niet kon worden 
uitgevoerd: 'Op een gi
rorekening kunnen uit
sluitend bedragen in gul
dens worden bijgeschre
ven Alleen op opdrach
ten naar het buitenland 
kan een andere valuta
soort worden vermeld.' 
Ik was zo onaangenaam 
getroffen door het han
delen van de Postbank 
dat ik meteen belde voor 
tekst en uitleg. Die kwa
men er niet. Het enige 
antwoord  'een ander 
beleid'  ontlokte me de 
reactie 'zeg liever wan
beleid', want de handel
wijze van de Postbank 
lijkt me totaal onredelijk 
Zou het gaan om een be
zuiniging? Dat lijkt niet 
waarschijnlijk, de Post
bank rekent toch altijd 
om bij afrekening van in 
het buitenland gebruikte 
betaalkaarten en ook bij 
postpakketten uit het bui
tenland of bij filatelisti
sche zendingen onder 
rembours 
De Postbank geeft in zijn 
brief aan hoe er in het 
vervolg gehandeld moet 
worden' ik moet het over 
te schrijven bedrag in 
guldens vermelden en 
dan bij 'reden van beta
ling' het bedrag in 
vreemde valuta opgeven. 
'Voor een indicatie van 
de girale verkoopkoers 
kunt u de landelijke daq
bladen raadplegen of 
contact opnemen met de 
afdeling Klantenservice 
Internationaal Betalings
verkeer' 
De koersen in de lande
lijke dagbladen zullen 
altijd achter lopen, die 
zijn immers op het mo
ment dat de overschrij
ving plaatsvindt al ach
terhaald. Hetzelfde geldt 
voor de koers die door 
de afdeling Klantenservi
ce wordt verstrekt. Er zal 
dus gegokt moeten wor
den en net zal er in de 
praktijk wel op neerko
men dat men daarbij een 
veilige marge naar bo
ven neemt  oeter te veel 
overgemaakt dan te wei
nig, anders loop je het 
riscico dat de opdracht 
niet wordt uitgevoerd! 

Hoe dan ook: voor de f i
latelisten die op deze 
wijze hun abonnementen 
en bestellingen bij bui
tenlandse postadminis
traties willen betalen is er 
veel werk bijgekomen 
(krant raadplegen. Klan
tenservice bellen, koers 
omrekenen), terwijl het 
zeker niet uitgesloten is 
dat er  zelfs als we doen 
wat de Postbank wil 
nog de nodige proble
men zullen rijzen. 
A . H . Krieger 
Oegstgeest 

DIE BON IS ER NOG NIET! 
Er zijn platenbonnen, 
boekenbonnen, bloem
en plantenbonnen 
waarom dan geen po%\
zege)bonnen2 Veel ver
zamelaars zouden met 
zo'n cadeau bijzonder 
ingenomen zijn, terwijl 
de gever zich ontslagen 
kan achten van het stellen 
van de vraag of de ont
vanger de geschonken 
zegels al orniet bezit 
Misschien een idee voor 
de postzegelhondel? 
Drs M . H J . Zei jen 
Tilburg 

REISLUSTIGE 
ANSICHTKAART 
Als bestuurslid van de 
postzegelvereniging 'De 
Hoekscne Waard ' in 
OudBeiierland heb ik 
bijgaande ansichtkaart 
als vergroting op onze 
tentoonstelling ter gele
genheid van net 35jarig 
bestaan laten zien. De 
kaart is in 1915 (dus ten 
tijde van de Eerste V/e
reldoorlog) uit Oostvoor
ne verstuurd door de 
grootvader van mijn 
vrouw naar een officier 

^m%^f" 

op het motorschip Posei
don De ansichtkaart is 
door bemiddeling van 
cargadoors steeds achter 
de geadresseerde aan 
gereisd; die heeft dus 
vele kilometers voor vijf 
cent afgelegd. Het stem
pel linksonder is van 
PortTaufiq (nu ßur Tow
fiq), de plaats waar het 
Suezkanaal uitmondt in 
de Golf van Suez. 
Misschien is er iemand 
die durft te schatten hoe
veel zeemijlen de kaart 
heeft afgelegd? 
B.E. W e r v e r s 
OudBei|erland 

EDWARD VIII: EEN 
AANVULLING 
Met veel belangstelling 
heb ik het artikel Hoe de 
ene k(r)oning de andere 
verving ('Philatelie' van 
mei il.) gelezen 
Slechts een kleine aan
vulling zou ik onder uw 
aandacht willen brengen 
voor wat betreft het over
zicht van zegels die het 
portret van Exward VIII 
tonen. Behalve de daarin 
genoemde zegels kun
nen ook genoemd wor
den de elf op pagina 
345 afgebeelde opdruk
zegels van de Britse post 
in Spaans en FronsMa
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rokko en Tanger. Boven
dien kan het lijstje nog 
worden uitgebreid met 
de volgende zegels' 
1972  UmmalQuain, 
1977St . Vincent, 1$ 
1984  Grenada, 4$ 
1990  NieuwZeeland, 
40c. 
Drs T.K. Hübner 
Amstelveen 

PORT BETAALD DEVENTER 
Naar aanleiding van 
mijn artikelen in 'Philate
lie van maart en april jl. 
over Portbetaaldstenn
pels heb ik enkele leuke 
reacties ontvangen Eén 
daarvan leverde een mij 
onbekend type rond
stempel Port betaald 
Deventer op dat in rood 
werd afgedrukt (zie af
beelding). Een aardige 

^ . 

bijkomstigheid was dat 
het stempel was afge
drukt op een Mail Art

inscriptie Posta/Noyta 
die de heer F. van Pelt in 
het juninummer van 'Phi
latelie' (pagina 413) 
toont kan ik het volgende 
meedelen. 
Het gaat om Freimarken 
van het Russisch legioen 
van generaal Vlossov. 
De zegels maken deel uit 
van een reeks die in 
1943 werd uitgegeven. 
Andrei Andrejevitsj Vlos
sov was tot zijn gevan
genneming op 13 juli 
1942 generaal in het 
Rode Leger. In 1943 
werd hij door de Duitse 
legertop tot leider be
noemd van de Roesskaja 
Osvoboditelnaja Armija 
(ROA), een organisatie 
die uiteindelijk bijna 1 
miljoen manschappen 
omvatte In feite ging het 
om een krijgsgroep voor 
propagandadoeleinden, 
het was geen gevechts
eenheid. De leden waren 
vooral actief m 
(dwang)arbeidersbatal
jons Op 28 januari 
1945 kwam de ROA on
der bevel van het naar 
onafhankelijkheid stre
vende Comité voor de 
Bevrijding van de Volke
ren van Rusland Deze 
'regering' onder de pa
raplu van Duitsland werd 
in november 1944 opge
richt Pas in de winter 
van 1944/45 nam de 
ROA deel aan gevechts
handelingen tegen het 
Rode Leger 

Het kan echter verkeren 
op 29 april 1945 be
vrijdde de 1 e ROAdivi
sie, samen met partiza
nen, Praag van de SSdi
visie die deze stad kort 
tevoren had bezet. 
De hoofdmacht van de 
ROA wilde zich uiteinde

kaart naar een ontwerp 
van Inez Fritschy, waar
van het origineel zich in 
het Deense PTTmuseum 
bevindt. 
F.SJ.G. H e r m s e 
Sittard 

VRAAGTEKENS BIJ 
(P0ST)ZEGELS[1] 
Over de zegels met de 

lijk overgeven aan het ^ 
Amerikaanse leger, dat ^ 
inmiddels delen van Tsje 2 
choslowakije bevrijd ï 
had. Vlassov en zijn "^ 
manschappen werden C'T^ 
door de Amerikanen aan v IO 
de Russen uitgeleverd. 
Op 12 augustus 1946 
werd Vlassov met een 
aantal van zijn gene



raols wegens hoogver
raad geëxecuteerd. 
R. O n d e r de Linden 
Soest 

VRAAGTEKENS BIJ 
(POST)ZEGELS [2] 
In de rubriek Lezerspost 
in het juninummer van 
'Philatelie' (pagina 413) 
heeft de heer F. van Pelt 
uit 's-Gravenhage het 
over twee problemen. 
De 'afwijkende' opdruk 
op de Belgische zegel 
van 2 centiem uit 1944 is 
zonder enige twijfel niet 
officieel. Soms wordt dit 
soort maakwerk ten on
rechte voorgesteld als 
'lokale bevrijdingsuitgif
ten'. 
De drie overige afge
beelde zegels zijn de 
laagste waarden van vijf 
in 1943 gedrukte zoge
heten Vlassov-zegels. In 
mijn documentatie heb ik 
daarover een uitvoerige 
bijdrage gevonden die in 
1993 in de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung is 
verschenen. 
R. v a n R o m p a y 
FRPS,L 
Brussel (België) 

Naschrift van redactie: 
Aan de documentatie die 
de heer Van Rompay ons 
toezond - twee artikelen 
van de hand van Karl F. 
Heide en F.E. Graf Kes
selstatt - kunnen we het 
volgende ontlenen. 
De drukopdracht voor 
deze zegels werd op 12 
juli 1943 door de Duit
sers verstrekt en paste in 
het kader van een gigan
tisch propaganda-offen-
sief. Doel van dit offen
sief was de buitenwereld, 
maar vooral de bezette 
Russen zelf ervan te 
overtuigen dat de Duit
sers het beste voor had
den met het door hen 
veroverde gebiedsdeel. 
In dat kader werd er -
zie ook de brief van de 
heer Onder de Linden -
zelfs een voorlopige Rus-

^ sische 'tegenregering' 
^ gecreëerd (de Duitsers 
~ trokken uiteraard zelf 
Z aan de touwtjes) met als 
~ voornaamste represen-
^ tont generaal Andrei 
^ Vlassov. Om de illusie 
;^ van een echt functione-
s rend bestuursapparaat 
^ zo groot mogelijk te ma-
2 ken, moesten er uiter-
= aard ook 'postzegels' ko-
— men, en dat waren de 

Cjjl zogenoemde Vlassov-ze-
v l '» gels waarvan de heer F. 

van Pelt er in het juni
nummer drie laat zien. 
De afgebeelde zegels 
hebben de volgende 

voorstellingen: 
50 k., donkergroen: 
bouw van een houten 
huis als voorbeeld van 
het constructieve werk 
van de 'tegenregering'; 
1 r., roodbruin: ploegen
de boer (propaganda-
symbool voor 'vrije Rus
sische boer met eigen 
grond'); 
2 r., donkerblauw: ge
zicht op Sloboda met het 
in Russische blokhut-stijl 
herbouwde gemeente
huis. 
Zoals de heer Van Rom
pay opmerkt werden er 
echter v//f Vlassov-zegels 
uitgebracht. De overige 
twee zegels stellen het 
volgende voor: 
4 r., violet: gezicht op 
Smolensk, hoofdstad van 
de 'tegenregering'; 
10 r., donkerbruin: per
spectieffoto van het mo-
deldorp Skrelevsjtsjina. 

Drie bedrijven in de Duit
se hoofdstad Berlijn pro
duceerden de zegels. De 
firma Max Lindacker ver
vaardigde de drukpla-
ten, Kunstdruckanstalt 
Sebastian Malz & Sohn 
drukte de zegels (in off
set) en Markenfaorik Ro
man Greulich perforeer
de de zegels en sneed de 
vellen schoon. 
De Vlassov-zegels wer
den overigens nooit pos
taal gebruikt, al zijn er 
wel gestempelde exem
plaren (ontwaard met 
dienststempels) bekend; 
dit zijn ongetwijfeld wel-
willendheidsstempelin-
gen of pogingen om de 
zegels nóg echter te laten 
lijken. 
Toch moet worden qe-
constoteerddatdeze-
gels - als een van Duitse 
zijde ten behoeve van 
een Russische 'tegenre
gering' voorgenomen 
Tiormale' emissie - in fei
te in de categorie 'Duitse 
bezettingszegels uit de 
Tweede Wereldoorlog' 
thuishoren. In de gere
nommeerde Michel-cata-
logus Deutschland Spe-

z/o/zijn de Vlassov-ze
gels daar echter niet te 
vinden. 

NOOIT MEER ZELF 
PLAKKEN [1] 
Dat eerstedagenvelop-
pen met ingang van 7 
oktober niet meer onge
frankeerd te koop zijn -
en FDC's dus niet meer 
door de verzamelaar zelf 
kunnen worden vervaar
digd - verdriet mij zeer 
en het doet me de wenk
brauwen fronsen. 
Immers: waarom kopen 
'zelfplakkers' een blanco 
envelop, en niet de bij 
hun vaste handelaar ver
krijgbare enveloppen 
compleet met zegels en 
stempel? Omdat ze hem 
zijn extraatje misgun
nen? Welnee. Ze doen 
dat omdat: 
a. ze bijzondere combi
naties willen maken als 
die mogelijkheid zich 
daartoe voordoet en 
b. ze zelf enveloppen 
willen verzenden naar 
relaties in binnen- en 
buitenland, zodat er echt 
gelopen eerstedagstuk-
ken ontstaan. Voor mij 
heeft zo'n echt gelopen 
poststuk meer waarde 
dan het onbeschreven 
exemplaar van de han
delaar, want dat be
schouw ik - althans filate-
lisch gezien - als infe
rieur maakwerk. 
Levert het nieuwe sys
teem de PTT werkelijk 
zo'n omvangrijke bezui
niging op? En kan PTT de 
kosten van deze dienst
verlening echt niet meer 
opbrengen? 
J . M . Soeters 
Leiden 

Naschrift redactie: 
De NVPH en PTT Filatelie 
hebben met elkaar afge
sproken dat de PTT - zo
als voorheen - nieuwe 
eerstedagenveloppen zal 
blijven stempelen. Die 
onbeschreven envelop
pen zijn uitsluitend ver
krijgbaar bij de handel 
en (gedurende drie 

maanden na verschij
ning) ook bij PTT Post Fi
latelie in Groningen. 
Voor de verzamelaar 
van onbeschreven enve
loppen is het voordeel 
dat de kwaliteit van de 
enveloppen zal toene
men (beter stempel, geen 
beschadigingen), een 
mogelijk nadeel bestaat 
uit de prijs (frankeer-
waarde plus f 2.25 of -
bij toeslagzegels - f 2.75 
voor de handling), die in 
sommige gevallen hoger 
(maar in andere ook 
weer lager) uit zal pak
ken - dat hangt uiteraard 
af van de prijzen die 
handelaren tot nu toe 
voor kant-en-klore eer
stedagenveloppen bere
kenden. 

Het zijn vooral de 'zelf-
plakkers' die ontevreden 
zullen zijn. Die kunnen 
niet langer tegen mini
male kosten - drie kwart
jes voor de envelop plus 
de frankeerwaarde van 
de zegels - hun couverts 
samenstellen. Ook de 
mogelijkheid tot het creë
ren van enveloppen 'op 
maat' (bijvoorbeeld een 
couvert met één zegel uit 
een serie die uit meerde
re zegels bestaat) ver
valt. En - misschien nog 
wel het belangrijkste be
zwaar - 'echt gelopen' 
eerstedagenveloppen 
(ook die naar buiten
landse relaties) behoren 
voortaan tot het verle
den. 
Toch is er geen sprake 
van een ramp. Diegenen 
die onbeschreven eerste
dagenveloppen verza
melen kunnen dat ge
woon blijven doen; ze 
worden er op korte ter
mijn financieel gezien al 
dan niet wat slechter 
van, maar ze waren tóch 
al aan gewend de teleur
stellendie verhouding die 
er tussen hun investering 
en de eventuele op
brengst van hun FDC-
collectie bestond en be
staat. 
Wat de zelfplakkers be
treft: waarom hechten 
die eigenlijk zo aan 
NVPH/PTT-enveloppen? 
Gezien het feit dat de 
NVPH alle moderne eer
stedagenveloppen voort
aan uitsluitend in onbe
schreven vorm catalogi
seert hebben zij van de 
handel niet veel heil te 
verwachten. Bovendien 
wijken de enveloppen 
die 'zelfplakkers' samen
stellen vaak af van de 
'standaardenvelop', zo
dat catalogisering vaak 
tóch al niet mogelijk 

was/is. En wat is er ei
genlijk tegen een no 
nonsense-eerstedagenve-
lop? Gewoon een blanco 
envelop met daarop een 
emissie, met een nor
maal, netjes geplaatst 
dagtekeningstempel dat 
de eerste dag van uitgifte 

• in beeld brengt? Als zo'n 
envelop dan ook nog 
eens normaal verzonden 
wordt is er - zo menen 
wij - sprake van een veel 
interessanter stuk dan 
een geautomatiseerd ge
fabriceerd eenheidspro
duct - hoe mooi dat er 
misschien ook moge uit
zien. 

NOOIT MEER ZELF 
PLAKKEN [2] 
De nieuwste stunt van 
PU en NVPH heeft be
trekking op het samen
stellen van eerstedagen
veloppen. Met ingang 
van 7 oktober kan dat 
niet meer op de oude, 
vertrouwde wijze. Vanaf 
dat moment kunnen we 
alleen nog maar een-
heidskaas consumeren. 
Reden: PTT vindt de hui
dige manier te duur. 
Ik was tot dusver gewend 
bij elke emissie drie en
veloppen te verzenden: 
één voor een oud-colle-
ga van mij, één voor een 
buitenlandse relatie en 
één voor mij zelf. Hier
aan komt nu een eind: 
zelf wil ik geen verzame
ling van ongeadresseer
de stukken en hoe de 
twee andere ontvangers 
zullen reageren weet ik 
nog niet. 

Het standpunt van de 
NVPH valt mij bijzonder 
tegen en van zaken doen 
met PTT Post heb ik mijn 
buik vol: eerst betalen en 
dan maanden wachten 
tot men in Groningen iets 
belieft te sturen. 
In 'Philatelie' van juni 
mocht ik hierover nog 
niets lezen; ik zie uw 
reactie graag tegemoet. 
G . W . Koppe 
Alphen aan den Rijn 

Naschrift redactie: 
We verwijzen u graag 
naar ons commentaar op 
de brief van de heer Soe
ters. Wat uw kritiek op 
de 'radiostilte' in ons 
blad betreft: pas op 5 
augustus - te laat om er 
nog iets aan te doen in 
ons juli/augustusnummer 
- werd de nieuwe NVPH-
PTT regeling inzake eer
stedagenveloppen offi
cieel bekend gemaakt. 
Vandaar dat we dit on
derwerp pas in dit num
mer konden aansnijden. 



QRIOCNHOF - POSTZCGEUMPORT heeft de afgelopen 
maanden zoveel nieuw materiaal binnengekregen dat onze 

klanten nog nauwelijks de winkel in kunnen. 
Nu de GOEDE TIJDEN weer definitief lijken te zijn aangebroken is de spanning weer terug in de filatelie. IVIet 
het aantrekken van de economie lijken ingedutte verzamelaars de postzegelverzameling weer uit de kast te 

halen om de schade van de afgelopen jaren in te halen. 

OE uRaac K10 ENORM oar RREOENHOF-POJTZEÖEUMPORT IICH EUEN HEEFT 
ORUKGEMnnKT UOOR II. 

Wegens de enorm succesvolle inzamelacties van de afgelopen tijd is de toevoer van met name de 
geïmporteerde kilowaar van de oude vertrouwde leveranciers van BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 

ongekend. 

If KRII6T NIET MTOMHTKCH OE NIEUmTE FOLOER! 
Laat BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT nü direct weten of u de spiksplinternieuwe kleurenfolder wenst te 

ontvangen. Dit is ook raadzaam wanneer u voorheen iets heeft besteld of afgehaald. 

KILOWAAR SELECT per 100 gram 
enkelzijdig kortgeknipte kilowaar 
KiLOWAAR GROOT per 250 gram 
grootformaat luxe samenstelling 
KiLOWAAR MISSIE vanaf 1 kilo 
eerlijke kilowaar met avontuur 
KiLOWAAR CAMPAIGN van 9 i<g 
verzegelde originele import 
KILOWAAR BALEN van 20 kg 
gegarandeerd spanning en avontuur 
LANDENSAMENSTELLINGEN 
vanaf 100 tot 50.000 verschillende 

MOTIEFSAMENSTELLINGEN 
vanaf 100 tot 10.000 verschillende 
RUIM 1.000 COLLECTIES & PARTIJEN 
zonder enige twijfel het allergrootste aanbod 
LUXE INSTEEKALBUMS EN TOEBEHOREN 
Leuchtturm en alle andere denkbare merken 
GROOTSTE VOORRAAD POSTFRIS 
nederland & overzee - west-europa & aanverwanten 
EERSTEDAGENVELOPPEN & POSTSTUKKEN ' 
enorme voorraad nog tegen originele uitgifteprijzen 
WONDER & AVONTUUR DOZEN 
voor ieder budget van ieder gewenst verzamelgebied 

SUfiERKaRTON UOOR MMR f 95,- INCLUSIEF. 
Om een beetje meer ruimte te krijgen ruimt BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT alle rondslingerende 

pestzegels op in een alles en iedereen overtreffende SUPERKARTON voor de prijs van ƒ 95,-
Alle nooit opgestookte verzamelingen, overgebleven nieuwtjes en allerhande verdwijnen in de 

allesovertreffende SUPERKARTON. Bovendien ontvangt u extra een gratis Waardecheque van ƒ 20,- in de 
SUPERKARTON voor korting op alle postzegels uit de nieuwe folder. 

DIT KAN ALLÉÉN BIJ BREDENHOF-POSTZEGELIIMPORT 
BELLEN - KIJKEN - PAS NA ONTVANGST MET DE ACCEPTGIRO BETALEN 

DF7F 
momano 

MOET 
ERUIT! 

VERZENDING DOOR HEEL NEDERLAND WEER MET DE SERVICE VAN PTT POST 

Bestellen kan telefonisch 010-4826725, per fax 010-4797065 of per post bij Bredenhof-Postzegelimport, 
Postbus 25326, 3001 HH Rotterdam. U kunt nartuurlijk ook de grootste Postzegelwinkel van Nederland aan 

de BOVENSTRAAT 286-a, te Rotterdam-IJsselmonde bezoeken. 
Vraag de gratis routebeschrijving met plattegrond vandaag nog even aan. Bel 010-4826725 

BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM-IJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 - Fax 4797065 - Giro 5834 - Op maandag gesloten ■ 
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 



XiX 
Q B 

AUTOMAATBOEKJES 9

Prijslijst 
automaatboekjes gratis 
op aanvraag. 

9 a normaal 
9 aF normaal 
9 b normaal 
9 cF normaal 
9 d normaal 
9 dF normaal 
9 e normaal 
9 eF normaal 
9 f normaal 
9 fF normaal 
9 g normaal 
9 gF normaal 
9 h normaal 
9 tiF normaal 

18

10

150

66

125

95

90

125

135

1 3 5 

38,

3 8 

2 0 

12,

SERIE POSTFRIS 
Telblok 25,-
Telblok 28,-
Telblok 250,-
Telblok 98,-
Telblok 165,-
Telblok 125,-
Telblok 120,-
Telblok 260,-
Telblok 185,-
Telblok 180,-
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 

60,

65,

30,

15,

J.H. ACKERMANN  Rosendael 2 1121 HH Landsmeer tel. 0204823966 

J.J. DE BRUIN VEILINGEN 
organiseert regelmatig postzegelveilingen in 
de Magneet te Bilthoven 

Nadere informatie en gratis catalogus: 
J.J. de Bruin veilingen, W. v. Mechelenstr. 15, 3817 BB 
Amersfoort. Tel. 0334632342. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistisclie benodigdlieden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
O n z e winke l Is dage l i j ks g e o p e n d van 9 .00 17 .30 uur, 
m a a n d a g s v a n 1 3 . 3 0  1 7 . 3 0 uur, d o n d e r d a g s k o o p a v o n d . 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR... ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: & 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld^" 

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

-''::,:,'Z,'^>^''^'-^"^^'" 
o f 

o p e n i n g s t i j d e n : maëindag  vrïjdêig 1 3 . 0 0  1 8 . 0 0 uur, 
—  " "** 1 7 . 0 0 uur, donderdf igavoncl 1 9.0_0  *•" " " za terdag 1 O.Oi ■ 21„.00 uur 

voor al uw filatelistische wensen 
inkoopverkoopabonnementenmancolijstservice 

specialisatie N.O.R.IndonesiëO.Eur. 
interessante prijsstelling 

Postbus 148 • 3350 AC Papendrectit • Tel. 0786153386 

S76 

ienhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

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

KIENHORST 
erstraat 9 

4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 0 7 6  5200105 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kllowaar en 

modeltreinen 

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Deze maand kunt u nog inleveren voor onze 
veiling van 15 november a.s. 
Azië brengt bij ons al jaren topprijzen op, 
maar ook allerlei andere gebieden scoren 
uitstekend. 

ÉNKELE OPBRENGSTEN VAN ONZE f 

MEIVEIUNG 

ƒ 350- f 1.250,- J 1.050,-
(zonder gom!) 

f 1.500,-

Azië is (nu nog?) zeer sterk, dus nu verkopen 
lijkt in ieder geval een goed advies. 
Rijnmond is dan voor u het aangewezen 
adres! 

Westewagenstraat 60,3011 AT Rotterdam 
Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam 
Tel. 010-213 09 86, Fax: 010-21317 30 



30e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 

12 t/m 15 november 1997 

Mit Flug Post 
Vla StuttgrartConstanz 

■mm. 

WitlffpttfjiostlitfSiri 
PflstsBi! limlm 

Herrn 
Ernst Völker 

BASEL 1 

Deze prachtige luchtposfbrlef, een van de grootste 
zeldzaamt)eden uit de Inflatletijd, treft u aan In ons 

veilingaanbod van tiet Duitse Rijk 

Van 12 tot 15 november 1997 is Hamburg weer de 
ontmoetingsplaats voor onze nationale en internatio
nale l<lantenl<ring, Ooic voor onze dertigste postzegel
veiling zijn ons weer honderden schiitterende collecties 
uit nagenoeg alle gebieden van de filatelie ter veiling 
toevertrouwd. Daaronder bevinden zich verscheidene 
speciale collecties van zeer hoge kwaliteit, o.a. op 
het gebied van de Oude Duitse Staten, het Duitse Rljl<, 
Duitse l<oloniën en postlcantoren in het buitenland, 
Duitsland, Zwitserland en Europa, en bovendien uiterst 
fraaie en zeldame losse exemplaren. Een van de 
hoogtepunten van onze herfstveiling zal de liquidatie 
van de magnifieice Memelverzameling van de expert 
dr. Petersen zijn. 

Onze veilingcatalogus verschijnt midden 
oktober. U kunt nu al uw gratis exemplaar 

reserveren  per brief, telefoon of fax. 

BESTELBON voor: 

i ^ Veilingcatalogus herfst 1997 
Q Informatiebrochure 
Q Inzendformulieren 

N n n m 

X 
i 
É. 

Adres 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 
Tai. +494023 34 3536 • Fax H494023 04 45 

NEDERLANDAUTOMAATBOEKJES 
1H 
2H 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6fFq 
8a 
8aF 

8 , 
12,50 
8 , 

140,— 
4 0 , 

40,— 
8 , 

50,— 
11,— 
12,50 

8b 1 2 , 

8bF 22,50 
8c 4 5 , 

8cF 47,50 
9a 22,50 
9aF 11 ,— 
9cF 6 0 , 

9d 125,— 
9dF 8 5 , 

9eF 125,— 

9fF 125,— 
9g 3 5 , 

9gF 3 5 , 

9h 2 0 , 

9hF 8 , 

10a 10,— 
lOaF 12,50 
lObF 18,— 
11a 1 8 , 

11b 22,50 

PTTJAARSETS NEDERLAND 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

111/2 X 
111/2 0 
112x 
113/5 X 
1150 
116XX 
116x 
1160 
117/20 X 
121/2 XX 
122 XX 
121/2 X 
123/38 0 
123 XX 
125 XX 
126 XX 
127 XX 
128 XX 
130 XX 
131 XX 
131 X 
131 0 
132 XX 
133 XX 
134 X 
135 XX 
136 X 
137 XX 
138 XX 
139/40 x> 
139/40 X 
141/2 XX 
141/2 X 
143/6 X 
143/6 0 
147 XX 
147 X 
147 0 
149 X 

4 5 , 

2 5 , 

17,50 
3 0 , 

3 0 , 

27,50 
30,— 

8 5 , 

75,— 
4 5 , 

1 0 0 , 

1 0 0 , 

1 1 5 , 
5 5 , 

7 0 , 

1 0 0 , 

2 5 0 , 

1 2 5 , 

1 1 0 , 

6 5 , 

6 , 
1 5 , 

3 0 , 
3 5 , 

8 , 

8 , 
1 5 0 , 

5 0 , 

1 0 , 
8 5 , 

2 1 0 , 

90,— 
2 2 5 , 

3 0 0 , 

6 7 5 , 

975,— 
3 7 5 , 

150,— 
1 8 0 , 

90,— 
1 2 5 , 

2 0 0 , 

1 5 0 , 

70,— 
3 0 , 

1 2 , 

1984 3 5 , 

1985 37,50 
1986 42,50 
1987 5 5 , 

1988 45,— 
1989 4 5 , 

1990 5 5 , 

1991 5 0 , 

1992 6 0 , 

1993 60,— 
1994 72,50 
1995 62,50 
1996 7 5 , 

12 
13 
14a 
14b 
29 
30 
31 
32 
35 
36 

22,50 
32,50 
10,— 
1 0 , 

6.— 
6 , 

8 , 

8 , 
9 , 

7,50 

37 2 0 , 

38 8,50 
39 7,50 
40 7,25 
41 7,50 
42 15,— 
45 9 , 

46 9 , 

48 9 , 

49 9,— 

1JAARSETS DUITSLAND 
1 (met zwartdruk) 

1976 
1979 
1980 
1981 

BUNDESREP. DUITSLAND (Miche 
149 0 7,50 
150 XX 60,— 
15Cx 3 0 , 

1500 2 5 , 

151 x 1 6 , 

151 0 2 5 , 
152 XX 30,— 
152 X 1 2 , 

152 0 10,— 
153/4 X 32,50 
153/4 0 50,— 
155 XX 3 5 , 

155x 17,50 
155 0 12,50 
156/9X 100,— 
156/9 0 140,— 
160 XX 14,— 
160x 5 , 

160O 4,— 
161 XX 8 0 , 

161 X 37,50 
161 0 30,— 
162 XX 30,— 
162 X 1 5 , 

162 0 7,— 
163 XX 5 0 , 

163x 27,50 
164 XX 3 5 , 

164 X 15,— 
164 0 10,— 
165 XX 9,— 
166 XX 80,— 
166x 3 5 , 

166 0 3 5 , 
167/70 X 6 0 , 

167/70 0 6 0 , 

168 0 10,— 
169 0 12,— 
170 0 4 0 , 

171/2 X 45,— 
171 0 3 5 , 

172 0 40,— 
173/6 XX 1 5 5 , 

173/6X 66,— 
173/6 0 1 1 5 , 
176 0 100,— 
177/96 XX 5 0 0 , 

177/96 X 250,— 
177/96 0 3 5 , 
Fluorzegels, 
8 st , XX 145,— 
187 XX 25,— 
189 XX 4 0 0 , 

190 XX 90,— 
191 XX 3 0 , 

193 XX 30,— 
197 X 9 , 

197 0 5,— 
199 XX 1 5 , 

199 X 7,50 
199 0 6,50 
200/3 XX 95,— 
200/3 X 4 5 , 

200/3 0 70,— 
204 XX 9,— 
205/8 XX 65,— 
209 XX 9 , 

210 XX 32,50 
211 XX 2 0 , 

212/3 X 8,— 
214 XX 17,50 
215 XX 7,50 
216 XX 17,50 
217/8 XX 3 0 , 

219 XX 19,— 
220 XX 7,50 
221 XX 7,50 
227 XX 13,50 

229 XX 
230 XX 
232/3 XX 
235/6 XX 
237 XX 
241/2 XX 
243/6 XX 
250/1 XX 
259/65 XX 
259/65 X 
268/9 XX 
270/3 XX 
286/7 XX 
295/6 XX 
297/00 XX 
302/6 XX 
315/9 XX 
Blok 2 XX 
322/5 XX 
347/62Yx> 
431/8 XX 
Blok 3 XX 
454/61 XX 
489/03 XX 
506/10 XX 
612/5 XX 
Blok 8 XX 
742/5 XX 
754/7 XX 
782/5 XX 
800/3 XX 
836/9 XX 
882/5 XX 
913/20 XX 
929/32 XX 
943/5 XX 
964/7 XX 
1006/8 XX 
1040/3 XX 

