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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal liet best georiënteerd 

m G 16 • 24 OKTOBER ROKIN 

L^ 
W ^1 "^^1 

. ^ ' 

4? ̂ / / 

^38 

6V lOct. postfns variëteit 'rechterzijde ongeperforeerd' 
tax. ƒ 2 0 0 0 -

p 
5B 1 Oct, rood in paar en 6B 15ct, oranje (2 ex) op luxe complere brief naar Jokohama Japan, 

1867 Zeer zeldzame bestemming, tax ƒ 6 000,-

Indeling der veiling: 
Ten kantore, Rokin 60 

Kavel 2093 
121A, luxe postfns 

tax. ƒ 15.000,-

Kavel2172 
27K, luxe postfns 

tax. ƒ 6.000,-

Eerste zitting 

Tweede zitting 

Derde zitting 

Vierde zitting 

Vijfde zitting 

DONDERDAGAVOND 
Stockboeken/kleine collecties/ 
DOZEN/fdc's en pws 

ZATERDAG 
COLLECTIES en restanten 
LOSSE KAVELS BUITENLAND 

DINSDAGMIDDAG 
NEDERLAND EN OVERZEE 

VRIJDAGMIDDAG 
EERSTE EMISSIE 

VRIJDAGAVOND 
POSTHISTORIE 

16 oktober 

18 oktober 

21 oktober 

24 oktober 

24 oktober 

18.30 uur 

kavels 1-433 

12.00 uur 

kavels 501-1757 

13.00 uur 
kavels 2001-3027 

13.00 uur 
kavels 4001-5085 

18.30 uur 
kavels 6001-6988 

Kavel 4765 
Leerdam A op nr 3, 

ReedRRR 
tax ƒ 10 000,-

Algemene kijkdagen 11 en 13 t /m 15 oktober 
Na overmaking van ƒ 15,00 op giro 461000 ontvangt u onze catalogi. 

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



Philateire Campagne 2000 
MATIOIUALE 
DAG van de 
POSTZEGEL 

In het BEURS WTC Vr i jdag 10^ 
- World TVade Center - l^aterdag 11| 
Rotterdan Coolsingel zondag 12 

vrijdag 10 oktober 13.00 uur 
Extra Verloting van een Wonderdoos met een cataloguswaarde van f 100.000,= onder alle aanwezigen. 

zaterdag 11 oktober 13.00 uur 
Extra Verloting van een Wonderdoos met een cataloguswaarde van f 100.000,= onder alle aanwezigen. 

zondag 12 oktober 13.00 uur 
Extra Verloting van een Wonderdoos met een cataloguswaarde van f 100.000,= onder alle aanwezigen. 

zondag 12 oktober 13.00 uur 

Spectaculaire Verlot ing van de Wonderdoos van 

onder alle inzenders die het goede antwoord op de prijsvraag hebben gegeven. 

INZENDEN PRIJSVRAAG TOT VRIJDAG 10 OKTOBER 
INLEVEREN PRIJSVRAAG TOT ZONDAG 12 OKTOBER 12.30 uur ter plaatse. 

Heeft u de folder met de Prijsvraag niet meer in huis, maar wilt u alsnog meedoen ? Vraag hem dan aan bij 
Philapost of kom langs bij de stand van Philapost op de Nationale Dag van de Postzegel. 

Éénmalige aanbieding zolang de voorraad strekt: 

'KAS-KRAKER-WONDERDOOS' 
voor f 499,= 

Philapost heeft een beperkt aantal Wonderdozen samengesteld 
uit een recent overgenomen winkelvoorraad. De verscheiden
heid van deze Wonderdoos overtreft alle eerdere aanbiedingen 
van de afgelopen 4 jaar, maar is slechts zéér beperkt leverbaar. 

Philapost garandeert u een verscheidenheid van vele tientallen 
verschillende landen en vele duizenden verschillende zegels, 
series, blokken, oude albumbladen en nog veel meer. 

WANNEER U DE 'KAS-KRAKER-WONDERDOOS' afhaalt én 
betaalt tijdens de Nationale Dag van de Postzegel (gespreid 
betalen mogelijk met voorgedateerde eurocheques of girobe
taalkaarten) krijgt u een Gratis Waardecheque voor f 100,= 
(f 200,= winkelwaarde) aan gratis Luxe Insteekalbums van 
Philapost cadeau. 

OPEN DAGEN BIJ PHILAPOST 

Op 24 en 25 ok tober a.s. houdt Philapost weer 
Open Huis in haar kantoor en magazijn aan de 
Ranonkelweg 4-6, 2651 MX, te Berkel en Rodenrijs. 

Tijdens deze Twee Open Dagen is de enig erkende Lloyds Expert 
in Nederland op kosten van Philapost aanwezig om uw (deel)ver-
zameling of doubletten gratis te taxeren. U heeft ook de moge
lijkheid tot contante verkoop of inruil van (een deel van) uw 
postzegels. 

het PHILAPOST 
Berkel en Rodenrijs 

adres 

Verkoop van 1.233 nieuwe net verkavelde Collecties & Partijen 
met een waarde van f 431.354,=. Wereldalbums, landencollecties, 
dozen. De lijst kunt u aanvragen, de hoeveelheid is te groot voor 
een foto. Van enkele tientjes tot een paar duizend gulden. 

yv. 
BEL 

FAX 

010-5115099 
Van 9 00 uur tot 17 00 uur ma za (4 lijnen) 

010-51183 21 
24 uur per dag, 7 dagen in de week 

POST 

BESTEL 

Postbus 96, 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

BEZOEK Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

Bezoek uitsluitend op afspraak of tijdens de Open Dagen van 
Philapost iedere laatste vrijdag en zaterdag van de maand van 

10 00 uur tot 17 00 uur behoudens feestdagen 611 
LEVERINGSVOORWAARDEN 
PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN GELDIG TOT EN MET 31 DECEMBER 1997 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET 
DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIRO OE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETAUNGSHERINNERING 
KOST F 10,= BIJ BESTELÜNGEN MET EEN FACTUURWAARDE VAN MINDER DAN F 100 = WORDT EEN BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN VAN F 10,= BEREKEND BIJ GEBRUIK VAN EEN GEL 

I DIGE WAARDECOUPON MOET HET FACTUURBEDRAG TENMINSTE F 100,= BEDRAGEN PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B V PHIIA 
B V IS INGESCHREVEN BIJ DE K v K TE DELFT ONDER NUMMER 235724 GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B V TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN 



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

1 
2 
3 
1/3 gave 
1/3 z f r 
4 
5 
6 
6 z f r 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 z f r 
13 
14 
15 
_ 16 
16 z f r 
17 
18 
I S z f r 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z f r 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47C 
48 
48 z f r 
49 
56/76 
61b 
65C+cert 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 z fraai 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 z.fr 
102/03 
104 
105 
105 z f r 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 z f r 
131 
132 
133 
133A 

30,— 
25,— 

125,— 
anden 

110,— 
18,— 

9,— 
95,— 
50,— 

2,50 
3,50 

35,— 
27,— 

120,— 
175,— 
90,— 

5,— 
85,— 

3,— 

75,— 
45,— 
19,— 
76,— 
35,— 
22,50 

2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

55,— 
6,— 

12,50 
35,— 

150,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
90,— 
15,— 
24,— 
90,— 

175,— 
210,— 
175,— 
650,— 
2 9 5 , -
125,— 
44,— 

105,— 
950,— 

1 — 
6,— 
7,50 

975,— 
-,— 19,— 

66,— 
6,— 
9,25 
7,50 

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

1050,— 
600,— 

10,— 
165,— 
130,— 

75,— 
250,— 

3,— 
3,— 
3,— 

1 1 , — 
7,50 

10,— 
255,— 
125,— 
250,— 

2,— 
20,— 
45,— 

134/35 
136/38 

42,50 
175,— 

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

220,— 
6,50 

12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
12,— 
8,— 

77,50 
20,— 

6,— 
28,— 
24,— 
10,— 

175,— 
30,— 
10,— 
4 5 , -
84,— 
30,— 
13,— 
2,50 

18,— 
25,— 
16,— 
14,— 
6,— 

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

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 

5,— 
3,— 

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

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

15,— 
35,— 
35,— 

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

4,— 
10,— 
2,50 
2,— 

12,— 
95,— 

135,— 
15,50 

2,— 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 

5,— 

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

4,— 
4,— 
3,50 
4,— 
7,50 

10,— 
2,50 
6,— 
5,— 

20,— 
6,60 
4,— 
6,— 

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

3,50 
66,— 
14,— 
22,50 
15,— 
15,— 
19,50 
15,— 

4,50 
2,50 

22,50 
2,50 

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

3,— 
1 1 , — 
12,50 

3,— 
10,— 
15,50 
14,— 
12,50 
15,— 
10,— 

4,— 
13,— 
14,— 

9,50 
7,50 
7,— 

15,50 
7,50 
8,— 

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

35,— 
5,— 
9,50 

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

7,50 
los 
175,— 
66,— 
15,— 
75,— 
35,— 
18,— 
30,— 
15,— 
27,50 
60,— 
15,— 

120,— 
15,— 
36,— 
55,— 
32,50 

66 12,50 
67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 65,— 
Rolt series 
1/18 450,— 
19/31 140,— 
33/56 275,— 
57/70 105,— 
71/73 155,— 
74/77 68,— 
78/81 25,— 
82/85 2 1 , — 
86/89 30,— 
90/93 45,— 
94/97 45,— 
98/01 36,— 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec 
prijslijst gratis op 
aanvraag 
Porto 
1 17,50 
2 22,50 
28 44,— 
3/12 140,— 
8 los 42,— 
12 los 35,— 
Div typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 47,50 
27 III 40,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 55,— 
43 los 98,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (0) 125,— 
68b (o) 4 2 5 , -
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 125,— 
13 los 125 — 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 66,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 7,50 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 50,— 
3 7,50 
4 185,— 
4 z fr 95,— 
5 45,— 
6 12,50 
7 z fr 1 275,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 40,- -
11 40,— 
Postpakket Ver 
1/2 A 77,50 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7 (o) 950,— 
stempel niet 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 395,— 
3 los 75,— 
4 los 95,— 
6 los 10,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 
5 los 175,— 

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

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

30e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 

12 t /m 15 november 1997 

K 
1 / ' 
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H e r f s t - h i g h l i g h t s bi j H B A : 

X Oude Duitse Staten 
met vele gewilde en zeldzame brieven en poststukken 

(zwaartepunten: Hamburg en Oldenburg) 

X Duitse Rijl< 
met tiet gebruikelijke voortreffelijke rariteitenanbood 

(borstschilden, inflatietijd, gestempelde "Nottillfeblocks" 
en nog veel meer) en zeer goede standaardwaar 

• Liquidatie van een speciale verzameling "Zeppelinpost" 

X Duitse koloniën en postlcantoren 
in het buitenland 

Liquidatie van een omvangrijke collectie met uiterst 
zeldzame voorlopers en stempels, b.v. "Bergland" 

van Duits Zuidwest-Afrika 
X Memel -geb ied 

Liquidatie van de expertcollectle van dr. E. N. Petersen 
X Duitse Bondsrepubliek 

met een grote tioeveelheid vellen en en-gros-waar t.g.v. 
liquidatie van een oude tiandeiaarsvoorraad 

X Zegelboekjes 
Liquidatie van een grote verzameling met als zwaarte

punten tiet Duitse Rijk, Danzlg en de koloniën, maar 
ook met zeldzame zegelboekjes van na 1945 

X Sensationeel verzamelaanbod 
meer dan 1500 objecten die samen naar sctiatting 

meerdere miljoenen DM zullen opbrengen 

U kunt onze gratis veilingcatalogus bestellen -
schriftelijk, per telefoon of per fax. 