67,60 
72,50 
7 5 , 

70,— 

1982 87,50 
1983 97,50 
1984 225,— 
1985 1 2 0 , 

nrs.) 
6,— 

17,50 
17,50 
1 5 , 
5,50 

1 5 , 
35,— 

7,50 
70,— 
3 5 , 

8,— 
3 5 , 

8 , 
5,— 

1 4 , 
27,50 
3 5 , 

45,— 
6,50 

12,— 
1 0 , 
12,50 
7,50 

25,— 
1 9 , 
5,50 
9 , 

5,— 
12,50 
6,— 

1 0 , 
7,50 
6 , 

11,— 
6 , 

6,— 
5,50 
6,— 
6 , 

1059/62 XX 6 , 

1090/3 XX 7,50 
1108/11 XX 6,— 
1123/6 XX 6,50 
1134/8 XX 1 9 , 

1139/43 XX 17,50 
1150/3 XX 7,50 
Blok 18 XX 8,— 
1168/71 XX 9,— 
1188/91 XX 8,50 
1202/5 XX 9,50 
1206/8 XX 8,50 
Blok 19 XX 6,50 
1225/8 XX 9,50 
1238/9 XX 6 , 

1242/5 XX 11 ,— 
1248/9 XX 5 , 

1259/62 XX 8,50 
1274/7 XX 1 0 , 

Blok20xx 7,50 
1295/8 XX 8 , 

1310/1 XX 7,50 
1315/8 XX 1 1 , 

1333/6 XX 9,50 
1353/5 XX 8,50 
1379/81 XX 8,50 
1383/6 XX 7,50 
1390/3 XX 14,— 
1408/9 XX 9 , 

1427/8 XX 10,— 
1437/9 XX 8,50 
1449/50 XX 10,— 
1466/8 XX 1 2 , 

Blok 21 XX 32,50 

ovengenrs vanaf 
50 cent per DM, 
mits voorradig 

BERLIJN (Michelnrs.) 
1/20 xK 
lOxx 
17 xK 
18 X 
19 xK 
20 xK 

285,— 
3 5 , 

50,— 
6 5 , 

60,— 
6 5 , 

21/34 xK 1000,— 
27xxK 
34 X 
50 X 
53 XX 
53 X 
54 X 
57 X 
58 X 
59 X 
60 X 
57/60 0 
64/7 X 
66 X 
67 XX 
64/7 0 
71 0 
72/3 X 
73 0 
85 X 
85 0 

2 2 6 , 

225,— 
1 5 , 
35,— 

9 , 

27,50 
1 5 , 

3 5 , 

1 5 0 , 

9 5 , 
50,— 

125,

4 0 , 

2 5 0 , 

55,— 
6 0 , 
95,— 

1 0 0 , 

37,50 
5 0 , 

86 0 26,— 
87 0 4 6 , 

101/5 X 60,— 
103x 6 , 

104 X 10,— 
105x 4 0 , 

101/5 0 65,— 
110/10 4 0 , 

113 XX 100,— 
113 X 40,— 
116 XX 15,— 
116 0 7 , 

1190 7 , 
121/3 XX 210,— 
121/3 X 9 0 , 
124 X 9,— 
124 0 5 , 

126/7 XX 14,— 
128 0 27,50 
129/30 X 4,— 
129/30 0 1 0 , 

135 XX 16,— 
138/9 X 6 , 

138/9 0 8,50 
167XX 11,— 
163/72 XX 16,— 
186 XX 14,— 

199/13 XX 16,— 
218/29 XX 7,50 
242/9 XX 12,— 
254/65 XX 7,50 
286/90 XX 12,— 
330/7 XX 5,50 
359/70 XX 17,50 
393/6 XX 9 , 

402/11 XX 2 1 , — 
427/33 XX 17,50 
435/8 XX 6,50 
442/5 XX 6,— 
446/51 XX 8,— 
Blok 4 XX 6,— 
459/62 XX 6,— 
468/71 XX 5,50 
473/6 XX 5,50 
483/7 XX 8,50 
488/91 XX 10,— 
494/07 XX 35,— 
510/3 XX 4,50 
517/20 XX 5,50 
532/40 XX 1 5 , 

544/7 XX 5,50 
552/5 XX 6 , 

556/9 XX 4,50 
663/6 XX 4,75 

573/6 XX 
582/6 XX 
592/5 XX 
603/6 XX 
607/10 XX 
617/20 XX 
621/3 XX 
629/32 XX 
641/4 XX 
650/3 XX 
660/3 XX 
668/72 XX 
673/7 XX 
680/3 XX 
685/7 XX 
689/92 XX 
694/7 XX 
698/9 XX 
703/6 XX 
708/11 XX 
712/5 XX 
716/8 XX 
724/7 XX 
732/3 XX 
735/8 XX 
744/7 XX 
Blok 8 XX 

4,75 
1 5 , 
6,50 
6 , 
7,50 
7,60 
5,— 
7,50 
7,— 
7,50 
7,50 

27,50 
17,50 
1 0 , 

6,— 
1 0 , 

12,— 
7,— 

1 2 , 

10,— 
1 2 , 
10,— 
16,50 
6,50 

13,50 
12,— 
7 50 

777/8 XX 7,50 
780/3 XX 1 0 , 

789/92 XX 9,50 
793/6 XX 1 0 , 

798/9 XX 10,— 
801/3 XX 9 , 

807/10 XX 12,— 
814/5 XX 5,50 
818/21 XX 9,50 
824/8 XX 22,50 
830 XX 14,— 
834/5 XX 1 0 , 

838/41 XX 16,— 
844/5 XX 1 1 , 

848/9 XX 15,— 
852/4 XX 1 5 , 

864/5 XX 15,— 
868/71 XX 17,50 
875 XX 6,50 
876/8 XX 1 5 , 

ovenge nrs vanaf 
50 cent per DM, 
mits voonadig 

SAARGEBIED (Michelnrs.) | 
2 l x 
12a l x 
27 X 
28 X 
29 X 
30 xK 
31 X 

1 5 , 

5 , 

3 5 , 

135,— 
250,— 

1900, 

3 0 0 , 

53 1 X kop

staand 
66 0 
67 X 
67 0 
68 X 
69 X 
79 X 

1 5 0 , 

1 5 , 

1 5 , 

3 0 , 

17,50 
5 0 , 

5,— 

xx=postfris zp l , x= 
Zolang 

VAN 27 T 
TE 

1 

de voorra 

/M 28 SEP 
ARNHEM E 

N 
La< 

n 

80 X 5,50 
81 X 15,— 
82 X 17,50 
83 0 45,— 
93 X 13,50 
102/3X 3 0 , 

116 0 12,50 
122/5 X 7 0 , 

126/7 X 1 2 , 

144/50 2 4 0 , 

151/7 X 3 5 0 , 

151 XX 6 0 , 

152 XX 6 0 , 

153 XX 7 5 , 

154 XX 8 0 , 

ong mpl,o=gebr, K 
ad strekt Porto extra 
vooruitbetaling na on 

Geopend van wo 

TEMIEfl ZIJN WIJ MET 
N VAN 10 T/M 12 OK 

T E 
an van IVIeerd« 
ussen Metrop 

Telefoon: 

155 XX 90,— 
167 XX 450,— 
158/9X 65,— 
161/7 X 3 9 0 , 

171/7 X 1 6 0 , 

195/8X 37,50 
196/8 0 5 0 , 

199/05 X 1 1 0 , 

Blok 1/2 X 9 5 0 , 

260/1 XX 7,50 
262/3 XX 9 , 

264 XX 8,50 
267/71 XX 1 6 5 , 

289 XX 5 0 , 

290 XX 1 2 , 

291 XX 
292 X 
293/5 XX 
296 0 
297/8 X 
299/03 X 
304 XX 
306 0 
309/13 X 
314/5 XX 
338/40 XX 
349 XX 
350 XX 
351/3 XX 
365/7 XX 

1 1 0 , 

25,— 
30,— 
10,— 

1 5 0 , 

5 0 , 

37,50 
7,— 

4 5 , 

1 2 , 

22,50 
6 , 

4,— 
6 , 

3,50 

380/99 XX 3 5 , 

409/28XX 8 5 , 

Dienst 
10 XX 70,— 
10 X 3 5 , 

11x 5 0 , 

12/5 x 25,— 
16/21 X 60,— 
22/32 0 27,50 
33/44 X 75,— 

ovenge nrs vanaf 
50 cent per DM, 
mits voonadig 

= KEUR Alle zegels pnma kwaliteit Volle garantie echtheid 
tot ƒ 2 5 0 - Betaling postgiro 4417973 Onbekende klanten 
vangst van nota Teruggaverecht 
ensdag t/m zaterdag 10 00-18 OC 

7 dagen 
uur 

EEN STAND AANWEZIG OP TENTOONSTELLING "GLOBE-POST 100" 
TOIER OP DE "DAG VAN DE POSTZEGEL" TE ROTTERDAM. 

R P H 1 L A 
ïrvoort 39, 2517 AD Den Haag 
ole en Anna Paulownastraat) 
070-3635080/3203155 
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F f) f 7 f F f 9 9 8 

1. Frankrijk, inkleur 
Adviesprijs/ 38,50 

1 bis, Monaco, Andorra etc, in kleur 
Adviesprijs ƒ 24,— 

3. West-Europa in 2 delen 
Adviesprijs ƒ 130,— 

^f 105,-
7. Overzee (0-Z) in 2 delen 

Adviesprijs ƒ 120,— 

^f 95,-
B E S T E L N U ! 

Schrijf, bel, fax of stuur een E-mailtje en u ontvangt 
de catalogi franco thuis. 

Betaling na ontvangst van factuur 
(portobijdrage van 5,- bij bestellingen onder 100,-) 

• * * * 
groot- en detailhandel 
in postzegels en munten • EURQPOST"DEDIEZE" 

-^^I^^^^^^Nieuwstraa t 8 tel. 073-6132157 
JL- J L 5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 

E-Mail: europost@euronet.nl 

Openingstijden: dinsdag t /m vrijdag 9.30-17.45 uur 
zaterdag 9.30-17.00 uur 

Europa van 1845 tot 1945! GRATIS PRIJSLIJSTEN! 
Alb2inië 
Batlische Staten 
België 
Bulgarije 
Duitsland 
Frankrijk 

Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 

Portugal 
Roemenië 
Rusland 
Scandinavië 
Tsjecho Slowakije 
Zwitserland 

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

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

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

BEZOEK ' ' F I L A ' 9 7 ' ' 
iNTERNATIOIVALl 

POSTZEGEL- EN MUIVTEIVBI 

OP 3 0 EN 2 1 SEPTEMBER 
1 9 9 7 

telkens van 10 tot 18 uur in het 
BOUWCENTRUM (zaal 4) te Antwerpen, 
Jan van Rijswijcklaan 191. 
140 stands uit België, Nederland, 
Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk. 
Meer dan 4300 m^ postzegels, 
munten, telekaarten, literatuur, 
documenten, benodigdheden. 
Bijzondere stand en datumstempel 
van de Belgische en Luxemburgse 
Posterijen. 

Een organisatie van N.I.RA. 
129 Camotstraat, B-2060 Antwerpen 
Tel. 32-^236.46.25 - Fax 32-3-235.39.74 

mailto:europost@euronet.nl


PACIFIC 9 7 WAS EEN GROOTSE SHOW 
Handel speelde belangrijke rol op wereldtentoonstelling 
H.W.M. HOPMAN, ALPHEN AAN DEN RIJN 

De filatelistische wereidtententoonstelfing Padfu 97, die van 

29 mei tot en met 8 juni in San Francisco werd gehouden, was 

een grootse show. In het Moscone-centrum, een gloednieuw 

expositiecentrum dat is genoemd naar oud-burgemeester 

George R. Moscone, was ruim veertigduizend vierkante 

meter vloeroppervlak beschikbaar. De ca 4.500 kaders namen 

temidden daarvan slechts een bescheiden plaats in. 

H et leeuwendeel van Pa-
üfic 97 stond in het te
ken van de handel. Dat 
blijkt wel uit de nuchte
re cijfers: zo'n 230 post
zegelhandelaren uit de 
gehele wereld waren 

present, samen met 125 post-
administraties. De Nederland
se PTT was niet aanwezig in 
dit 'handelsgedeelte' van Paci
fic 97; jammer, want met de 
op dat moment net versche
nen Marshallhulp-zegels zou
den we een mooie binnenko
mer hebben gehad. 

FILATELISTISCHE TREKKERS 
De filatelistische dienst van de 
United States Postal Service had 
er veel werk van gemaakt: een 
'postkantoor' met zestien lo
ketten en daarnaast een apar
te stempelafdeling waar de ne
gen verschillende bijzondere 
stempels konden worden ver
kregen. Dat wil zeggen: diege
nen die het er voor over had
den om heel lang in de rij te 
gaan staan. Maar velen deden 
dat, alle negen dagen dat Paci
fic 97 open was. 
De trekkers waren natuurlijk 
de twee herdenkingsvelletjes 
van Benjamin Franklin (50 c.) 
en George Washington (60 c.) 
die tijdens de opening werden 
uitgegeven, terwijl enkele 
maanden eerder al de (eer
ste) driehoekige postzegels 
van de Verenigde Staten het 
licht hadden gezien. 

HONDERDEN VERGADERINGEN 
Maar dat waren nog lang niet 
alle activiteiten van Pacific 971 
Verdeeld over negen dagen 
waren er ca 350 bijeenkom
sten belegd door alle mogelij
ke filatelistische verenigingen 
en studiegroepen, gewijd aan 
allerlei onderwerpen. Kort
om, het geheel bruiste van ac
tiviteiten. Zo'n 125 duizend 
bezoekers maakten gebruik 
van het feit dat de toegang 

Een opmerkelijke noviteit - althans voor 
de Amerikaanse posterijen - was de uit-

§ifte van twee driehoekszegels van 
2 cent 

gratis was en stelden het al 
evenzeer op prijs dat de werk-
catalogus kosteloos kon wor
den meegenomen. 

KADERS TOCH OOK IN TREK 
Ondanks het feit dat het ac
cent op de handel lag waren 
er dagelijks toch vele bezoe
kers die een kijkje namen bij 
de - overigens in onaanzienlij
ke rijen opgestelde - kaders. 
Alle klassen waren er vertegen
woordigd, met traditionele fila
telie en pos^eschiedenis als uit
schieters (163, respectievelijk 
142 inzendingen), die samen 
meer dan 2.600 kaders hadden. 
Thematische inzendingen wa
ren er minder, slechts 78, met 
bijna 500 kaders. Het aantal Re-
vemiecollecües bleek iets te zijn 
gestegen: nu 25 inzendingen 
met 160 kaders. 
Teleurstellend was de inbreng 
van de jeugd. Slechts 62 inzen
dingen met 215 kaders (en 
geen enkele uit Nederland!). 
Het was dus niet zo vreemd 
dat op de ruim zestig deelne
mende landen een beroep 
werd gedaan de jeugd tot 
deelname aan te sporen. 
Hoe dan ook, Pacific 97 was 
een filatelistisch hoogtepunt. 
Door de veelheid aan activitei
ten was er in San Francisco 
voor elk wat wils! 

BEKRONINGEN 
De Nederlandse inbreng op 
het tentoonstellingsgedeelte 
van Pacific 97 bestond uit ne
gen inzendingen, plus drie 

Het gloednieuwe Moscone Center in San Francisco bood onderdak aan Pacific 97 
(foto' H W . M Hopman, Alphen aan den Rijn) 

PTT Post was op Pacific 97 niet aanwezig, wel een aantal NedeHandse handelaren. 
Hier de stand van J.A.J. van Dijk en C Opscholtens 

Ouderwetse postzegelkwaliteit de twee souvenirvelletjes van Pacific 97, gebaseerd op ^ 
de 150 jaar geleden verschenen nummers 1 en 2 van de Verenigde Staten 

deelnemingen aan de litera
tuurklasse. De resultaten wa
ren als volgt (tussen haakjes 
staan de klasse en de behaal
de punten): 

Groot goud: 
M. Plantinga, 'Turkije' (traditioneel, 95) 
en W.E J. van den Bold, 'Mijn naam is 
auto' (thematisch, 95) 

Groot verguld zilver: 
J.L. Klein, T'sjechoslowakije' (traditioneel, 
88) en M. Verkuil, 'Dutch Airlines' (lucht
post, 85) 

Verguld zilver: 
D van de V^ateren, 'Nepal ' (traditioneel. 

82) en D. Speksnijder, 'Columbus' (the- °° 
matisch, 82). ^ 

Groot zilver: °-
t M.A. Grondel, 'Transvaal' (postwaar- J^ 
den, 78) en J.G. Fidder, 'Antarctica' (the- „ 
matisch, 76). 3 

Zilver: 
J. Stolk, 'Zuid-West Afr ika' (postwoar-
den, 73), D. van de Wateren, 'Nepal , 
postwaarden' (literatuur, 74) en J.G.E. 
Petersen, 'Posthistorie Hilversum' (litera
tuur, 72) 

Brons: 
A van der Flier, 'Filatelie van A tot Z' (li
teratuur, 62). 
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MCIHC 97VERSIEVIGDE 
CONIACIEN y^EDBOAND 
Eervolk ondmcheidin^ voor hMm oveme 
H.W.M. HOPMAN, ALPHEN AAN OEN RIJN 

'Nederland en gebieden' wordt niet alleen in Nederland verzameld  ook voor filatelisten 

buiten onze landsgrenzen is het een interessant verzamelgebied. Sterker nog: er bestaan 

buiten Nederland verenigingen die verrassend actief zijn bij het bestuderen van en het 

publiceren over de vaderlandse filatelie. 

werd aangegrepen om een 
bundel artikelen te publice
ren. Alle achttien artikelen 
noemen voert te ver; ik volsta 
met de volgende trefwoorden: 
de zegel van 2V2 ets in het 
typeVan Krimpen; de Ko
ninklijke PaketvaartMaat
schappij; Nederlandse recla
mestempels; Nederlandse fis
cale zegels voor visvergunnin
gen; de vredeszegel van 1933 
en de Zomerzegels van 1941 
en 1942. 

Publicatie op Pacific 97 
Niet alleen geijkte jubilea 
grijpt de NPC aan voor het uit
brengen van een publicatie. 
In feite probeert men bij elke 
geschikte gelegenheid aan
dacht voor de vereniging te 
vragen. Dus werd tijdens Paa
fic 97, ter markering van het 
27V2jarig bestaan in juni 
1997, opnieuw een bundel ar

Tijdens de internationale ten
toonstelling Pacific 97, die van 
29 mei tot en met 8 juni in 
San Francisco (Verenigde Sta
ten) werd gehouden, werd 
een groot aantal bijeenkom
sten belegd van allerlei gespe
cialiseerde verenigingen en 
studiegroepen. Twee van die 
bijeenkomsten werden belegd 
door verzamelaarsgroepen 
die zich bezighouden met Ne
derland en Overzeese Ge
biedsdelen: de Netherlands Phi
latelists ofCalifirmia en de Ame
rican Society for Netherlands Phi
lately. 

THE NETHERLANDS PHILATELISTS 
OF CALIFORNIA 

De Pflo^ebijeenkomst die 
door de Netherlands Philatelists 
of California (NPC) was geor
ganiseerd, werd gehouden op 
1 juni. De NPC is een betrek
kelijk kleine, maar bijzonder 
actieve groep van filatelisten, 
deels van Nederlandse af
komst. De NPC had gevraagd 
of er een Bondsvertegenwoor
diger bij hun bijeenkomst 
aanwezig zou kunnen zijn. Dat 
was eenvoudig te realiseren, 
omdat ik als Nederlandse 
commissaris naar Pacific was 

■ uitgezonden. Voor de atten
te ties die ik namens de Bond en 
— PTT Post kon presenteren was 
Z. men bijzonder erkentelijk. De 
^ president van de NPC, George 
^ Vandenberg, zei dat de vereni
^ ging zich door de aandacht 
!̂  van de Bond extra gestimu
S leerd voelde. 

>— 
2 Interessante aspecten 
* De bijeenkomst had een infor

meel karakter, maar het viel 
COfl op dat het toch lukte om in 
wWw kort bestek en met geïmprovi

seerde middelen de aandacht 
te vragen voor een aantal inte
ressante aspecten van de Ne
derlandse filatelie! Er waren 

korte inleidingen over lucht
post, plaatfouten en vroege 
uitgiften. 
Verder werd een nieuwe pu
blicatie gepresenteerd: de 
vierde editie van een geïllus
treerde filatelistische woor
denlijst NederlandsEngels, 
DutchEnglish Philatelic Glossary 
genaamd. Het gaat om een 
goed gedocumenteerd, voor 
Amerikanen onmisbaar en 
ook duidelijk hulpmiddel bij 
het doorgronden van Neder
landse filatelistische termen. 

Emissie 1872/lustrumboekje 
Maar dat bleek nog lang niet 
alles. Sinds december 1969, 
toen de vereniging  toen nog 
Netherlands & Colonies Philate
lists of Northern California ge
noemd  werd opgericht, za
gen nog vijf andere publica
ties het licht! 
De eerste uit die reeks ver
scheen al na vijfjaar, in 1974. 
Dat was een geïllustreerde stu
die van de Emissie 1872 (ko
ning Willem lil) met daarin 
informatie over alle denkbare 
bijzonderheden, zoals uitgifte
data, posttarieven, aantallen 
uitgegeven postzegels, perfo
raties, variëteiten, de meest 
voorkomende afstempelin
gen, gebruikte papiersoorten, 
proeven, drukafwijkingen en 
literatuurverwijzingen. En dat 
alles dan op dertig bladzijden 
op A4formaat  voer voor spe
cialisten! 
Het tweede lustrum van de 
NPC, in 1979, werd herdacht 
met een veertig pagina's tel
lend boekje op A4formaat 
met daarin tien artikelen, 
sommige oorspronkelijk, an
dere als herdruk. Tot de be
handelde onderwerpen be
hoorden de weldadigheidsze
gels van Nederland; de (onbe
stelbare) brieven van Simon 
de Brienne, postmeester van 
stadhouder Willem III (in 

George Vandenberg, president van de Netherlands Philatelists of California, vraagt 
aandacht voor de luchtpostinzending van het (Nederlandse) lid van de vereniging, de 
heer Ties Verkuil, op Pacific 97 

1926 aan het PTT Museum ge
schonken) ; NederlandsIndi
sche Zeebriefmail (Chinese 
briefWisselingg tussen Riouw 
en Rembang, 1850); de lange 
en korte breukstreep van de 
portzegels van Nederland 
(1881 en 1894), Nederlands
Indië (1908), Curasao (1892) 
en Suriname (1892). Het gaat 
niet om diepgravende studies, 
maar wel om uitstekende 
hulpmiddelen voor de filate
list. 

JubUeumpublicaties 
In 1991  de naam van de ver
eniging was inmiddels in de 
huidige omgezet  werd een 
hoofdzakelijk door de leden 
geschreven bundel artikelen 
uitgegeven. Opvallend was dat 
men dat deed om het 22V2tJa
rig bestaan te vieren! Een 
greep uit de onderwerpen: de 
Nederlandse zegels van 22V2 
cent; Poko's; een korte samen
vatting van Kortewegs geschie
denis van de Nederlandse dis
tributiekantoren en de Neder
landse omzetbelastingzegels 
(revenues). 
Ook het zilveren jubileum 

tikelen van en voor de leden 
samengesteld. De publicatie 
omvat circa honderd bladzij
den met veel kleurenafbeel
dingen. Ook nu weer een 
keur aan artikelen, waarvan ik | 
de volgende onderwerpen wil 
memoreren: de zegel van 
27'/2cent in het typeVeth 

George Vandenberg {Netherlands Phila
telists of California, links) bewondert de | 
Bondsdas die hij zojuist uit handen van 
Bondssecretaris H.Vv.M. Hopman heeft 
ontvangen 



De uitgever van het ASNP-orgaan The Netherlands Philatelist, Hans Kremer (midden), 
en de voorzitter von de American Society for Netherlands Philately, Honspoul Hoger 
(rechts), zijn blij verrast met de toekenning van de Van der Willigen-medaille door 
Bondssecretaris H.W M. Hopman (links) 

(1928); de 'kiosk-perfins' 
(1895-1940); afwijkingen op 
Nederlandse postzegels; de in
vloed van het Nederlands op 
de Meter Stamps van Indonesië 
en variaties van gewone post
zegels. 
Ook werden alle vorige publi
caties opnieuw uitgegeven.* 
Dat een betrekkelijk kleine 
vereniging al sinds haar op
richting bijzonder actiefis - en 
dan vooral op het vlak van de 
ware filatelie - is bewonderens
waardig. Het zijn de leden-zelf 
die deze activiteiten schragen 

en ook financieel mogelijk 
maken. 

THE AMERICAN SOCIETY FOR 
NETHERLANDS PHILATELY 

De American Society for Nether
lands Philately (ASNP) is een 
landelijke vereniging, waarbij 
de hiervoor genoemde 
Netherlands Philatelists of Ca
lifornia is aangesloten. 

Verrassende gebeurtenis 
De ASNP hield op 3 juni zijn 
ledenbijeenkomst, die door 

een onverwachte gebeurtenis 
een bijzonder karakter kreeg. 
Het bestuur van de Neder
landse Bond van Filatelisten-
Verenigingen had namelijk 
besloten - dit op voordracht 
van het Kapittel van de Coste-
rusridders - om de ASNP de 
Van der Willigen-medaille toe te 
kennen. Dit vanwege het feit 
dat in het ASNP-tijdschrift The 
Netherlands Philatelist veel aan
dacht is en wordt besteed aan 
de filatelie van Nederland en 
gebieden, waardoor dit verza-
melgebied voortdurend in de 
gehele Verenigde Staten on
der de aandacht wordt ge
bracht. 
De Van der Willigen-medailk is 
in 1988 door de Bond inge
steld om het samenstellen en 
publiceren van voor een groot 
publiek toegankelijke filatelis-
tische publicaties aan te moe
digen. De medaille dankt zijn 
naam aan dr A.M.A. van der 
Willigen, een van Nederlands 
grote filatelisten, een man die 
veel heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de filatelie 
in ons land. 

Unieke toekenning 
Het is de eerste maal in de ge
schiedenis van de medaille dat 
hiermee een vereniging in het 
buitenland wordt geëerd. Dit 
onderstreept dat de Neder

landse filatelie niet aan de 
grens ophoudt, net zo min als 
de filatelie in Nederland zich 
beperkt tot die van het eigen 
land. 
Het was voor mij uiteraard 
een groot genoegen om als 
vertegenwoordiger van het 
Bondsbestuur deze onder
scheiding uit te reiken aan de 
president van de ASNP, Hans-
paul Hager. Deze toonde zich 
bijzonder verrast met de toe
kenning van de medaille, als
ook met de aandacht die in 
Nederland bestaat voor de Ne
derlandse filatelie in het bui
tenland. Hij zei dat zijn vereni
ging de Bond bijzonder dank
baar is voor deze geste. 
Met recht kan worden gezegd, 
dat Padfic 97 de banden met 
de beoefenaren van de Neder
landse filatelie in de Verenig
de Staten heeft versterkt. 

Noot: 
*: Bedoelde publicaties zijn te 
koop. Voor 27 jaar is de prijs US$ 
20.- plus US$ 7.- verzendkosten. De 
compilatie van de andere genoem
de publicaties kost US$ 15.-; hier 
komt ook US$ 7.- verzendkosten 
bij. Bestellingen: Bill Chevalier, 
5573 Butano Drive, Fremont (Ca-
lifonia), Verenigde Staten. 

GRATIS PRIJSLIJST 
• Nederland p.fr. vanaf 20%, gebr. vanaf 25% 
• Bund p.fr. en gebr. vanaf 30% 
• Cept p.fr. vanaf 25% 
• Zwitserland gebr. vanaf 25% 
• Liechtenstein gebr., schaars materiaal 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Onnloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

) 

Europost Goes 
Postzegel- en muntenhandel 
Schuttershof 11A, 4461 DZ Goes, 
tel. 0113-214721, fax 0113-222324 

Groot assortiment bloks 
GEHELE WERELD 

Verzorging van mancolijst op 
YV-nummer en op Michei-nummer 

Prijslijst diverse landen op aanvraag 

30 N̂ V̂ P̂ H 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakbandel filatelie) 
heten u van harte welkom op de GROTE 

AG VAN DE 
POSTZEGEL 1997^^ 

in ROTTERDAM-CENTRUM 
WORLD TRADE CENTRUM 

COOLSINGEL - ROTTERDAM 
frijdas: 10 oktober van: 10.00 -18.00 uur 
aterdas: 11 oktober van: 10.00 -18.00 uur 

Zondas: 12 oktober van: 10.00 • 16.00 uur 

Een bezoek aldaar leent veer de 
«enamelaar, daar waar alle 
specialisaties 
«erhrqsbaar 
zijn 



SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER, 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

Amsterdam-Saporro-
NagoYO 
Op 28 oktober zal de 
KLM met een machine 
van het type B747-400 
van Amsterdam gaan 
vliegen naar Saporro en 
Nagoya vice versa. Op 
de heenreis is het vlucht
nummer KL869, op de 
terugreis KL870. Voor 
deze gecombineerde 
vlucht is een speciaal 
stempel aangevraagd bij 
de PTT. 

Northwest 
Ondanks het feit dat de 
KLM haar aandelen van 
de Amerikaanse lucht
vaartmaatschappij 
Northwest moet verko
pen zal Nor//iwesf toch 
vluchten gaan maken on
der gecombineerde 
NW/KLM-vluchtnum-
mers. Op 1 oktober gaat 
er een vlucht naar Delhi 
en op 2 oktober wordt er 
op Mumbai (het vroege
re Bombay) gevlogen. Er 
wordt gebruik gemaakt 
van een DC-10. Een spe
ciaal stempel voor deze 
vluchten is aangevraagd 
bij de PTT. 

Air Malawi 
Vorige maand schreef ik 
in deze rubriek dat Air 
Malawi een lijndienst 
zou openen op Schiphol. 
Ik moet de verzamelaars 

nu meedelen dat dit he
laas niet doorgaat. Ik 
ontving een scnrijven met 
de volgende tekst: Unfor
tunately Air Malawi is 
not planninq to fly to the 
Netherlanas in the very 
near future. 

Luftschiffpost 
Op 14 juni werd in Oos
tenrijk weer een vlucht 
met een Luftpostschiff ge-
maakt dat post aan 
boord meenam. Het ging 
om de zestiende vlucht 
ten bate van Pro 
juventute. 

16.LUFr-
SCHIFFPOST 
derPkoJuvennae 
14.6.1997 

2552Hinenbeiï 

Het bi [zondere stempel ter gele
genheid van de zestiende Luft-
schif{post-w\\ién\ in Hirtenberg 
(Oostenrijk) 

Algemeen nieuws 
JAr is op 27 juni begon
nen met het uitvoeren 
van vluchten van Belgra
do en Pristina naar Rot
terdam. Er is gevraagd 
om op deze vluchten 
post mee te mogen ge
ven, maar er is op dat 
punt helaas geen mede
werking verleend. 

Ctibonoisop 16 juli 
gaan vliegen tussen Ha
vanna en Schiphol. Hier
voor geldt hetzelfde als 
bij de JAT- geen post 
dusl 

Als alles volgens plan is 
verlopen heeft Air UK op 
8 september een eerste 
vlucht gemaakt van 
Schiphol naar de East 
Midlands en weer terug. 
Hiervoor zou een vlieg
tuig van het type F-50 
worden ingezet. Of er -
zoals verzocht werd -
ook post is vervoerd was 
op het moment dat dit 
blad ter perse ging nog 
niet bekend. 

Britannia Airways wil op 
2 november een eerste 
vlucht maken van Schip
hol naar Sydney. Ook 
van deze vlucht weten 
we niet of er post mee 
zal gaan - we hopen ui
teraard van wel. 