BESTELBON voor: >^ 

Q Veilingcatalogus tierfst 1997 
□ Informatiebrochure 
ü Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 . 20020 Hamburg • Duitsland 
Tel. H494023 34 3536 • Fax ^494023 04 45 

P 



Veiling 566 die gehouden werd op 15-16-17-18 en 19 september jM* 
was een ongekend succes! Totale omzet incL opgeld bijna 

twee miljoen en vijf honderd duizend gulden! 

De opmerking "de prijs vergeet u, doch de kwaliteit blijft" was ook op deze 
veiling weer ruim van toepassing! O.a.: opbrengst frisse briefomslag van Helmond 

naar Amsterdam. Onze taxatie ƒ 4.000,-. 
mB^smmmfmf?-

>^m^ 
< _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ 

<r>^-— -Ir/ l^t^^P^A 

opbrengst inclusief opgeld ruim f 11.000,-

Ook de collecties brachten enorme prijzen: 
China onze taxatie ƒ 2.250- Opbrengst ƒ 8.800-
Engeland onze taxatie ƒ 4.000- Opbrengst ƒ 8.000-
lerland onze taxatie ƒ 750- Opbrengst ƒ 3.000-
Frankrijk onze taxatie ƒ 2.000- Opbrensgt ƒ 10.500-

Ned. Indie onze taxatie ƒ 2.000- Opbrengst ƒ 5.500,-
Sardinie onze taxatie ƒ 1.000 - Opbrengst/ 3.700,-
Peru onze taxatie ƒ 1.750- Opbrengst/ 5.000,-

Voor januari 1998 werd ons een unieke collectie emissie 1852 ter verkoop aangeboden: 
de collectie John de Leeuw uit Londen. 
Nadere details in het a.s. november nummer! 

Ook u kunt nog inzenden voor deze beslist spectaculaire veiling tot half november a.s.! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Onze 172ste veiling 
zal worden gehouden op 
19 en 20 december a.s. 
Uit enige nalatensciiappen, well<e 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 

IVIotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 - 61 03 34 

^ 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 fdo's) . 

Prijsli jst gra 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 

Org.buro v Aerie presenieert 

Ve.3 V 
Land ^L 

De Algemene Verzamelbeurs 
5 okt. Zwolle • IJsselhallen 
19 okt. Den Haag • Houtrusthal 
2 nov. Apeldoorn • Americahal 
30 nov. Leiden • Groenoordhal 

Vraag vrijblijvend een inschrijfformulier. 
Bel 0492-S2S483 

NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
aUATIS PRIJSLIJST OP AANVRAAG 

PZH ANNO "1852" 
POSTBUS 2934 
7301 EH APELDOORN 

TEL.: 055-3552174 
FAX: 055-3552574 

(POSTORDER, GEEN WINKEL) 

614 



74e laargang, oMober1997 
nummer 855 Philatelie 
Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de 
onafhankelijke Stichting Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie te Den Haag 

In dit maandblad ziin - buiten verantwoorde 
lijkheid van de redactie - de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks het midden 
van de maand uitgezonderd juli 

Hoofdredacteur' 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 52 40 926 
E mail philatelie@tip nl 
Website http //www tip nl/users/philatelie 

Advertentieverkoop 
Bosch&Keuning grafische bedrijven bv 
Postbus 345 
3740AHBaarn 
Janine de Troye 
Telefoon 035 54 82 341 
Telefax 035 54 82 344 

Abonnementenadministratie 
en klachten over de bezorging: 
Bosch&Keuning grafische bedrijven bv 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 345 3740AHBaam 
Telefoon 036-54 82 290 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen moeten worden opgegeven 
aan de secretaris van de vereniging of 
afdeling waarvan de ontvanger lid is 
Alleen individuele abonnees (zi| die het blad 
rechtstreeks aan de Stichting betalen) 
zenden een adreswijziging aan de administra 

tie (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnementvoor aangesloten 
verenigingen het abonnement voor leden is in 
de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling 
worden overgemaakt tarieven voor 1996 
a binnen Nederland f 39 - op giro 5005485 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 - op giro 000-0350882-
33 van de penningmeester van het maandblad 
Philatelie te Brussel 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van het 
jaar worden gestort Abonnementen per 1 ok
tober zijn slechts mogelijk in combinatie met 
een abonnement op de daaropvolgende jaar
gang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
novemberb\] de administratie moet zijn 

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang kun
nen worden besteld door overmaking van 
f 5 00 per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 
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Bahnpost 630 
In het afgelopen voorjaar werd een inte
ressant verzameigebied afgesloten: dat 
van de Duitse Bahnpost. Mr A. van der 
Flier blikt in dit nummer voor u terug. 

^^1^-.. 
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BIJ DE VOORPAGINA: 

Op 18 en 19 oktober wordt in Rotterdam de eerste 
Cinderellabeurs gehouden. Reden om in dit nummer 
van 'Philatelie' aandacht te besteden aan één - in de 
wereld van de filatelie inmiddels geaccepteerd - as
pect van het G'nc/ere//o-verzamelgebied; de fiscale 
zegels Collage: materiaal uit ae collectie-Wessels 

A D V E R T E M T I E - I M E I E X 

Mysterie 656 
Er is al veel over geschreven, maar nog 
steeds geeft de Theresienstadt-zegel niet 
al zijn geheimen prijs. Ook een nieuwe, 
indrukwekkende publicatie over deze bij
zondere pakketzegel kan het mysterie 
van deze emissie niet ontsluieren. 

ULid van de internationale wtgevers-
tvereniging van postzegelcatalogi en 
Ipostzegeltijdschriften ASCAT 

Anno 1852 
Apeldoornse pzh 
Auckland City, St 
Borelool 
Berm, de 
Boeier, de 
Booklets Int 
Bredenhol 
Contact stbept kroel 
DAVO 
Dieten, van 

Dutch Stomp 
Europost 

Globe, de 
Gonser, Gero 
Hoorlem, van 
HonseolischeBrMJ 
Herscheit, Ron 

Hoekstra 

612 
614 
680 
680 
621 
655 
614 
685 
659 
654 
688 
613 
661 
614 
654 
647 
642 
667 
684 
667 
612 
653 
643 
621 

Hoes, pzv 
Hollands Glone 
Hollandse pzv 
Huls 
Ibro 
Importo 
Interaction 

Kienhorsl 
Kind JGJ von der 
Leopordi 
Linoner 

LodewijK, pzh 
Mastrigt, van 
Memhordt 
Mey veilmgen, A A von der 
Ned Poslz veiling 
Nieuwehnk . . .. 
NVPH 
Ni|s,de 

Peters Theo 

614 
672,673 

654 
655 
655 
622 
641 

. 614 
642 
658 
643 
621 
680 
661 
680 
627 
685 
610 
658 

625 642 
638 
646 
667 
687 

Philopost 
Postbeeld 
Poszegelhoes 
PPC 
PPT 
Quiriins 
Rietdiik 
Rijnmond, pzv 
Ruiter, de 
Ryon, Arthur 
Schrcner, Harald 
Seled Moll 
Smils Philately 
Stelzer, Rudolf 
Trefpunt, het 
Unieks 
Venroyse pzh, de 
Verzamelfand 
Vipost 
Vliet von 
Wopler 
Wiel, pzh 

611 
685 
661 

646 649 
635 
655 
623 
645 
634 
645 
661 
639 
655 
658 
642 
635 
685 
614 
653 

... 680 
. 684 

653 

615 



U r r DE VUERELD VAiy DE FILATELIE 

616 

TOESLAGZEGEl VOOR DE DOOR 
WATERSNOOD GETROFFEN GEBIEDEN 

Op 19 augustus gaf 
Deutsche Post AÖ een 
zegel met toeslag -
waarde 110+90 pf . -u i t . 
De toeslag is bestemd 
voor de gebieden aan de 
oevers van de Oder in 
de provincie Branden
burg die hebben geleden 
onder het hoge v/ater. 
Het overstroomde gebied 
creëerde een gigantisch 
meer van ruim 56 vier
kante kilometer. Soldaten 
en vrijwilligers vulden te
gen de negen miljoen 
zakken met zand en gra
vel. Aangezien de zak
ken zo'n twintig kilo wo
gen werd er ruim 177 

»RANOFNBUKO 

i)i l T>C HUND 

f RHiLFt 1W7 

110.. 
Brandenburg: ...ramp leidde tot 
uitgifte van nulpzegel... 

miljoen kilo verplaatst. 
O O K andere getallen 
spreken tot de verbeel
ding: 30.000 soldaten 
en 3.500 douaniers hiel
pen mee, de brandweer
brigades uit de streek le

verden zo'n 700 helpers 
per dag en uit andere 
gebieden kwamen er 
rond de 1.400. Elke dag 
waren ongeveer 500 
vrijwilligers beschikbaar. 
Al deze hulp heeft niet 
kunnen voorkomen dat 
veel mensen hebben ge
leden onder de waters
noodramp. Om deze 
nood enigszins te verlich
ten is besloten een toe
slagzegel uit te brengen. 
Het gaat om een nieuwe 
waarde in de reeks 'Wa
pens van de provincies 
van de Bondsrepubliek 
Duitsland', waarvoor de 
tekening is gebruikt van 
de in 1994 verschenen 
zegel van 100 pf. met 
het wapen van de pro
vincie Brandenburg.(NK) 

AMERICAN PHILATELIC RESEARCH 
LIBRARY OP INTERNET 

De American Philatelic 
Research Library (APRL) 
is druk bezig zi|n catalo
gus op het wereldom
spannende computernet
werk Internet \e zetten. 
Het streven daarbij is het 
de gebruikers zo gemak
kelijk mogelijk te maken. 
Eén trefwoord van de ti
tel is al voldoende om 
een boekwerk op te zoe
ken. Ook kan worden 
gezocht op andere bij
zondere criteria, zoals 
de datum van uitgifte, de 
auteursrechtgegevens en 
informatie over copy
right. Ook kan worden 

gezocht op de datum 
waarop een boek is aan
geschaft: zo kan men in 
één oogopslag zien welk 
materiaal er bij de APRL 
recentelijk is binnenge
komen. 
De bibliotheek heeft zich 
van de nieuwste appara
tuur voorzien om alles 
soepel te laten verlopen. 
Voor wie zelf wil zien 
wat er allemaal in de bi
bliotheek kan worden 
aangetroffen is hier het 
/^terne^adres van de 
American Philatelic Re
search Library, h t tp : / / 
www.stamps.org (NK) 

ISRAEL 98Si\}ï\ 
INSCHRIJVING 

De inschrijving voor de 
wereldpostzegeltentoon-
stelling Israel 98, die van 
13 tot en met 21 mei in 
Tel-Aviv zal worden ge
houden, is gesloten. 
Meer dan 840 inzenders 
hebben gezamenlijk 
4.000 kaders aange
vraagd. Omdat er maar 
2.500 kaders beschik
baar zijn, heeft de orga
nisatie in de afgelopen 
weken druk geselecteerd. 
De uitkomst van de selec
tie zal in de loop van 
deze maand aan de lan-
dencommissarissen wor
den meegedeeld. 

SPANJE GEEFT ANTI-ETA-ZEGEL UIT NA 
MOORD OP POLITICUS BIANCO 

De Spaanse PTT heeft op 
30 juli een anti-ETA-
postzegel uitgebracht. 
Tot de uitgifte werd be
sloten na de moord door 
de ETA midden juli op de 
politicus Miguel Angel 
Bianco. De ETA (vofuit 
Euzkadi Ta Azkatasuna) 
is een Baskische organi
satie die streeft naar een 
verenigd, onafhankelijk 
en socialistisch Basken
land. 
Bianco was gemeente
raadslid voor de rege
ringspartij Partido Popu
lar. Voor de vrijlating 
van hun gijzelaar eiste 
de ETA de overplaatsing 
van zo'n zeshonderd 
ETA-gevangenen naar 

Baskische gevangenis
sen, een operatie die 
binnen 48 uur zijn be
slag had moeten krijgen. 
Gedurende twee dagen 
brachten alle Spaanse 

M i 
De Spaanse anti-ETA-zegel 

televisiestations een 
blauw lintje in beeld, als 
teken van protest tegen 
de ontvoering van Bian
co en tegen de dreige
menten van de ETA. Op 
zaterdag 12 j^uli, toen het 
de ETA duidelijk was dat 
de Spaanse regering 
geen gehoor zou geven 
aan hun eisen, werd 
Bianco in koelen bloede 

Beliquideerd. 
e Spaanse PTT bracht 

binnen de nauwelijks te 
evenaren tijd van twee 
weken een zeigel uit 
waarop het blauwe lintje 
prominent te zien is. De 
moord op Bianco kan 
niet worden terugge
draaid, aldus de PTT, 
maar de zegel kan het 
grote publiek nog eens 
met de neus op aie gru
welijke feiten drukken. 

ROYAL MAIL LAG EEN DAG STIL VOOR 
BEGRAFENIS PRINSES DIANA 

te van de Britse troonop
volger - heeft ook postale 
gevolgen gehad. Op za
terdag 6 september, de 
dag van de teraardebe-
stetling van de Queen of 
Hearts (de titel die Diana 
liever was dan die van 
Princess of Wales], kre
gen alle 165.000 werk
nemers van Royal Mail 
vrij. Ook waren alle ne
gentienduizend postkan
toren in het Verenigd Ko
ninkrijk op de dag van 
de begrafenis gesloten. 
Roya/A1o/7wilde zijn 
employees op deze wijze 
in de gelegenheid stellen 
de plechtigheden - net 
als de meer dan een mil
jard andere wereldbur
gers - op de beeldbuis te 
volgen. 

Queen of Hearts: ...medewer
kers Royo/MaiV kregen vrij... 

De dood van prinses 
Diana - of, om preciezer 
te zijn, de plechtigheden 
rond de begrafenis van 
de voormalige echtgeno-

BEZOEKERS CINDERELLABEURS MAKEN 
KANS OP EEN PRACHTIGE PRIJS 

Op zondagdagmiddag 
19 oktober om 12 uur 
precies gaat het gebeu
ren: dan verloot de stich
ting De Brievenbeurs een 
zegel die ongetwijfeld in 
ieders collectie ontbreekt. 
Elke op dat moment in 
het Belasting- en Doua
nemuseum in Rotterdam 
aanwezige verzamelaar 
maakt een kans om een 
exemplaar van de wel 
gedrukte, maar nooit uit
gegeven Nederlandse 
reisbelastingzegel in de 
wacht te slepen. Deze 
zegel, een bestaande, 
getande plakzegel van 
To cent, werd in 1936 
van een in zwart aange
brachte opdruk Reisbe
lasting (zie foto). Met de 
vervaardiging van de ze
gel was men wat voorba
rig, want de wet die de 
reisbelasting moest rege
len sneuvelde in de Ka
mer, en de zegel ver
dween van het toneel. 
Wie een kansje wil wa
gen doet er dus goed 
aan in ieder geval op 
zondag 19 oktober in 
het Belasting- en Doua
nemuseum aanwezig te 
zijn, op de eerste Cinde-
rellabeurs van Neder
land (en misschien wel 
ter wereld). Wie niet van 
gokken houdt, maar wel 
belangstelling heeft voor 
Cinderella's of Back of 

the 6oo/(-materiaal kan 
ook op zaterdag 18 ok
tober in Nederlands 
grootste havenstad te
recht. Op beide dagen is 
de Cinderellabeurs geo
pend van 10 tot 17 uur. 
Het Belasting- en Doua
nemuseum - adres: Park
laan 14/16 - is gemak
kelijk bereikbaar; het 
staat vlak bij de Euro
mast. Er is ter plekke vol
op gratis parkeergele-
genneid. Als u met het 
openbaar vervoer komt 
kunt u het beste van Rot
terdam Centraal Station 
of Rotterdam Hofplein 
tramlijn 5 nemen, rich
ting Willemsplein, halte 

Deze zegel wordt tiidens de 
Cinderellabeurs verloot 

Westplein. Wie de metrol 
neemt stapt uit bij het 
station Leuvehaven. Het 
museum is toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. 

http://
http://www.stamps.org


THEMAVERZAMELING 'VOGELS' SEMI
PERMANENT IN PTT MUSEUM 
In het PTT Museum in 
Den Haag is sinds vorige 
maand de semiperma
nente tentoonstelling Vo
gels onder de loep te be
zichtigen. De tentoonstel
ling laat postzegels en 
poststukken zien die in 
net thema 'vogels' pas
sen. 
In 1994 kreeg het PTT 
Museum een omvangrij
ke collectie 'Vogels op 
postzegels' in zijn bezit, 
een schenking van de sa
mensteller van de verza
meling, frater Regis 
van Kerkoerle. Het is 
deze collectie die 
de basis vormt 
van de ten
toonstel
ling. Uit 
het mate
riaal dat het 
PTT Museum al 
in zijn bezit had 
zijn verder ontwer 
pen, proeven en iucht
postbladen geselecteerd 
en aan de vogelcollectie 
toegevoegd. 
De expositie is opge
bouwd aan de hand van 
de vier leefgebieden van 
vogels: loofbos; plas
sen/meren en riet' klif
fen/zee en stad/dorp. 
Per leefgebied zijn de in
teressantste postzegels 

en poststukken te zien 
met afbeeldingen van 
vogels, die in dat leefge
bied thuishoren. Verder 
komen geschiedenis en 
ontwikkeling van het the
matisch verzamelen aan 
de orde. 
Het is voor het eerst dat 
in het PTT Museum in een 
tentoonstelling aan deze 
vorm van verzamelen 
aandacht wordt besteed. 

In totaal zijn 322 
postale objec

ten te zien. 
Ter onder

het pos
tale mate

riaal zijn op
gezette vogels 

neergezet die in 
de verschillende leefge
bieden voorkomen. 
Op de expositie is overi
gens maar een fractie te 
zien van de meer dan 
20.000 objecten die zijn 
ondergebracht in de 46 
albums waaruit de ver

zamelingVan Kerkoerle 
bestaat. Omvang, uitge
breidheid en kwaliteit 
maken de collectie 'Vo
gels' uniek en filatelis
tisch gezien waardevol. 
Frater Van Kerkoerle 
heeft op Curasao meer 
dan veertig jaar aan zijn 
verzameling gewerkt. De 
frater geldt als expert op 
zijn gebied, en zeker op 
de Nederlandse Antillen 
waar hij heeft gewoond. 
Daar trad hij veel met 
zijn verzameling naar 
buiten door aan exposi
ties deel te nemen, inter
views te geven en televi
sieoptredens te verzor
gen. 
Omdat frater Van Kerk
oerle behoort tot de con
gregatie van de fraters 
van Onze Lieve Vrouw, 
Moeder van Barmhartig
heid in Tilburg en in die 
hoedanigheid de qelofte 
van armoede heeft afge
legd, geldt de congrega
tie als officiële schenker. 
De frater is in 1995 naar 
Nederland teruggekeerd 
en woont nu in Tilburg in 
het klooster van de con

gregatie. 
e openingstijden van 

het PTT Museum zijn van 
maandag tot en met vrij
dag van 10 tot 17 uur en 
op zaterdag, zondag en 
feestdagen van 12 tot 17 
uur 

ZELDZAME POSTSTEMPELS UIT VITRINE VAN FINS 
POSTMUSEUM IN HELSINKI ONTVREEMD 

In de loop van de eerste 
helft van augustus zijn uit 
een vitrine van het Post
museum in Helsinki (Fin
land) een aantal post
stempels gestolen. Het 
gaat om de volgende 
exemplaren: 

Qamia Karleby 
Abo (Turku) 
/ 09 (nummerstempel 

van een plattelandsbode) 
ANK (aankomststempel) 
Suomi Finland 1930 
(Zeppelinstempel) 
[P]o5ti Post (scneepsstem
pel) 
Warde ('waarde', 
Zweedstalig) 
/Arvo ('waarde', Finsta

lig'). 

Verzamelaars die menen 
te kunnen bijdragen aan 
de oplossing van de dief
stal kunnen contact op
nemen met het Finse 
Postmuseum, telefoon 
00358204514768. Te
lefaxen kan ook: 00
358204514777. (RH) 

Cv* V 

ANK? j 

03Ti .»rüjr 

WARDE 
Arvo 

Dit zijn afdrukken van de stempels die onlangs uit de collectie van 
het Postmuseum van Finland werden ontvreemd 

VPV DORDRECHT VIERT 75JARIG 
BESTAAN MET DRIESTROMENPOST 
In verband met het vijf
enzeventigjarig bestaan 
van de Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
Dordrecht wordt een bij
zondere tentoonstelling 
georganiseerd, getiteld 
Driestromenpost 1997. 
Deze expositie, die on
derdak zal vinden in het 
Agrarisch Opleiding 
Centrum aan de Groene 
Zoom te Dordrecht, 
wordt gehouden op 2 1 , 
22 en 23 november. Er 
zullen ongeveer honderd 
kaders worden gevuld. 
Tegelijk met de tentoon
stelling wordt ook een re
giobeurs gehouden. 