Lufthansa 
De nu volgende vluchten 
van de Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
zijn waarschijnlijk nog 
niet eerder gepubliceerd: 
Op 19 januari werd in 
samenwerking met Cim-
berAir (vluchtnummer 
LHl 581) het traject Dort
mund- Berlin Tegel- Dort
mund afgelegd. Er werd 

Da HBvKland OHC S-tOO Erstflug 
LutthajiM / Augsbüfg A iwaya 
LH 9530 / LH 9531 
Münctiefl - Paderborn vv 

e 

FrBU Christi Dohaen 
c/o PostflUale Büren 
postlagernd 
Bahnhof stresse 25 
33U2 B O « e N 

Eerstevluchtenvelop München-Paderborn. Lufthansa werkte in dit ge
val samen met Augsburg Airways; gevlogen werd met een De Havil-
l andDHC8-100 

gevlogen met de ATR-
42-300. 
Op 3 april (vluchtnum
mers LH736 en LH737) 
werd een Airbus A340 
gebruikt voor een vlucht 
van Frankfurt naar Na
goya en weer terug. 
Twee dagen later, op 5 
april, werd er in samen
werking met Augsburg 
Airways van München 
naar Elba en terug ge
vlogen; de vluchtnum
mers waren LH9566 en 
LH9567. 
Op dezelfde datum - 5 
april dus - ging het van 
München naar Saint Tro-
pez en weer terug; 
vluchtnummers LH 9568 
en LH9569. 
Weer twee dagen later, 
op 7 april, werd het tra
ject München- Paderborn 

vice versa afgelegd; de 
vluchtnummers waren nu 
LH9530enLH9531. 
Bij alle hiervoor genoem
de vluchten werd gebruik 
gemaakt van een DHC-
8-100. 

Op 7 mei was er een 
herdenkingsvlucht ('70 
jaar over de Alpen') die 
van München naar 
Milaan voerde. 

De Lufthansa gaat sa
menwerken met VLM, 
(The Wings of Flanders) 
zo stond in veel kranten 
te lezen. Dit betekent dat 
er deze maand een nieu
we lijndienst bijkomt: die 
van München naar Rot
terdam en weer terug. 
Hopelijk wordt er ook 
post vervoerd. 

PROPACANDA-TENTOONSTELLING EN 
POSTZEGEL- EN TELEFOONKAARTENRUILBEURS IN AMSTERDAM 

op zaterdag 18 en zondag 
19 oktober 1997 in tiet gebouw 
van de Spee l tu inverenig ing 

Bilderdijkpark 10 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Inlichtingen: H.J. Nijmeijer, 
tel en fax 6120432. 

Bereikbaar met tramlijnen 3, 7, 
12, 13, 14 en 17 en buslijn 21. 

Op zaterdag betaald parkeren. 

COLLECT 
P O S T B U S 6 4 8 3 S 

2 5 0 6 C E D E N H A A G 

SPECIAAL V O O R DE 
M O T I E F V E R Z A M E L A A R 

DIE 
"DIE ALLES A L HEEFT" 

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

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

GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS TE ONTVANGEN" 

582 

E L S T U N T V E R K O O P 
Nederland en Overzee 
bijna alles vanaf 
3 3 1 ^ % cataloguswaarde 

J a a r g a n g e n c o m p l e e t m e t b l o k k e n z o n d e r luch i tpos t 

I S R A 
portfris full tab. 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

ƒ 40,— 
ƒ 11,00 
ƒ 13,-
ƒ 2,50 
ƒ110,-

4,50 
7,50 

60,— 
20,— 
22,50 
35,— 
30, 

- ƒ 25,-
- ƒ 22,-

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

50 

ƒ 12,50 
ƒ 19,— 

LP 1953/56 - ƒ 190,-
LP1960/61 - ƒ 45,-
LP1963 - ƒ 12,-
LP1968 - ƒ 4,-

Prijzen vrijblijvend. 
Oudere en losse series 
prijs op aanvrage. On
bekende adressen bij 
vooruitbetaling ool< 
F.D.C, prijs op aanvrage. 
1950/94 ƒ1400,- zonder 
LR 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

21,50 
35,— 
54,— 
42,50 
62,50 
70,— 
62,50 
57,50 
90,— 
70,— 
67,50 
75,— 
65,— 
70,— 

INSTEEKBOEKEN 23x30.5, dubbele schutbladen, linnenversterkt, 64 pag., dubbel-
scharnierend. Boven ƒ 200,— portovnj. 
wit, 16 pag. ƒ 8,— 
wit, 32 pag. ƒ 12,— 
wit, 64 pag. ƒ 24,50 

zwart, 16 pag. ƒ 9,50 
zwart, 32 pag. ƒ 15,50 
zwart, 64 pag. ƒ 35,— 

met fabrieksgarantie 

Postzege lhande l Tolhuizen lid N.V.P.H. 
Folkingestr 35, 9711 JT Groningen, Tel. 050-3131577, Giro 837103. 

' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

11-12 oktober 1997 
»̂*|!t̂ ^̂ «<̂  VAN 9.30 - 1 7 . 0 0 UUR 

t r - " & t s GROTE VEEMARKTHAL 
^,^^>^ UTRECHT 
V^ gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde .De Berenkuil" en A27 

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

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

A V Z » ^ ' 



AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. BOX 3496 
AUCKLAND, NEW ZEALAND 
PH: "6493735489 FAX:6493735014 email: nzstamps@liotmail.eom 

I SPECIALISTS in New Zealand, Australia, Great Britain, South Pacific, Antarctica and Soutti Atlantic | 
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D 1955 
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D 1967 
D 1967 
D 1969 
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D 1970 
D 1972 
D 1972 
D 1972 
D 1972 
D 1972 
D 1985 
D 1987 
D 1987 
D 1988 
D 1988 
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D 1988 
D 1989 
D 1989 
D 1989 
D 1989 
D 1989 
D 1989 
D 1990 
D 1990 
D 1990 
D 1990 
D 1990 
D 1990 
D 1991 
D 1991 

ORDER NOWÜf 
Air.ACS 151/3.(3) 
Air.ACS 151/3.(3) 
Silver Jubilee. ACS 154/6.(3) 
KingG. VI def. ACS 195/211. (17) 
King G. VI def. ACS 195/211. (17) 
Centennial. ACS 226/38. (13) 
Centennial Officials. ACS 239/49. (11) 
Elizabeth II Official. ACS 229/307. (9) 
Elizabeth II Large figures. ACS 313/9. (7) 
Pictorials. ACS 342/64. (23) 
Pictorials. ACS 342/64. (23) 
Decimal Pictorials. ACS 384/401. (18) 
Decimal Pictorials. ACS 384/401. (18) 
Later definitives. ACS 402/11. (90) 
Later definitives. ACS 402/11. (90) 
Definitives. ACS 441/61. (21) 
Alpine flowers. ACS 493/6. (4) 
Alpine flowers. ACS 493/6. (4) 
Lake scenes. ACS 497/500. (4) 
Lake scenes. ACS 497/500. (4) 
Definitives. ACS 555/80. (26) 
Birds. ACS 769/78. (10) 
Tourism. ACS 807/12. (6) 
Tourism. ACS 807/12. (6) 
Heritage. The Land. ACS 858/63. (6) 
Heritage. The Land. ACS 858/63. (6) 
Whales. ACS 866/71. (6) 
Whales. ACS 866/71. (6) 
Heritage. The People. ACS 889/94. (6) 
Heritage. The People. ACS 889/94. (6) 
Heritage. The Sea. ACS 901/6. (6) 
Heritage. The Sea. ACS 901/6. (6) 
Commonwealth Games. ACS 907/14. (8) 
Commonwealth Games. ACS 907/14. (8) 
Heritage. The Land. ACS 922/7. (6) 
Heritage. The Land. ACS 922/7. (6) 
Heritage. The Maori. ACS 947/52. (6) 
Heritage. The Maori. ACS 947/52. (6) 
Antartica Birds. ACS 960/5. (6) 
Antartica Birds. ACS 960/5. (6) 
Sheep. ACS 966/71. (6) 
Sheep. ACS 966/71. (6) 
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MINIATURE SHEETS 

1969 Cook. ACS MS432. 
1980 Anniversaries. ACS MS665. 
1984 Antarctic Research. ACS MS738. 
1984 Military. ACS MS756. 
1985 Naval History. ACS MS785. 
1986 Scenic Coasts. ACS MS801. 
1987 Airforce. ACS MS823. 
1987 National Parks. ACS MS824. 
1988 Sydpex. ACS MS841. 
1988 Scenic walkways. ACS MS856. 
1989 Philexfiance. ACS MS900. 
1989 Washington Expo. ACS MS915. (2) 
1990 London Expo. ACS MS928. 
1990 Orchids. ACS MS934. 
1990 Orchids. Imperforate. ACS MS935. 
1990 Stamp Anniversary. ACS MS959. 
1991 Philanippon. ACS MS1032. (2) 
1992 Columbus Expo. ACS MS 1044. (2) 
1993 Taipei Expo. ACS MSI 106. (2) 
1993 Dinosaurs. ACS MSI 125. 
1993 Bangkok Expo. ACS MSI 126. (2) 
1994 Hong Kong Expo. ACS MSI 142. (2) 
1994 Philakorea. ACS MSI 183. (2) 
1995 America's Cup sheedet. ACS 1233. 
1995 Jakarta Expo. ACS MS1243. 
1996 China Expo. ACS MS 1332. (2) 
1996 Capex Expo. ACS MS1333. (2) 
1996 Olympics. ACS MS134la. 
1957 Health. ACS HMS55. (2) 
1966 Health. ACS HMS79. (2) 
1972 Health. ACS HMS99. (2) 
1973 Health. ACS HMS102. (2) 
1988 Health. ACS HMS165. 
1989 Health. ACS HMS169. 
1990 Health. ACS HMS 172. 
1991 Health. ACS HMS175. 
1992 Health. ACS HMS178. 
1993 Health. ACS HMS181. 
1995 Maori sheedet. ACS 1229. Only 2000 issued. 
1996 Olympic Imperforate sheet. ACS 1341. 
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$3.00 
$7.00 
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$13.00 
$5.00 

$17.00 
$35.00 
$14.00 
$13.00 
$80.00 

$7.00 
$18.00 
$13.00 
$20.00 

$3.00 
$6.00 

$12.00 
$8.00 

$10.00 
$8.00 
$7.00 
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$55.00 _ 
$27.00 
$25.00 
$35.00 
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$5.00 
$4.00 
$5.00 
$5.00 
$4.00 

$250.00 
$250.00 

COMPLETE YEARS "**" 

Miniature shets, Ross etc. 

D 1953 $230.00 
D 1954 $84.00 
D 1955 $18.00 
H 1956 $2.00 
3 1957 $52.00 
D 1958 $300.00 
D 1959 $29.00 
D 1960 $210.00 

□ 1961 
D 1962 
D 1963 
D 1964 
D 1965 
□ 1966 
D 1967 
D 1968 
D 1969 
D 1970 
D 1971 
D 1972 

$42.00 
$43.00 
$40.00 
$65.00 
$54.00 
$24.00 

$400.00 
$28.00 

$116.00 
$62.00 
$47.00 
$72.00 s 

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

' D 1984 

$63.00 
$59.00 
$63.00 
$27.00 
$27.00 
$15.00 
$17.00 
$16.00 
$13.00 
$21.00 
$27.00 
$45.00 

D 1985 
D 1986 
D 1987 
D 1988 
D 1989 
D 1990 
D 1991 
D 1992 
D 1993 
□ 1994 
D 1995 
D 1996 

$72.00 
$36.00 
$63.00 

$100.00 
$115.00 
$126.00 
$117.00 
$99.00 

$117.00 
$170.00 
$166.00 
$170.00 

Name: 
Address: 

I also collect: J H m 
Please send me yours  Direct Sales Lists 

 Quarterly postal bids sale 
— Monthly NZ Specials ofFers 

Payment by 
i 
cash / 

All 

1997 ACS CATALOGUE: $10.00 
TOTAL OF MY ORDER: NZ$ 

POSTAGE + PACKIGING: NZ$ 
($3 under $200, $8 above $200 order) 

TOTAL: NZ $ 

cheque / Credit Card 
exp / 

orders above $50 will receive a 6ee 1997 catalogue 
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De Globe viert eemvfeest 
mä Globe-Post 100 
HOOGIE- ÈN DIEFTEPUNIEN MARKEREN GESCHIEDENIS 
DIVERSE GLOBE-MEDEWERKERS 

In de 'Olde Munte' in de Bakkerstraat in Arnhem staken op 

12 januari 1897 tien postzegelverzamelaars (waaronder drie 

dames!) de koppen bij elkaar. Aan deze ontmoeting danken 

we de totstondkoming van de Vereeniging van Postzegel

verzamelaars De Globe, de derde postzegelvereniging in 

Nederland. Dit jaar is 'De Globe' dus een eeuw oud. 

/

n honderd jaar is er heel 
wat gebeurd. 'De Globe' 
veranderde van karakter 

én van naam. Van een Arn
hemse vereniging met buiten-
leden werd 'De Globe' een 
Gelderse vereniging met afde
lingen binnen Gelderland en 
buitenleden over de provin
ciegrens. Het Gelderse karak
ter werd benadrukt in de 
nieuwe naam, de Gelderse 
Philatelistenvereniging 'De 
Globe'. Als later ook nog eens 
twee afdelingen buiten Gel
derland toetreden en de statu
ten in 1984 door de wet op het 
verenigingsrecht moeten wor
den gewijzigd, gaat de vereni
ging verder door het leven 
met de aanduiding Filatelis
tenvereniging 'De Globe'. 

ARCHIEF SNEUVELDE IN OORLOG 
De geschiedenis is niet zo ge
makkelijk te reconstrueren: 
'De Globe' overleefde de oor
log, maar het archief van de 
vereniging niet - dat ging ver
loren tijdens de evacuatie van 
Arnhem in 1944-1945. De na
men van het eerste bestuur 
van 'De Globe' zijn nog wel 
bekend: het zijn de drie initia-
üefnemers tot de bijeenkomst 
in de 'Olde Munte' , te weten 
de heren W. Wamsinck (voor
zitter) en R.C. Kniphorst (eer
ste secretaris) en D. Buiten
huis (penningmeester). Zij 
werden bijgestaan door 
J.C.Heidenreich (tweede se
cretaris) en P.F. Mankus (bi
bliothecaris) . De bekende 
Arnhemse filatelist, G.V. van 
der Schooren, maakte zich 
voor 'De Globe' verdienstelijk 
als keurmeester. 

HET EERSTE BEGIN 
Terug naar het prille begin: in 

1901 werd de eerste tentoon
stelling voor leden van de ver
eniging georganiseerd in -
hoe kon het anders! - de 'Olde 
Munte'. Deze expositie stond 
in het teken van de Boeren
oorlog. Van het eerste lustrum 
in 1902 is een prentbnefkaart, 
voorzien van de handtekenin
gen van de bestuursleden, be
waard gebleven. 
Toen tijdens de tweede Ne
derlandse Filatelistendag, op 
2 en 3 augustus 1906, de plan
nen tot een Nationale Bond 
van Vereenigingen van Postze
gelverzamelaars gestalte kre

gen, was 'De Globe' een van 
de eerste enthousiaste deelne
mers. Op 26 juni 1908 was de 
oprichting van de 'Nederland-
sche Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars' 
een feit; 'De Globe' was de 
zesde vereniging die zich aan
sloot. 
De tijd schreed voort en het 
twaalfeneenhalfjarig bestaan 
werd in 1909 gevierd met een 
onderlinge verloting van post
zegels. 
Op 1 januari 1912 telde de 
vereniging 52 leden. In dat 
jaar werd er vergaderd in het 
'Boardinghouse' in de Ma
rienburgstraat, later in de 
'Bockhalle' in de Menthen-
straat te Arnhem. De contri
butie bedroeg f 1.50 per jaar 
en de kas bevatte welgeteld 97 
gulden en 49 cent, wat voor 
die tijd een heel kapitaal was. 

EERSTE WERELDOORLOG 
Niet alleeen de Tweede We
reldoorlog (zie hiervoor) 
gooide roet in het eten, dat 
was ook al het geval tijdens de 
Eerste. Zo had 'De Globe' in 
1914 de organisatie van de zes
de Nederlandse Filatelisten
dag en de Bondsjaarvergade

ring op 30 en 31 augustus van 
dat jaar al helemaal voor el
kaar, toen de Eerste Wereld
oorlog losbarstte. De filatelis
tendag en Bondsvergadering 
werden uitgesteld tot 28 en 29 
augustus 1915. 
De oorlog duurde voort en -
gedwongen door de distribu
tie van licht en gas - de bijeen
komsten moesten nu bij de le
den thuis worden gehouden. 
Na de oorlog werden de za
ken grondig aangepakt: er 
kwamen een krachtige leden
werfcampagne (door middel 
van advertenties in de pers), 
aanbrengpremies en gratis 
verlotingen. 
Op 1 januari 1919 waren er 80 
leden, er werden vier veilin
gen gehouden, acht verlotin
gen en uit de rondzendingen 
werd op zes gulden na voor 
duizend gulden verkocht. 
In 1922 werd het honderdste 
lid ingeschreven én het vijfen
twintigjarige bestaan gevierd 
Op 16 en 17 september was er 
een Bondsvergadering; met 
de dertiende Nederlandse Fi
latelistendag in Musts Sacrum 
werd het jubileum luister bij
gezet. Op deze Bondsvergade
ring gaf 'De Globe' de eerste 
aanzet tot de oprichting van 
het Nederlands Postmuseum 
(nu PTT Museum): de vereni
ging vroeg de Bond een on
derzoek naar de mogelijkhe
den daartoe in te stellen. 

OP ZOEK NAAR DE JEUGD 
'De Globe' bleef aan de weg 
timmeren. Op 14 december 
1927 werd op initiatief van de 
vereniging een filatelistenlo
ket in het hoofdpostkantoor 

L E D E N L I J S T /?<?/ 
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In 1947 vierde De Globe het vijftigjarig bestaan. Het toenmalige bestuur werd in de 
bloemetjes gezet: vinr J. van Tongeren (secr.), jhr. G.A. de Bosch Kemper (secr.), A . N . 
Hamelberg Ivoorz.), mej. G.M.W. Veering (comm.) en A. te Winkel (hoofd rondz.). 
Het bestuurslid mej. C. Becking was ziek. 

van Arnhem geopend. In dat
zelfde jaar werd de oprichting 
van een jeugdclub overwogen. 
Door de heersende depressie 
waren de mogelijkheden én 
de animo echter gering. Pas in 
1936 kwamen de eerste jonge
ren bij elkaar. 
'De Globe' vierde zijn veertig
jarig bestaan met de organisa
tie van de achtentwintigste 
Nederlandse Filatelistendag 
en de Bondsvergadering op 3, 
4 en 5 september 1937. 
De Tweede Wereldoorlog 
brak uit. Elf joodse leden wer
den door de bezetter gedwon
gen hun lidmaatschap op te 
zeggen. In september 1944 
kwam met de 'Slag om Arn
hem' en de gedwongen evacu
atie een einde aan alle activi
teiten van 'De Globe'. Veel le
den verloren door brand of 
roof hun verzameling. 

WEDEROPBOUW 
Na de bevrijding, in mei 1945, 
duurde het nog geruime tijd 
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'Antiek' rondzendboekje van De Globe 

voor alle geëvacueerden in 
staat waren terug te keren. Na 
de eerste vergadering op 25 
augustus 1945 kwam het ver
enigingsleven voorzichtig 
weer op gang. Groepen filate
listen van buiten Arnhem ga
ven te kennen ook als afdeling 
te willen toetreden. In maart 
1946 waren dat verzamelaars 
uit Ede, in april van datzelfde 
laar werd de afdeling 
Velp/Rozendaal opgericht. 
Op 1 januari 1949 kwamen 

daar de afdelingen Nijmegen 
en Zutphen bij. Het aantal le
den en het aantal afdelingen 
bleef groeien. In 1955 ont
stonden de afdelingen Doe
tinchem en Oosterbeek, in 
1959 Apeldoorn en Lobith, in 
1960 Winterwijk/Aalten en in 
1961 Barneveld. Later voeg
den zich daar ook Zevenaar, 
Wijchen, Eist en Epe bij. De 
'Gelderse Filatelistenvereni
ging De Globe' was geboren. 
Het gouden jubileum in 
1947 werd met een onderlin
ge tentoonstelling gevierd. 
Hoe men er in geslaagd is 
om een en ander zo spoedig 
na de oorlogsjaren voor el
kaar te krijgen zal altijd wel 
een raadsel blijven. Er was 
zelfs een speciale kaart met 
een tentoonstellingsvignet 
en een PTTtentoonstellings
stempel. 

VOORTDURENDE GROEI 
In 1959 besloot het bestuur 
om een eigen orgaan. Globe 
Mededelingenblad uit te geven. 
De naam daarvan werd in 
1965 gewijzigd in de huidige: 
Globe Koerier. 
Tijdens de tentoonstelling 
Diamant, ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan in 
1957, werd voor de eerste keer 
een internationale ruildag ge
organiseerd. 
In 1962 nam de toen 
vijfenzestigjarige Globe de 
organisatie van de Bondsda
gen en de 50e Nederlandse 
Filatelistendag voor haar re
kening. In samenwerking 
met de vereniging De Beeldfi
latelist werd in 1977 de ten
toonstelling Gelrepost 77 ge
houden om het tachtigjarig 
bestaan van de vereniging in 
te vieren. Ook deze tentoon
stelling was uit oogpunt van 
propaganda weer een enorm 
succes. Het ledental was ge
groeid tot vierduizend en er 
werden weer nieuwe afdelin
gen werden opgericht. In 
1982 waren bijna zesduizend 
verzamelaars aangesloten bij 
'De Globe'. In 1985 werd de 
naam van de vereniging ge
wijzigd in 'Filatelistenvereni
ging De Globe'. 

RECESSIE 
De groei stopte in het begin 
van de jaren tachtig. Ook 'De 
Globe' ontkwam niet aan de 
economische recessie. Vooral 
de laatste jaren bewoog het le
dental zich in een neerwaartse 
spiraal. Ook speculanten en 
beleggers hielden in de jaren 
tachtig de postzegels voor ge
zien. De verwachting én de 
hoop dat binnen niet al te lan
ge tijd een stabilisatie voor wat 
betreft het aantal leden zou 
intreden, is niet uitgekomen. 
Eind 1991 had 'De Globe' nog 
maar een kleine vierduizend 
leden in haar administratie. 
Op dit moment telt het leden
bestand van 'De Globe' iets 
meer dan drieduizend filate
listen. 
Gelukkig neemt het aantal 
jeugdleden toe. In de vele 
jeugdafdelingen van 'De Glo
be' worden jonge verzame

ten. Als een zwarte bladzijde 
ervaart 'De Globe' het feit dat 
in 1983 een aantal bestuursle
den van de afdeling Nijmegen 
een nieuwe vereniging sticht
ten en daardoor uit het Glo
bebestand moesten worden 
afgevoerd. 
Een hoogtepunt daarentegen 
was de viering van het negen
tigjarig bestaan in april 1987, 
met de tentoonstelling Globe 
Post in Dieren. Deze expositie 
trok een groot aantal bezoe
kers. 
Nu, honderd jaar na de op
richting van de vereniging, zal 
de tentoonstelling Globe
Post 100 laten zien dat de ver
eniging allerminst bejaard is, 
maar zich nog actief en ge
zond weet te profileren. Van 
26 tot en met 28 september 
zijn in sportcentrum Valken
huizen in ArnhemNoord dui
zend kaders te zien, verdeeld 

Gelrepost 82 werd gehouden toen De Globe 85 jaar bestand van De Globe. Een deel 
van de expositie werd  heel toepasselijk  gedomineerd door een grote wereldbol 

Het huidige G/oteHoofdbesluur: zittend (vInr) F. Haveman (dir rondzendingen 
J. van de Velde (secr./wnd. red. Globe Koerier), A. Oskam (voorz.l, J.J. Gerritsen 

Ipenningm.), J.L.C. Alkemade (rayoncomm. ZuidWest/vicevoorz.) en H.F. Degen 
rayoncomm. Midden); staand (vInr): P.J. Richardson (rayoncomm. Oost), C.J. Goes 
dir. veilingen), H.P. van Laarhoven (comm. jeugdfilatelie), F.J. de Bruin (comm. ten

toonstellingen) en M. de Jong (dir. nieuwtjesdienst) 

laars begeleid door een aantal 
enthousiaste en deskundige 
vrijwilligers. De Dag van de 
Jeugdfilatelie in Beuningen 
begin dit jaar liet de resultaten 
van deze inzet zien. 

HOOGTE EN DIEPTEPUNTEN 
De geschiedenis van 'De Glo
be' wordt gemarkeerd door 
hoogtepunten én dieptepun

over de categorieën 2, 3 en 
Propaganda. Er is een Erehof, 
er zijn de nodige éénkadercol
lecties en ook kaders van de 
jeugd ontbreken niet. 
Geen wonder dat 'De Globe' 
optimistisch is over de levens
kansen van de vereniging. 
Aan de inzet van de leden al 
het in ieder geval niet liggen! 



'S-GRAVEIUHAGE 

Zijn stempel gedrukt .. .speelse vormgeving en een apart formaat.. 

[9] EERBETOON AAN 
R.D. RICARDO: ZUN 
STEMPEL GEDRUKT 

Na de Japanse bezettina 
(en misschien ook wel als 
een direct gevolq van) 
werd Nederlanos-lndië 
uiteindelijk in 1949 van 
kolonie een zelfstandig 
land, Indonesië. De Ja
panse bezetting liet haar 
sporen achter, ook op f i-
latelistisch gebied. Cecil 
David Ricardo, directeur 
van een grote Indische 
handelsonderneming er
voer de Japanse bezet
ting en de onafhankelijk
heidsstrijd van Indonesië 
aan den lijve. Hij verza
melde in die tijd én over 
die tijd vele filatelistische 
bijzonderheden en va
rianten, die hij naliet aan 
het FTT Museum in Den 
Haag. 

Nieuv\^e dimensie 
Na de dood van Ricardo 
in 1966 werd de collec
tie vakkundig geconser
veerd en geregeld voor 
exposities beschikbaar 
gesteld. Nu, dertig jaar 
later, krijgt dit uniek cul
tureel erfgoed een nieu
we dimensie met de pu
blicatie van een diep
gaande studie waarin de 
collectie van Ricardo in 
een breder historisch ka
der wordt geplaatst. De 
auteurs van Zijn stempel 
gedrukt, Charles Bois-
sevain, conservator PTT 
Museum en Leo Vosse, 
secretaris filatelistenver
eniging Dai Nippon, ko
zen nadrukkelijk voor 
deze aanpak die hun 
niet alleen de gelegen
heid gaf een moeinjk fi-

latelistisch gebied nader 
te verklaren, maar hen 
ook door de originele in
valshoek de kans bood 
iedereen die belangstel
ling heeft voor de ge
schiedenis van het voor
malig Nederlands-Indië 
te bereiken. 

Postale gevo lgen 
De gevolgen van de Ja
panse bezetting voor 
Nederlands-Indië (1942-
1945) waren enorm, ook 
voor de post. Tijdens het 
Nederlandse koloniale 
bewind was Indië één 
gebied met uitstekend 
werkende snelle verbin
dingen. De Nederlands-
Indische PTT bereikte de 
verste uithoeken van de 
archipel. De Japanse be
zetting maakte aan het 
uitgebreide net van post
en bankkantoren abrupt 
een einde. Indië viel in 
brokken uiteen. In plaats 
van één overheid die de 
situatie kon overzien wa
ren er nu drie, die bo

vendien ieder hun eigen 
belangen lieten prevale
ren. Postaal zijn de ver
schillen tussen de drie 
gebieden groot. In Java 
en Madoera veranderde 
er vergeleken met de 

twee andere overheids-
gebieden niet zoveel. 
Dat maakt dit gebied fi-
lotelistisch minder inte
ressant. Het tweede ge
bied, Sumatra en de ei
landen Banka en Billiton, 
werd verdeeld in een 
aantal provincies met Ja
panse gouverneurs, die 
elk hun eigen stempel op 
de post zetten. In Borneo 
en de Grote Oost (het 
derde gebied) kregen de 
postzegels in 1942 een 
opdruk: een anker en de 
woorden Dai Nippon 
(Groot Japan). Ook hier 
voerde elke residentie de 
richtlijnen op zijn eigen 
wijze uit. 
Op 17 augustus 1945 
werd de Republiek Indo
nesia uitgeroepen. Met 
ingang van 1946 liet de 
republiek postzegels met 
een eigen ontwerp ver
schijnen. 
Deze - wel zeer beknop
te - geschiedenis maakt 
duioelijk dat er in de pe-

dige studies op dit filate-
listisch terrein blijkt bo
vendien ook hoe juist en 
betrouwbaar zijn inzicht 
in zaken, gebeurtenissen 
en gegevens was. Zijn 
grote verdienste is mis
schien nog wel dat hij 
ondanks zijn meester
schap een eenvoudig en 
toegankelijk mens bleef, 
die graag omging met 
mensen die belang stel
den in zijn verzameling. 
Wat de auteurs van Zijn 
stempel gedrukt betreft: 
hun grote verdienste is 
dat ze het onderwerp 
boven het niveau van de 
'beschrijving van een 
collectie' hebben getild. 
Met hun brede aanpak 
zullen ze zeker ook niet-
filatelistische belangstel
lenden aanspreken. 

Bescheiden prijs 
Het boek Zijn stempel 
qedrukt heeft - mede 
doordat de tekst zowel in 
het Nederlands als in het 

De auteurs van Zifn stempel gedrukt links Charles 
Boissevain van het PTT Museum, rechts Leo Vosse 
van de filatelistenvereniging Dai Nippon 

Foto: Giel Bessels, Hilversum 

Drs J.B. Soedarmanto Kadarisman, ambassadeur 
van de Republiek Indonesië bekijkt samen met di
recteur Ben Koevoets de postzegelcollectie van het 
PTT Museum 

BRIEFKAART 
K A R T O E P O S 
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Briefkaart uit 1943 van Palembanc 
is gebruik gemaakt van een kaart i 

(Sumatra) naar Jakarta (Java). Er 
„ „ ie op Banka van een opdruk 

werd voorzien [Cun-Sei-Bu /n, stempel van de militaire aclministra-
tie). Het langwerpige censuurstempel bevat de tekst Ken Etzu Zumi 
(censuur gepasseerd). Het gebied viel onder het Japanse bewind te 
Singapore, dat de waarde veranderde in 2 cent; later werd daar 
weer o 'A cent van gemaakt collectie R.D. Ricardo, PTT Museum 

riode 1942-1950 steeds 
opnieuw nieuwe verza-
melgebieden ontstonden 
en voor filatelisten voort
durend nieuwe stempels 
te ontdekken waren. In
dië heeft letterlijk 'zijn 
stempel gedrukt' op de 
filatelistische geschiede
nis. 

Z e l d z a a m h e d e n 
In de verzameling van 
Cecil Ricardo komen alle 
facetten van de Japanse 
bezetting aan boa. De 
collectie bevat allergroot
ste zeldzaamheden en 
staat op wereldniveau. 
Na jarenlange zorgvul-

Foto: CielBessels, Hilversum 

Engels is gesteld - een 
aparte vormgeving ge
kregen. 
De publicatie (ISBN 90-
73930-17-0) is verkrijg
baar bij de boekhandel 
en uiteraard ook in het 
PTT Museum te Den 
Haag; het kost f 24.50. 
U kunt de publicatie ook 
per post ontvangen; 
maak daarvoor f 30.50 
over op Postbankreke
ning 1253414t.n.v. P.W. 
Meinhardt International 
Booksellers, Bleyenburg 
5, 2511 VC Den Haag, 
onder vermelding van 
'Zijn stempel gedrukt'. 

Noortje Krikhaan 



Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor in de Zeestraat op de eerste verdieping 

Wij hebben weer vele nieuwe partijen ontvangen. 
Er staan meer dan 50 verzamelingen/insteekboeken/ doosjes 

van onder de vijftig gulden en vele honderden landen-verzamelingen 
tussen de vijftig en tweehonderd gulden klaar. 

Ons motto is dan ook: 
^Uw hobby hoeft niet duur te zijn ̂  

Vele postzegelverzamelaars zijn bekend met de Zeestraat in Den Haag doordat het 
Postzegelmuseum er gevestigd is. Tegenwoordig is ook PPC een begrip 

aan het worden in deze straat.Wij zijn gevestigd naast het 
Panorama Mesdag museum.Wij hopen ook U te mogen verwelkomen 

in het nieuwe postzegel-seizoen. Ons personeel zal U graag alle voordelen uitleggen 
van het gratis PPC-clublidmaatschap.De eerste vijftig bezoekers die een partij 

of verzameling kopen van tenminste honderd gulden krijgen een 
16-bladig (32-zijdig) insteekboek kado.(max 1 per klant) 

De koffie of iets fiis staat,zoals gebruikelijk voor U klaar. 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 Den Haag 

Tel: 070-3625263 Fax: 070-3625415 

Openingstijden: do/vr 09.00-17.00u ; za 10.00-15.00u 
Op zaterdagen vrij parkeren 



FILATELISnSCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het novembernummer 1997 
moeten uiterlijk op 1 oktober 
aanstaande in het bezit zijn 
van de redactie van 'Philate
l ie ' , Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Hui
zen. 