Toegang en catalogus 
van Driestromen
post / 997zi jn gratis. 
Voor jeugdige bezoekers 
is er een verrassing. 
De tentoonstelling is op 
21 november geopend 
van 20 tot 22 uur, op 22 
november van 10 tot 22 
uur en op 23 november 
van 10 tot 16 uur. Er is 
bij het Agrarisch Oplei
dings Centrum ruime, 
gratis parkeergelegen
heid beschikbaar. 
Meer informatie over dit 
evenement wordt ver
strekt door de heer J. 
Zilverschoon, telefoon 
0786140706. 

TENTOONSTELLING OPHILEX 98 ZET 
JUBILERENDE O W P IN HET ZONNETJE 

Op 1 o februari van het 
komend jaar is het vijfen
twintig jaar geleden dat 
de Oosterhoutse Vereni
ging van Postzegelverza
melaars werd opgericht. 
In die tijd heeft de O W P 
al vier tentoonstellingen 
georganiseerd, te weten 
bij het 10, 12'/2, 15
en 20jarig bestaan van 
de vereniging. 
Op dit moment wordt 
hard gewerkt aan een 
vijfde expositie, Ophiiex 
98, een evenement dat 
op 13, 14 en 15 maart 
1998 in cultureel cen
trum De Bussel, Toren
straat 12 in Oosterhout 
zal worden gehouden. 
Op de  gratis toeganke
lijke  tentoonstelling zul
len ongeveer 220 kaders 
worden gevuld. Tijdens 
Ophiiex 98 is een 
jubileumenvelop verkrijg
baar. 

De openingstijden van 
de tentoonstelling zijn op 
vrijdag 13 maart van 20 
tot 22 uur, op zaterdag 
14 maart van 10 tot 20 
uur en op zondag 15 
maart van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen over 
Ophiiex 98 worden ver
strekt door de heer P. van 
der V/ulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, te
lefoon 0162431633. 
De inschrijving voor de 
tentoonstelling sluit op 
31 december a.s. 

DOEK VALT VOOR 
CONCURRENT P n 

In 1995 kreeg PTT Post 
concurrentie van de Al
gemene Postdienst Ne
der/onc/(APN). Deze al
ternatieve Tante Pos wil
de wekelijks 2.5 miljoen 
(zakelijke) brieven in Ne
derland bezorgen en dat 
dan voor de helft van de 
prijs die de officiële PTT 
daarvoor rekent. 
Het bleek een niet te rea
liseren ambitie. Niet al
leen lukte het niet vol
doende bezorgers te vin
den, maar ook klaagden 
de werknemers over de 
lage beloning. Hoewel 

de APN vorig jaar aan 
goedkoop personeel kon 
komen door samen te 
werken met de Organi
satie Sociale Werkplaat ■
sen, waren er uiteindelijk ^ 
toch te veel praktische ~ 
problemen. De samen ^ 
werking met de OSV/ ~ 
verzandde en de APN >
strandde. In augustus S 
van dit jaar werd het fai ^ 
lissement aangevraagd. ^ 
De werkzaamneden \a 2 
gen toen al een maand ï 
stil. De APNmedewer °" 
kers vonden vorige Ci f 
maand hun ontslagbrief ö ' ' 
in de bus. Nederland is 
daarmee weer een op
merkelijk initiatief armer. 

(NK) 



VERZAMELGEBIED 
SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRI 
POSTBUS 749 2 3 0 0 AS LEIDEN 

TWEE ZEGELS VAN TACHTIG CENl 
GEWIJD AAN 'JONGERENTRENDS' 

Op 2 september 1997 
verschenen twee nieuwe 
Nederlandse zegels van 
80 cent, door PTT Post 
aangekondigd als 'ze
gels die jongerentrends 
grafisch verbeelden'. 
De zegels, die respectie
velijk een blauv/ en een 
rood logo laten zien, zijn 
ontworpen door het ont
werperscollectief DEPT 
uit Amsterdam. Eén van 
de twee zegels - die met 
het blauwelogo - is ook 
in een blokje van tien ze
gels uitgegeven. 
Behalve de druktechni-
sche gegevens in de op 
deze pagina's afgedruk
te tabellen, kan nog de 
volgende informatie wor
den verstrekt. 

Velzegels 
Bij de zegel van 80 cent 
met het rode logo zijn te
gelijkertijd twee platen 
voor rood gebruikt. Die 
platen zijn als het om de 
tekening gaat zo goed 
als identiek, al kunnen er 
kleine verschillen worden 
geconstateerd. Zo is bij 
de tweede roodplaat het 
jaartal '1997' iets rui
mer uitgespaard dan bij 
de eerste plaat. Het effect 
van het rood over rood 

618 

drukken is dat er een in
tensievere, dieper rode 
kleur wordt bereikt. Vol
gens PTT Post had dat ef
fect niet kunnen worden 
gerealiseerd door ge
woon een andere kleur 
inkt te gebruiken. 
Paskruizen staan boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (=rechter-
vel) en onder zegels 91 
en 100 van het ondervel 
(=L-vel). Ver boven de 
zegels 8 (logo blauw), 
resp. 9 (logo rood) staan 
in zwart (resp. donker
blauw) enkele krabbels 
{ROB). Ver onder zegel 
98, resp. 99 zien we een 
zwarte (resp. donker
blauwe) verticale streep. 
Zoals uit de tabel blijkt is 
de plaat voor rood-2 op 
een gegeven moment 
vervangen. De stadia- en 
oplagevellen waren ook 
van de drukvormnum-
mers LH 2 en RH 2 
voorzien. 

Op de linkervelrand is 
één zogenoemde Brun-
ner-batk aangebracht, 
die op de loketvellen niet 
te zien is. 

Blokken 
De druktechnische gege
vens van het blokje van 

tien zegels van 80 cent 
met het logo in blauw 
zijn samengevat in de ta
bel op deze pagina. In 
aanvulling daarop kan 
het volgende worden op
gemerkt. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
tussen de blokken zien 
we snijlijnen; in de vier 
hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
snijlijnen. 
Op de zijranden staan 
halverwege paskruizen 
en cirkels. Er is één Brun-
ner-boik aangebracht: 
bovenaan. 
Dan zijn er nog krabbels 
te zien ver rechts van 
blok 10 (ROß), ter hoog
te van zegel 8, en een 
horizontale lijn ver links 
naast blok 6, ter hoogte 
van zegel 7. 
Het rood van het logo in 
de linkerbovenhoek van 
het blokje is opgebouwd 
uit magenta met geel, het 
tekstelement'10 van 80' 
bestaat uit cyaan met 
geel. 
Wat de drukvormnum-
mers betreft: de bovenste 
rij van vijf blokken heeft 
steeds ee n 'L', de onder
ste rij een 'R'. Teksten en 
drukvormnummers staan 
met de basis naar rechts. 
Op niet-geaccordeerde 
drukvellen komen ook de 
drukvormnummercombi-
natiesL1211 enR1211 
voor. 
Op de ondervelrand, on
der elke kolom blokken, 
vinden we de in zwart 
gedrukte tekst (r)77945 
PTTNEDERLAND "Jonge
ren 1997", gevolgd door 
de volgende woorden 
(die in de overeenkomsti-

Jongerentrends 1997 02-09-1997 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kieuren 

Rastermaten van de 
kieuren en hoek met de 
denkbeeidige horizon 

Velrandbijzonderheden: 
Biokjes per drukvei 
Artikelnummer 
Artikelnummer rechts van zegel 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum rechts van zegel 
Drukvormnummers 

Drukvormnummers links naast zegel 

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

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

Blokjes van 10 
zegels van 80 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
B(oven) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.120/45° 
2.120/15° 
3. 120/60° 
4 .120 /75° 

10 (2 rijen van 5) 
971261 
8 
2 september 1997 
10 
L1111 R1111 
L1211 R1211 
3 

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

108.0x150.0 mm 
kamperforaat 
13V4:12% 
13:33:12.80 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd 
29-07-1997 
12384 

2.5 miljoen velletjes 
01-10-1998 
onbepaald 
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e kleuren zijn gedrukt): 
yjcyaan (rjmagenta 
(r)yellowen "aack". 

De rastering van de af
zonderlijke offselplaten is 
volkomen identiek aan 

I Aanvang verkoop 
; 2 HBptambor 1997 

s 

Artikelnummer 
971261 



Jongerentrends 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten van de 

velzegel 80 cent 
logo blauw 

JESP 
offset 
Roland Favorit 
L(inks) 

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

kleuren en hoek met de 2.120/15° 
denkbeeldige horizon 3. 120/60° 

4.120/75° 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvelindeling 10x10 
Loketvellen per drukvel 2 
Telcijfers 
Telcijfers links/rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 

Drukvormnrs onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype/fabrikant 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernr. 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 

zwart 
1 t o t l O / I O t o t l 
971211 
9192 
2 september 1997 
9495 
L1111 R1111 

100 

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

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

ongeperforeerd 
28 07 1997 
12382 

8.0 miljoen 
01101998 
onbepaald 

1: tekst in donkerblauw gedrukt 
2: 'L' en 'R' in donkerblauw gedrukt 

02091997 

velzegel 80 cent 
logo rood 

JESP 
Offset 
Roland Favorit 
L(inks) 

1. donkerblauw 
2. rood1 
3. rood2 

1. ongerasterd 
2. ongerasterd 
3. ongerasterd 

10x10 
2 
donkerblauw 
1 t o t lO / IO to t l 
971212' 
9192 
2 september 1997' 
9495 
L111R1112 
L112R1122 
100 

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

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

ongeperforeerd 
28 07 1997 
12383 

8.0 miljoen 
01101998 
onbepaald 
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die van de velzegels. 
Qua drukprocéde en 
tanding is er geen ver

schil te zien tussen de 
velzegels en de blokjes, 
wel qua papierrichting. 

OOIEVAAR SIERT ZELFKLEVENDE ZEGELS 
IN BLOKJE 'TIEN VOOR DE BABY' 

Op 7 oktober 1997 
kwamen er onder de titel 
Tien voor de baby blok

jes van tien zelfklevende 
zegels van tachtig cent 
aan de loketten. Op 
deze babyzegels wordt 
de hoofdrol vervuld door 

en dat is niet zo verras

send  een ooievaar die 
een kostbare vracht aan 
z'n snavel heeft hangen. 
De zegels zijn speciaal 
bestemd voor het verzen

den van geboortekaart

jes, maar kunnen ook 
aebruikt worden om de 
felicitatiekaartjes te ver

zenden waarmee nieuw

bakken ouders geluk 
worden gewenst. 
Op de achterzijde van 
het blokje, op de drager, 
staat een aantal handige 
tips en instructies. 
De babyzegels zijn ont

worpen door Ron van 
Roon uit Amsterdam, die 
in 1993 tekende voor de 
zegels 'Dag van de Post

zegel' en 'KPN ais infor

matietransporteur'. 
In de tabel op deze blad

zijde zijn de belangrijk

ste druktechnische gege

vens vermeld. In aanvul

W'S 
s . 
<t>  s . 

^ m 
s, f 
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Aanvang verkoop Anikelnummer 
7 oktober 1997 971361 

linq daarop noq dit. 
I I I I I I I I 

Elk blokje is in de linker

bovenhoek voorzien van 
het bekende PTT Post

logo in rood (opge

bouwd uit magenta en 
geel) met daarnaast de 
tekst Tien voor de baby 

'Tien voor de baby' 

Druif van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Aantal rasterpunten (hor./ver.) 
en de hoek die het raster met de 
denkbeeldige horizon maakt 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Artikelnummer 
Artikelnummer rechts van zegel 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum rechts van zegel 
Drukvormnummers 

Drukvormnummers naast zegel 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Type normale gomlaag 
Aangebracht door 
Type zelfklevende gomlaag 

Perforatie: 
Blokjesformaat 
Zegelformaat 
Soort perforatie 
Aantal 'tanden' hor./ver. 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern H1 1 ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 
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07101997 

Blokjes van 10 zegels 
van 80 cent 'Ooievaar' 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
B(oven) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.12 /15 40° 
2. 6.5/10 30° 
3. 6.5/ 5.5 60° 
4.10 / 6 40° 

16 (4 rijen van 4) 
971361 
8 
7 oktober 1997 
10 
L1A1A1A1A R1A1A1A1A 
L1B1B1B1B R1B1B1B1B 
3 

Harrison & Sons 
HS3 1630/7% 
nietfosforescent 
rasterdiepdrukpapier 
1 
? 
45/45 
ja/nee 
nee/nee 
D2c 
JESP 
? 

?x? mm 
36x25 mm 
pseudoperforaat (stans) 
24/16 
n.v.t. 

ongestanst 
20081997 
12447 

3.0 miljoen blokjes 
onbepaald 
onbepaald 

van den Brink 

in zwart. 
Wat de drukvormnum

mers betreft: de vier 
blokken van de eerste 
kolom van het drukvel 
zijn voorzien van een L 
met 1 Al Al Al A, de 
tweede kolom heeft L met 
/B7e/ß?ß, de derde ko

lom/? met 1 BI BI BI Ben 
de vierde kolom R met 
1 Al Al Al A. 
Van de babyzegelblok

jes bestaan dus vier ver

schillende versies; gespe

cialiseerde verzamelaars 
moeten er tweeëndertig 
gulden voor uittrekken! 
Op de linkerkant van de 
zegel is een verticale, 
vijFmillimeter brede fos

forbalk aangebracht. 
Op de linkerrand van het 
modelvel staan naast het 
eerste blok eerst drie ma

genta blokĵ es en daarna 
een reeks driehoekjes in 
de kleuren van boven 
naar beneden) magenta, 
geel, magenta, cyaan

blauw, magenta en 
zwart, gevolgd door een 
magenta schuine balk 
(naast blok 5). 
Op de rechterrond, 
naast de blokken 12 en 
16, zien we dezelfde 
reeks figuren, maar nu 
180 graden gedraaid 
ten opzichte van het mid

delpunt van het drukvel. 
Halverwege het drukvel 
staan op linker en rech

tervelrand paskruizen. 
Op de achterkant, naast 
de blokken 1 / 5 , zien we 
een zwart driehoekje, en 
180 graden gedraaid 
naast de blokken 12/16 
staat er nog een. Zwarte 
paskruizen komen voor 
halverwege de linker en 
rechtervelranden. 
De cilinders zijn gemaakt 
volgens het Hellprocédé; 
ze zijn dus gegraveerd. 
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Kinderpostzegels 1997 

Bilzonderheden 

Drul< van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

80+40 cent 
Roodkapje 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

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

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

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype/fabrikant 

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 

10x10 
2 
zwart 
1-10/10-1 
971411 
91-92 
12 november 1997 
94-95 
L1111 R1111 
100 

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

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

ongeperforeerd 
niet getekend 
12385 

onbekend 
1 november 1998 
onbepaald 
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80+40 cent 
Klein Duimpje 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

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

10x10 
2 
zwart 
1-10/10-1 
971412 
91-92 
12 november 1997 
94-95 
L1111 R i l 11 
100 

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

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

ongeperforeerd 
08-08-1997 
12386 

onbekend 
1 november 1998 
onbepaald 

12-11-1997 

80+40 cent 
Geest in de fles 

JESP 
offse 
Roland Favont 363 
L(inks) 

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

10x10 
2 
zwart 
1-10/10-1 
971413 
91-92 
12 november 1997 
94-95 
L1111 R1111 
100 

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

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

ongeperforeerd 
06-08-1997 
12387 

onbekend 
1 november 1998 
onbepaald 

DRIE SPROOKJES OP KINDERPOSTZEGELS 
EN KINDERPOSTZEGELBLOKJE VAN 1997 

Zoals elk jaar is novem
ber ook nu weer de 
maand waarin de Kin-
der-postzegelactie zal 
worden gehouden. In het 
kader van die actie ver
schijnen drie zegels met 
toeslag, die worden uit
gegeven in loketvellen en 
in blokken. 
Het gaat om drie liggen
de zegels van 80+40 
cent met als thema 
Sprookjes. De drie kin
derpostzegels laten frag
menten zien van schilde
rijen van Teun Hoeks; in 
beeld worden gebracht 
de sprookjes Roodkapje, 
Kleinduimpje en De geest 
in de fles. 
De zegels en het blokje 
verschijnen op 12 no
vember en zijn ontwor
pen door Teun Hoeks uit 
Breu kelen. 
In de tabellen op deze 
pagina's vindt u de be
langrijkste druktechni-
sche gegevens van ze
gels en blokje. In aanvul

ling op deze gegevens 
kan nog de volgende in
formatie worden ver
strekt. 

Velzegels 
Paskruizen staan boven 

de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (=rechter-
vel) en onder de zegels 
91 en 100 van heton-
dervel (=linkervel). Ver 
boven zegel 8 (respectie
velijk 9) van het bovenvel 
staan enige krabbels met 
JOS (bij Roodkapje is 
dat de naam ROB) en 
ver onder zegel 98 (res-

Kinderzegels 1997 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Raster 

Algemene gegevens: 
Zegels per blokje 
Blokjes per drukvel 
Verkoopdatum 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype 
Aangebracht door 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

12-11-1997 

Velletje van zes zegels 
(3 X 2 X 80+40 cent) 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

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

6 
20 (5 rijen van 4) 
12 november 1997 

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

145.0x76.0 mm 
kamperforaat 
13'/4:12% 
13:33:12.80 
24/16 
O/d/O/d 

ongeperforeerd 
21-07-1997 
12391 

onbekend* 
01-12-1998 
onbepaald 

*: aantal verkochte blokjes wordt later bekend gemaakt 
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pectievelijk 99) van het 
ondervel zien we een 
verticale streep. 
Op de linkerdrukvelran-
den van alle waarden is 
één zogenoemde Brun-
ner-bafk aangebracht; 
deze Brunner-balken zul
len op de loketvellen niet 
te zien zijn. 
Alle kleuren van alle 

waarden zijn stochas
tisch gerasterd; dat ver
klaart waarom u in de 
tabellen geen rasterma
ten tegenlcomt. 

Blokken 
Op alle randen van het 
drukvel staan tussen de 
blokken snijlijnenj in de 
vier hoeken zijn dat twee 

SPROOKJES 
80«t0c 

80*400 

Kinderpostzegelactie 
1997 
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haaks op elkaar staande 
snijlijnen. Op de zijron
den, halverwege de 
blokken, treffen we pas
kruizen en cirkels aan. 
Onderaan is één Brun
nerbalk aangebracht. Er 
staan krabbels ver links 
von de blokken 1 (ROB) 
en een horizontale lijn 
ver rechts naast blok 4. 
Op de onderrand, onder 

de eerste en derde kolom 
blokken, is in cyaan
blauw het tekstelement 
(r)77937 PTT NEDER
LAND "Kinderzegels 
T 997 blokje" gedwk\, 
gevolgd door de tekst 
(rjcyaan stochastisch 20 
mu. Onder de tweede en 
vierde kolom treffen we 
het in cyaanblauw ge
drukte woord mask aan. 

Wat de indeling op de 
losse blokjes betreft het 
volgende. Op elk blokje 
vinden we op de eerste 
rij van links naar rechts 
de zegels Geest, Rood
kapje en Kleinduimpje. 
Op de tweede rij is de 
volgorde Kleinduimpje, 
Geesten Roodkapje. 
Aan de bovenkant van 
elk blokje zien we het 

woord Sprookjes in 
rood, en op de onderr
rand Kinderpostzegelac
tie 1997, eveneens in 
rood. Op de zijkanten 
zijn fragmenten afge
drukt van andere schil
derijen waarbij de voor
werpen en personen van 
de drie sprookjes ver
mengd zijn geraakt. 
Ook dit jaar is er zowel 

wat drukprocédé als wat 
tanding betreft geen ver
schil te zien tussen losse 
velzeg^els en losse zegels 
uit de olokjes. Het ver
schil in papierrichting 
blijft echter bestaan als 
de manier om de zegels 
uit de blokken te onder
scheiden van die uit de 
loket/ellen. 

LINDNER 
. 1 J l Ä l 

frisalbur 

geldis tot 171991 

u kopen = 
geld besparen! 

^5F 
1 I t M ! [ 

, f j l L«i: Wij ruilen Uv 
postzegelalbums en 
insteekboeken in! 
Aktiefolder en prijslijst verl(rijgbaar 
bij Uw valchandelaar of direict bij LINDNER. 