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

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 13 en 14 september: 
Brussel (België). Brussels 97, 
tentoonstelling georganiseerd 
door Paaskesen Philatelists. She
raton Airport Hotel, Zoventem bij 
Brussel. Ca. 50 kaders. Handel uit 
België, Duitsland, Denemarken en 
Groot-Brittannië aanwezig. Ope
ningstijden: op beide dagen van 
10 tot 18 uur (toegang 100 f.). In
lichtingen: Paaskesen Philatelists, 
Brusselse Steenweg 78, B-3080 
Tervuren (België). 
• 17 t / m 21 september: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Autumn StampeK, nationale ten
toonstelling georganiseerd door 
het British Philatelic Centre. Busi
ness Design Centre, 52 Upper St, 
Islington, London NI . Nodere ge
gevens ontbreken. Informatie: 
107 Charterhouse Street, London 
EClMóPT (Groot-Brittannië). 
• 2 6 , 2 7 en 28 september: 
Arnhem. Globe-Post 100, jubi
leumtentoonstelling ter gelegen
heid van het honderdjarig bestaan 
van de filatelistenvereniging 'De 
Globe'. Sportcentrum Valkenhui
zen, BeuKenloon 10, Arnhem-
Noord. Duizend kaders, verdeeld 
over categorie 2 (400), categorie 
3 (300), propaganda (150), ere-
hof, buiten mededinging, eenka-
dercollecties en jeugd. Stands van 
PnPost,NVPH-handelaren,Fn 
Museum en gespecialiseerde ver
enigingen. Openingstijden: op 
26/9 van 20 tot 23 uur, op 27/9 
van 10 tot 18 uur en op 28/9 van 
10 tot 16 uur. Speciale envelop 
met aelegenheidsstempel (bestel
len: f 4.50 op giro 2546699 t.n.v. 
penningmeester jubileumcommis
sie 100 jaar De Globe te Velp). In
lichtingen: Secretariaat Globe-
Post IOO,lAaafsir\h93,bm 
AC Zevenaor, ©0316-524714. 
• 1 0 , 1 1 en 12 oktober: 
Rotterdam. Nationale Dag van 
de Postzegel 1997, tentoonstelling 

(categorie 2, propogondo en een-
kadercollecties), georganiseerd 
door het comité Dog van de Post
zegel Rotterdam. World Trade 
Center, Coolsingel. Co. 400 ka
ders, hondelarenstands. Openings
tijden: op 10/10 en 11/10 van 10 
tot 18 uur en op 12/10 van 10 tot 
16 uur. Speciale envelop (bestel
len: f 3.50 op girorekening 
1543700 t.n.v. penningmeester 
DvdP, Oosterhout, o.v.m. naam en 
adres). Gratis catalogus. Inlichtin
gen:^!.). Polhuijs, Vincent van 
Goghstraat19,2941 GW Lekker-
kerk, ©0180-661550. 
Rotterdam. 36ste Dag van de 
Aerofilatelie georganiseerd door 
'De Vliegende Hollander'. World 
Trade Center, Coolsingel. Opening
stijden: zie boven. Bijzondere en
veloppen (FDC en klein kabinet) 
met speciaal PTT-stempel; bestel
len door overmaking van f 5.-
(voor beide enveloppen samen) 
op Postbankrekening 402628 
t.n.v. Stichting Tentoonstelling De 
Vliegende Hollander, Dintel 22, 
2991 RCBorendrecht). Inlichtin
gen: J.D.H, van As, Dintel 22, 
2991 RCBorendrecht, ©0180-
614430. 

Rotterdam, ferste Liechtenstein-
Salon, tentoonstelling georgani
seerd door de Nederlandse Vereni
ging van Verzamelaars van Post
zegels van het Vorstendom Liech
tenstein (NVPVL). Nadere informa
tie volgt. 
• 11 en 12 oktober: 
Almelo. Almelo 97, tentoonstel
ling georganiseerd door de Postze
gelvereniging Almelo ter gelegen
heid van het 65-jarig bestaan van 
de vereniging. Pius College, Slui-
tersveldsingel 2. Openingstijden: 
op beide dogen von 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Fr. Krobsbuis, Nieuw-
straat118,7605AHAlmelo, 
©0546-814952. 
• 1 1 t / m 19 oktober: 
's-Grovenhage. Haphilex 97, 
propogandatentoonstelling ter ge
legenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Hoagscbe 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:). 
Groenendoal, Laan van Clingen-
doel 103,2597 CC Den Haag. 
• 1 7 t / m 26 oktober: 
Moskou (Rusland). Moscow 97, 
internationale postzegeltentoon
stelling. Nadere informatie: 
Bondsbureau (zie colofon Bonds
pagina's). 
• 18en 19 oktober: 
Amsterdam., tentoonstelling ge
organiseerd door het Comité Dag 
van de Postzegel Amsterdam. Ge
bouw speeltuinvereniging Bilder-
dijkporlc, Bilderdijkpark. Co. 50 
kaders. Postzegel- en telefoon-
koortenbeurs, verkoop Bondsen

velop Dag van de Postzegel 1997. 
Openingstijden: op beide dogen 
van 10 tot 17 uur. Toegang en co-
tologus gratis. Inlichtingen: H.J. 
Nijmeijer, ©020-6120432 (na 
19 uur). 
• 2 3 , 2 4 en 25 oktober: 
Spijkenisse. Tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 40-jarig be
staan van postzegelvereniging De 
Maasmona. CSG Blaise Pascal, J. 
Heijwegenloon 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, Slok-
kenveen 325,3205 GK Spijkenis
se, ©0181-642573. 
• 2 4 , 2 5 en 26 oktober: 
Veldhoven. Kempen-Phila 97, 
tentoonstelling (coteaorie 3, pro
paganda, jeugd, eenKoderinzen-
dingen) ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van de post-
zegelclub Groot-Veldhoven. Son-
dervick-college, Sterrenlaan 165. 
Openingstijden: op 24/10 van 21 
tot 22.30 uur, op 25/10 van 10 
tot 18 uur en op 26/10 van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: mevr. M. Je-
gerings-Hendriks, Zandberg 11, 
5508 DA Veldhoven, ©040-
2531242. 
• 7 , 8 en 9 november: 
Dublin (Ierland). Stampa 97, 
26ste nationale tentoonstelling, 
georganiseerd door de Irish Na
tional Stamp Exhibition Ltd.. Royal 
Dublin Society's International Ex
hibition Centre, Ballsbridge, Du
blin. Thema: '75 jaar postzegels in 
Ierland'. Inlichtingen: Stampa 97, 
P.O. Box 2723, Dublin-1 (Ier
land). 
Hoogezand-Sappemeer. H-
S 97, tentoonstelling (categorie 2) 
ter gelegenheid van het 45-jarig 
bestaan van de vereniging Hooge
zand-Sappemeer. 't Kielzog, Go-
recht-Oost 157. Ca 250 kaders. In
lichtingen en aanmeldingen: S. 
Tuin, Nieuweweg 115,9649 AC 
Muntendom, ©0598-626447. 
• 1 5 en 16 november: 
Heerhugowaard. Reiger-
oost 1997, wedstrijdtentoonstel
ling (cotegorie 3) ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de fi
latelistenvereniging Heerhugo
waard en omstreken. Co 130 ka
ders. De Swan, Middenweg 178. 
Openingstijden: op 15/11 van 10 
tot 19 uur en op 16/11 van 10 tot 
17 uur. Inlichtingen: J.P. Tesse-
laar. Middenweg 604,1704 BS 
Heerhugowaard, ©072-
5714400. 
• 2 1 , 2 2 en 23 november: 
Dordrecht. Driestromenpost 97, 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Dordrecht. Agrarisch 
Opleidingscentrum, Groene Zoom. 
Ca. 100 kaders. Regiobeurs. Cata
logus gratis. Openingstijden: op 
21/11 van 20 tot 22 uur, op 

22/1 Ivan 10 tot 22 uur en op 
23/11 van 10 tot 16. Inlichtingen: 
J. Zilverschoon, Schotelstraat 32, 
3314 XT Dordrecht, ©078-
6140706. 
• 2 8 , 2 9 en 30 november: 
Monte Carlo (Monaco). Ten
toonstelling ter gelegenheid van 
zeven eeuwen Grimoldi-dynostie 
en 60 joor postzegels in Monaco. 
Ploots: onbekend. Inlichtingen: Of
fice des Emissions de Timbres-Pos
te de Monaco, Monte Carlo (Mona
co). 
• 1 t / m 6 december: 
Buenos Aires (Argentinië). 
Mevifil 97, eerste internationale 
tentoonstelling van filotelistische 
AV- en computersystemen, geor
ganiseerd door de Asociación de 
Cronistas Filatélicos de la Argenti
na (ACFA) en onder patronaat van 
de Argentijnse posterijen. Infor
matie: Cosillo cle Correos 1796, 
1000 Buenos Aires (Argentinië). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 13 september: 
Dieren. Bijeenkomst NFV Skandi-
navië. Theothorne, Collunoplein 
77,10-16. ©020-6329018. 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
gaordseweg 1,10.30-15.30. 
©026-3332635. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmoterstroot 59,10-17. 
©0547-363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroat 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaon 20,12-16. ©010-
5913856. 
Welberg (gem. Steenbergen). 
DeVaert,Kap.Kockstraat54,10-
16. ©0167-567469. 
Zeist. Zinzendorf-mavo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. ©072-5337739. 
• 14 september: 
Essen (Duitsland). Soolbou Es
sen (grote zool), Huyssenollee 53, 
10-17. Inlichtingen: R.Schneider, 
Huttropstrasse 54,0-45138 Essen 
(Duitsland). 
JJmuiden. De Spil, Frons Hals
straat 29,10-16. ©0255-
522310. 
• 19 september: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardko-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 20 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstraat70,10-16. ©0297-
322034. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Emmeloord. Schoolgebouw, 
Smeden 1,10-16. ©0527-
615129. 
Hilversum. De Koepel, Kopittel-

AÜENTiE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten v/fer/i/fc zes we-
(renvoor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeldl Redactie Philatelie 

weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Markelo. De Haverkamp, Sta
tionsstraat 28,10-17. ©0547-
363000. 
Papendrecbt. De Palm, Van der 
Palmstraat3,10-16. ©078-
6411289. 
Woddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 
• 21 september: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. ©013-
5339115. 
Den Helder. Motel, Marsdiep
straat 2a, 10-16.30. ©0223-
660009. 
's-Grovenhoge. Congresge
bouw, Churchillplein 10,10-16. 
©0512-531175. 
• 27 september: 
Amersfoort. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje-
boom, Leusderweg 43,10-16. 
©0346-572593. 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaon3,10-16. ©023-
5617279. 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,10-17. ©0172-
613475. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Capelle aan den IJssel. De 
Tretterp, Marsdiep 1,10-17. 
©0180-317897. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
tenlaanBS, 10-16. ©0570-
592074. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. ©0252-
212080. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15f, 
13-16. ©0475-591608. 
Zevenaor. Ons Huis, Dr Honig-
straat3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwal 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 28 september: 
Echt. St. Joris, Cypresstraot 58, 
9.30-13. ©0475-483630. 
Capelle aan den IJssel. De 
Trerterp, Marsdiep 1,10-17. 
©0180-317897. 
Diemen. De Schakel, Burg. 



Blcker5traat46a, 10-16. ©020-
4616886. 
Haarlem. Hotel Haarlem-Zuid, 
Toekanweg2,10-16. ©0512-
531175. 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider-
steenweglOS, 14-17. ©045-
5415088. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentsewegl, 10-17. 
©0544-375707. 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg,Meiihorst 7039,10-16. 
©024-6414855. 
Raalte. Zwakenberg, School
straat 11,10-16. ©0572-
353226. 
• 4 oktober: 
Gouda. Goudse Woorden, Cols-
laon 100,13.30-17. ©0182-
396440. 
Groningen. Martinihal, 10-16. 
©050-5712929. 
Hengelo (0 . ) . De Waarbeek, 
Tweklcelerwea 327,10-17. 
l isse. 't Poelnuys, Vivoldistroot 4, 
10-16. ©0252-411406. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaon 2,13.30-17. ©0341-
254615. 
Schiedam. De vier molens, Nieu
we Domlaon 766,10-16. 
©0181-643066 (na 18 uur). 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. ©0297-
562862. 
Veenendaal. CSG Veenendaol, 
Boompjesgoed 14,9-16. ©0318-
471055. 
• 5 oktober: 
Aarschot (België). Het Gast
huis, Demervollei, 9-17. 
Beverwijk. De Nieuwe Slof, 
Kerkstraat 146,10-16. ©0251-
237108. 
Hengelo (0 . ) . De Woorbeek, 
Twekkelerweg 327,10-17. 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
deZwijgerlaan61,10-13. ©013-
5284806. 
Rosmalen. Het Wapen van Ros
malen, Groofseboan 52,10-16. 
©0512-531175. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-17. ©024-6414855. 
• 11 oktober: 
Almere. Sporthal Stedenwijk, 
Kompenweg, 10-16. ©036-
5360219. 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,10-16.30. ©050-
4092874. 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
goordseweg 1,10.30-15.30. 
©026-3332635. 
Tonten. De Meerpaal, 13.30-

16.30. ©0321-314305. 
lilversuffl. De Koepel, Kapittelweg 
1990,13-17. ©035-6831172. 
loofddorp. De Jeugd van Giste-
en, Beemsterstraat4,10-16. 
2)023-5613929 (na 20 uur). 

oossluis. De Koningshof, Ui-
ferloan 20,12-16. ©010-
913856. 
12 oktober: 

[otterdam. Groothondeisge-

bouw (restaurant Engels), Sta
tionsplein 45,10-16. ©0512-
531175. 
St. Niklaas (B.). Poststukken. 
Stadszalen, Leopold ll-laon, 9-17. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Wolplontsoen 14,10.30-16. 
©0343-573649. 
• 14 oktober: 
Eindhoven. VTC Henriette Roe-
lants. Keldermansstraat 43a, 
14.30-17. ©040-2119654. 
• 17 oktober: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordko-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 1 8 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstroat70,10-16.©0297-
322034. 
Amsterdam. Speeltuinvereniging 
Biiderdijkpork, Bilderdijkpark, 10-
17. ©020-6120432 (no 19 uur). 
Culemborg. Geologie- en mijn-
bouwfilatemten. De Open Hot, 
Beethovenlaan2,10-17. ©0299-
425078. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Rotterdam. Cinderella's. Belas
ting- en Douanemuseum, Park-
loan 14/16,10-17. ©079-
3311218. 
Rijssen. Parkgebouw, Oosterhof-
weg, 10-17. ©0548-515676. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk, Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 
• 1 9 oktober: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41a, 10-16. 
©0512-531175. 
Amsterdam. Speeltuinvereniging 
Bilderdijkpark, Bilderdijkpark, 10-
17. ©020-6120432 (na 19 uur). 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. ©013-
5339115. 
Eindhoven (Woensel). VTA 
Henriette Roelonts, Keldermans
straat 43a, 10-16. ©040-
2416358. 
Rotterdam. Cinderella's. Belas
ting- en Douanemuseum, Park-
loon 14/16,10-17. ©079-
3311218. 
Schagen. De Rode Leeuw, Markt, 
10.30-16. ©0224-214489. 
• 23 oktober: 
Spijkenisse. CSG Blaise Pascal, J. 
Heijwegenloon 2,20-22. ©0181-
642573. 
• 24 oktober: 
Spijkenisse. CSG Blaise Pascal, J. 
Heijwegenloan2,10-22. ©0181-
642573. 
Veldhoven. Sondervick-college, 
Sterreniaon 165,21-22.30. 
©040-2531242. 
• 25 oktober: 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Katwijk. Zwanenburg, tijd onbe
kend. ©071-4024717. 
Kortenhoef. De Dobber, Meent-
hof46,10-17. ©035-6831172. 
Maaseik (België). Technisch in
stituut Sint-Jansoerg, Weerter-
steenweg, 9-16. ©0032-

89563592. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. ©0252-
212080. 
Spijkenisse. CSG Blaise Pascal, J. 
Heijwegenlaan2,10-16. ©0181-
642573. 
Veldhoven. Sondervick-college, 
Sterrenlaanl65,10-18. ©040-
2531242. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
straat3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwolle. GVJubaUufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 26 oktober: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 10-16. ©020-
4616886. 
Hilversum. Hotel Lapershoek, 
Utrechtseweg 16,10-16. ©0512-
531175. 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider-
steenweg 105,14-17. ©045-
5415088. 

POSTZEGELVEILINGEN 
• 25 september: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië (gespecialiseerd). 
Philhps, 181 New Bond Street, 
London WIYOAS (Groot-Brittan
nië). 
• 26 en 27 september: 
Malmö (Noorwegen). Postiljo-
nenAB, P.O. Box 4118,5-20312 
Molmö (Zweden). 
• 5 oktober: 

Gouda. Poststukken en postge-
schiedenis. Sheraton & Peel, Post
bus 337,2800 AH Gouda, 
©0182-572030, telefax 0182-
572070, E-mail 
101535.2466@compuserve.com. 
• 5 oktober: 
Gouda. Filatelistische literatuur. 
Boekenlond, Postbus 337,2800 
AH Gouda, ©0182-572030, tele
fax 0182-572070, E-moii 
101535.2466@compuserve.com. 
• 1 6 oktober: 
Londen (Groot-Brittannië). 
6e/ie/eTOfe/(/. Phillips, 181 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 
• 1 2 t / m 15 november: 
Hamburg (Duitsland). HBA, 
Postfach 103007,0-20020 Ham
burg (Duitsland). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

7 oktober: 
Gehoortenpostiegek, velletje met 
tien zelfklevende postzegels van 
80 cent, speciaal voor geooorte-
koorten en -brieven. 
12 november: 
Kinderpostzegels (thema: sprook
jes); drie zegels van 80-1-40 cent 
en een velletje van zes postzegels 
van 80-K40 cent (prijs: 7.20). 
November: 
Kortinazegel 1997; velletje met 
20 zelfklevende zegels. 

Nederlandse Antillen 

oktober: 
Jeugdzorg (thema 'kinderen en 
muziek'); zegels van 40-f 15, 
75+25,110+45 en 
225+100 cent. 
1 december: 
Kortingzegels; 35 en 150 cent. 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

9 oktober: 
UPAEP-America ('de postbode'); 
twee zegels (f 20.-). 
5 november: 
Kerstmis; vier zegels (f 5.) en een 
velletje (f 3.-). 
4 december: 
Kinderzegels; vier zegels (f 7.50). 

België 

22 september: 
Honderd jaar Zuidpoolexpeditie 
'fie/g;fo';éénzegelvanl7f. 
(symbolische afbeelding). 
Honderd jaar Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika in Tervureir, 
drie zegels met waarden van 17, 
17 en 34 f. (stukken uit de collec
tie van het museum). 
27 oktober: 
Solidariteit, één zeqel van 17+4 f. 
(thema: multiple sclerose). 
Kerstmis en Nieuwjaar, één zegel 
van 15 f. (religieus onderwerp). 

BOEKEIU PLANK 
Terwijl zijn vrouw - zo blijkt uit 
een opdracht voorin - o man's job 
in home and garden \efw\ie, zat 
de auteur van het onlangs ver
schenen Introducing Combi-
Mail - Aeropostol History ja
renlang aan zijn bureau te zwoe
gen. We mogen Mia van Beveren 
daarom dankbaar zijn dot ze haar 
Frons gedurende de periode waar
in hij zich verdiepte in het feno
meen combimaihan huiselijke be
slommeringen vrijwaarde, want 
anders zou de filatelistische wereld 
nu van een prachtig ogend boekje 
verstoken zijn. 
Lezers van 'Philatelie' hebben 
ruim drie jour geleden ol kennis 
kunnen maken met een aspect 
van combimail, toen Frons van Be-
veren in drie achtereenvolgende 
nummers liet zien wat onder 'com
bimail klasse 2' verstaan moet 
worden (in bet Engels: Combi-mail 
refers to airmails which bare edit 
markings indicating postal action 
for transport or routing). 
Dit gezegd hebbend kan meteen 
worden gewezen op een grote ver
dienste van de auteur: namelijk 
dot hij een poging heeft gedaan 
om het gebied van de combimail 
gestructureerd in koort te bren
gen. Dat leidde tot een onderver

deling in veertien categorieën, 
waarvan Van Beveren er tien in 
het nu verschenen boek behan
delt. Het is doarnoost verheugend 
dot Frans van Beveren veel moeite 
heeft gedoon om niet alleen de in
houdelijke kont goed uit de verf te 
loten komen, maar vooral ook 
aandacht heeft besteed (of laten 
besteden) aan de presentatie van 
een en onder. Het komt namelijk 
niet zo vaak voor dot een min of 
meer in eigen beheer uitgegeven 
publicatie (de Stichting Filatelie 
verleent waarschijnlijk een subsi
die van enkele duizenden gul
dens) er zo fraai uitziet. Conces
sies oon bindwijze {hardcover), 
papier (primo kwaliteit) en illu

straties (uitstekende, duidelijke 
scans, waarvan een aantal in 
kleur) zijn er niet gedaan; dot 
heeft er toe bijgedragen dot een in 
geslaagd boekje tot stand is geko
men. 
Toegegeven, het goot om een spe
cialistisch gebied, dot bovendien 
hoofdzakelijk voor luchtpostverzo-
meloors van belang is. Moor juist 
een publicatie als Introducing 
Combi-Mail\oon\ oon dot studie
zin, volharding en betrokkenheid 
bij het onderwerp van invloed zijn 
op het eindproduct: de publicatie-
zelf. 
Dit alles in ogenschouw nemend 
zou Frans van Beveren met een 
tevreden gevoel kunnen plaatsne
men op het terras van zijn - in de 
tussentijd goed onderhouden -
tuin. Maar het zal er wel weer op 
uitdraaien dot hij aan z'n bureau t-̂  
belandt en dat Mio - in het belang ^ 
van de filatelie - tot het woorne- ~ 
men van huiselijke honneurs Z 
wordt veroordeeld. Met die ge- " 
dachte volt te leven als het Van ^ 
Beveren in stoot steh zijn uitge- 'Z 
breide kennis over de oerofifatelie ;^ 
verder te verspreiden. Door reke- ^ 
nen we dus maar op. (AK) ^ 
Introducing Combi-Mail - Aero- «* 
postal History door F.J. van Be- — 
veren; 256 pp.; gei1l. (ged. in ï 
kleur); formaat 16x22 cm. Uit- — 
gegeven door Detail, Grote Ro- Pfl f l 
zenstraattSb, 9712THGro- M j j 
ningen. Verkrijgbaar bij de uit
gever door overmaking van 
F55.90 op Postbankrekening 
7233461 t.n.v. Detail Gronin
gen en onder vermelding van 
Combimail'. 

mailto:101535.2466@compuserve.com
mailto:101535.2466@compuserve.com
file:///efw/ie


POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

België 
Postfris 
211/19 5 5 , -
249/253 12,50 
258/66 142,50 
293/98 
300/01 
302/04 
305/07 
390/93 

7 0 , -
88,50 
11,50 
49,50 
78,50 

394/00 290,-
401/03 9,75 
257A/57B 12,50 
458/65 19,50 
488/95 
496/03 
504/11 
527/31 
538/46 
556/67 

38,50 
17,50 
70,— 

8,75 
8,50 

1 0 , -
581A/82A 7,25 
583/92 3,25 
593/01 
602 
603/12 
613/14 
623/24 
625/30 
631/38 
639/40 
647/52 
653/60 
701/09 
710/15 
728/30 
731/33 
734/36 
737/42 
749/50 
743/47 
751/55 
761/72 
773/76 
777/80 
781/84 
787/91 

3,50 
8,50 
4 , -
3,50 
8,50 
4 , -
7,75 
3,50 
3,25 
2,25 
4 , -

11,50 
3,75 
4,25 
4 , -

32,50 
2,25 

1 8 , -
6 0 , -
4 5 , -
18,— 
2 1 , -
16 , -
47,50 

Nummering volgens Yvert et Tellier 

792/97 
803/06 
807/10 
812 
813 
814/22 
823/25 
827/31 
834/40 
849/59 
860/62 
863/67 
868/75 
876/78 
879 
879A 
880/891 
892/97 
898/99 
900/07 
908 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 
930/37 
938/41 
941/42 
943/45 
946/51 
952/54 
955/60 
961/63 
964/66 
969/70 
973/78 
979/85 
987/89 
992/93 
998/04 
1008/10 
1013/18 
1030 
1031 
1032/36 
1039/45 

1 8 0 , -
9,25 

1 1 , -
4,75 
2,50 

5 4 , -
15,50 
7 5 , -
4 2 , -
21,50 
47,50 
68,50 
47,50 
3 0 , -
32,50 
1 8 , -

2 9 5 , -
62,50 

1 3 0 , -
53,50 
3,25 

41,50 
53,50 
9,75 

8 0 , -
43,50 
4 0 , -
4,25 

57,50 
1 2 0 , -

2,50 
31,50 
11,50 
7,26 
3,25 

3 0 , -
47,50 
12,50 
8,75 

3 0 , -
2,50 
9,50 
4,25 

3 0 , -
26,50 
1 8 , -

1047/52 
1053/62 
1066/75 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1094/95 
1096/01 
1102/07 
1114/20 
1128/30 
1133/38 
1139/46 
1147/49 
1153/58 
1163/68 
1169/71 
1176/81 
1182/87 
1370 

5 , -
11,25 

2 4 0 , -
2 0 , -
16,50 
6,25 
2,75 

18,50 
1 8 , -
1 8 , -
5 0 , -
18,50 
16,50 
8,75 

12,75 
16,50 
2,25 

18,75 
11,50 

4 8 0 , -
Griekenland 
Postfris 
404 
414 
415/16 
439/41 
545/52A 
660/67 
675/84 
685/91 
693/99 
725 
726/42 
743/50 
751/52 
756/62 
778/79 
780/84 
794/98 
799/00 
801/04 
805/08 
835/38 
841/47 
848/52 
899/10 

122,50 
19,50 
6 , -
7,25 

4 5 , -
7,25 

3 0 , -
2 0 , -
1 8 , -
1,— 

38,75 
32,50 
3 , -
4 , -
2,25 

13,25 
3,50 
6 , -
3,50 

11,50 
2,25 
3,25 
1,50 
9 , -

1007/17 14,50 
Ooslenriik 
postfris 
136/37 
138/42 
214/22 
290/96 
304/12 
326/30 
368/73 
378/89 
393/98 

0,75 
1 0 , -
4 , -

5 5 , -
7 0 , -
6 5 . -
16,50 

3 6 0 , -
115 , -

398A/98F525,-
399/04 
419 
420/25 
426/29 
431/36 
437/40 
459/60 
460A/65 
466 
467/70 
471/76 
479/80 
481 
482 
483 
495 
496/98 
499/02 
503/05 
506/14 
515/16 
517/33 
576 
633 
634/37 
648/52 
653/62 
666/73 
675/84 
687/92 
697/11 
712/21 
722/31 

1 7 5 , -
2 5 , -

2 4 0 , -
4 7 5 , -
3 1 0 , -

7 0 , -
5,25 

1 1 5 , -
1,25 

6 5 , -
1 1 5 , -
1 3 0 , -

0,75 
22,50 
4 5 , -

0,75 
5,25 
7,50 
5,50 

4 0 , -
0,50 
2,26 
1 — 
3,50 

1 0 , -
16,50 
13,50 
3,25 
3,50 
1 , -

4 5 , -
2,25 
8,50 

732/38 
765/62 
763 
764 
765/68 
770 
771 
773/76 
779/81 
785 
786 
787 
792 
793 
794/97 
800 
801/07A 
809 
810 
813 
814 
816 
819 
820 
821 
822/26 
827 
828 
829 
832/37 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845/49 
850 
851 
852 
853/54 
855 
856 
857 
858 
859 

4 0 , -
17,50 
2,75 
6 , -

8 0 , -
1,50 
2,50 

3 0 , -
13,50 
12,50 
2,75 
6 , -
7,50 
1,75 

6 0 , -
5,25 

4 5 , -
2 0 , -
6,-
6,50 
7 , -

12,50 
7 , -
3,75 

11,50 
11,50 
2 , -
1 — 
9,60 

16,50 
11,50 
32,50 
3,25 
3,50 
7 , -
3,25 

52,50 
2,75 
2,75 
2,75 
8,50 

16,50 
4,25 
4,25 

15 , -
12,50 

860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 

3,75 
1,75 
3,25 
0,75 
2 ,~ 
4,25 
0,75 
0,50 

868 2,— 
Krantenzegels 
11 6,75 
36/54 2,25 
LP 
1/3 
4/11 
12/31 
47/53 
54/60 
61 
62 
63/65 
Port 
75/92 
93/01 

40,— 
3 0 , -

335,— 
6,50 

360,— 
0,75 
1 ,— 
3 , -

3,75 
2 , -

131/54 540,— 
155/70 47,50 
Krantenport 
3 2 5 , -
8 11,50 
9 11,50 

Voorkom 
teleurstellingen 
en l)estel 
vroegtijdig 
want sommige 
series zijn 
maar èèn keer 
aanwezig. 

De bestellingen 
worden 
liehandeld in 
volgorde van 
binnenkomst. 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 030-2618720 
Fax 030-2618720 

1^1%; 
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FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

56e 
SCHRIFTELIJKE 

velling 10 Okt. 1997 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 9000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

VEILINGHOUDERS: 
A. HOEKMAN-KLAVER 
E. HOEKMAN 
J. PIEBENGASTRAAT 41 

TEL. /FAX. 0 5 1 7 - 3 9 4 6 0 5 8802CRFRANEKER 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1997 uitgaven 1 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA:prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË' incl. kleine landen 
3 FINLAND, met boekjeszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN' met boekjeszegels 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 prijs op aanvraag 

10 ENGELAND: zonder kerst, met HW's 
10A ENGELAND GREETINGS, qoede variatie 
11 IERLAND, zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN' reserveren 
13 BELGIË, veel versctiillende zegels 
14 LUXEMBURG met HW's en groot assortiment 
15 FRANKRIJK: prachtig assortiment 
16 DUITSLAND, met toeslag 
17 DUITSLAND' zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND: met toeslag 
19 ZWITSERLAND: met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sortering met HW's 
21 LIECHTENSTEIN: prachtige variatie met HW's 
22 MALTA moeilijk verkrijgbaar 

24 NIEUW ZEELAND. Prachtig modern materiaal 
25 U.S.A.: kort geknipt en dus zeer veel zegels 
25A U.S.A. met50% kerstzegels 
26 JAPAN: werkeliik fantastisch assortiment 

MISSIEWAAR (qroot- en kleinformaat) 
Ml FINLAND' met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN, zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr-waarden 
M4 NOORWEGEN, nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND' met buitenland en HW's 
M6 IERLAND.prachtigjssortiment 
M7 DUITSLAND: rechtstreeks van de missie 
M8 U.S.A. onuitgezocht op coilnummers 
M9 AUSTRALIË' zeer nieuw, veel grootformaat 
MIO NEDERLAND, met toeslag 
M i l OOSTENRIJK, nieuw in het assortiment 
Ml 2 CANADA'weer leverbaar 

100 GR 
f - , -
ƒ - , -
f 15,-
f 16,-
f 18,-
f 14,-
ƒ120,-
ƒ 65,-

f 10,-
f 30,-
ƒ 20,-
f 25,-
ƒ 17,-
f 35,-
ƒ 50,-
f 15,-
f 12,-
f 10,-
f 20,-
ƒ 36,-
f 95,-
f 16,-
f lö, 
f 25,-
f 16,-
f 10,-
ƒ 35,-

500 GR 
; tu 
f 40 
f 40 
f 40 
f 20 
f 40 
f 25 
f 20 
f 40 
f 20 
f 40 
f 40 

— -
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-

250 GR 
f 43 
f 55 
f 35 
f 38 
f 40 
ƒ 30 
f -
ƒ150 

ƒ 22 
ƒ 70 
ƒ 48 
ƒ 55 
ƒ 40 
ƒ 80 
ƒ120 
ƒ 35 
ƒ 28 
ƒ 22 
ƒ 48 
ƒ 85 
ƒ -
ƒ 38 

f 55 
ƒ 38 
ƒ 22 
ƒ 85 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
^ 
-
-
-

1KG 
ƒ 75,-
ƒ 75,-
ƒ 75,-
ƒ 75,-
ƒ 35,-
ƒ 75,-
ƒ 50,-
ƒ 35,-
ƒ 75,-
ƒ 40,-
ƒ 7 5 , -
ƒ 75,-

1KG 
ƒ160 
ƒ -
ƒ130 
ƒ150 
ƒ160 
ƒ120 
ƒ -
ƒ585 

-
-
-

-
-

ƒ 85,-
ƒ 260,-
ƒ 185,-
ƒ -
ƒ155 
ƒ310 
ƒ450 
ƒ135 
ƒ110 
ƒ 85 
ƒ185 
ƒ325 
ƒ -
ƒ150 

ƒ210 
ƒ150 
ƒ 80 
ƒ -

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
^— 
3 -

-
-
-

5 KG 
ƒ325,-
ƒ325,-
ƒ325,-
ƒ325,-
ƒ135,-
ƒ325,-
ƒ235,-
ƒ155,-
ƒ325,-
ƒ175,-
ƒ325,-
ƒ325, -

SEFIEMBER AANBIEDING I 
4 kg Nederland groot-formaat periode 1993-1996 met 
toeslag voor ƒ 125,- (9 kg ƒ 250,-). 