Alles voor de verzamelaar 

Europa van 1845 tot 1945! GRATIS PRIJSLIJSTEN! 
Albanië 
Batlische Staten 
Belgié 
Bulgarije 
Duitsland 
Frankrijk 

Griekenland 
Hongarije 
Italié 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 

Portugal 
Roemenie 
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 

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. 

mn iViTEEu GManoEEüT MPEH ZONOEQ ENIG ftiimi 
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 Blljhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
Telefoon 0597430755, Fax 0597431428 
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Heeft u het al gehoord? 
Importa geeft onderdak aan 
PTT Verzamelsets, Telebrief en Ecubrief 

PBIF « ■ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ telecom 
VERZAMELSETS 

TELEBRIEF 

• kunstlederen 4ringsband 
• formaat album 246 x 366 mm 
• goudkleurige metalen hoeken 
• formaat bladen 210 x 345 mm 
• 5 weekmakervrije bladen 
• 5 zwarte schutbladen 

Sinds ook de Nederlandse PTT Verzamelsets en Telebrieven uitgeeft, 
is de rage van het verzamelen van Telecards echt goed los gebarsten. 
Vandaar dat Importa speciaal voor deze verzamelaars sublieme 
albums produceert, waarin deze fraaie uitgiften op een overzichtelijke 
en veilige manier opgeborgen kunnen worden. De verzamelingen 
komen mooi uit in de transparante, weekmakervrije bladen. Ook de zwarte schutbladen van een zware 
papiersoort maken het tot een fraai geheel. De blauwe of wijnrode band is voorzien van goudkleurige 
metalen hoeken en garandeert een perfecte presentatie van uw verzameling. De albums worden geleverd 
met een beschermcassette in bijpassende kleur. 

Deze serie bestaat uit: 
Verzamelsets album incl. cassette 
Telebrief album incl. cassette 
Ecubrief album incl. cassette 

ƒ 49,50 
ƒ 49,50 
ƒ 49,50 

Sets van 5 bladen en 5 zwarte schutbladen ƒ 8,50 DE KROON OP UW VERZAMELING 

C^cü win^e^iief*- toont a de aiiume ^f-aafi f 
Importa B.V. Postbus 301, 5400 AH U d e n Tel. 0413-265973 Fax 0413-266720 
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Onze grote Najaarsveiling 
wordt gehouden op 

10, 11 en 12 november 
in het Europa Hotel te Scheveningen 

HET WORDT EEN ZEER OMVANGRIJKE EN IMPORTANTE VEILING. 
EEN GROOT EN GEVARIEERD AANBOD VAN RUIM 4.000 KAVELS ZAL ONDER DE HAMER KOMEN. 
* Een keur aan losse zegels en series van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, alsmede buitenland, w.o. 

veel West-Europa. 
* Een uitgebreide afdeling Nederland 1 e emissie. 
* Een mooie afdeling kleinrondstempels. 
* Diverse kleine en grotere (winkel)voorraden. 
* Uitgebreide en kostbare collecties die als object worden aangeboden van o.a. Bosnië, Frankrijk, Portugal 

én uiteraard Nederland. 
* Ruim 1500 collecties in albums, partijen en restanten. 
* Ruim 500 kavels in dozen, waarbij ook prentbriefkaarten. 

WU DURVEN BIJNA TE GARANDEREN DAT U IETS VAN UW GADING ZULT VINDEN. 
CATALOGUS TIJDENS DE KIJKDAGEN GRATIS TE VERKRIJGEN OP ONS KANTOOR, 

NOORDEINDE 4 1 , DEN HAAG. U KUNT DE CATALOGUS OOK TELEFONISCH 
BESTELLEN 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 . 

U ONTVANGT DAN DE CATALOGUS EN EEN ACCEPTGIRO VAN ƒ 5 , - I.V.M. 
PORTOKOSTEN. BIJ GEBLEKEN BELANGSTELLING WORDT TOEZENDING VOORTGEZET. 

In verband met het grote aantal collecties, partijen en dozen adviseren wij u voor het bezichtigen ruimschoots 
tijd te reserveren. 

Attentie: Extra kijkdagen i.v.m. enorme omvang veiling! 
SCHEMA KIJKDAGEN: 
WO. 
do. 
vr. 
ma. 
dl. 
WO. 
do. 
vr. 

22-10 
23-10 
24-10 
27-10 
28-10 
29-10 
30-10 
31-10 

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

ma. 
di. 
WO. 
do. 
vr. 
za. 
zo. 

03-11 
04-11 
05-11 
06-11 
07-11 
08-11 
09-11 

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

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

bewerking. 
* U kunt hiervoor dagelijks materiaal 

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

de mogelijkheden. 
* Gratis taxatie van de te verwachten 

veilingopbrengst. 

Bel vrijblijvend voor informatie en advies 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Vanaf heden kunt u tevens materiaal inbrengen voor de volgende veiling, ook tijdens 
de kijk- en veilingdagen. Bel ons gerust voor een gratis taxatie! 

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

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEIUNGEN 

Londen Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) .-w,.v.c., |^. 

2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 

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

78 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
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POSTMUSEUM ISRAEL KOMT IN 
1998 GLOEDNIEUW UIT DE BUS 

Opening valt samen met tentoonstelling Israel 98 
G.G. COHEN, AMSTERDAM 

In het meinummer! 996 von 

'Philatelie' werd door de 

heer G.G. Cohen uit 

Amsterdam geschreven over 

de nieuwe huisvesting von 

het Postmuseum in Israel. De 

auteur vermeldde toen onder 

meer dot het splinternieuwe 

paviljoen dat aan het 

museum onderdak zal bieden, 

in 1997 officieel zal worden 

In Israël is besloten de ope
ning van het Postmuseum, ge
huisvest in een gebouw, dat in 
het Noorden van Tel Aviv is 
verrezen, uit te stellen tot mei 
1998, zodat de opening sa
menvalt met de feestelijke vie
ring van het vijftigjarig be
staan van de staat Israël. Bo
vendien wordt van 13 tot en 
met 21 mei 1998 in het Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter te Tel-Aviv de wereldpostze-
geltentoonstelling Israel 98 ge
houden, een groots opgezet 
evenement dat wordt georga
niseerd door de Israeli Philate
lie Federation in samenwerking 
met de Israëlische posterijen. 

HARDWERKEN 
Wat het Israëlisch Postmu-

1̂- seum betreft: er wordt mo-
^ menteel hard gewerkt aan de 
~ inrichting van het museum, 
^ aan de opzet van de filatelisti-
^ sehe collecties, het verzame-
I- len van multimedia-materiaal 
S en postale items, films en der-
:s gelijke. Ook filatelistische lite-
^ ratuur komt binnen, zij het 
2 wat moeizaam uitgezonderd 
ï een partij uit de bibliotheek 

van Philatelica. Overigens 
(194 neem ik - namens de vereni-
wbt ging Nederland-Israël Philate

lie - graag filatelistische publi
caties (bij voorkeur geschre
ven in een van de moderne ta
len) in ontvangst, zodat ik ze 

1. Beeld van de tentoonstelling Artists, Messengers of Peace in het Israëlisch Postmuseum 

kan doorgeven aan de biblio
theek in Israël*. 

EXPOSITIES 
Ondanks de aanstaande ver
huizing zijn er onlangs toch 
nog enkele exposities door 
het museum georganiseerd. 
Een daarvan was Artists, Mes
sengers of Peaee, een tentoon
stelling ter gelegenheid van 
het ondertekenen van het vre
desverdrag tussen Israël en 
Jordanië. Er werd een groot 
aantal Israëlische eerstedag-
enveloppen getoond, die spe
ciaal waren versierd door 181 
bekende Israëlische en bui
tenlandse beeldende kunste
naars. Een tweede tentoon

stelling, getiteld Map of a Me
mory, gaf een adequaat over
zicht van de vele herdenkin
gen die zijn gehouden ter na
gedachtenis van de vermoor
de Israëlische premier Yitzhak 
Rabin. De expositie schetste 
een indrukwekkend beeld van 
de rouw en de traumagevoe-
lens die Israël overvielen na 
deze tragische gebeurtenis. 
Ook de speciale Rabin-herin-
neringszegel en de bijbeho
rende envelop werden ge
toond, met daarop de vele 
herdenkingskaarsjes die op 
het Plein in Tel Aviv werden 
aangestoken. Beide exposities 
trokken veel bezoekers, ook 
jeugdige. 

BELANGRIJKE GIFT 
Het Israëlisch Postmuseum 
ontving onlangs een belangrij
ke gift, namelijk de S.N. Shu-
re-coUecüe van buitenlandse 
postkantoren in het Heilig 
Land. De verzameling, zo laat 
mevrouw Sara Turel, direc
teur van het museum weten, is 
van topkwaliteit. De collectie 
won al veel prijzen op interna
tionale postzegeltentoonstel
lingen. 
Dankzij de - bijzonder ge
waardeerde - bijdragen in 
geld en materiaal groeit het 
Postal and Philatelie Museum 
(zoals de officiële naam luidt) 
langzaam maar zeker uit tot 
een volwaardige en waardevol
le instelling, die op indruk
wekkende wijze getuigt van 
het cultureel erfgoed van het 
Heilig Land in het algemeen 
en van Israël in het bijzonder. 

2. Eerstedagenvelop van de zeqel ter herdenking van de vermoorde Israëlische premier 
Yitzhak Robin (1922-1995) 

Noot: 
*: Lezers die literatuur willen 1 
schenken aan het Postal and Phtlate- \ 
lic Museum in Israel kunnen con
tact opnemen met de heer G.G. 
Cohen, Assumburg 66, 1081 GC| 
Amsterdam, telefoon 020-6420837 



DE GEBOORTE OP EEN 
EERSTE DAG ENVELOP 

DAG VAN UITGIFTE 7 OKTOBER 1997 

Compleet verzorgde envelop met zegel f 3,05 verkrijgbaar bij de postzegelvakhandel. 

DE GEBOORTE VAN EEN 
NIEUW VERZANELGEBIED 

mm ARommnjmr i s VOORDELIGER DA^ U DEÜÜÜT 
II^^FORMEER B I J UW Eî VPH WEVKEUER IITAAR D E MOGELIJKHEDEüüT 

Postas^els versEamel^ d€>e j e m e t een UIVPH ^irinkelier 

Voor de dichtstbijzijnde NVPH winkel: 

Secretariaat NVPH Tel.: 070 347 3849 Fas: 070 322 2487 
E-mail info@nvph.iil Internet: littp://www.nvph.nl 

mailto:info@nvph.iil
http://www.nvph.nl


Tijdens internationale 

tentoonstellingen is 

tegenwoordig een Expert 

Teoffl werkzaam. Dat was 

ook het geval tijdens de 

onlangs gehouden 

wereldtentoonstelling 

Pacific 97 in San Francisco 

(Verenigde Staten). Het 

Nederlandse lid van het 

Expert Team aldaar, de heer 

H.W. van der Vlist, belicht 

hieronder de rol van dit 

belangrijke orgaan, dat als 

voornaamste doel heeft het 

'zuiver' houden van 

tentoonstellingscollecties, 

maar daarnaast ook 

belangrijk werk verricht als 

bestrijder van vervalsingen 

en verfraaiingen van 

fHatelistisch materiaal. 

De rol van het Expert 
Team, dat deel uitmaakt 
van de jury, is het on
derzoeken van inzen
dingen op eventuele 
vervalsingen of andere 
ongerechtigheden. Tij

dens iedere tentoonstelling 
wordt een aantal inzendingen 
per groep, door het lot be
paald, grondig onderzocht. 
Als er ongerechtigheden wor
den geconstateerd (bijvoor
beeld vervalsingen van postze
gels, stempels, complete brie
ven of briefdelen, bijgeteken
de stempels, reparaties, kleu
renfotokopieën in plaats van 

■̂  originelen die niet als zoda
^ nig zijn aangegeven) wordt 
~ het gevondene geregistreerd 
" op een speciaal registratiefor
" muiier. In die gevallen waarin 
I het albumblad uit het kader 
o wordt gehaald om verder on
s; derzoek mogelijk te maken, 
^ wordt van het bewuste album
2 blad een fotokopie gemaakt, 
ï Deze informatie gaat vervol

gens naar het presidium van 
g2g dejury. 

Waarom wordt er een Expert 
Team ingeschakeld? In de eer
ste plaats omdat de leden van 
de jury zelf geen of onvol

EXPERT TEAM ACTIEF TUDENS 

Strijd tegen vervalsingen succesvol 
H.W. VAN DER VLIST, ASSENDELFT 

Fepapost 94 was de eerste tentoonstelling van betekenis waarop het Expeii Team met 
geavanceerde apparatuur kon werken. Het team bestond destijds uit de Nederlander 
Hendrik W. van der Vlist (zittend), de Amerikaan Werner M. Bohne (staand, links) en 
de Engelsman John H. Levelt (staand, rechts). De twee overige afgebeelden zijn Rein
hard Schmidt (Duitsland, links) en Juhani V. Olomo (Finland) 

doende tijd hebben om on
derzoeken te verrichten. Bo
vendien zijn ze ook niet altijd 
terzake kundig genoeg om 
dergelijk onderzoek te doen. 
Als juryleden tóch iets consta
teren, vermelden zij dit op 
speciale formulieren, waarna 
de leden van het Expert Team 
verder onderzoek verrichten. 
Het resultaat van dit onder
zoek wordt later via het presi
dium van de jury aan de jury
leden medegedeeld. 
Het Expert Team heeft alleen 
een adviserende, respectieve
lijk ondersteunende functie. 
De leden van het team zijn 
specialisten, veelal experts op 
meerdere terreinen van de fi
latelie. 
Nadat alle onderzoeken zijn 
gedaan, wordt de geregistreer
de informatie met eventueel 
advies besproken met het pre
sidium van de jury. Het presi
dium en de leden van de jury 
bepalen nadien wat zij met 
deze informatie doen. Als een 
belangrijk onderdeel van een 
collectie niet correct blijkt te 
zijn kan dit resulteren in het 
toekennen van een geringer 
aantal punten (met als gevolg 
een lagere bekroning en dus 
een minder belangrijke me
daille). In sommige gevallen 
kan ook tot diskwalifatie wor
den overgegaan. 
Na afloop van de tentoonstel
ling stuurt de voorzitter van 

de FÏPCommission for the Fight 
Against Forgeries een kopie van 
het registratieformulier inclu
sief bijlagen (zoals eventueel 
een kopie van het albumblad 
en de gemaakte foto's en /of 
videoprints) aan inzender, 
landscommissaris en lands
bond. 
Sinds 1995 wordt de informa
tie die dankzij de werkzaam
heden van het Expert Team bij
een wordt gebracht, opgesla
gen in een computersysteem. 
Deze informatie wordt als 
hulpmiddel gebruikt om bij 
toekomstige tentoonstellin
gen het organiserend comité 
te helpen voorkomen dat be
paalde inzendingen moeten 
worden gediskwalificeerd. De 
informatie maakt het mogelijk 
te controleren of de destijds 
verstrekte adviezen zijn opge
volgd, zoals het laten keuren 
of het niet meer tonen van het 
bewuste item. 
In principe is het werken met 
Expert Teams een uitmuntend 
systeem. De inzendingen, ook 
die in de zogenoemde Cham
pion Class, worden onder
zocht. Vaak hebben inzenders 
bijzondere filatelistische za
ken gekocht zonder deze eerst 
zelf of door een keurmeester 
te laten onderzoeken. Soms 
beschikt men over oude keu
ringscertificaten waarin in fei
te niets anders wordt vermeld 
dan dat een zegel echt is. Bij

zondere kenmerken van de 
echtheid van een zegel, stem
pel, brief of envelop, alsmede 
informatie over de juistheid 
van het tarief (zoals die op he
dendaagse certificaten moe
ten worden vermeld) komen 
daarin dan niet ter sprake. 
Als het Expert Team of de jury 
vindt dat een bepaald item be
keken moet worden en als ver
volgens blijkt dat er een certi
ficaat aanwezig is, kan even
tueel een nader onderzoek 
achterwege blijven. Het Expert 
Team maakt dan wel een foto
kopie van het albumblad en 
het bewuste certificaat, zodat 
deze informatie voor de toe
komst vastgelegd is. 
Natuurlijk kunnen certifica
ten vervalst zijn of  zoals op 
Pacific 97 in een verzameling 
werd geconstateerd  kunnen 
de zegels wel echt zijn, maar 
kan er in de tekst van het certi
ficaat sprake zijn van een ver
valst stempel. In het hier be
doelde praktijkgeval had de 
inzender deze cruciale infor
matie niet aangegeven. 
Volgens de tentoonstellings
reglementen is een inzender 
verplicht aan te geven als er 
een certificaat is. Het origine
le certificaat dient in dat geval 
achter het albumblad in de 
hoes gestoken te worden. 
Tijdens het werk dat het Expert 
Team in San Francisco ver
richtte ontstonden er beden
kingen tegen enige items. 
Deze werden voor onderzoek 
uit de kaders gehaald. Bij één 
van de drie items  het betrof 
hier een brief  werd een cer
tificaat aangetroffen dat be
trekking had op een zegel die 
helemaal niet op het album
blad voorkwam. Het certifi
caat voor de brief was niet aan
wezig; het bewuste stuk bleek 
een vervalsing. Het stuk was 
gefrankeerd met twee zegels. 
Beide zegels hadden verschil 
lende cijferstempels. Het ene 
stempel was juist, het ander 
was erop geplakt om het stuk 
méér te laten zijn. 
Een ander geval betrof een 
brief waarop aan de achterzij
de een portaanduiding was 
geschreven omdat er te weinig 
was gefrankeerd, terwijl aan 
de voorzijde het Franse napor
tohefifingsmerk was eiange
bracht. Toch was het stuk met 



r 
twee zegels gefrankeerd die 
samen het juiste tarief verte
genwoordigden. Eén van de 
zegels bleek er naderhand te 
zijn opgeplakt. Men had ja
renlang getracht dit stuk te 
verkopen, echter zonder veel 
succes. Er was een certificaat 
van 1976 waarin vermeld werd 
dat beide zegels echt waren. 
Dat laatste was correct, maar 
dat het om een briefvervalsing 
ging werd niet vermeld. 
De hedendaagse onderzoek
methoden ter herkenning van 
gehele of gedeeltelijke verval
singen zijn veel beter dan die 
welke gebruikelijk waren in de 
jaren vóór 1980. Sinds de in
ternationale tentoonstelling 
van 1990, London 90, hebben 
Expert Teams hun werk ge
daan. Pas in 1994, tijdens Fepa-
post 94 werd gebruik gemaakt 
van speciale, geavanceerde ap
paratuur. Deze bestond uit 
een stereomicroscoop met 
een daaraan gekoppelde vi
deocamera, beeldschermen 
en een videoprinter. Dit laat
ste apparaat biedt de moge
lijkheid om meteen afdruk
ken te maken van datgene wat 
door de microscoop te zien is. 
De bewuste apparatuur werd 
destijds op verzoek van de au
teur van dit artikel in bruik
leen gegeven door de beken
de firma van optische materia
len Zeiss. 
Vanaf 1994 is door de Expert 
Teams op internationale ten
toonstellingen zoveel moge
lijk gebruik gemaakt van de
zelfde of soortgelijke appara
tuur. Dat dit niet altijd moge
lijk is bleek tijdens Istanbul 96 
in Turkije, waar het Expert 
Team voor zijn belangrijke 
werk slechts twee loepen ter 
hand werden gesteld... 
In de tijd dat hij voorzitter 
was van de FlP-commissie For 
the Fight Against Forgeries is op 
verzoek van schrijver dezes in 
de reglementen voor interna
tionale tentoonstellingen de 
hiervoor genoemde lijst van 
moderne appartuur als stan
daarduitrusting opgenomen. 
Ook tijdens de laatstgehou
den Nederlandse nationale 
tentoonstelling, Alphiha in Al
phen aan den Rijn, is gebruik 
gemaakt van dergelijke appa
ratuur. 
Tijdens de laatstgehouden 
Duitse nationale tentoonstel
ling in Stuttgart heb ik op uit
nodiging van de voorzitter van 
de Duitse Bond deelgenomen 
aan de jury als lid van het Ex
pert Team, dat in dit geval al
leen nog op experimentele 
basis werkte. Bij die gelegen
heid heb ik de Duitse Bond 

adviezen verstrekt die bij een 
eventuele aanschaf van derge
lijke apparatuur van pas kun
nen komen. Men wil de appa
ratuur opstellen in het nieuwe 
Haus der Philatelie in Bonn, zo
dat er daar gebruik van kan 
worden gemaakt. 
Dat inzenders en eigenaren 
van verzamelingen be
schermd moeten worden te
gen de malafide praktijken 
van vervalsers is boven elke 
twijfel verheven. Het is beslist 
niet de intentie van de leden 
van het Expert Team om ie
mand te benadelen. Verval
sers hebben - gelukkig maar -
nog steeds de neiging iets 
mooier te maken dan het ori
gineel. Daarnaast hebben zij 
niet altijd voldoende kennis 
om de juiste frankering van 
een bepaald stuk te kunnen 
bepalen. Ook worden vaak 
fouten gemaakt met vertrek
en aankomststempels. 
Het zal duidelijk zijn dat de le
den van een Expert Team over 
kennis moeten beschikken 
van zowel klassieke als moder
ne vervalsingsmethoden - en 
dat valt zeker niet mee. Geluk
kig kan men vaak terugvallen 
op de kennis van veel specia
listen in de jury's en op des
kundigen die de tentoonstel
lingen bezoeken. Zoiets ge
beurde bijvoorbeeld in San 
Francisco bij een aantal oude 
Amerikaanse brieven voorzien 
van het Steam Boat- en Mayflo-
wer-stempel. Het bleek te gaan 
om vervalsingen van recente 
datum. Over het bestaan van 
deze vervalsingen was al gepu
bliceerd en daardoor kon 
men, met behulp van de spe
cialist op dit gebied, snel rea
geren. 