'mÊÊÊÊm SEPTEMBER AANBIEDING I I « m i 
2V2 kg Australië missie met veel groot-formaat 
(ong. 50%) en 1997 uitgiften voor ƒ 125,- (9 kg ƒ 400,-). 

S E P T E M B E R A A N B I E D I N G I I I 

1V2 kg Duitsland groot-formaat met zeer veel nieuw 
materiaal voor ƒ 125,- (5 kg ƒ 325,-). 

1 ^ 1 ^ SEPTEMBER AANBIEDING IV ^^//^ 
7 kg Engeland missie met grote variatie voor ƒ 125,-
(baal van 20 kg slechts ƒ 350,- incl. porto). 

SEPTEMBER AANBIEDING V ^ B 
Bij aankoop van alle 4 september aanbiedingen betaalt u 
geen ƒ 500,- maar slechts ƒ 450, - Incl. porto. 

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! 1 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder H 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. ■ 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. H 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven H 
ƒ 150,- en 10% boven ƒ 400,-. Deze regeling geldt niet voor H 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. H 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 1 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM | 

1 

mailto:j.haarlemnl@pi.net


Kam 0p 10,11 en 12 okhbef naaf de 
dag van de Vosi^egel 

in hei Wofld hade Cenief k RoHefdam, 
en bezoek de stands {fan: 

De Britse eilanden, Guernsey, Jer
sey, Isle of Man en Alderney, zijn 
stuk voor stuk bijzondere eilanden. 
Allen hebben ze mooie historische 
huizen en monumenten, prachtige 
natuurgebieden en vooral een sfeer
volle collectie postzegels. 
Bij de stand van de Britse eilanden 
kunt u uzelf overtuigen van de 
prachtige jaarcollecties. 

Vul de onderstaande bon in en haal uw gratis 
attentie* bij de Britse eilanden stand. 

NAAM 
ADRES 
PC/PLAATS 
TELEFOON 
GEB. DATUM 
* (zolang de voorraad strekt) 

.m/v 

Putsche Post AG 
Wegens het grote succes 
vorig jaar tijdens de Dag 
van de Postzegel 1996, is 
Duitsland weer aanwezig op 
de Dag van de Postzegel 
1997. 
Ons assortiment is te groot 
om in deze advertentie te 
laten zien, maar wij nodi
gen U gaarne uit voor een 
bezoek aan onze stand. 
Een gratis attentie* ligt 
voor U klaar 

Vul de onderstaande bon in en haal uw gratis 
attentie* bij de Duitse post stand. 

NAAM 
ADRES 
PC/PLAATS 
TELEFOON 
GEB. DATUM 
*(zolang de voorraad strekt) 

.m/v 



BELGIË 
viwrwwiw« 

I \pcclili()n .inUiitltqiic /nulpnol.-vpaiflic 

t t M É É É É É É É M M M i r i 
De nieuwe Belgische zegel, gewijd aan de 6e/g/co-expeditie 

K; 

Dezegel '100 jaar 
Zuidpoolexpeditie 6e/-
g/ca,d ie DePosfop 
22 september aan de 
loketten brengt, legt 
een belangwekkend 
stuk geschiedenis vast: 
de eerste wetenschop-
lelijke expeditie naar 
iet Zuidpoolgebied. 

De jonge, idealistische 
marineluitenant De 
Gerlache de Gomery 
was erop gebrand dit 
iiskoude terrein te on
derzoeken. Het tijdstip 
was wat ongelukkig 
gekozen, want aan 
riet eind van de ne
gentiende eeuw was 
er in België meer be
langstelling voor de 

toch nog bijsprong met 
een subsidie van 60.000 
frank - kon De Gerlache 
uiteindelijk beschikken 
over bijna 300.000 
frank. 
Voor 70.000 frank kocht 
hij de Noorse driemaster 
Patric (een walvisvaor-
der, geschikt voor ge
bruik in ijsrijke wateren). 
Het schip werd grondig 
gereviseerd en omge
doopt in Belgica. 
Met een bemanning die 
uit vele nationaliteiten 
bestond, verliet de Belgi
ca op] 6 augustus 1897 
de haven van Antwer
pen. Aan boord was een 
25-jarige Noor van wie 
de wereld nog veel zou 

BELGIËBEL6IQUE 

ANTARCTISCH PACT 
TRAITE SUR L'ANTAflCTIQUE 

mju 
1971: het tienjarig bestaan van het Antarctica-besluit wordt her
dacht Deze Belgische zegel toont het expeditieschip Erika Dan 

exploitatie van het nog 
niet zo lang geleden 
verworven Kongo. 
Dankzij het Brussels 
Geografisch Genoot
schap - dat zich in
spande om op lande
lijk niveau geld bijeen 
te brengen - en het feit 
dat de regering later 

horen: Roald Amundsen. 
Het schip was zó zwaar 
beladen dat het maar 
zes mijl per uur kon ma
ken; het dek stak maar 
zestig centimeter boven 
de zeespiegel uit. 
Op 1 december 1897 
bereikte de Belgica Punta 
Arenas aan de Straat 

Zegel uit 1966 met het portret 
van De Gerlache en de Belgica 

van Mogelhaan. Om niet 
opgehelderde redenen 
verliet hier een deel van 
de bemanning het schip; 
er bleven nog negentien 
mannen over. 
Twee weken lang werd 
er op deze zuidelijke 
punt van Chili weten
schappelijk onderzoek 
gedaan. Dit zou De Ger
lache duur komen te 
staan; door het late ver
trek uit Chili bereikte de 
Belgica pas op 20 janu
ari 1898 de poolwate-
ren. Twee dogen later 
werd de bemanning ver
rast door een hevige 
storm. De op dek ge
plaatste bakken met ko
len barstten open, waar
na de kostbare brandstof 
door het boegwater 

dingspoging van novigo-
tie-ofricier George Le-
cointe uit het water wor
den gehaald. 
Nadat de storm was ge
luwd bleek de Belgica 
voor de kust van Gra
ham Land te liggen, een 
gebied dat sinds zestig 
jaar niet meer bezocht 
was. Langzaam voer 
men door de straat tus
sen Graham Land en een 
aantal ten westen daar
van gelegen eilanden; 
deze straat werd Straat 
var) Belgica gedoopt, 
een naam die later, ter 
ere van De Gerlache, 
werd omgezet in Sfroof 
van Gerlache. 
Eind februari 1898 vroor 
de Belgica vost in het 
poolijs. Pos een jaar la
ter, op 15 februari 
1899, kon de Belgica op 
eigen kracht aan het ijs 
ontsnappen. De tussen
liggende tijd was er een 
geweest van ontberin
gen, sterfte en beproe
vingen zoals het moeten 
eten van pinguïnvlees. 
Ook sprong in het jaar 

dat de Belgica vastzat 
een van de beman
ningsleden overboord 
met de mededeling dot 
hij naar België vertrok. 
Toen de Belgica een
maal vlot was en weer 
met de bewoonde we
reld in contact kwam, 
stapten Amundsen en 
twee andere Noren 
over op een Noorse 
mailboot, op weg naar 
huis. 
Adrien baron De Ger
lache de Gomery bleef 
na zijn spectaculaire 
Poolreis niet stil zitten. 
In 1901 leidde hij een 
zoölogische expeditie 
naar de Perzische Golf 
en hij maakte ook een 
een aantal belangrijke 
onderzoeki ngstocnten 
naar het Noordpool-
gebied (Groenland in 
1905 en 1909, de Ba
rents- en Karozee in 
1907). 

Informatie, o.a website 
Antarctic Philately 

(www south-pole.com] 

Blokje uit 1966, gewijd aan een moderne Zuidpoolexpeditie met het schip Moggo Don; op de blok-
rand wijst een pijl de lokatie van de Beigische Zuidpoolbasis Koning Boudewijn aan 

werd weggespoeld. Tij
dens de storm kwam ook 
het eerste (en helaas niet 
het laatste) expeditielid 
om het leven: matroos 
Carl V/iencke viel in het 
water, wist zich nog aan 
het touw met de log vost 
te klampen, maar kon na 
een heldhaftige red-

MiSSiESlN 
»KTOBER 1997 

27 oktober: 
Solidariteit, één zegel van 16-1-4 f. 
(thema: multiple sclerose). 
Kerstmis en Nieuwjaar, één zegel 
van 14 f. (religieus ondenwerp). 

EVENEMENTEN
OVERZICHT 

25 oktober: 1 
Maaseik: ruidag in I I . Sint- ' 
Jansberg, Weertersteenweg, 9-
16. Telefoon 0032-89563592. 

E^*PrffiT!l»Mrri!I?15BH3J^!?^ iar»TiIil;mffHffi:I 
Informatie over een abonnement op de nieuwe uitgiften van België wordt op dit adres verstrekt. 

http://south-pole.com


LUCHTPOSTBRIEVEN NEDERLAND/GEBIEDEN 
Vlieg. Hollander cat. luchtpostbrieven Nederland/Gebieden 1997 met 

KLM-, Zeppelin-, Katapultpost 400 biz. 35,— 
NVPH 1998 speciale catalogus Ned./Geb. kleur 1998 29,50 
Zonnebloem catalogus Indonesië 1998 19,90 

catalogus Rep. Suriname 1998 15,90 
catalogusVer. Europa I11998 15,90 

IMichel catalogus West-Europa 1998 2 delen 3400 bIz. 91 ,— 
Gibbons spec. cat. British Commonwealth 1998 2 delen 220,— 
SBK (duits/frans) semi-spec. cat. Zwitserland 1998 kleur 7e ed. 

Zumstein- en Michel-nrs. 585 biz. 37,50 

UNGEBALKSTEMPEL NEDERLAND 
V.d. Ven cat Nederland langebalkstempels 1906-1940 kleur 95 biz. 

met waardering naar punten 37,50 

Yvert 1998 I Frankrijk kleur 39,— 
Ibis MonacoA/er. Europa/UNO 24,— 
III West-Europa 2 delen 130,— 
VII Overzee 0-Z 2 delen 120,— 

België Bond spec, cat België/Geb. 1998 kleur 45,— 
CPV spec. cat. België voorafstempelingen kleur 1894-1996 196 bIz. 57,50 
Ceres semi-spec. cat. Frankrijk 1998 kleur 444 bIz. 48,50 
DBZ spec, editie Postale geschiedenis Duitsland 1945-1949 12,50 
Sassone (Ital.) spec. cat. Italië/Vat./San Marino 1998 kleur 995 bIz. 75,— 

cat Ital. Gebieden 1998 370 bIz. 39,50 

POSTWAARDESTUKKEN NEDERLAND/GEBIEDEN 
Geuzendam cat. postwaardestukken Ned./Gebieden 1997 ca. 37,50 

Sassone (ital.) spec. cat. zegels Oud-ltalië 500 biz. kleur 1998 200,— 
stempel-cat. Oud. Italië 1998 520 bIz. 100,— 

Facit (eng.) stempel- catalogus Zweden 1997 330 biz. 125,— 
Whitney (eng.) stempel-cat. Groot Brittannië 7e ed. 340 bIz. 72,50 
Sakura (eng.) catalogus Japan 1998 kleur 288 biz. 32,50 
VST (eng.) zakcatalogus Australië 1998 kleur 216 biz. 21,50 
Filatelistisch woordenboek Duits-Frans-Engels/Nederiands 88 biz. 17,50 
Aanbieding: Vlieg. Hollander cal luchtpostbrtieven 

Ned./Geb. 1991 380 biz. 12,50 

HONDEN OP ZEGELS 
Inpeg. (ned.) wereldcatalogus honden op zegels 1997 51 biz. 19,50 
Gibbons (eng.) wereldcat. Paddestoelen op zegels 1997 86 biz. 32,— 
Yvert cat. olympische spelen 1896-1996 300 biz. 79,— 
Domfil (eng.) wereldcatalogi 1997 met Yvert- en Michel-nrs. 

vlinders/insecten 500 biz. 49,50 
reptielen/dinosaurussen 250 biz. 39,50 
vissen/schelpen/pinguïns etc. 400 biz. 65,— 

DBZ - Deutsche Briefmarken-Zeitung 160 biz. per editie met 70 biz. 
aan- en verkoopadvertenties - 3 recente proefnummers 15,— 

Missie-kilowaar BR Duitsland - zeer recent -
met veel gelegenheid 500 g. 35,— 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60 mm per 100 5,50 per 1000 50,— 
62/62 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 
65/102 mm per 100 6,— per 1000 55,— 
85/117 mm per 100 8,— per 1000 70,— 
Glasheldere hoezen voor briefkaarten 

voor Nederlandse FDC's 

115/160 mm per 100 11,— per 1000 105,-
120/180 mm per 100 15,— per 1000 140,-
130/200 mm per 100 14,— per 1000 135,-
165/215 mm per 100 20,— per 1000 170,-
107/150 mm per 100 22,— per 1000 195,-
190/100 mm per 100 9,—per 1000 80,-

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6,- verzendkosten. Orders tot ƒ 50,- alsmede levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. 
Prijswijzigingen voorbehouden. Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN/AMRO 47.36.54.717 

RW, MEINHARDT Ä , 
International Booksellers ^ p 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage "̂"̂ ^ 
(vlakbij Centraal Station) ï f 070-3652227 

faxnr. 070-3651885 
Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9.00-17.00; zaterdag 10.00-13.00 

Besteladres Den Haag: Keiser & Zn - te l . 070-3462339 
Besteladres Maastricht: Fa. Trynes-tel. 043/3214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - tel. 010/4768175 (ook 's-avonds) 

IK VERZEKER U 
DAT U OVER 

5 Mamden 
EEN VREEMDE 
TAAL SPREEKT! 

LINGUAPHONE 
biedt u de 
modernste methode om een 
vreemde taal grondig te leren 
met een perfecte uitspraak. 
Geschikt voor beroep, hobby en 
vakantie. Een half uurtje oefenen 
per dag is al voldoende. Een spe
ciale vooropleiding is beslist niet 
nodig. 
Resultaat na 3 maanden. 

SNEL ENI 
SOEPEL ,1 r^k 

Bijzaken zijn weggelaten. U gaat 
rechtstreeks op uw doel af: vlot 
spreken en goed verstaan. Geen 
strakke schema's. Huiswerkop
gaven zijn overbodig. 
Resultaat na 3 maanden. 

U leert zoals u uw moedertaal 
leerde door te luisteren en na te 
spreken: dankzij de lesboeken in 
combinatie met cassettes of CD's. 
Spelenderwijs maakt u goede 
vorderingen. U gaat zelfverze
kerd spreken en doet het automa
tisch goed. 
Resultaat na 3 maanden. 

De meest gevraagde cur
sussen zijn er nu ook met 
video-banden. 
Kruis in de bon aan welk 
GRATIS informatie-pakket u 
wenst. OF BEL 076-50.86.509. 
Dag en nacht. 

Deze draagbare 
stereo 

cassette-speler. 
Voor nog meer 

studiegemak/ 

INFORMATIE ZONDER RISICO 
ffl het uitgebreide informatie

pakket is gratis en vrijblijvend 
l ï u leest o.a. hoe u een taalcursus 

7 dagen op proef kunt 
ontvangen 

ffl u krijgt geen bezoek aan huis 

' l H Snel UW GRATIS inlormatiepakkel nodi|? 

^ 076-50.86.509 
, 7 DAGEN PER WEEKDAG EN NACHT 
Zo , OF FAX DE BON NAAR 0165-56.04.71 

LINGUAPHONE 
WERELDBEROEMD 

IN TALEN 

BON VOOR GRATIS INFORMATIEPAKKET 
IA Stuur mij GRATIS en VRIJBLIJVEND het informatiepakket van de taal 

' ' " i die ik heb aangekruist. 
D Afrikaans 
D Arabisch 
D Chinees 
D Deens 
D Duits 
D Engels 
D English for 

Business 

DDiir. DMevr. 

Voort: Naam: . 

Straat: 

DFins 
D Frans 
D Grieks 
D Hebreeuws 
D Hindi 
D IJslands 
D Iers 
D Indonesisch 

D Italiaans 
D Japans 
D Koreaans 
D Maleis 
D Nederlands 

voor anders
taligen 

D Noors 

D Pools 
D Portugees 
D Russisch 
D Servo-

Kroatisch 
D Spaans 
D Spaans 

(Lat. Am.) 

D Thais 
n Welsh 
D Zweeds 

N9788 -

,.Nr.., 533 
Postcode: Plaats: 
Opsturen aan: Linguaphone, Antwoordnummer 951,4700 VB Roosendaal 
U hoeft geen postzegel te plakken. 01 bel 076-50.86.509. Dag en nacht. 



UITGIFlEni SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

NotHC 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeeMing melding 3/223 don 
wil dot zeggen dot de gegevens van 
de ofgebäde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philoteiie' von inaott (3) 
op bladzijde 223. 

Als bi| een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven doms de zegel of de 
omschriiving ervon (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch m dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ALAND 
8 -9 - ' 97 . 'Postal labels'; nieuwe 
afbeelding. 
2.-, 2.40,2.90,3.40 fm. Boeg
beeld Mneme (afgeleid van de 
Griekse godin der herinnering 
Mnemosyne) van de viermoster 
'Pommern'. 

ALBANIË 
5 -5 - '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
30,1001. Legende 'het azuur
blauwe oog'. Resp. draak, boer en 
ezel; drinkende araok en boer. 

ANDORRA SPAANS 
April ' 9 7 . Oude fietsen uit het 
museum van Andorra. 
32,65 P. Resp. loopfiets van de 
Duitse uitvinder Karl Friedrich 
Drois (1785-1851), fiets met 
groot voorwiel van de Franse wa
genbouwer en fabrikant Pierre 
Michoux (overleden in 1883). 
6-5 - '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
65 P. 'De beer en de smokkelaar'. 

AZOREN 
Aonvullina melding 6/442 'Euro
pa 1997, legende van het eiland 
met de zeven steden'; naast de ze
gel van 100.- e. een blok met drie 

zegels van 100.-e. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
2 5 - 8 - ' 9 7 . Internationale dag 
van de vrede. 
Twee zegels. Resp. donk aan de 
wereld voor vrede in Bosnië-Her-
zegowina, vlaggen van c 
mers(IFOR,UNPROFOR,SFOR). 

CYPRUS 
1 - 8 - ' 9 7 . Twintigste sterfdag van 
aartsbisschop en eerste stootspre-
sident Makorios lil (Michael Cnris-
todoulosMouskos, 1913-1977). 
15 c. Portret. 

DENEMARKEN 
2 8 - 8 - ' 9 7 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
3.75,5.25 kr. Sprookjes van Hans 
Chr. Andersen (1805-1875). Resp. 
'de tondeldoos', 'Duimelijntje'. 
2 8 - 8 - ' 9 7 . Fronkeerzegels type 
'portret koningin Margrethe II ' . 
4.-, 4.75,5.-, 5.25 kr. 

DUITSLAND 
14-8-'97.Frankeer(rol)zegel 
serie 'bezienswaardigheden'. 
110 Pf. Slot Bellevue in Berlijn 
(1785-1786). 
14-8-'97.Frankeer(rol)zegel 
serie 'bezienswaardigheden'. 
220 Pf.'Brühlsche Terrasse'in 
Dresden (genoemd naar graaf 
Heinrich Brühl, gunsteling van 
keurvorst Friedrich August II). 
14-8-'97.Frankeer(rol)zegel 
serie 'bezienswoordigbeden'. 
440 Pf. Stadhuis van Bremen 
(1405-1410). 
14-8 - '97 . Fronkeerzegel serie 
'vrouwen uit de Duitse geschiede-
nis^f. 
110 Pf. Portret van filmster Marie
ne (Marie Magdalene) Dietrich 
('Der blaue Engel', 1901-1992). 
2 8 - 8 - ' 9 7 . Frankeer(rol)zegel 
serie 'bezienswaardighede^'^^ 
100 Pf. Standbeeld'Goethe-Schil
ler' in Weimar van beeldhouwer 
Ernst Rietschel (1804-1861). 
2 8 - 8 - ' 9 7 . Frankeer(rol)zegel 

serie 'bezienswaardigheden'. 
510 Pf.'Holstentor'(poort) in Lü
beck (1464-1478, bouwmeester 
Hinrich Helmstede). 
28 -8 - ' 97 . Fronkeerzegel serie 
'vrouwen uit de Duitse geschiede
nis'. 
220 Pf. Portret van politicus Mo-
rie-Elisobeth Lüders (1878-1966). 
28 -8 - ' 97 . Honderd joor diesel
motor". 
300 Pf. Portret van Rudolf Diesel 
(1858-1913) met handtekening, 
dieselmotor. 
28 -8 - ' 97 . Serie 'Duitse land
schappen'"'. 
110 Ff. Driemaal. Resp. Beierse 
woud. Lüneburger heide, Noord-
duits veenlondschop. 

ESTLAND 
Afbeelding melding 7/8/512. 

FINLAND 
19-8 - '97 . Vogels; kraanvogel. 
Blok met vier zegels van 2.80 Fm. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 7/8/512. 

GIBRALTAR 
11 -7 - ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar. 
£1.20,1.40. Doorlopend beeld. 
Resp. koningin in rijtuig, koningin 
te paard. 

GRIEKENLAND 
11 -7 - ' 97 . Internationale sporl-
ontmoetingen; zesde IAAF*-we-
reldkompioenschop, Athene. 
20,100,140,170,500 Dr. Resp. 
hardlopen, beeldmerk (gevleugel
de Hermes), hoogspringen, hor
denloop, stadion; beelcfmerk. 

GROENLAND 
15-8-'97.AageGitzJohansen 
(1897-1977,'Qalipaosorsuaq': de 
grote schilder); schilderijen. 
10.-, 16.- kr. Resp. 'Trommedan-
ser, Thule' (ca. 1950), 'Ammasso-
likkvinde'(I936). 
15-8- '97 . Tweehonderd jaar 

stadje Nonortolik. 
4.50 kr. Jongen en meisje in kle
derdracht, houten kerk, in mist 
gehulde bergen, wapen. 

GROOT-BRIHANNIË 
Afbeelding melding 7/8/513. 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 7/8/512. 
6-6 - '97 . Beschermde vissen". 
Strook met vier zegels van 20 Ft.; 
doorlopend beeld. Resp. Gymno-
cephalus schraetzer, Cottus pobio, 
Alburnoides bipunctotus, Cobitis 
taenia. 
6-6 - '97 . Heiligverklaring van 
Hedwig (1373-1399, derde doch
ter van de Poois-Hongaarse ko
ning Lodewijk de Grote en Eliza
beth uit Bosnië) door paus Johan
nes Paulus II op 8 juni 1997 (za
ligverklaring in 1969 door de 
toenmalige aartsbisschop Wojtyle, 
de huidige paus). 
1 - 7 - ' 9 7 . Vl/ereldcongres 'stress', 
Boedapest 1997". 
90 Ft. Portret (met bril) van de 
grondlegger van de stresstheorie 
Jónos Selye (geboren in 1907). 
12-8- '97 . Hongaarse wijnstre
ken, II; gezicht op derpen met op 
voorgrond druiventrossen. 
27 Ft. Driemaal Resp. Kiskörös 
(blauwe druif 'Nemes Kodorko'), 
Mór (wit/groene druif 'Móri 
Ezerjó'), Gyöngyös (groene druif 
'Hórslevelü K.9'). 
Zonder datum. Overdruk 'folk
loristische borduurmotieven'. 
60 Ft. op 24 Ft. 

IERLAND 
Afbeelding melding 
7/8/512/513. 
6-3 - '97 . Frankeer(rol)zegels; 
vogels. 
32 P. Tweemaal. Faico peregrinus. 

ITALIË 
Afbeelding melding 7/8/513. 
19-7- '97 . Serie'artistiek en cul
tureel erfgoed'; schilderijen. 
450,650 L Resp. vierhonderdste 

sterfdag van Nicoló Cercignoni 
(Pomoroncio il Vecchio, schilderij 
'Madonna van de rozenkrons'), 
zeshonderdste sterfdag van Poolo 
di Dono (Paolo Uccello, 'het mira
kel van Ostia'). 
2-8- '97 . Religieus feest'Varia di 
Palmi'. 
800 L Processie. 
19-8- '97 . Sport; Universiade 
(studentenspelen), Sicilië 1997. 
450,8001 Kaart van Sicilië. 
Resp. met basketbal, hoogsprin
gen; beeldmerk (zon in letter U). 
30-8-'97. 'Premio (prijs) Vio-
reggio-Repaci'. 
4000 L Badinrichting, opengesla
gen boek. 

KROATIË 
Afbeelding en aanvulling melding 
7/8/513'stad Vukovar'". 
6.50 kn. Schilderij van Zlotko 
Kauzloric Atoc. 
3-7- '97 . Kroatische koningen. 
1.30,2.40 kn. Resp. negenhon
derdste sterfdag van koning Petor 
Svacic, duizendste sterfdag van 
koning Stjepan Drzislav. 

LITOUWEN 
25-6 - '97 . Tweede Boltiscbe-Zee-
spelen in Litouwen, juni 1997. 
90 c. Schip met als zeilen vlaggen 
van de deelnemende landen (De
nemarken, Duitsland, Estland, Fin
land, Letland, Litouwen, Noorwe
gen, Polen, Rusland, Zweden). 

MADEIRA 
Aanvulling melding 6/443 'Euro
pa 1997, legende van ridder Mo-
chimen'LaoyAnneofArfet'; 
naast de zegel van 100.- e. een 
blok met drie zegels van 100.- e. 

MALTA 
10-7 - '97 . Gedenkdaaen/-jaren. 
6,22 c. Honderdste geboortedag 
van acteur Vincent Colleio. 
1,16 c. Vijftigste sterfdag van 
beeldhouwer Antonio Sciortino. 
6,11 c. Driehonderdjarig bestaan 
van de kathedraal van Gozo. 



MAN 
I -7 - ' 97 . Nieuwe ultgiftedatum 
melding 7/8/513'overdracht 
Hongkong oan China'. 

MONACO 
29-5-'97. 'Pacific 9 7 " ' ; zegel 
op zegel. 
4.90 F. Michelnummers I en 2 
van de Verenigde Staten, nummer 
2285 van Monaco. 

OEKRAÏNE 
6 -5 - '97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
BloK met twee zegels van 40 k. in 
samenhang. Stichters van 'Kiewer 
Rus'. Resp. vorsten Kyi en Tschek, 
vorst Choryw en zijn zuster Lybid. 

POLEN 
2 6 - 4 - ' 9 7 . Frankeerzegeis; he-
renboerderijen. 
50,60 gr. Resp. in Topuszno, in 
Zyrzyn. 
5 -5 - ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
50 gr., 1.10 Zl. Resp.'de bloem in 
de voren', 'Wars en Sawa' (zee
meermin). 
6 -5 - ' 97 . Zesenveertigste eucha
ristisch congres, Breslau. 
50 gr. Hostie met letters IHS, we-
reldlcaart. 
2 0 - 5 - ' 9 7 . Pacific 97**. 
130 Zl. 'Golden Gate' brua. 
2 3 - 5 - ' 9 7 . Frankeerzegeis; he
renboerderijen. 
1.10,1.70,2.20, lO.-Zl. Resp. in 
Ozarow, Tulowice, Kuznocin, Kos-
zuty. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 7/8/514. 
Aanvulling melding 6/443 'Euro
pa 1997', legende van 'de achter
gelaten schatten van de Moren'; 
naast de zegel van 100.- e. een 
blok met drie zegels van 100 e. 
19-7 - '97 . Zevenhonderd jaar 
'mutuolismo' ('mutual assurance') 
in Portugal. 
100.- e. Man met penneveer ach
ter lessenaar, man met schaap, 
vrouw met bundeltje (baby?) in 
arm. 

ROEMENIË 
5 -5 - '97 . Europa 1997; thema 

'sagen en legenden'. 
400,4250 L Resp.'VlodTepes, 
Wojwode der Walachei 1448, 
1456-1462,1476', Drocula. 

RUSLAND 
Afbeelding melding 7/8/514. 
6-6 - '97 . Tweehonderdste ge
boortedag von dichter en schrijver 
Alexandr Sergejevitsj Poesjkin 
(1799-1837); sprookjes. 
500,1000,1500,2000,3000 r. 
Resp. 'de priester en zijn knecht 
baldo' (baldo: sukkel), 'tsoor Sol-
ton', 'de visser en het visje', 'de 
dode tsorendochter en de zeven 
ridders', 'de gouden hoon'. 
2 0 - 6 - ' 9 7 . Honderd jaar diplo
matieke betrekkingen tussen Rus
land en Thailand. 
1500 r. Gebouwen uit St. Peters
burg en Bangkok ('het grote pa
leis' en 'de grote cascade' in 
Petrodworez, marmeren kathe
draal in Bangkok), vlaggen. 

SLOWAKIJE 
5 -5 - '97 . Europa 1997; thema 
'soqen en legenden'. 
9 SK. 'Wonderregen bij Hron'. 

SPANJE 
2 4 - 6 - ' 9 7 . Sport; wereldkom-
pioenschop basketbal, Barcelona, 
Girona en Bodalono. 
65 P. Door Monel Esclusa Canals 
ontworpen poster met beeldmerk. 
8-7 - '97 . Topconferentie van de 
NACC*, Madrid (zestien lidstaten, 
secretaris-generaal de Spanjaard 
Javier Solana). 
65 P. Fontein met de godin Cibeles 
(ontwerp von Ventura Rodriguez, 
uitgevoerd door Francisco Gutier
rez in 1777), beeldmerk. 
ll-7-'97. 'Wereldmonument 
voor de wijnoogst'/vijftigste ver
jaardag von het eerste wijnfeest in 
Requeno (gemeente Valencia). 
32 P. Monument met getal 50 en 
druiventros. 
2 4 - 7 - ' 9 7 . Gedenkjaren. 
21,32,65 P. Resp. honderdste 
sterfdoa van politicus Antonio Có-
novas del Castillo (portret met 
bril), tweeduizend jaar stad Elche 
(schilderij met verschijning van 
beschermvrouwe de 'Madonna de 
la Asuncion', Romeinse munt). 

MM MiMMMÉtÉÉMÉÉMtM 

tweehonderdste verjaardag van 
de verdediging van Tenerife tegen 
de Engelse vloot (strijdtoneel, wa
pen van Santo Cruz met drie leeu
wenkoppen: drie overwinningen 
op de Engelsen). 

TURKIJE 
Aanvulling/correctie melding 
7/8/515'Europa 1997'. 
25.000,70.000 TL. Resp.'bloe
menkinderen op rug van vliegen
de vogel', 'man met kind op rug 
van vliegende vogel boven bo
men'. 

WITRUSLAND 
13-5 - '97 . Vijftig jaar lid van de 
UPU*. 
3000 r. Beeldmerk. 

ZWEDEN 
Afbeelding/melding 
718/515. 

ZWITSERLAND 
12-9-'97. 'Energie 2000' 
('Energio 2000'); de elementen.^'' 
70,90,110,180 c. Resp. lucht 
(wolkenlucht), vuur (brandend 
hout), water (stromend water van 
licht- tot donkerblauw), aarde; alle 
zegels met kleurenspectrum. 
12-9 - '97 . Staatsbezoek van ko
ning Chulolongkorn (Ramo V) van 
Siom (huidige Thailand). 
90 C.President Adolf Deucher 
(1831-1912) van Zwitserland en 
koning RamaV(1853-1910). 

BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
Juni'97, 'Pacific 97** ' ; paarden 
'van de wereld'. 
Drie vellen met acht zegels. Resp. 
100.000,120.000,140.000 KZr. 
Twee blokken. Resp. 215.000, 
220.000 KZr. 
I. Resp. volbloed, Palomino en Ap-
palooso, Arabier, 'Arabian Colt', 
volbloed 'Colt', Mustang, Mustang 
(andere afbeelding), Furioso. 
II. Resp. volbloed, Arabier en Palo
mino, Arabier en Chincoloegue, 
Pinto, Przewolski, volbloed 'Colt', 
Arabier, 'New Forest' pony. 

BUENOS AIRES 2004 
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III. Resp. 'Seile Francais', Fjord, 
Percheron, 'Italian heavy draft', 
'Shogyo' Arabier, Avelignese, 
Tsjechoslowaakse wormnloed, 
'New Forest' pony. 
Blokken met twee verschillende 
volbloeden. 

ANGUILLA 
1997. Frankeerzegeis; vruchten. 
10,20,40,50,60,75,80 c.,$ 
1.-, 1.10,1.25,1.50,2.-, 3.-, 4.-, 
5.-, 10.-. Resp. Byrsonima lucido, 
Molplghio emarginoto, Tomordin-
dus indico, Zizyphus mauritiona, 
Terminolio cotappo, Coccolobo 
uvifera, Muso parodisioca, Meli-
coccus bijugatus, Chrysobolonus 
icoco, Melocactus intortus, Carico 
popayo, Annono squamosa, Anno-
no muricoto, Punica gronotum, 
Anocardium occidentale, 
Mangifero indica. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
Antigua en Barbuda, Dominica, 
GomDia, Grenada, Grenodo/Gre-
nodinen, Guyana, St. Vincent/Gre-
nodinen gaven een serie zegels 
(velletje met drie zegels en blok) 
uit als eerbetoon oon de gebroe
ders Grimm (Jacob Ludwig Karl, 
1785-1863, en Wilhelm, 1786-
1859; verzameling volkssprookjes 
'Kinder- und Housmarchen'). 
12-6 - '97 . Antigua en Barbuda. 
Velletje met drie zegels van $ 2; 
blok van $ 6. Assepoester. 
Antigua en Barbuda, Dominica, 
Gambia, Ghana, Grenada, Greno-
do/Grenodinen, Guyana, Liberia, 
Nevis, Sierra Leone, St. Vincent/ 
Grenodinen en Uganda gaven een 
omnibusserie (vel met zes zegels 
en blok, Liberia twee blokken) uit 
ter gelegenheid van het gouden 
huwelijk van het Engelse konings
paar. 
12-6 - '97 . Antiqua en Barbuda. 
Vel met zes zegels van S 1 ; blok 
van $ 6. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 7/8/515. 
12 -7 - ' 97 . Honderdste verjaar
dag van de elektrische tramlijn in 
Buenos Aires; geschiedenis van de 
'Tranvia'. 
Vel met zes zegels van 75 c. en 

twee vignetten. Resp. 'Cio. Lacroze 
Servicio Suburbano' (1912), 'Cia. 
Lacroze Servicio Urbono' (1907), 
'Cio. Anglo Argentina'(1930), 
'Corp. Transportes de lo Ciudad de 
Buenos Aires' (1942), 'Fobricocio-
nesMilitores'(1956),'Cia. Eléctri-
cos del Sur' (1908); vignetten met 
doorlopende afbeelding von oude 
trom in stad. 

ASCENSION 
Afbeelding melding 7/8/515. 
Aonvulling melding 7/8/515 
'gouden huwelijk Engelse konings
paar'. 
Blok van $1.50. 
Deze omnibusserie bevat een 
groot aantal zegels met afbeeldin
gen van het koninklijk paar met 
rijtuigen en paarden. 

AUSTRALIË 
7 -8 - '97 . Nieuwe uitgiftedatum 
en afbeelding melding 7/8/515 
'tweehonderd joor Merinosscha-
pen in Australië'^. 
21-8- '97. 'The Dreaming'; film
beelden uit kinderfilms van 'Abori
ginal Notions'. 
45 c., S I . - , 1.20,1.80. Resp. 
'Dumbi the Owl' (van het Hiois-
cus-volk uit noordwest Australië, 
verteld door David Mowoljorloi), 
'The Two Willy-Willies' (van de 
Wongi-stom uit het zuiden, vertel
ler Josie Boyle), 'How Brolga be
come o Bird' (van het Mutti Mutti 
volk bij het Mungomeer, verteller 
Pauline McLeod), 'Tuggon-Tug-
gon': 'silky ook' (verteller Ood-
geroo Noonuccol van Strodbroke-
eiland, beheerder van Minjerri-
boh-lond). 
4 - 9 - ' 9 7 . Prehistorische dieren^. 
Strook met vijf zegels van 45 c. 
Resp. Rhoetosourus brownei (di
nosaurus), Mcnomorospis koprios 
(vis), Ninjemys oweni (gehoornde 
schildpad), Parocyclotosourus da-
vidi (omfibie), Woolungosourus 
glendowerensis (pleiosourus). 

BAHAMAS 
Afbeelding melding 7/8/515. 
l - 7 - ' 9 7 . Frankeerzegeis 'schel
pen'met jaartal 1997. 
5,15,20,25,30,40,45,50,55, 
60,70 c. 
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BARBADOS 
2 9 - 7 - ' 9 7 . Schelpen. 
5,35,90 c, $2.-; blok van 
$ 2.50. Resp. Cyproeo zebra, Cha-
ronia variegata, Phalium gronula-
tum, Murex brevifrons; ondervKO-
terscène. 

BENIN 
2 5 - 5 - ' 9 7 . Paarden. 
Zes woorden. 
3 0 - 5 - ' 9 7 . Honden. 
Zes woorden. 
9 - 6 - ' 9 7 . Floro; orchideeën. 
Zes woorden. 

BHUTAN 
2 4 - 4 - ' 9 7 . WWF*; bedreigde 
founa. 
Strook met vier zegels van 10 nu. 
Vier verschillende ofbeeldingen 
von Cuon olpinus. 
Vel met neoen zegels van 10 nu. 
Resp. Felis lynx, Ailurus fulgens, 
Buclorcas toxicolor, Moschus chry-
sogoster, Ponthera uncio, Presby-
tis geei, Panthern tigris, Muntiacus 
muntjac, Mormota bobak. 
Twee blokken van 70 nu. Resp. 
Ursus thibetonus, Pseudois 
nayour. 
2 - 5 - ' 9 7 . Tropische situatie van 
de Tsjernobyl-kinderen; Unesco*. 
35 nu. 
1 5 - 5 - ' 9 7 . Werelderfgoed; 
Unesco*. 
Twee vellen met ocht zegels. Resp. 
10 en 15 nu en vignet. 
I. Resp. berg Huongshoh (Chino), 
monument voor keizer Qin (Chi
na), keizerlijke bronzen draak 
(China), Tikal notionaol pork , 
(Guotemolo), historische stod Evo-
ro (Portugol), Shirokami-Sanchi 
(Japon), Eiffeltoren (Parijs), wan-
delpod in de vallei onder de wa
tervallen (Kroatië); vignet met 
beeldmerk. 
II. Resp. gerestoureerde kathe-
droal Bomberg (Duitsland), stad 
Bomberg, St.-Michoelkerk in Hil
desheim (Duitslond), paleis Pots
dom (Duitslond), kerk in Potsdam, 
stod Lübeck (Duitsland), benedic
tijner kerk in Lorsch (Duitslond). 
Twee blokken von 60 nu. Resp. 
stad Goslor (Duitslond), Comenzo-
do kothedrool (Portugal). 
1 5 - 7 - ' 9 7 . Kotten en honden. 

10,15,20,25 nu. Katten. Resp. 
Turkse onaoro. Oosterse korthori-
ge, Britse Korthorige, Birmoon; vel 
met zes zegels von 15 nu. Resp. 
Joponse 'bobtail', Ceylonees, 'exo
tic'. Rex, 'rogdoll', Russische blau
we. 
10,15,20,25 nu. Honden. Resp. 
Dolmotiër, Siberische husky, 'So-
luki', 'Shor Pei'; vel met zes zegels 
von 20 nu. Resp. 'Dondy Dinmont' 
terrier, 'Chinese crested', Norwich-
terrier, basset, 'Cardigan Welsh 
Corgi', Franse bulldog. 
Twee blokken von 60 nu. Resp. 
Tonkinees, Hovowort. 

BOTSWANA 
12-7 - '97 . Honderd jaar spoor
wegen. 
35,50,801., 1,2,2.50 P. Resp. 
'Bechuonaland Rail'(1897), oli
fanten steken spoorrails over, eer
ste locomotief in Bechuonaland 
CGH 4-6-0 (jachtluipaard naast 
trein), 4-6-4-f4-6-4 'Beyer Gor-
rott', de nieuwe BD3 locomotief, 
'Fontuzzi' contoinerloder. 
4 -8 - ' 97 . Fronkeerzegels; vogels. 
5,10,15,20,25,30,40,50,60, 
70,80t., 1,1.25,1.50,5,10 P. 
Resp. 'Pel's fishing owl', 'gymno-
gene', 'Meyer's parrot', 'harleauin 
quail', 'marico sunbird', 'kurricna-
ne thrush', 'redheaded finch', 
'redbilled buffalo', 'sacred ibis', 
'cope shoveller', 'greater honey-
guide', 'woodlond kingfisher', 
'purple heron', 'yellowbilled ox-
pecker', 'shoftoiled wydah', 'white 
stork', 'ovombo sporrowhowk', 
'spotted croke'. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 7/8/516. 
2 7 - 3 - ' 9 7 . Zelfklevende fron
keerzegels; Brozilioonse vliegtui
gen". 
R$ 0.15. VijfmooL Resp. EMB-145, 
EMB-120 Brasilia, EMB-312 Tuco-
no,EMB-312SuperTucano,AMX. 
2 4 - 7 - ' 9 7 . Honderdste verjaor-
dog von de Braziliaanse ocodemie 
voor letterkunde. 
Woorde niet vermeld. Academie
gebouw met louwertok. 

CANADA 
Afbeelding melding 7/8/516. 

2 0 - 3 - ' 9 7 . Uitgiftedatum Chor-
les-Emile Godbois (melding 
5/380). 
2 3 - 7 - ' 9 7 . Industrieel ontwer
pen. 
45 c. Ketel van Fred Moffot geïn
spireerd door koplomp van Mc-
LoughinBuick (1940), ligstoel 
voor scheepsdek ('Bass River Choir 
Compony'), 'Bombardier Ski-doo' 
(sneeuwvoertuig), plostic koffers 
van Michel Dallaire. 
l - 8 - ' 9 7 . Schotse cultuur; vijftig 
joor 'Highland Gomes' von Glen
garry. 
45 c. Doedelzokspeler, tromme
loor in militair uniform, danseres, 
'Cober Toss'-deelnemer (wedstrijd 
in boomstam werpen). 
5-8 - '97 . Honderd ioor 'Knights 
of Columbus' (katholieke broeder-
schop) in Canada. 
45 c. Wopen met op achtergrond 
'CdeC' ('Chevaliers de Colomb') en 
'KofC'('Knights of Columbus'). 
15 -8 - ' 97 . Herdruk wenszegels. 
Postzegelboekje met tien zelflde-
vende zegels von 45 c. en vijftien 
vignetten. 
18 -8 - ' 97 . Achtentwintigste we
reldcongres PTTI*. 
45 c. Communicotiediensten. 
2 5 - 8 - ' 9 7 . Conodo's 'Asia Poci-
fic'-joor. 
45 c. Symbolische voorstelling 
(Conooo voorzitter von de APEC*). 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 7/8/516. 

CHILI 
1-12- '96. Bezoek Zweedse ko
ningspaar; Nobelprijswinnaars. 
$ 30(). Portretten van de dichters 
PobloNerudo (1904-1973, prijs in 
1971) en Gabriela Mistral (] 889-
1957, prijs in 1945). 
l l - 1 2 - ' 9 6 . Vijftig joor Unicef*. 
$ 200. Kinderen, ster, wereldbol, 
beeldmerk. 
19- l - '97.Jubi leo in Frontera, I. 
$ 110. Honderdste verjaardag van 
de kerk van de christelijke allion-
tie en missie. 
$110. Kerk, ossenwagen. 
2 5 - 1 - ' 9 7 . Jubilea in Frontero, II. 
$ 110. Honderd joor stodsbestuur 
Lonquimoy (vulkaan Lonquimoy, 
weiclende koeien, Aroucoriowoud). 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
8 -8 - '97 . Chinese gevechtskunst. 
5.- (tweemoal), 9.-, 19.-. Vier ver
schillende gevechtshoudingen. 

CHRISTMASEILAND 
l l - 9 - ' 9 7 . Kerstmis op Kerstei
land. 
40,45,80 c. Resp. Sonto Claus en 
zijn vriendjes (dieren) lezen kin-
derbrieven, maken van speelgoed 
in openluchtwerkplaats, stort von 
Santo Clous met volgeloden slee. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
14-8 - '97 . Vissen. 
5,75,90 c., S I . - , 1.20. Resp. 
Stethojulis bondonesis, Noso litu-
ratus, Choetodon ouriga, Lutjonus 
kosmiro, Porocirrhites frosteri. 

COLOMBIA 
16-8- '96 . Vijfentwintig jaar Cer-
lac (regionaal mstituutter bevor
dering von het boek in Lotijns-
Ameriko en het Coribisch gebied). 
S 800. Beeldmerk (opengeslagen 
boek met getal 25). 
17-8 - '96 . Vijftig joor Soyco 
(maatschoppij von schrijvers en 
componisten). 
$ 400. Gitaar, notenbolk. 
5-9- '96 . Pioniers Colombioonse 
petroleum-industrie. 
Twee stroken met vier zegels von 
$800 Resp. Jorge lsoocs( 1837-
1895) en pomp, Francisco Burgos 
Rubio (18651947) en roffinode-
rij bij nacht, Diego Mortinez Co-
margo (1869-1947) en boorto-
ren, Prisclliono Cebrales Loro 
(1873-1941) en booreilond; Ma
nuel Mario Polocio en olietonker, 
Roberto De Mores (1864-1927) 
en raffinaderij, Virgilio Borco Mol-
donodo (1858-1922) en werkers 
oon boorplotform, personeel pe-
troleummaotschappij Ecopetrol. 
19-9- '96 . Sport; vijftigste ver-
joordog van de Colombiaanse 
golfbond. 
$ 400. 'Hole in one'. 
18-10-'96. 'Exfi lbo 96'; natio
nale postzegelexpositie, Bogota. 
$ 400. Precolumbioons sieraad uit 
de vondst bij Molagana. 

DOMINICA 
29 -5 - ' 97 . Gebroeders Grimm 

(zie Antigua en Borbudo). 
Blok van $ 6. 'Mary, Mary quite 
contrary'. 
Dominica, Gombia, Grenodo, Gre-
nodo/Grenodinen, Liberia, Nevis, 
Sierro Leone, St. Vincent/Grenodi-
nen en Uganda gaven een omni
busserie uit (voor elk lond een 
blok met afbeelding von sprookje 
op zegel en bijbehorend rijmpje op 
blok, voor Sierra Leone twee blok
ken) ter gelegenheid von de drie
honderdste verjoordog van de 
'Sprookjes von Moeder de Gans' 
von ChorlesPerroult, 1628-1703 
2 9 - 5 - ' 9 7 . Dominico. 
Velletje met drie zegels von $2; 
blok van $ 6. De ganzenhoedster. 
2 9 - 5 - ' 9 7 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van $ 1; blok 
van $ 6. 
Juni/iuli ' 9 7 . Dominica, Gabon, 
Grenada, Grenodo/Grenodinen, 
Liberia, Sierro Leone en Toto ga
ven een omnibusserie uit ter gele
genheid von de overdrocht von 
Hongkong oon China. 
$0.90,1,1.45,2. 

EL SALVADOR 
6 -2 - '97 . Dertigste verjoordog 
von de kront 'El Mundo'. 
10 C. Kront, computer, wereldbol. 
21-2-'97.'Exfi lna97';nationo-
le postzegeltentoonstelling. Son 
Solvodor. 
4 C. Stoomlocomotief Baldwin 
58441 (1925). 

ERITREA 
16 -6 - '97 . Vlinders (ook nacht
vlinders). 
1,2,4, Bbirr. Resp. Pierisnopi, 
Heliconius melpomeri cythereo, 
Ornithoptero goliath, Heliconius 
astroea rondonia. 
Twee blokken van 10 birr. Resp. Po-
pilio glaucus, Pornossius phoebus. 
Twee vellen met negen zegels van 
3 birr met doorlopend beeld. 
I. Resp. Papille polymnestot, Orni
thoptero porodiseo, Graphium 
marcellus, Ponoxio quooripuncto-
rio. Cardio joponico, Popilio 
childrence, Phylosomeo cynthis. 
Actios luna, Heticopis ocit. 
II. Resp. Psophis eusehemoides, 
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Popiiio brookiana, Parnassius cha
ritonius, Morpho cypris, Doriaus 
plexippus, Precis octovia, Teino
palpus jmperialis, Samio gloreri, 
Aütomeris nyctimene. 

FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 7/8/517. 

FIJI 
Afbeelding en aanvulling melding 
7/8/517'jaar von het koraalrif'. 
Resp. Pocilloporo verrucosa, Favia 
rotumono, Sinulorio, Dendro
nephthya. 

GABON 
Juni/ jul i ' 97 Overdracht Hong
kong oon Chino (zie Dominica). 
125,225,260,500 F. 

GAMBIA 
205 '97 . Gebroeders Grimm 
(zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van 10 D.; 
blok van 25 D. Roodkapje. 
20 5  ' 97 . Sprookjes von Moeder 
de Gons (zie Dominica). 
Blok, 25 D.'I'll teil you o story'. 
20 5  ' 97 , Gouden huwelijk En
gelse koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van 4 D.; blok 
van 20 D. 
I  7  ' 9 7 . Overdracht Hongkong 
oon China. 
Vier blokken met vier zegels. 
" ip .3 ,4 ,5 ,6D. 

GHANA 
284 '97 . Eerbetoon aan Chi
na's leider Deng Xiaoping (1904
1997). 
Twee vellen met vier zegels. Resp. 
500,600,800,1000 Cs. en 300, 
600,800,1000 Cs. Twee blokken. 
Resp. 3000,4000 Cs. Portretten. 
295 '97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspoor (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van 800 Cs.; 
blokvan3000Cs. 
J7 '97. Beroemde blijspelac
teurs/filmsterren. 
Vel met negen zegels van 600 Cs. 
Twee blokken. Resp. 3000,4000 
Cs. Resp. Jackie Gleoson (1916
1987), Danny Koye (19131987), 
John Morwood Cleese (geb. in 

1939), Lucille Ball (19111989), 
Jerry Lewis (geb. in 1926), Sidney 
James, Louis Defunes, Mae West 
(18921980), Bob Hope (geb. In 
1903); GrouchoMorx( 1890
1977), professor Ajax Bukono. 

GRENADA 
28 5  ' 97 . Gebroeders Grimm 
(zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels von $ 2; 
blok von $ 6. Sneeuwwitje en de 
zeven dwergen. 
28 5  ' 97 . Sprookjes van Moeder 
de Gons (zie Dominica). 
Blok van $ 5. 'Rain'. 
28 5  ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van $ 1; blok 
v o n S l . 
Juni/juli ' 9 7 Overdracht Hong
kong oon China (zie Dominica). 
$0.90,1,1.75,2. 

GRENADA/GRENADINEN 
28 5  ' 97 . Gebroeders Grimm 
(zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van $ 2; 
blok van $ 6. De wolf en de zeven 
geitjes. 
285  '97 . Sprookjes van Moeder 
de Gans (zie Dominica). 
Blok van $ 6. 'Boa, boa, black 
sheep'. 
28 5  ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van $ 1; blok 
v o n S l . 
Juni / ju l i ' 9 7 Overdracht Hong
kong aan China (zie Dominica). 
$1,1.25,1.50,2. 

GUINEE 
20 5  ' 97 . Zeilschepen. 
Zes woorden. 

GUYANA 
1 ■5'97. Eerbetoon oon China's 
leider Deng Xiaoping (1904
1997). 
Vel met drie zegels van $ 100; 
blok van $150. Portretten. 
20 5  ' 97 . Gebroeders Grimm 
(zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van $ 100; 
blok van $ 500. Hans en Grietje. 
20 5  ' 97 . Gouden huwelijk En

gelse koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van $ 60; blok 
van $ 300. 
Juni/juli ' 9 7 . Vogels. 
325,30,60,200; twee blokken 
van $ 300; twee vellen met zes 
zegels van $ 80 met doorlopend 
beeld. 

HONDURAS 
72 '97. Zestig jaar internatio
naal hulpverleningsplan voor kin
deren 'Plan Jnternocional'; kinder
tekeningen. 
1.40,5.40,9.701. Resp.'baden
de kinderen' (Oscar Moncodo), 
'meisjes oon de rivierkont' (Notoly 
Alexandra Reyes), 'dorpsstraat' 
(Wolter Enrique Martinex). 

HONGKONG 
295'97. 'Pacific 97**'. 
Blok 'cover' van $ 3.10. Fronkeer
zegel 'skyline van Hongkong'. 
166 '97. Paralympische spelen 
1996. 
Blok met zegel van $ 10. Gezicht 
op Hongkong vanaf Kowloon; blok 
met verschillende paralympische 
atleten. 
306  '97 . Fronkeerzegel klas
sieke serie (melding 7/8/517). 
Blok met zegel van $ 5 en negen 
tussen 1862 en 1997 uitgegeven 
fronkeerzegels. Resp. brievenbus 
met brief, historische beelden van 
Hongkong en negen zegels. 
1  7  ' 9 7 . Eerste emissie ('special 
administrative region'). 
$1.30,1.60,2.50,2.60,3.10,5; 
blok van $ 5. Resp. traditionele 
Chinese ingang; trom, bus en ou
to's/'Bonk of China'toren; 'Con
vention and Exhibition Centre' van 
Hongkong, plaats van de ceremo
nie van overdracht; containerschip 
/'Victoria Harbour'; dolfijn/Chine
se jonks; traditionele afbeelding 
/flora Bouhinio; vuurwerk boven 
'Victoria Harbour' met zicht op 
Hongkong. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 

ling 7/8/517. 

INDONESIË 
164'97. 'Norwex 97'. 

Tentoonstellingsblok. 

ISRAËL 
Afbeelding melding 7/8/517. 

KIRIBATI 
Afbeelding melding 7/8/518. 

LAOS 
126 '97 . Fauna; olifanten. 
Zes waarden. 

LIBERIA 
275  '97 . Eerbetoon aan Chi
na's leider Deng Xiaoping (1904
1997). 
Drie vellen. Resp. met vier zegels 
von 70 c, drie zegels van $ 0.50, 
0.70 en 1.20, drie zegels van $ 1. 
Portretten. 
176 '97 . Sprookjes van Moeder 
de Gans (zie Dominica). 
Blok van $2.'Little BoPeep'. 
176 '97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van 50 c; twee 
blokken van $ 2. 
Juni/ ju l i ' 9 7 Overdracht Hong
kong oon China (zie Dominica). 
$0.70,1,1.20. 
2 2  7  ' 9 7 . Vogels; uilen. 
Vel met zes zegels van 50 c. Resp. 
Bubo leucostictus. Bubo shelleyi, 
Strix woodfordii, Scotopelio usshe
ri, Jubulo lettii, Otus icterorhyn
chus. 
11  8  ' 9 7 . Fronkeerzegels 'vo
gels'. 
1,2,3,4,5,10,15,20,25,50, 
70,75,90 c., 1,2,3$ Resp. Me
rops guloris, Trachyphonus purpu
rotus, Merops nubicus, Corythornis 
cristota, Chrysococcyx cupreus, Eu
rystomus guloris, Merops muelleri. 
Agapornis swinderniono, Eurysto
mus glocurus. Halcyon malimbico, 
Merops pusillus, Bucconodon du
choillui, Merops albicollis, Lybius 
bidentotus, Merops persicus, Apo
lodermo norino. 

MALDIVEN 
126 '97 . Eerbetoon aan Chi
na's leider Deng Xiaoping (1904
1997). 
Vel met drie zegels van 10 Rf.; 
blok van 25 Rf. Portretten. 
176 '97 . Vogels. 

301., 1,2,3,5,8,10 (tweemaal), 
15 R. Resp. Anous tolidus, Pulsa
tric perspicillato, 'huffy fish owl', 
Faico peregrinus, Aquila chrysoe
tos, Terathopius lecoudotus, 'cres
ted corocaro', Childonia hybrido, 
Sulo sulo. 
Twee blokken 25 Rf. Resp. Sagit
tarius serpentorius, Holioeetus 
leucocepholus. 
Vel met zes zegels van 7 Rf. Resp. 
Poicepholus rueppellii, Pionus 
mentruus, Amozono guildingii, 
Psittacus erithocus. Agapornis 
personotus, Arotingo solstitialis. 

MAURITIUS 
229  '97 . Honderdviiftig joor 
postzegels 'The Post Office'; zegel 
op zegel. 
60 c, 4,5,10 Rs.; blok van 20 Rs. 
Resp. 'Mauritius l d orange', '2d 
blue', paartje'2d blue'en' ld 
orange', poortje ' l d orange' en 
'2d blue'; de 'Bordeaux cover'. 
Vel met zeven zegels van 60 c. en 
vijf van 4 Rs.; vier postzegelboekjes. 

MICRONESIË 
l  5  ' 97 . Chinese maankalender; 
joor van de os. 
$0.32; blok van $2. Waterbuffel. 
295'97. 'Pacific 97**; zeego
dinnen van de 'Pacific'. 
Vel met zes zegels van 32 c. Resp. 
Walutahanga van Melonesië (met 
slang), Tien Hou van China (met 
lontaorntje boven zee), Lorop van 
Micronesië (met mond duikend 
noor vis), OtoHime van Japon 
(met jonge visser), Nomoi van Mi
cronesië (met schelp), drie gezus
ters Junkgowos van Australië (in 
zeekono). 
157 '97. Tweede FSM ('Federa
ted States of Micronesia') spelen; 
voorbereiding voor Olympische 
spelen 'Sydney 2000'. 
Blok met vier zegels van 32 c. 
Resp. tennis, discuswerpen, zwem
men, kanoën. 

NAMIBIË 
Januari ' 97 . 'CocaCola' postze
gelboekjes. 
Twee postzegelboekjes met elk 
tien zegels 'standardised mail' 
(50 c). Resp. Grophium antheus 
(vlinder), onafhankelijkheid. 
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6  2  ' 9 7 . Oude ruïnes 
('Khauxalnas'). 
50 c., NS 1,1.10,1.50. 
122'97.'HongKong97';|aar 
van de os. 
Blok van NS 1.30. Sango os. 
17 2  ' 97 . Herdruk 'sterrenbeel
den boven Namibië'. 
NS 1.50. Crux (Zuiderkruis); ver
koopprijs NS 3.50 (meeropbrengst 
voor de georganiseerde filatelie). 
2 6  3  ' 9 7 . Herdruk fronkeerze
gels'vlinders'(1993). 
5,50 c. Resp. Charaxes josius so
turnus, Physcoeneuro panda. 
8  4  ' 9 7 . Honderdste sterfdag 
van Heinrich von Stephan; grond
legger von de UPU*. 
NS 2. Portret. 
5 5  ' 97 . Vogels; postzegelboek

je
50,60 c. Resp. 'cinderello wox
bill', 'blackcheeked waxbill'. 
6 5  ' 97 . Vogels. 
NS1.20. Numidameleagris. 
15 5  ' 97 . Founo, 'Jackass' pin
guïn; WWF*. 
50 c., NS 1,1.10,1.50; blok von 
NS 5. 
12 6  ' 97 . Fauna; wilde kotten. 
Zegel 'standard postage', NS 1, 
1.10,1.50. Resp. Felis caracal. Fe
lis lybica, Felis servol. Felis nigri
pes. 
8  7  ' 9 7 . Inheemse kunst, ge
vlochten manden (uit de verzame
ling von het nationaal museum in 
Windhoek). 
Zegel 'standard postage', NS 1, 
1.10,1.50. Resp.'Mbukushu' 
mand voor toiletbenodigdheden, 
'Nyemba' mand voor graan, 'Kwo
nyama/Ndongo' fruitmand, 
'Kxoe' verzomelmond (1932). 

NAURU 
15 7  ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar. 
80 c., SI.20; blok met beide 
waarden. 
2 4  7  ' 9 7 . Achtentwintigste par
lementaire conferentie van 'presi
ding officers and clerks'. 
Blok van S 2.. 

NEVIS 
Afbeelding melding 7/8/519. 
2 9  5  ' 9 7 . Sprookjes von Moeder 
de Gons (zie Dominica). 

Blok van S 5. Twee duiven. 
2 9  5  ' 9 7 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van S 1 ; blok 
van S 5. 
12 8  ' 97 . Treinen/locomotie
ven. 
S 0.10,0.50,0.80,1,2,3; twee 
blokken van S 5; vel met zes ze
gels van S1.50. Resp. locomotief 
'NewPacific' ('Victorian Govern
ment Railways', Austrolië), ex
presse locomotief ('Imperial 
Government Railways', Japan), 
turbine locomotief ('London, Mid
land & Scottish Railway'), elektri
sche passagiers en vrachtlocomo
tief ('Swiss Federal Railways'), 3
CVL 'compound' expresse locomo
tief ('London, Midland & Scottish 
Railway'), expresse locomotief 
'Kestrel' ('Great Northern Rail
way', Ierland); 28 2 'Mikado' 
vrachtlocomotief ('Sudan Govern
ment Railways'), 'Mohammed Ali 
El Kebir' locomotief ('Egyptian 
State Railways'), 'Schools' klasse 
locomotief 'Leotherheod' ('South
ern Railway'), 'Drum Battery' 
trein ('Great Southern Railways', 
Ierland), 'Pacific' expresse loco
motief ('German State Railways'), 
'mixed traffic' locomotief ('Con
tonHankow Railway', China); 
'high pressure' locomotief ('Lon
don, Midland & Scottish Railway'), 
'King George V' expresse locomo
tief ('Great Western Railway'). 
15 7  ' 97 . Sport; bekende golf
banen in de wereld. 
Vel met negen zegels van S1 .■ 
Resp. 'Cypress Point' (VS), 'Cobo 
Del Sol' (Mexico), 'Augusta Na
tional'(VS),'New South Wales' 
(Australië), 'Moscow Country Club' 
(Rusland), 'Lost City' (ZuidAfri
ko), 'Four Seasons Resort' (Nevis), 
'St. Andrews' (Schotland), 'Royal 
Montreal' (Canada); op volrond 
portretten von (professionele) 
Kampioengolfers (Arnold Palmer, 
Bing Crosby, Bob Hope, president 
Dwight Eisenhower, Gary Player, 
president Gerald Ford, Greg Nor
man, Jack Nicklous, Lee Trovino, 
Seve Bollesteros, Bobby Locke), 
twee figuren in karakteristieke 
golfhouding. 

September ' 9 7 . Paddestoelen. 
S 0.25,0.50,3,4. twee blokken 
van S 5.. Twee vellen met zes ze
gels. Resp. 80c., S i . Resp. Con
ttiorellus ciborius, Strophorio ae
ruginosa, Lactarius turpis, Entolo
mo clypeatum; Philioto auriuelio, 
Gymnopilus junonius; Suilloto hi
teus, Amanita muscoria, Lactarius 
rufus, Amanita rubescens, Armiilo
rio melleo, Russulo sordonico; Bo
letus edulis, Pholioto lento, Corti
norius boloris, Coprinus picoceus, 
Amanita pholloides, Cystolepiota 
aspero. 

NIEUWZEELAND 
Afbeelding melding 7/8/519. 

NIUE 
295'97, 'Pacific 97**'; walvis

sen. 
Blok met 20 c., S I , 1.50. Mego

ptero novaeanglioe. 

NORFOLKEILAND 
30 6  ' 97 . Vijftigste verjaardag 
van de eerste postzegel von Nor
folkeiland (correctie/aanvulling 
melding 7/8/519); zegel op ze
gel. 
Twee zegels in samenhang van S 
1.50 en 1.; zegel van S 8.. Resp. 
Yvertnr. 2 (gezicht 00'Boll Boy'), 
recente foto van 'Boll Boy'; Yvert 
nr. 12 en foto. 

PALAU 
295'97, 'Pacific 97**; vul
kaangodinnen. 
Vel met zes zegels van 32 c. Resp. 
Dorogo van de Filipijnen, Fuji van 
Japon, Pele van Hawaii, Pare van 
de Maori, Dzolorhons van de Hoi
do (noordwest Pacific, NoordAme
rikaans continent), Chiginado van 
de Aleoeten (Alaska). 
26  '97 . Tweehonderdste ge
boortedag van Ando Hiroshige 
(17971858); de'Kochoe'pren
ten (7 van de 5000 poëtische na
tuurafbeeldingen met vogels en 
bloemen). 
Vel met vijf zegels van 32 c; twee 
blokken van S 2.. 

PANAMA 
24 10  ' 96 . Kerstmis 1996. 
0.35 B. Maria met Kind. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding en aanvulling melding 
5/382 'Commissie van de South 
Pacific': schepen MV 'David Ba
ker', MV'Mclochlon'. 
129  '97 . Gezondheidszorg. 
20 c., S I .  , 1.70,3.. 

POLYNESIË 
Afbeelding 718/519 
Afbeelding en aanvulling melding 
7/8/519'Heiva, danskostuums'. 
4,9,11 F. Resp.'mister Tohiti Fes
tival 1997' Tuteo Tuturu in krij
gersuitrusting, danseres Mehiti 
Hart in kostuum ontworpen door 
Istelia Lehartel (festival 1996), 
danseres Terovo Bougues en dan
ser Tuteo Tuturu in kfeding van 
Too Revo (festivol 1995). 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding en oanvullinq melding 
7/8/519'gouden huwelijk ko
ninklijk paar van Engeland': twee
maal twee zegels van S 3.; blok 
van S 3.. 

SIERRA LEONE 
2 3  6  ' 9 7 . Sprookjes van Moeder 
de Gons (zie Dominica). 
Twee blokken van van 1500 Le. 
Resp. 'Three blind mice', 'Myself'. 
23 6  ' 97 . Gouden huwelijk En
gelse koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van 400 Le; 
blok van 1500 Le. 
Juni/juli ' 9 7 Overdrocht Hong
kong aan China (zie Dominica). 
400,500,550,600,650,800 Le. 
Augustus/september ' 9 7 . 
Klassieke Hollywood 'horror'films 
en Alfred Hitchcock. 
Twee vellen met negen zeqels. 
Resp. 300,350 Le. Twee blokken. 
Resp. 1500,3000 Le. 
Vel I. Resp. Lon Choney in 'Phan
tom of the Opera'(1925), Boris 
Korloff in'The Mummy'(1932), 
Fredric March in 'Dr. Jekyll and 
Mr.Hyde'(1932), LonChaneyir. 
in'The Wolf Man'(1941), Charles 
Laughton in 'Island of Lost Souls' 
(1933), Lionel Arwill in'Mystery 
of the Wax Museum'(1933), Belo 
Lugosi in'Droculo'(1931), Vin
cent Price in 'The Haunted Palace' 
(1963), ElsoLanchester in'Bride 

of Frankenstein'(1935). 
VellLResp.RayMillondin'DiolM 
for Murder' (1954), Jomes Ste
wart en Kim Novok in 'Vertigo' 
(1958), Cory Grant, Ingrid Berg
man en Claude Roins in 'Noto
rious' (1946), Farley Granger en 
John Doll in'Rope'(1948), Cory 
Grant in 'North ny Northwest' 
(1959), James Stewart en Grace 
Kelley in'Rear Window'(1954), 
Joan Fontaine en Laurence Olivier 
in'Rebecca'(1940), TippiHedren 
in'The Birds'(1963), Janet Leigh 
in'Psycho'(1960). 
Twee olokken. Resp. Alfred Hitch
cock, Belo Gugosi en Boris Korloff 
in'Son of Frankenstein'(1939). 

SRI LANKA 
4 4  ' 97 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 12/876/877'belangrij
ke personen'. 
75'97.Vesak 1997; boeddhis
tisch joor 2541. 
1,2.50,3,17 R.; blok met de vier 
woorden. Tempels. Resp. Thupora
mo, Ruwonvali Mohosaya, Ab
hayogiri Dogabo, Jetavona 
Dagobo. 
106  '97 . Eerbetoon aan Don 
Johannes Kumoroge. 
2.50 R. Portret. 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 7/8/519. 
147 '97 . Rampen (schipbreu
ken, orkaan). 
20,55 c., S I .  , 2.50. Resp. kap
seizen van de MV 'St. George' 
(1935), schipbreuk van de SS 
'Belle of Both', SS'Ethelgondo' 
oon de grond (1897), verwoesten
de orkaan (1817). 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
34  '97 . Honderdvijfentwintig 
jaar telecommunicotienetwerk. 
S 0.05,0.10,0.20,0.35,0.50, 
0.70,0.90,1.10. 
36  '97 . Gebroeders Grimm (zie 
Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van S 1 ; 
blok van S 5. De schoenmaker en 
de elven (balletschoentjes). 
Velletje met drie zegels van S 2; 
blok van S 5. De oude sultan. 
36  '97 . Sprookjes van Moeder 
de Gans (zie Dominica). 
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Blok van $5.'Curly Locks'. 
3 6  ' 97 . Gouden huwelijk Engel
se koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van $1.10; 
blok van $ 5. 

SUDAN 
l6'97. 'Wachtend op vrede'. 
50 dinars. Handen reiken naar 
vredesduif. 

SURINAME 
Afbeelding melding 7/8/519. 
7  7  ' 9 7 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 7/8/519 'moskeeën'. 
Sf. 50,125,175,225,275,325. 
Resp. grote moskee In Isfahan 
(Iran), rotskoepelmoskee 'AlHa
ram A Sharif' (Jeruzalem), 'Ma
draso van Ulugh heg' (Samar
kand, Rusland), 'Taj Mahal' (In
dia), moskee oon de Keizerstraat 
(Paramaribo), 'Süleymon' (Istan
bul). 

TANZANIA 
55  '97 . Vogels. 
150,200,410,500 Sh.; twee 
blokken van 1000 Sh. Twee vellen 
met zes zegels van 140 en 
370 Sh. (doorlopend beeld). 
I 9  5  ' 9 7 . Flora van Moskou 
(flora afgebeeld met stadsbeel
den). 
Twee vellen met zes zegels van 
300 Sh. (doorlopend beeld). 
I. Resp. Malus niedzwetkyona, 
stadsgezicht, Polygonatum multi
florum, Leuconthemum vulgare, 
Hypericum perforatum, Pulsatilla 
vulgaris. 
. Resp. Prunus dulcis, stadsge

zicht, Crataegus monogyno. Arnica 
montono. Campanula potuia. Pa
paver orientalis. 
Twee blokken van 1000 Sh. Resp. 
Laburnum anagyroides, Rosa cani

TOGO 
Juni/juli ' 9 7 Overdracht Hong
kong aan China (zie Dominica). 
200,315,325,340,370 F. 
156  '97 . Kalten. 
Zes waarden. 

TOKELAU 
295'97. 'Pacific 97**'; jaar 

van de os. 
Blok van $ 2 . 
106  '97 . Walvissen. 
40 c., $1,1.25,2; blok van $3 . 
Megoptero novaeongliae. 

TRISTAN DA CUNHA 
268 '97.Vee. 
20,30,45,50 p. Resp. kuikens, 
stier, schapen, honden (collie). 

TURKS EN CAICOSEILANDEN 
2I8 '97. 'APS (American Phila
telic Society) Stampshow 97'; 
diepzeeonderzoek. 
Vel met negen zegels van 20 c; 
twee blokken van $ 2. 

UGANDA 
April ' 9 7 . Eerbetoon China's lei
der Deng Xiooping (19041997). 
Vel met zegels van 500,550, 
1000 Sh.; blok van 2000 Sh. Por
tretten. 
Mei/juni ' 9 7 . Milieubescher
ming. 
Twee vellen met vier zegels van 
500 Sh., blok van 2500 Sh. Resp. 
vier afbeeldingen waterhyacint, 
vier afbeeldingen fauna; gorilla. 
26  '97 . Gouden huwelijk Engel
se koningspaar (zie Antigua en 
Barbuda). 
Vel met zes zegels van 200 Sh.; 
blok van 2000 Sh. 

VANUATU 
Afbeelding melding 7/8/520. 

VERENIGDE ARABISCHE EMI
RATEN 
Afbeelding melding 7/8/520. 

VERENIGDE NATIES 
2 9  8  ' 9 7 . Transport, ECE* en Es
cop*; schepen, vliegtuigen, trans
port over land^. 
Strook met vijf zegels van US$ 
0.32. met doorlopend beeld. Resp. 
klipper (zeilschip voor vracht en 
passagiers, midden 19e eeuw), 
stoom/zeilschip (19e eeuw), 
oceoonschip (begin 20e eeuw), 
hovercraft (sinds 1968), draog
vleugelboot(1960/1970). 
Strook met vijf zegels van Zw.Fr. 
0.70. Van links naar rechts Zeppe
lin (19301940), Fokker Trimotor, 
vliegdekschip'Clipper'(1938), 

Lockheed (19401950), De Havil
land Comet (1952), llyushin, 
Boeing jumbo, Concorde. 
Strook met vijf zegels van O.Sh. 7. 
Van links naar rechts Darraque 
(auto uit 1901), Rocket (locomo
tief uit 1829), stoomtrein van de 
'Vladikasko'spoorwea (Rusland), 
tram (1980), dubbeldekker 
(19201930), diesellocomotief 
(na 1950), trailer truck (vracht
wagen voor de lange afstand, 
19801990), hogesnelheidstrein, 
elektrisch stadsautootje (trend ein
de 20e eeuw). 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
2 2  5  ' 9 7 . 'Bugs Bunny' (konijn 
als ambassadeur voor de 'Stam
pers' kinderpostzegelclub. 
Velletje met negen zelfklevende 
zegels van 32 c, een tiende zegel 
op Kleine poster, totale verkoop
prijs $ 4.99 Bugs Bunny met wor
tel leunend op brievenbus. 
4  6  ' 9 7 . Viiftipste verjaardag 
van het Morsnallplan. 
32 c. Portret van George C. Mar
shall, tekst 'European recovery 
program' op lanakaart. 
2 I  7  ' 9 7 . Klassieke Amerikaan
se vliegtuigen"'. 
Vel met vijt stroken van vier ze
gels. Resp. Mustang, Model B, 
Cub, Vega, Alpha, B10, Corsair, 
Stratojet, GeeBee, Stoggerwing, 
Flying Fortress, Stearman, Constel
lation, Lightning, Peashooter, Tri
Motor, DC3,314 Clipper, Jenny, 
Wildcat; tekst 'Classic American 
Aircraft'. 
2 5  7  ' 9 7 . Bekende Amerikaan
se voetbaltrainers/coaches ('Pro 
Football Hall of Fame'). 
Blok met vier zegels van 32 c. 
Resp. Bear Bryant, Pop Warner, 
Vince Lombardi, George Halos 
('Papa Bear'). 

ZAMBIA 
Mei ' 9 7 . Eerbetoon aan China's 
leider Deng Xiaoping (1904
1997). 
Twee vellen met drie zegels. Resp. 
800 en 1000 K. Twee blokken. 
Resp. 2000 en 2500 K. Portretten; 
blokken met aftellen (nog 131 da
gen) tot de overdracht van Hong

kong aan China, Deng met wereld
leiders (Nixon, Reagan, Kohl, Mit
terrand, koningin Elizabeth II, Ma
soyoshi von Japan, Gorbotsjov, 
president Kenneth Koundo von 
Zambia). 
26  '97 . Treinen (locomotieven) 
von de wereld. 
200,300,500,900,1000, 
1500 K.; vel met zes zegels van 
500 K.; twee blokken van 3000 K. 
Resp. tonklocomotief metro (Pa
rijs), expresse locomotief (Belgi
scne spoorwegen), 'Mountain' 
type expresse locomotief ('Union 
Pacific Railroad', VS), 282'Mika
do' vrachtlocomotief ('Kenya and 
Uganda Railway'), 460 'Royal 
Scot'locomotief ('LM. &S. Rail
way'), 460 'Lord Nelson' 
('Southern Railway'); expresselo
comotief (Duitse spoorwegen), ex
presse locomotief 'Duke of Aber
corn' van de LM.S.R. (Ierland), 
zware vracht locomotief (Neder
landse spoorwegen), expresse lo
comotiet (Oostenrijkse spoorwe
gen), 'Governor' locomotief ('Gold 
Coast Railways'), 484 expresse 
locomotief (Canadese nationale 
spoorwegen); dieselelektrische lo
comotief possogierstrein ('Royal 
Siamese State Railways', Thai
land), 'Pacific' locomotief (Zuid
Afrikoanse spoorwegen). 

ZIMBABWE 
2 2  7  ' 9 7 . Landelijk leven. 
65 c. ,$ l .  , 2.40,2.50,3.10, 
4.20. Resp. houtsnijden; kaf uit 
koren wannen; dansen; ploegen; 
fijnstampen van maïs, sorghum en 
kruiden; water holen. 

ZUIDAFRIKA 
2 0  5  ' 9 7 . Fauna en vogels van 
Antarctica. 
Zegel 'stondord postage', 1.20, 
1.70 R. Resp. Hydrurgo leptonyx 
(zeeleeuw), Stercorarius parasiti
cus (vogel), Aptenodytes potago
nicus (pinguïn). 
295'97, 'Pacific 97** ' . 
Blok met zegel van $ 5.. 'Gro
cott's, Muirhead en Gowie' gebou
wen in Grohomstown, 'de 'Painted 
Ladies' (vrolijk geschilderde hui
zen in San Francisco). 
108  '97 . Fauna; vee. 

Vier zegels 'standard postage'. 
Resp. Afrikaner, Drakensberger, 
Nguni, Bonsmora. 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJ

KE SANDWICHEILANDEN 
Afbeelding melding 7/8/520. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
17 9  ' 97 . Zesentwintigste ver
jaardag van 'Greenpeace'. 
50,60,705.,$ I ; blok met her
waardering van viermaal $ 1.25. 
Dolfijnen. 

Verklaring aanduiding TP: 
De aonduicHng"' wil zeggen dot de 
bewuste emissie ook in oe rubriek 
Thematisch panoramo wordt be
schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen: 
APEC Asia Pacific Economie 

Cooperation 
ECE Economie Commission for 

Europe 
Escap Economie and Social Com

mission for Asia and the 
Pacific 

lAAF International Amateur 
Athletik Federation 

NACC North Atlantic Cooperation 
Council 

PFTI Postol Telegraph and Te
lephone International 

Unesco United Nations Educatio
nal Scientific and Cultural 
Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emergen
cy Fund 

UPU Universele Post Unie 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide for Nature) 

**: Pacific 9 7 : 
Internationale postzegeltentoon
stelling von 29 mei tot 8 juni in 
Son Francisco. 
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DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN 
OUR MONTHLY RETAIL PRICE LISTS... 
Covers all issues from SG No. 1. Queen Victoria through to 
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!! 

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 No.1 GB MAIL-ORDER PEOPLE!! 

rthurRyan ^ Co. 
R I C H M O N D «^(DEPTH) OF RICHMOND 

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

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

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 91 
20 september 1997. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te NijverdaL 

Kijkdagen op vrijdag 19 september 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. 92, te houden op 15 november 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. 



PAIUORAMA SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, 
DE ACHTKANT 6 , 9 2 8 5 VG BUITENPOST 

DUITSE LANDSCHAPPEN 
De reeks Bilder aus 
Deutschland levert sinds 

993 beelden van beken

e gebieden in ons buur
ana op. De serie van dit 
jaar werd op 28 augustus 

itgegeven en bestaat uit 
rie zegels van 110 pf. 

Op de zegels zijn het 
Norddeu^che Moorland
schaft, de Lüneburger 
Heide en het Bayerischer 
Waldop impressionisti
sche wijze afgebeeld. 
De zegels uit de hele 
reeks zijn thematisch op 
een aantal manieren 
bruikbaar. De zegel uit 
1993 van het eiland Rü
gen past bijvoorbeeld in 
/uurtorenverzomelingen, 
ferwijl andere land
ichapszegels het weer 
Drima doen in geologie
/erzamelingen. 
De Nederlandse zomer

:egel uit 1980 met een 
leidelandschap kan in 
len verzameling land

.chappen passen bij de 
"uitse zegel waarop de 
üneburger Heide staat. 

TRESS IN DE FILATELIE 
hogelijk een thematische 
loviteit is de zegel die 
■longarije op 1 juli uitgaf 
r gelegenheid van het 

Vereld Stress Congres, 
at van 1 tot 5 juli in 
oedapest werd gehou
en. De Hongaarse 
loofdstad kreeg dit con
res toebedeeld als eer
etoon aan Jónos Selye, 
ie het begrip stress in
oerde. Selye werd ne
entig jaar geleden in 
^enen geboren. De ze
el van 90 f. toont het 
ortret van deze weten
:happer tegen een don
ere achtergrond met als 
pvallend element twee 
reigende ogen. 

VUKOVAR 
Ook afschuwelijke perio
den uit de geschiedenis 
vinden hun weerslag in 
de filatelie. Zo werd in 
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1992 een Nederlandse 
zegel uitgegeven ter her
denking van het feit dat 
het op 15 juli 1992 vijf
tig jaar geleden was dat 
de eerste deportatie uit 
kamp Westerbork een 
feit was. 
In landen die betrokken 
zijn bij het jongste oor
logsconflict in Europa, de 
strijd in het voormalige 
Joegoslavië, worden nu 
zegels uitgegeven die 
vergelijkbaar zijn met 
onze Westerborkzegel. 
Zo kan ook de Vukovar
zegel die Kroatië op 8 
juni uitgaf, worden ge
zien als een historisch 
document. 
De extra grote zegel (71 
bij 48 mm) toont een 
gruwelijk inferno. De 
plaatsnaam Vukovar en 
de datum 18.IX. 1991 
zijn in rood, de kleur van 

woners), dicht bij de 
brug over de rivier de 
Vuka, groeit nu een aca
cia {Rooinia pseudoaca
cia). De Vukovarezen 
vinden dat de wederop
bouw van hun stad moet 
beginnen met de her
bouw van deze Kondito

TRANSPORT PER DOZIJN 
Big is teoL/f//u/denken 
sommige postadminis
traties; ze brengen met 
een zekere regelmaat 
series van vijftien of 
twintig zegels uit. Zo 
heeft de USPS in het zo
veelste Amerikaanse vel
letje (19 juli) twintig ze
gels van 32 c. nodig om 
net thema Classic Ame
rican Aircraft in beeld te 
brengen. De eerste vijf
tig jaar van de Ameri
kaanse luchtvaartge
schiedenis worden op 
dit vijfde velletje in de 
reeks Classic Collection 
behandeld. 
Afgebeeld zijn bekende 
vliegtuigen, zoals de 
Boeing B17 Flying For
tress, de Mustang, de 
Constellation en de DC
3. De namen zijn op de 
zegels vermeld. 

De serie Braziliaanse 
vliegtuigen, die Brazilië 
op 27 maart uitgaf, be
staat uit 'slechts' vijf ze
gels. Dit zijn echt series 
voor de verzamelaars 
van vliegtuigen. 

Mllllllllllllllllllllllllllllll 
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bloed, geschreven. De 
bewuste datum verwijst 
naar de dag waarop Vu
kovar na drie maanden 
van tegenstand door het 
vijandelijke leger werd 
verovercf. 
Centraal in de afbeel
ding staat een wit huis, 
de Konditorei. In deze in 
het centrum van Vukovar 
te vinden banketbakkerij 
(een stad van 45.000 in

Interessant voor het the
ma luchtvaart is de serie 
van vier zegels die Va
nuatu op 2 april uitgaf 
ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van Air 
Vanuatu. 

De zegel van 60 v. is met 
zijn ruim acht centimeter 
extra breed; hierop is de 
Boeing 737300 van Air 
Vanuatu in volle glorie 

op het platform van Port 
Vila Bauerfield Interna
tional Airport \e zien, ter
wijl het wordt bijgetankt 
en voorbereid voor een 
volgende vlucht. 
De zegel van 25 v. toont 
de piloot achter de stuur
knuppel, terwijl op de ze
gel van 90 v. een stewar
dess te zien is die de pas

VANUATU 

90 .: VANUATUÜ 

sagiers drankjes serveert. 
Op de zegel van 200 v. 
verlaten de passagiers 
het vliegtuig. 

Ook de Verenigde Na
ties geven steeds vaker 
omvangrijke series uit. 
Dat dit niet altijd tot een 
verantwoord resultaat 
leidt, blijkt bijvoorbeeld 
uit de transportserie die 
op 29 augustus uitkwam. 

Op drie strips van vijf ze
gels staan panorama
beelden met veel over
lappingen. Alleen op de 
zegels van 32 c. in de 
scheepvaartstrip zijn de 
vaartuigen los van elkaar 
te zien. Van links naar 
rechts zijn een klipper te 
zien, een combinatie van 
een zeil en een stoom
schip, een oceaanschip, 
een /iovercrafr(luchtkus
senvaartuig) en een 
draagvleugelboot. 
De vliegtuigstrip is over
vol: drie vliegtuigen zijn 
overlappencTafgebeeld 
op de zegels van 0.70 f. 
Toch is deze strip thema
tisch interessanter. Behal
ve de Zeppelin zijn nog 
zeven bekende lucht
vaartuigen afgebeeld, 
waaronder een Neder
landse driemotorige Fok
ker uit het eind van de 
jaren twintig. Het is het 
vliegtuig dat boven de 
Zeppelin te zien is. Daar
onder is een vliegboot 
afgebeeld, een Clipper 
uit 1938, die werd ge
bouwd door Boeing. 
Daarboven is een Lock
heed Constellation te 
zien, een Amerikaans 
passagierstoestel. In het 
midden van de strip 
vliegt een Engelse De 
Havilland Cornet, ge
volgd door een Russisch 
straalverkeersvliegtuig, 
de lljoesjin. Het grote 
vliegtuig, dat meer dan 
400 passagiers kan ver
voeren, is een Ameri
kaanse Boeing Jumbo 
Jet. Met de herkenning 
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van het rechts opstijgen
de vliegtuig zol niemand 
problemen hebben. Het 
is de door Engeland en 
Frankrijk ontwikkelde 
Concorde. 
De strip met vijf zegels 
van 7 s. brengt twee 
transportmogel i j kheden 
in beeld: per spoor en op 
de weg. Dit is de minst 
geslaagde strip. De eer
ste locomotief is de En

elseRocitef uit 1829. 
e stoomlocomotief 

daarnaast is een machi
ne van de Vladikawska 
Spoorweg in Rusland. 
Links op de weg rijdt een 
Franse auto uit 1901 het 
beeld binnen: een Darra
que. Het openbaar ver
voer is vertegenwoor
digd door een Ameri
kaanse tram uit het eind 
van de jaren tachtig en 
de bekende Engelse dub
beldeks stadsbus; dit 
exemplaar werd in de 
jaren twintig en dertig 
gebruikt. Het vrachtver
keer is ook niet vergeten: 
trucks met opleggers rij
den overal ter wereld. De 
ontwerper geeft ook nog 
een beeld van de ruimte
en brandstofbesparende 
kleine elektrische stads
auto, zoals de Sm;7e van 
Greenpeace. 

DE BRAVE SOLDAAT 
SCHWEJK 
De Tsjechische schrijver 
en bohémien Jaroslav 
Hasek (18831923) leid
de een veelbewogen le
ven. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog liep hij 
over naar de Russen en 
in 1918 sloot hij zich 
aan bij het Rode Leger. 
In 1920, na zijn terug
keer in Tsjechoslowakije, 
schreef hij zijn beroemde 
roman De avonturen van 
de brave soldaat 
Schwejk, een bijtende 
satire tegen het Oosten
rijks regime. Tsjechië gaf 
op 9 september een serie 
van drie zegels over de 
'brave soldoof uit. De 
op de zegels afgebeelde 
tekeningen zijn van de 
land van Josef Lada 
18871975); werk van 
lem werd eerder afge
Deeld op een uit vier ze
gels bestaande serie in 
1970. 
Op de nu uitgegeven ze
gels figureren niet alleen 
soldaat Schwejk, maar 
ook andere bekende fi
guren uit het boek van 
Hasek. 
Op de zegel van 4 k. 
duwt mevrouw Müller, 
de hospita van Schwejk, 
hem in een rolstoel op 
weg naar zijn mobilisa

tie, terwijl Schwejk roept 
'Naar Belgrado, naar 
Belgrado'. 
Op de zegel van 4.60 k. 
is een pijprokende 
Schwejk afgebeeld. 
De zegel van 6 k. past 
ook in een hondenverza

meling. De viervoeter op 
de zegel is de van dief
stal afkomstige hond 

ä 

•CJ 

^ . ^ 

n\ iR̂ ^rs^ 
m^^Mt 
JlSmA 

Ä 

OKC 

FoxMax uit de onverge
telijke scène met eerste 
luitenant Lukas en kolo
nel Kraus von Zillergut. 

ENERGIE 2000 
De uit vier zegels be
staande Zwitserse serie 
Energie 2000 die op 12 
september verscheen 
moet de bevolking nog 
eens attenderen op het 
energiebesparingspro
ject dat in februari 1991 
door de Zwitserse rege
ring werd gelanceerd. 
De Noorse! I) graficus 
Bruno Oldoni pakte de 
serie klassiek aan en ge
bruikte de vier elementen 
lucht, vuur, water en aar
de in zijn ontwerp. 
De serie heeft themati
sche waarde door de re
latie met het project 
Energie 2000. waarvan 
de naam op de zegels is 

PREHISTORISCHE DIEREN 
In veel series met prehis
torische dieren voeren de 
dinosaurussen de boven
toon. Zo staan de dino's 
centraal in het Ameri
kaanse velletje van vijf
tien zegels met de titel 
The World of Dinosaurs, 
uitgekomen op 1 mei (zie 
het juninummer). 
De Australische serie 
prehistorische dieren (4 
september) laat gelukkig 
meer zien dan dinosau
russen alleen. De namen 
van de dieren zijn op de 
zegels vermeld. Op de 
eerste zegel van de strip 
van vijf zegels van 45 c. 
staat een dinosaurus, het 
grootste exemplaar dat 
ongeveer 180 miljoen 
jaar geleden in Australië 
heeft geleefd. Het is 
Rhoetosaurus brownei, 
die ongeveer twintig ton 
woog. 
De op de tweede zegel 
afgebeelde Mcnamaras
pis kaprios was een 
haaiachtige verschijning. 
Gehoornde schildpad
den dwaalden van 25 
miljoen jaar tot tiendui
zend jaar geleden in 
Australië rond. Ninjemys 
oweni, afgebeeld op de 

OUDE AUTO'S 
Wie oude auto's op post
zegels verzamelt, is vaak 
aangewezen op perso
nenauto's; bedrijfswa
gens komen minder 
voor. Tsjechië maakt hier 
op 8 oktober een einde 
aan; dan komen er drie 
zegels uit waarop be
drijfsauto's uit de eerste 
helft van deze eeuw te 
zien zijn. De serie is in 
kwalitatief opzicht een 
aanwinst, dankzij de ge
slaagde tekeningen van 

derde zegel, had horens 
op zijn kop. 
De krokodilachtige ver
schijning op de vierde 
zegel is een Paracyclo
tosaurus davidi. Dit ruim 
twee meter lange dier 
leefde indertijcTin de om
geving van het huidige 
Sydney. 
In de naam Woolunga
saurus glendowerensis, 
het reptiel op de vijfde 
zegel, is het begrip 
'woolounga' opgeno

^ ^ ^ ^ ^ m v w 
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vermeld, samen met een 
balk waarop de kleuren 
van de regenboog te 
zien zijn. 

men, dat de Aboriginals 
gebruikten voor een my
thologisch reptielachtig 
beest. 

de auto's. Helaas wor
den de automerken niet 
op de zegels vermeld. 
Op de zegel van 4 k. is 
een Progapostauto uit 
1928 araebeeld, en op 
die van 4.60 k. een Sko
c/o5enf;ne/uitl924. De 
rode Tofrobrandweer
auto op de zegel van 
8 k. heeft als bouwjaar 
1933; deze zegel kan 
ook worden gebruikt 
voor de thema's brand 
en brandbestrijding. 

ABSEILEN 
Abseilen is tegenwoordig 
zeer in trek. hlet is een 
techniek waarbij met be
hulp van touwen een af
daling gemaakt wordt 
vanaf een hoog punt. 
Bergsporters dalen op 
deze manier na een be
klimming van een berg 
of steile rots af, om daar
na wellicht weer aan een 
beklimming te beginnen. 
Abseilen kan ook wor
den gebruikt om door ra
vijnen te trekken. 
In Israël zijn voldoende 
mogelijkheden voor deze 
uitoagende activiteit. Op 
8 juli verscheen een zegel 

waarop een abseiler in 
actie te zien is. De man zit 
in een klimgordel, waarbij 
de touwen met een spe
ciale haak, de karabijn
haak, aan de gordel zijn 
bevestigd. De karabijn
haak is apart afgebeeld 
op de lab aan de zegel. 

HERALDIEK 
Het thema heraldiek 
heeft nog niet veel aan
dacht in deze rubriek ge
kregen: dot komt omdat 
er weinig actueel nieuws 
te melden is. Toch zijn 
verzamelaars die gefas
cineerd zijn door wapen
schilden niet verstoken 
van materiaal. De enige 
Nederlandse zegels van 
betekenis zijn de kinder
zegels van 1925, 1926 
en 1927 met provincie
wapens. De emissie moet 
het echter afleggen tegen 
een soortgelijke Spaanse 
reeks uit de jaren 1962 
tot 1966. 
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Op dit moment worden 
er series stadswapens 
uitgegeven door onder 
andere Letland en Litou
wen. Een leuke serie ze
gels met de wapens van 
zes districten werd op 27 
november 1996 door 
Portugal uitgegeven. Op 
12 maart zorgde Honga
rije voor een ware heral
dische hausse. Deze uit
gifte, gemeld in de ru-
Driek Nieuwe uitqiften 
van juni, bestona uit 
maar liefst twintig zegels 
en vier blokken. 
Voor het thema heraldiek 
zijn ook vele honderden 
stempels beschikbaar, 
zoals frankeerstempels 
van verschillende over
heden. Gemeenten beel
den nogal eens het ge-
meentewapen in hun 
stempel af. In ons land is 
een vereniging actief van 
verzamelaars van fran-
ceerstempels van Neder-
andse Gemeenten, de 
Studiegroep Frankeer
stempels Nederlandse 
Gemeenten (SFGj. Ter 
gelegenheid van het tien
jarig bestaan verscheen 
een li jvige catalogus, die 
voor heraldiekverzame-
aars een onmisbaar na
slagwerk is. De secretaris 
van de vereniging is de 
heer E.P. Valent, Europa
weg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, telefoon 045-
5314376. 

VISSEN 
Hongarije vindt het van 
groot belang de inheem
se vissen te Beschermen 
sn liet dat ook nog eens 
óen in een serie van vier 
regels van 20 f. die op 6 
uni werd uitgegeven. 
Dp de zegels is de we
erspiegel aangegeven, 
n het water groeien sten-
iels van waterplanten, 
ie ook boven net water 
itsteken. Op drie zegels 
jn ook bloemen waar-

eembaar. De bewust 
aag gehouden afbeel-
ingen van de water-
lanten lopen door op 

ie zegels, zodat de serie 
n feite bestaat uit een 
trip van vier zegels. Van 
e vissen op de zegels 
ijn de Hongaarse en de 
atijnse namen vermeld. 
)p de eerste zegel is de 
)onaupos {Gymnoce-
halus schraetzer) te 
ien. Het is niet moeilijk 
i raden waar de Do-

IK 

naupos, die in zuurstof
rijke water zwemt voor
komt. 
Op de tweede zegel zijn 
twee exemplaren van de 
rivierdonderpad (Cottus 
gobio) afgebeeld, die in 
veel Europese landen 
voorkomt. 
Het tweede deel van de 
Latijnse naam van de vis 
op de derde zegel geeft 
een aanwijzing voor de 
Nederlandse naam: de 
dubbelgestippelde alver 
{Alburnoides 
hipunctatus). Ook deze 
vis kan in veel West-Eu
ropese landen worden 
gevonden. 
Op de vierde zegel zwem
men twee kleine modder
kruipers (Cobitus taenia). 

THEMATISCH KWARTET 
FRANKEERSTEMPELS 
Als er geen attente ver
zamelaars waren zou
den veel interessante 
frankeerstempels in de 
prullemand belanden. 
Zoals het stempel 
(RN4249) dat de Stich
ting SOA-Bestrijding in 
Utrecht vorig jaar ge
bruikte, met de tekst Ik 
vrij veilig of ik vrij niet 
De afkorting SOA staat 
voor seksueel overdraag
bare aandoeningen. 
Een waarschijnliTk in 
Utrecht gevestigde instel
ling gebruikte in 1994 
een stempel (RN4717) 
met de tekst Geboren 
tussen '47 en '75? Dan 
heeft je moeder mis
schien DES gebruikt Een 
interessant stempel voor 
medische thema's. 

Een wat ouder maar the
matisch heel leuk stempel 
uit 1989 (PB6885) komt 
uit Tilburg. De tekst Stich
ting Neutje voor verant
woord amusement wordt 
opgefleurd met een ou
derwetse koffergrammo
foon. Voor de muziek-
verzamelaars heel bruik
baar 

Geboren 
tussen 

'47en75 
l>.#n hwtl je iftficdcr 
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Het nieuwste communi
catiemedium Internet is 
filatelistisch te vinden in 
een frankeerstempel 
(FR53345) van een be
kende importeur van 
frankeermachines, zoals 
blijkt uit de tekst Bezoek 
onze site op Internet: 
http://wvr//. ruys. nl. 

Stichting Neutje 
voor verantwoord 
amusement 

CATALOGUS RUNDEREN 
Onlangs verscheen de 
thematische catalogus 
Gedomesticeerde runde
ren van de bioloog Dick 
Bekker op de markt (uit
gever: Detail Gronin
gen). In het voorwoord 
wordt deze uitgave een 
overzichtslijst genoemd, 
een eerste poging om 
alle zegels met daarop 

Bezoek onze 
site op Internet 

http://www ruys nl 

een rund of een detail er
van, in kaart te brengen. 
Er werd gebruik gemaakt 
van de gegevens van 
verzamelaar C. Bakker 
uit Enkhuizen, die later 
werden aangevuld met 
informatie van andere 
verzamelaars. 
Door de catalogus als 
een 'overzichtslijst' te be
titelen stelt de samenstel
ler zich onnodig beschei
den op; Gedomesticeer
de runderen is een heel 
bruikbare thematische 
catalogus, die een wel
kome aanvulling vormt 
op de catalogus Wild 
Cattle van augustus 
1996. De uitvoering is 
eenvoudig, maar dat 
doet absoluut geen af
breuk aan de kwaliteit. 
De lijst telt 56 pagina's 
met zwart-wit afbeeldin
gen. De zegels worden 
gepresenteerd in alfabe
tische volgorde van het 
land van uitgifte; per 
land worden de zegels 
chronologisch behan
deld, waarbij de catalo
gusnummers van Michel 
én Yvert zijn vermeld. 
Om de prijs f 19.90 
hoeft een verzamelaar 
van dit thema het ook al 
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niet te laten; na overma
king van dit bedrag (ver
hoogd met f 2.40 porto) 
op gironummer 
7233461 van Detail, 
Grote Rozenstraat 18B, 
9712 TH Groningen, 
krijgt u Gedomesticeerde 
runderen thuisgestuurd. 

HULP BIJ RAMPEN 
De vier zegels in de serie 
Emergency Services die 
Australië op 10 juli uit
gaf, geven een veelom
vattend beeld van de he
dendaagse hulpverle
ning. Zowel de menselij
ke als de technische kant 
zijn duidelijk in beeld 
gebracht, waarbij de ge
kozen kleuren sterk bij
dragen aan de dramati
sche expressie van de 
beelden. 
De gele zegel van 45 c. 
is gewijd aan het werk 
van de State Emergency 
Service (SES), een natio
nale organisatie met ver-

Op de zeqel van $ 1.05 
staat de tekst Rapid res
ponse saves homes. 
De groene zegel van 
$ 1.20 laat zien hoe 
slachtoffers snel naar het 
ziekenhuis worden ge
bracht: Ambulance dash 
saves life. 

EEN KAff/PP-KUUR: GOED 
VOOR U! 
Duitsland gaf op 9 juni 
een zegel van 100 pf. uit 
ter gelegenheid van het 
honderdste sterfjaar van 
Sebastian Kneipp (1821 -
1897). Deze Duitse 
priester en natuurae-
neeskundige hielcTzich 
bezig metkoudwaterge-
neesKunde. Koude- en 
warmteprikkels om de 
stofwisseling te stimule
ren, harding van het li
chaam en volwaardige 
natuurlijke voeding 
maakten zijn methoden 
tot een groot succes. 
In Duitsland worden ook 

takkingen in de deelsta
ten. Op de zegel lezen 
we Disaster victim eva
cuated ('evacuatie van 
een rampenslachtoffer'). 
De hulpverleningstaak 
van de politie is in beeld 
gebracht op de blauwe 
zegel van 45 c. Zoge
noemde Search ana Res
cue-teams leiden de 
zoektochten naar vermis-

niet gekozen postzegel-
ontwerpen consequent 
gepubliceerd. Op het 
omslag van het meinum
mer van het Duitse post-
zegelblad Michel Rund
schau staat behalve een 
afbeelding van de uitge
geven /Cne/pp-zegel ook 
een aantal niet-aangeno-
men ontwerpen. Het uit
eindelijk gekozen ont-

te personen en verlenen 
hulp bij ongevallen. 
De Air Wings worden in
gezet bij zoektochten op 
zee en in afgelegen ge
bieden. Op de zegel 
zien we een politieheli-
copter in actie en de tekst 
Police rescue hiker 

werp is een - thematisch 
gezien overbodige - her
haling van de groene ze
gel van 10-1-5 pf. die in 
de serie Helfer der 
Menschheit'm 1953 
werd uitgegeven. 
Een /Cne/pp-kuur is in 
Duitsland een begrip. De 
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aanduiding KneippHeil
bad is in de stempels van 
een aantal plaatsen te 
vinden. Bad Wörishofen 
prijst zich in een stempel 
zelfs aan als Geburtsstät

te der Kneippkur!. 
Een Nederlands fran
keerstempel(PB12008) 
uit Montfoort meldt 
Kneipp  daar knap je 
van op!, maar doelt dan 

op de artikelen die onder 
de merknaam Kneipp 
worden verkocht. 

IN KORT BESTEK 
Een actueel Duits machi
nestempel herinnert aan 
de jarenlange oorlogssi
tuatie in Sarajevo. In het 

beeldmerk van de Johan
nieter Orde lezen we de 
tekst Johanniter Unfall
Hilfe en Aktion 1997: 
Wir räumen Minen in 
Sarajevo! Met dank aan 
de heer G.A. van Alba
da uit Leiderdorp, die dit 
stempel meldde 

Wavin uit Hardenberg 
gebruikte in 1996 een 
rrankeerstempel 
(PBl 1243) voor het the
ma roeien. Een gestileer
de afbeelding van een 
acht met stuurman bege
leidt de tekst Officieel 
teamsponsor Olympische 
Vrouwen Acht roeiploeg. 
Ook in Engeland wor
den auto's gestolen. 
Vandaar dat in de twee
de helft van augustus in 

Peterborough een post
stempel van de politie in 
Suffolk en de verzeke
ringsmaatschappij 
Guardian werd gebruikt. 
Royal Mail meldt dit 
soort postmark slogans 
wel in het stempelbulle
tin, maar verzamelaars 
moeten zelf maar zien 
hoe ze aan een afdruk 
komen  in elk geval niet 
meer via Royal Mail. 

THEMATISCHE M I X 
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Beroemdheden 

Niet alleen landen met 
een uitbundig uitgiftepro
qramma, maar ook de 
doorgaans wat serieuze
re Europese landen beel
den geregeld beroemde 
personen of. Soms zitten 
deze personen 'verstopt' 
in series met een be
paald thema. Duitsland 
gaf op 28 augustus een 
zegel van 300 pf uit ter 
gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan 
van de dieselmotor. Op 
de vierkante zegel staat 
niet alleen een voorbeeld 
van deze motor, maar 
ook het portret van uit
vinder Rudolf Diesel 
(18581913). 
In de serie bezienswaar
digheden verscheen op 
28 augustus een zegel 
van 100 pf met twee 
grote Duitsers, namelijk 

Goethe (17491832) en
Schiller (17591805). 
Beide Duitsers zijn ver
enigd in een bronzen 
standbeeld van Ernst 
Rietschel (18041861), 
dot sinds 1857 voor het 
Deutsche Nationaltheater 
in Weimar stoat. 

Marlene Dietrich (1901
1992) brak door met 
haar hoofdrol in de film 
Der blaue Engel in 1929. 
Een portret van de actri
ce is afgebeeld op een 
zegel van 110 pf in de 
reeks Frauen der deut
schen Geschichte (14 au
gustus). 

Treinen 

Treinen zijn op de post
zegels van Liechtenstein 
een zeldzaam verschijn
sel. Maar omdat het vor
stendom dit jaar het 
125jarig bestaan van 
de spoorwegen viert. 
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kwam er op 22 augustus 
een jubileumserie van 
drie zegels uit. 
Op de zegels staan de 
stations Schaanwald (70 
r.), Nendein (90 r.) en 
SchaanValduz(1.80f.). 
Uiteraard ontbreken ook 
de treinen niet. 
Oostenrijk gaf op 13 juni 
twee vierkante zegels uit 
met als thema Eisenbah
nen. De zegel von 6 s. is 
gewijd aan 100 Jahre 
Zahnradbahn auf dem 
Hochschneeberg; op de 
zegel is een trein te zien 
die over deze baan rijdt. 
De zegel van 7.50 s. 
markeert 150 Jahre Ei
senbahnlinie Wiener 
NeustadtOdenburg. Op 
de voorgrond is deloco
motief Licaon afgebeeld. 
Ook zien we een gedeel
te van het 250 meter lan
ge viaduct over het Wul
katal nabij Mattersburg. 
Bovenaan is een kerk 
zichtbaar; die staat 
waarschijnlijk in Matters
burg. 

Elanden 

Zweden gaf op 21 au
gustus voor het eerst 
driehoekige zegels uit. 
Op de zes zegels is de 
eland (Alces cilces) te 
zien. Eén van de zegels 
is uitgevoerd als een 
waarschuwingsbord 
voor overstekend wild, in 
dit geval elanden. Zulke 
borden waren langs vele 
Zweedse wegen te zien, 
maar zijn zó n geliefd 

verzamelobject voor 
(vooral Duitse) toeristen 
dat de Zweedse regering 
heeft besloten ze te ver
vangen door borden met 
het woord ölg (eland). 
Jammer, want nu zijn 
niet alleen de bijzondere 
borden verdwenen maar 
ontstaan er ook gevaar
lijke situaties, zodat de 
kans op een botsing tus
sen auto en eland toe
neemt. 

Mer inosschaap 

Australië is 's werelds 
belangrijkste producent 
en exporteur van wol. 
Deze voor de economie 
zo belangrijke bedrijfs
tak kreeg een belangrij
ke impuls door de invoer 
van merinosschapen uit 
Spanje. De schapen wer
den tweehonderd jaar 
geleden, in 1797, inge
voerd door de kapiteins 
Waterhouse en Kent in 
hun schepen, de Relian
ce en de Supply. Op 7 
augustus gaf Australië 
twee doorlopende zegels 
van 45 c. uit met het the
ma Merino Bicentenary. 
Op een van de twee ze
gels staat een portret van 
de bekende fokker van 
merinosschapen George 
Peppin Jr. (18271876), 
samen met een merinos
schaap. De andere zegel 
toont voornamelijk eind
producten met als cen
traal element de zoge
naamde Pepestoel, een 
voorbeeld van Australi

sche design. Op deze 
zegel is het ook bij ons 
bekende internationaal 
wolmerk afgebeeld. 

Chinese dierenr iem 

De twaalf tekens van het 
Chinees nieuwjaar zijn 
vaker op postzegels af
gebeeld. Toch is de serie 
van de Nederlandse An
tillen van 19 mei de 
moeite waard. Op de 
twaalf kleurige zegels, in 
waarde oplopend van 5 
tot 100 c , worden de te
kens gevormd door de 
stukjes een tangramleg
spel: uit zeven geometri
sche stukken moeten fi
guren worden gevormd. 
De naam van elk teken 
wordt op de zegels zo
wel in het Chinees als in 
het Engels weergegeven. 
Indit jaar 1997, het Jaar 
van de Os, komt toch al 
het nodige materiaal 
voor runderenverzame
laors op de markt, maar 
een os in tangramvorm 
is wel heel apart! 
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THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 
is de grootste thematische vereniging van Nederland 
en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en toelichting op de nieuwe thematische 
postzegel uitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zicli aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 

BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEIUNG 

houdt op 11 oktober 1997 
haar 90e veiling 

Wij h e b b e n voo r u ca . 3000 kave ls , 
w a a r o n d e r c a . 600 kave ls m u n t e n , 
ve rde r c a . 600 kave ls N e d . en O.R., 
c a . 1800 kave ls losse n u m m e r s b u i t e n 
l and , b r ieven en F . D . C s , v e r z a m e l i n 
g e n , s t o c k b o e k e n en d i ve rsen . 

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inl icht ingen: 

P. H. J. O. Kokx-Jansen 
Kerver 10 
5521 DB Eersel (bij Eindhoven) 
Tel. 0497-512057 

Onze veilingen vinden plaats in 
Uitgaanscentrum "de Tongelreep", 
Anton Coolenlaan 1 te Eindhoven. 

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn dagelijks 
mogelijk, ook tijdens onze openbare veilingen. 
Bij grote partijen komen wij eventueel aan huis taxeren. 

MOTIEVEN 
Prijsliisten gratis op aanvraag: 

I. Dieren 2. Planten 
3« Spoorwegen 4> Padvinderij 
5. Sciiepen 6. Lucht-ZRuimtevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verscliillende velletjes) 

Lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemensldrche i x 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 X5I 45275 Fax: 0049 251 46718 

Dan zijn wellicht mijn regelmatig verschijnende lijsten iets 
voor u! 
Deze lijsten, welke zegels, brieven, boekjes, FDC's, etc. be
vatten, zijn Interessant voor zowel de beginnende als de ge
vorderde verzamelaar, alsook voor de wederverkoper. 

urn imEEim Mtmmtm KOPEN lomm tm mmi 
U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u 
betaalt na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens nader Informeren? Ik stuur u graag mijn laat
ste lijsten toe. 

W.M. HOEKSTRA Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
Telefoon 0597-430755, Fax 0597-431428 

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

¥̂ÄN VLIET 
Wi j zijn gespecialiseerd in de verl<oop 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 wi j 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 voorraodlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH F a . V a n VLIET Geopend do /v r 14.00-17.00 
Ugchelseweg 50 zat. 10.00-16.00 Hl 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 



KLEimE^ AranicmcES 
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 NUMBERj IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE NAME 
UND ADRESSE (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Gratis pnjshjsten van Luxemburg, 
DDR, Scandinavië, Griekenland, 
Zwitserland, Vaücaan en Liechten
stein F V Loo, Lijsterveld 7, 2727 
AJZoetermeer Tel 079-3S124030 

1 Kg. afgeweekt wereld + 22000 
zegels met grootformaat ƒ 6 5 , -
1 Kg tel kaarten ± 250 st uit 34 
landen ƒ 90 , - J Koning, Den 
Haag Giro 6698416 Tel 070-
3972999 

Voor hobbyisten ± 17000 zegels 
hele wereld ƒ 750,- Ned en O R 
Gat w + ƒ 14000,- voor ƒ 1400,-
A M Booi|, tel 0181-213531 

Ned. postfris 15 compl senes 
voor ƒ 2 5 , - op giro 294477 tnv 
Hommes , O u d Beijerland 

IJsland 40 versch grfm ƒ 1 0 -
met nw H van Lienen, Buurser-
beek 13, 1509 EJ Zaandam 

NI., Dtsl , DDR, Zwits , Liecht , Is
rael, stuur uw mancohjst, prijsop
gave volgt V d Meij, Knmkade 
37, 2251JW Voorschoten 

Westeuropese landen o a België, 
Engeland e n / Alles nominaal 
+10% Ned Antillen en Aruba te
gen een redelijke pnjs H O Lan
degent , Jupi ter 107, 1115TLDU1-
vendrecht Tel 020-6993179 

Verenigd Europa, **, 0 en FDC, 
CEPT en alle mogelijke meelo
pers, brugparen, ongetande, enz 
Gratis prijslijst bij Harrie Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg 
T e l / f a x 013-4684615 

Te koop verzameMtems van papier 
jaar 1800/1900 Poststukken met 
thema s, aandelen, rekeningen, 
enz Kantelenweg 70, 3233 RD 
Oostvoome Te l / f ax 0181485036 

Briefstukken v. d. wereld tevens 
Rusland v 1917-80 bijna compleet 
gest 0599-238018 

Rusland verzameling 1973/ '87 xx 
in ne t album c w 2000 D M 
Vr p r ƒ 495 , - C v Beveren, 
Borchsatelaan 78, 3055 ZL Rotter
dam Telefoon 010-4229820 

700 Zegels W-Europa veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,- giro 
3330084 Boetzkes, Baromehof 
100, He lmond 

DDRjrg *** 1 9 9 0 / 6 3 , - ' 8 4 / 8 9 a 
ƒ31,-, ' 68 /83 a ƒ26,-, '65-67 ƒ 3 6 , -
Arkenbosch, Gertrudisstr 8, 6436 
BL Amstenrade Tel 046-
4422241 

Jaargangen Philatelie 1966-1995 
afhalen tegen advertentiekosten 
K van Dijk, tel 078-6125843 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NI pf en 0 Eventueel te ruilen 
tegen uw overtollige frankeergel-
dige zegels NL Vanaf nr 1050 W 
Fher, tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

Australië per kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl por to F Antonisse Uden 
Tel 0413-268333, giro 3423666 

NZ/Australie enz regelmatige 
verkoophjsten & ruil mogelijk bij 
Phila NZ P O box 39-014 H o 
wick-Auckland, New Zealand 

Canada 100 grf met nwste ƒ13 10 
cpl series van 4 zegels ƒ15 van 5 
zegels ƒ19 mancolijsl welkom 
Giro 1282149 tnv J Dijkstra, Lin
denoord 20, 8172 AL Vaassen 

Nat. verzamelbeurs zat. 25 okt. 
van postzegels, poststukken, tele
foon, prentbriefkaarten en mun 
ten van 10 - tot 17 uur in 'De Dob
ber ' Meenthof 46, Kortenhoef 
Toegang gratis Fil ver Hilver
sum en omstreken, inl 035-
6831172 

Gratis 5 overs-gr f-Westeuropa bij 
storting vanaf ƒ 20 , - op giro 
2197981 van W Stouten, Leiden 
Tel 0715722626 voor 400 versch 
Nederland 

Duitsland 700 versch met HW en 
nieuwe ƒ 25 , - (alleen gfm ƒ 50,-) 
giro 3630317 J Klein, Purmerend 

Grote dozen met verzamelingen, 
restanten, zakjes, enz gehele we 
reld Th Verheijen, Soest Tel 
035-6023837 

Kleme collectie Malacca 7000 
Yvfrcs ƒ 300,- Centro Filatelico, 
Havenstr 43, Woerden Tel 
0348423885 

Berlijn 1957/90 cpl ** ƒ 695 , -
Bund 1971/92 cpl 0 ƒ 545 , -
Luxemburg 1959/88 cpl ** 
ƒ S45,- Nico Arkenbosch, tel 
071-5324736 (na 19 00 uur) 

500 Frankrijk ƒ 42,- , 500 wereld 
ƒ 9 , - 300 kostuums ƒ 32,50, 200 
naakt ƒ 35,- , 300 naakt ƒ 68,- , 400 
muziek ƒ 48,- , 500 vogels ƒ 45, - , 
300 religie ƒ 42 - Jac van Welse-
ms, Coloniastraat 57, 3024 TA 
Rotterdam Gironr 6513551 

Collectie^s Rusland xxx en xx v a 
ƒ 7 5 , - Een leuk begin voor een 
nieuwe verzameling C v Beve
ren, tel 0104229820 

Uit mijn doublet 400 Zwitserl 
ƒ 30,- aUeen gfm 400 
E n g e l / K a n eil of Scandinavië of 
WDld/Berh jn of U S A stort 
ƒ 40 , - op giro 608091 H Ligte-
rink. Wijk aan Zee Tel 
0251375857 

± 200 Series Olympics gebr in 3 
alb Tel 035-6245718 v d Weijer. 
Wandelpad 96, Hihersum 

Zegels NI, pf en gebruikt koop of 
ruilen, heb ook andere landen 
Stockmann, Zevenaar Tel 0316-
526265 

3°. Rijk koUektie** Mi Nr 739 
l / m 910 compleet ƒ 780,- Gene
ralgouvernement Ml Nr 1/125, 
D l / 3 6 en Z l / 4 compleet** 
ƒ 498, - BIJ vooruitbetaling (post
bank 684 6173) t n v E v d Lin
den, Postfach 185551, D-45205 
Essen, Fax 0049 2054 15439 Por
to ƒ 8 , -ext ra 

Indonesië pfr stuur uw manco 
lijst Zonneb loem/Pranko v a 
40% Tevens W N F , dieren, par 
tijtjes en nieuwtjesdienst M 
Snoek, D Wierengastraat 45, 
1602 TK Enkhuizen, t e l / f ax 
0228-31867, na 18 00 uur sv p 

Vele partijen, coll. en restanten. 
Centro Filatelico, Havenstr 43, £ 
3441 BH Woerden Tel 0348-
423885 Lijst op aanvraag Ook 
uw manco-lijst is welkom 

Baltische staten op brief ook klei
nere plaatsen w o aangetekend 
A P van Ooyen, Dijkwater 170, 
Zoetermeer Tel 079-3510520 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al 
baniè, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
chosiowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit-
tard Tel /Fax 04&4512751 Ook 
rariteiten' 

Nederland en Ver. Europa***, 
© v a No 1 Stuur uw no 's, ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zon-
egge 1916, 6903 GV Zevenaar 
T e l / F a x 0316-529241 

Veld-censuur-knjgsgev.kamp en 
Dienstpost Div Oor logen / I an-
den J Hoogakker PB 181 7040 
AD 's-Heerenberg Tel 0314-
662518 

België aanbieding veel grf Deze 
mnd 150 gest ƒ 15 , - 500 gest 
ƒ 40 . - Giro 2300785 RSD, Linde
laan 23, 1775 GK Middenmeer 
Ook het adres \ o o r uw mancolijs 
ten Europese landen 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 

etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Duitsland & Berlijn: Gest 10-
40% Postfris 35 50% Vraag pnjs-
lijst 35 Versch vanaf 1-1-96 tot 
heden voor ƒ 10,- Giro 1257797 
tnv B C van Verseveld, De Ol
men 80, 6903 BP 7evt naar 

Israel, Palestijns gezag en gehele 
wereld. Nieuwe uitgiften tegen 
nominale waarden Ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, prijslijst gra 
tis Eilat Philatelic C lub, postbus 
542/32, Eilat, Israel 

GEVRAAGD 
"IV m een te schrijven artikel 
zoek ik informatie over en kopie-
en \ a n enveloppes met een AU 
TOPLAN stempel Verzendkos
ten worden vergoed Hans Kre 
mer, 252 Balceta C t , DanviUe Ca 
94526, USA 
email hkremer@usa net 

India en zijn roofstaten Th 
Wilms, P Breughelsir 28, 5702 
XJ Helmond Tel 0492-535166 

FDC Ver. naties, NY, Wenen, Ge
neve G v d Berg, Br Ingenhoes-
laan 197, 2273 KN Voorburg 

Albanië: poststukken UN bescher 
mingsleger tot aug 1997 Knaap, 
Esweg 16B, 9331 AR Norg 

Enge land/Guernsey /AIderney 
frankeergeldig ƒ 2 30 £ Jer 
sey/Man ƒ 1,80/£ Amenka 
ƒ 1,20/S Brouwer, Kollum Tel 
0511-453726 

Engeland collecties, partijen, be
tere losse nummers tegen topprij 
zen Brouwer, Kollum Tel 0511 
453726 

La Guaira en Jesiu-un zegels ge 
bruikte postwaardestukken Cu
rasao en scheepsstempels Cu
rasao aanbiedingen aan B Smit, 
Keizersgracht 690, 1017 EV Am
sterdam Tel 020-6243656 

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 Cohen, Assumburg 66, 
1081 GC Amsterdam Tel 020-
6420837 

Frankeergeldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese 
landen J F P Peerenboom Tel 
0499-475622 

Grootrond op zegels sene 56 /80 
stempel goed leesbaar J Oprel , 
Groenendaal 165. 3011 SR Rot
terdam 

Engeland/Guemsey nom ƒ 2 , 2 0 / f 
Jersey/Ierland ƒ 1,85/£, Man 
ƒ l ,80/£, Smits, Socratesstraat 192, 
7323 PL Apeldoorn 

Collectie China postfris of onge
bruikt ook losse series en of blok
ken Tevens Macau coUecües M 
Pnns Tel 020-6960165 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. PJ Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Engeland: alle 2p blauw behalve 
1840 koop of ruil A P vanOoijen, 
Dijkwater 170, 2715 EJ Zoeter
meer 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora-
ties Koop of ruil W J Manssen, 
Laan der V N 31, 3844 AD Har 
derwijk Tel 0341-4179780 

Frankeergeldige zegels Ned tot 
85% verzamelingen partijen en 
gros FDC ( Cruyssen ijsvogel 
hoek 6 3201 Hr Spijkemsse 0181 
62 4635 of 010-4153844 

DIVERSEN 
Golf op post/egels^ Verzamelclub 
Swing Time Philately. Inmiddels 
96 leden Geill catalogus (350 
afb ), eigen golf toernooi, info 
blad, clubdag Inl Rob \ a n Tuyl, 
Bartokhof 16, Alphen a / d Rijn 
Tel 0172-420453 De moeite 
waard" 

Stuur mij P keus 0 zegels van 
Ned. Indie Ik stuur u 150% 
NVPH waarde in zegels NI J Pig-
mans, Leemveld 10, 9407 GB As
sen 

Nijhoff zoekt poststukken met de 
familienaam Nijhoff Tel 0548-
541454 

Schriftelijke vedmg van uiLslui 
tend poststukken, bneven, post 
historie, censuur, luchtpost, the
matische stempels etc van de ge
hele wereld Gratis katalogus bij 
G A van Albada, Klimop/oom 
119, 2353 RH Leiderdorp (071 
5415609 na 18 00 uur) 

Contactgroep Italië. Ruildagt 
rondzending veiling Inl L v d 
Meer, Voorstraat 23, 2201 HJ 
Noordwijk 

Ruilen: zend mij 100 tot 1000 ver 
schil gr for zegels Zelfde aantal 
retour Gelens J Pauwstraat 18, 
2170Merksem België 

Studiegroep Britannia de ver/a-
meiaars van Engeland en Eng. 
Geb. organiseren 4 keer per jaar 
een bijeenkomst in Nieuwegein 
Eigen rondzending, veilingen 8x 
en clubblad Secretaris L van 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugo-
waard Tel 072-5711935 

Stort ƒ 15 , - o p Postgiro 6733557 
t n \ F H Weyde, Amsterdam U 
ontv 400 Ned. zegel met compl 
series 

Israel: verzorging van aboiuu 
menten 5 of meer abon cxtia 
kornngen Inl A Bouwense Tel 
0113-212762 

Fil. vereniging zuidelijk Afnka 
rond/ending, \eilingen, eigen bi 
bhotheek, nieuwsbrief, informa
tie fvza pb 33223, 3005 EE Rotter
dam 

Aangeboden grote aantalllen En
geland Yvert 26 gevraagd 27 a p v 
Ooyen Dijkwater 170 Zoetermeer 
2715 EJ Tel 079-3510520 

^ FILATELIE "DE BOEIER" 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 

P o s t z e g e l s in luxe kwal i te i t , 
post f r is of g e s t e m p e l d (geen fdc 's ) . { 

Pri jsl i jst g ra t is o p a a n v r a a g . 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 0180-621428 

TELEFOON 19 00-22 30 EN IN HET WEEKEND 0180-619743 GEEN WINKEL 1 

SCANDINAVIË 
Z W E D E N - N O O R W E G E N - D E N E M A R K E N - F A R O E R - G R O E N -
L A N D - I J S I J \ N D - F I N L A N D en ALAND postfris en gebruikt. 

Grat is prijslijst o p a a n v r a a g . Postbus 2^ 
6950 AA Diereil 

Tel. 0313-421889 (geen winkel! 
Faxnr. 0313-413299 PZH RON HERSCHEIT 

file:///eilingen


THEO PETERS 
NUMISMATIEK & FILATELIE 

1 Rosmarynsteeg 7 
/ _~ 1012 RP AMSTERDAM 

' p Tel. 0206222530 ^ 
'^ Fax 0206222454 ^• " 

open ma. t/m za. 10.0017.00 uur 

U W " »"' 

©

Biii 
^

BELANGRUKMUZIGING VERKOOP IE DAGENVELOPPEN "9 
ö 

o

naf 7 oktober 199^4jn er géén blanco 1 e Dagenvelopjpi meer te koop. Dit bet^fent 
fl5t het niet meer mogelijk is om zelf uw 1e Dagenvelolpm te beplakken. 
In samenwerking met PTT POST zal de NVPH voortaan uitsluitend kantenklare Ie Dag
enveloppen (FDC's) uitbrengen. 

THEO PETERS LEVERT DEZE NIEUWE KANTENKLARE 
1E DAGENVELOP ZOWEL LOS ALS IN ABONNEMENT! 
Veel verzamelaars zullen, geconfronteerd met de nieuwe situatie, de uitgifte van 7 oktober 
a.s. missen. Laat dit u niet gebeuren en bestel nu alvast de FDC met het geboortezegel 
van 7 oktober 1997. 

Zorg dat u nooit meer een Ie Dagenvelop mist en neem nu (vanaf 7101997) een THEO 
PETERS VOORDEELABONNEMENT U betaalt dan slechts de officiële uitgifteprijs en 
géén cent meer! 

HOE WERKT HET THEO PETERS VOORDEELABONNEMENT? 
1. Op de onderstaande bestelbon vult u het gewenste aantal FDC's in, welke u tegen 
uitgifteprijs wilt ontvangen. 
2. U geeft aan hoeveel keer per jaar u een zending wilt ontvangen, bijv. 2x per jaar of na 
iedere uitgifte. Per zending betaalt u 3,50 kosten. Betalen doet u pas achteraf d.m.v. 
acceptgirokaart. 
3. Stuur de bestelbon aan ons retour en u bent verzekerd van het THEO PETERS 
VOORDEELABONNEMENT en betaalt voortaan slechts de officiële uitgifteprijs voor uw 
Ie Dagenveloppen! En zeker is zeker, vanaf nu mist u geen envelop meer. 

THEO PETERS ENGROS ABONNEMENT 
Theo Peters levert speciaal voor postzegelverenigingen, semihandelaren, etc. de Ie 
Dagenveloppen tegen een speciale engrosprijs. Dit is mogelijk bij afname van 25 of meer 
FDC's per soort in abonnement. Voor informatie kruist u het hokje in de bestelbon aan. 

Bestelbon zenden aan: Theo Peters Rosmarijnsteeg 7, 1012 RP Amsterdam 

□ Stuurt u mij —x 1e Dagenvelop E.373 
(uitgifte 71097) ä 3,05 

n Ik neem het THEO PETERS 
VOORDEELABONNEMENT 
Graag ontvang ik van elke uitgifte 
—X de 1 e Dagenvelop. 
Toezending: 
□ 2x per jaar □ 4x per jaar □ na elke uitgifte 

□ Stuurt u mij informatie over het THEO PETERS 
ENGROS ABONNEMENT speciaal voor handelaren en 
verenigingen, (minimale afname 25 fdc's). 

NAAM 

ADRES 

POSTCODE.. 

PLAATS 

TELEFOON... 

Ik betaal binnen 8 dagen d.m.v. bijgevoegde 
acceptgirokaart 



DEZE SCHITTERENDE CATALOGUS IS VANAF 10 SEPTEMBER 
VERKRIJGBAAR BIJ DE POSTZEGELVAKHANDEL 

PECIRLE CflTRLOGUS 

HJÜ 
MET OVERZICHT PTT-AVAPJES 
VERNIEUWDE OPZET EERSTE

LG-ENVELOPPEN NEDERLAND 

NU MET OVERZICHT PTT-MAPJES 
EN VERNIEUWDE OPZET EERSTE-
DAG-ENVELOPPEN NEDERLAND 

1998 
SPEOÄLE CÄTÄLIIEUS 
NEDERLAND5CHE VEREENIEING VAN PD5TZEEELHANDELAREN 

nu ook op internet: www.nvph.nl. 

http://www.nvph.nl