Dat niet alleen op internatio
nale tentoonstelllingen, maar 
ook op plaatselijke, regionale 
en nationale tentoonstellingen 
gecontroleerd kan worden 
moge duidelijk zijn. Want ook 
hier komt materiaal voor dat 
niet altijd door de beugel kan. 
H.W. van der Vlist, Assendelft 
Lid Expert Team op Paafic 97 

GEUZENDAM POSTWAARDESTUKKEN 1997 
Geuzendam catalogus postwaardestukken Nederland/Gebieden 1997 37,50 
Vlieg Hollander catalogus luchtpostbrieven Nederland/Gebieden 1997 30,— 
V d Ven cat Nederland langebalkstempels 1905-1940 kleur 95 biz 37,50 
Boissevain handboek postale geschiedenis Ned -Indie en Indonesië 

1942-1949118 bIz 24,50 
Prangko semi-spec cat Indonesie/Ned-Indie 1998 kleur 291 bIz 38,50 
Zonnebloem 1998 catalogus Indonesië 19,90 

Rep Suriname 15,90 
Ver Europa deel II 15,50 

Yvert 1998 IFrankn)k kleur 39,— 
IbisMonaco, Ver Europa, Ver Naties kleur 24,— 
III West-Europa 2 delen 130,— 
VII Overzee 0-Z 2 delen 120,— 

AANBIEDING (zo lang voorraad strekt) 
België Bond spec cat Belgie/Geb 1997 kleur 25,— 
Yvert 1997 Frankri|k kleur 400 bIz 20,— 
Seven Seas (eng ) semi-spec Australie/Austr Commonwealht 1994 

205 biz 20,— 
Vlieg Hollander cat luchtpostbrieven Ned /Gebieden 1991 384 biz 12,50 

Michel 1997/8 catalogus Skandmavie 46,50 
Ver Europa/Ver Naties 28,— 
brieven Duitsland 79,— 

België Bond spec cat Belgie/Gebieden 1998 kleur 620 biz 47,50 
Ata (deens) semi-spec cat Denemarken/Gebieden 1998 kleur 350 bIz 65,— 
Prifix (duits/frans) spec cat Luxemburg 1998 550 biz 38,50 
Unitrade (eng ) spec cat Canada/Gebieden 1998 545 bIz , (okt) 49,50 
Gibbons (eng ) wereldcatalogus 1998 in drie delen 290,— 

Simplified cat British Commonwealth 1998 92,— 
spec catalogus British Commonwealth 1998 2 delen 220,— 

SBK (duits/frans) semi-spec cat Zwitserland 1998 kleur 585 biz met 
Zumstein- en Michel-nrs 37,50 

Zumstein catalogus Zwitserland/Liechtenstein 1998 kleur 37,50 
ANK (duits) spec cat Oostenri|k/Gebieden 1998 kleur 394 bIz 57,50 
Filatelistisch woordenboek Duits-Frans-Engels/Nederlands 88 bIz 17,50 
DBZ-Deutsche Briefmarken-Zeitung 160 bIz per editie met 70 bIz 

aankoop- en verkoopadvertenties - 3 recente proefnummers 15,— 

OLYMPISCHE SPELEN OP ZEGELS 
Yvert (frans) cat Olympische Zomerspelen op zegels 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/pmguins etc 400 bIz 65,— 

Gibbons (eng ) wereldcatalogus paddestoelen op zegels 1997 86 bIz 32,— 
Inpeg (ned) wereldcatalogus honden op zegels 1997 51 bIz 19,50 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60mm per 100 5,50 perl000 50 — 

62/ 62 mm per 100 6 50 per 1000 60 — 
65/102mm per 100 6,50 perl000 60 — 

85/117 mm per 100 8,— per 1000 70 — 
Glasheldere hoezen voor briefkaarten 

115/160 mm 
120/180 mm 

130/200 mm 
165/215 mm 
107/150 mm 

voor Nederlandse FDC's 190/100 mm 

perlOO 11 — 

per 100 15,— 
per 100 15,— 

per 100 20,— 
per 100 22 — 

per 100 9,50 

per 1000 105 — 
per 1000 140,— 

per 1000 140 — 

per 1000 n e 
per 1000 195 — 

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/AMRO47 36 54 717 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage 
(vlakbij Centraal Station) 'S 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 - tel 070-3462339 
Besteladres Maastricht: Fa Trynes-tel 043/3214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - te l 010/4768175 (ook 's-avonds) 
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De opmerking 'Heeft de 
filatelie nog wel toe
komst?' is vaak te horen. 
Soms klagen filatelisten 
erover dat er zoveel 
postzegels uitkomen, 
maar er wordt ook wel 
bezwaar aangetekend 
als er nieuwe elektroni
sche technieken worden 
toegepast met als doel 
het postverkeer beter te 
kunnen volqen. Ook 
'mopper fmenweldat 
men de postzegels niet 
mooi vindt. 

N e d e r l a n d niet nr 1 
Wat u zich hierbij mis
schien niet realiseert is 
dat er veel landen zijn 
die jaarlijks grote hoe-
veelneden postzegels uit
geven. Nederland staat 
echt niet op de bovenste 
plaats. Ook elders wordt 
er geklaagd en deze 
kwestie komt dan ook 
geregeld aan de orde in 
net overleg dat de we
reldorganisatie FIP heeft 
met de Wereldpostver
eniging UPU. 
De Bond op zijn beurt 
heeft al diverse malen la
ten blijken het uitgiftebe-
leid van PTT Post nauw
lettend te volgen en dat 
heeft ook tot resultaten 
geleid. Wi j herinneren u 
aan de afspraken over 
de omvang van de jaar
lijkse emissie, de uitvoe
ring van de zelfklevende 
zegels en een oplossing 
voor de vaak verfoeide 
dubbele afstempel ingen. 
Aan de andere kant is 
zowel door ons als door 
PTT Post Filatelie tijdens 
de voorzittersvergade
ring duidelijk gemaakt, 
dat de Post een commer
cieel bedrijf is dat beoogt 
winst te maken. Ook is 

geconstateerd dat de 
omzet voor filatelistische 
doeleinden in verhou
ding tot de totale omzet 
van PTT Post klein is. 

K a n het anders? 
Nu horen we geluiden 
als: 'Dan haken we maar 
af. want we kunnen het 
allemaal financieel niet 
meer opbrengen'. Na
tuurlijk is dat vervelend, 
maar is dat nodig? 
- Moeten we ons niet 

eens afvragen of het 
ook anders kan? 

- Moeten we per se alle 
nieuwe uitgiften van 
postzegels, poststuk
ken, blokken en velle
tjes in onze verzame
ling hebben? 

- Zou het ook aantrek
kelijk kunnen zijn om 
je te beperken tot een 
bepaalde periode, of 
wellicht de zegels 
gaan verzamelen als 
ze zijn gebruikt voor 
het doel waarvoor ze 
zijn gemaakt? 

- Is net misschien een 
tip om eens na te 
gaan met welk doel 
bepaalde postzegels 
zijn uitgegeven? 

Voor alle duidelijkheid: 
het zou niet redelijk zijn 
om van iemand te ver
langen dat hij zich ver
diept in de klassieke fila
telie, want niet alleen 
hebben velen vóór hem 
of haar dat al gedaan en 
bovendien kost dat vaak 
ook een bom duiten. En 
daar ging het niet om, 
want we willen immers 
met genoegen de hobby 
uitoefenen? 

U k o m t op ideeën! 
Het zou heel goed moge
lijk zijn om bijvoorbeeld 

WIJZIGINGEN EEN-
KADERREGLEMENT 

Het Bondsbestuur heeft in 
het zogenoemde 'Eénka-
der-reglement', gepubli
ceerd in 'Philatelie van 
november 1996 (bladzij
de 788) een aantal wijzi
gingen aangebracht. 
Ue artikelen 6 en 7 wor
den als volgt herzien: 

Artikel 6: Een inzender 
wordt gerechtigd een 
'speld' te dragen van de 
soort, waarmee haar of 
zijn inzending is be
kroond. 
Aiiikel 7: Aan een inzen
der wordt maximaal één 
speld per soort verstrekt, 
ledere inzender kan dus 
ten hoogste drie 'spel
den' bezitten, namelijk 
één brons-, één zilver
en één goudkleurige. 

studie te maken van 
langlopende series fran-
keerzegels van na de 
Tweede Wereldoorlog 
en daar dan ook het no
dige van te laten zien! 
Met name bijvoorbeeld 
iets over de tarieven en 
het qebruik van de be
treffende postzegels, dus 
niet alleen gewone brie
ven, briefkaarten, maar 
ook brieven die per 
luchtpost of per expresse 
of als aangetekend stuk 
zijn verstuurd. Met ande
re woorden, voorbeelden 
van het gebruik waarin 
de filatelistische elemen
ten zijn te herkennen en 
ga zo maar door. 
Overigens: hebt u al 
eens de mooi gefran
keerde enveloppen die u 
ontving bewaard? Het is 
de moeite waard om dat 
te doen. Na enige tijd 
komt er wel een idee op 
om ook daar wat mee te 
doen. 

G a o o k eens k i j ken 
W e kunnen ons ook op 
een bepaald object rich
ten, bijvoorbeeld de 
vorstinnen die we heb
ben gekend, de Zomer-
zegeTs en de mensen die 
daarop zijn afgebeeld, 
hetzelfde geldt voor de 
Kinderzegels en zo zijn 
er meer voorbeelden te 
noemen. 
Laten zien is namelijk 
ook een punt: gaan kij
ken op tentoonstellingen, 
levert goede ideeën op, 
mits het maar selectief 
gebeurt. Waarmee we 
willen zeggen: tevoren in 
de catalogus die inzen
dingen selecteren, die 
klaarblijkelijk voor uw 
doel interessant zijn. 
Vooral de nieuwste ont
wikkeling met de zoge
noemde éénkaderinzen-
dingen kan verrassend 
en verhelderend werken; 
bovendien is één kader 
bestuderen vaak beter te 
doen, dan drie, vijf of 
achtl 

Verd iepen is ó ó k 
studeren 
'Studeren' is een woord 
dat men niet graag in de 
mond neemt. Het grappi
ge is echter dat men, 
zodra men zich in be

paalde aspecten ver
diept, al gauw ontdekt 
dot men met studeren be
zig is. Verzamelaars ver
diepen zich namelijk 
meer en meer in hetgeen 
in de catalogi wordt ver
meld, of ze trachten in 
de verenigings- of 
Bondsbibliotrieek een be
paald boek te pakken te 
krijgen om daarin meer 
gegevens over postze
gels, tarieven or gebruik 
op te zoeken. Voordat je 
het merkt heb je je in het 
wel en wee van het geko
zen object verdiept, of
wel: dat bestudeerd! 
Het Bondsbestuur wil u 
hiermee graag stof tot 
nadenken geven. Dan 
kunnen we de verande
ringen in de filatelie be
ter en genuanceerder te 
lijf. Dan ook kunnen we 
tot de conclusie komen, 
dat de filatelie ons volop 
mogelijkheden biedt om 
onze hobby te blijven uit
oefenen! 

MUTATIES BONDS-
KEURINGDIENST 

Het Bondsbestuur heeft 
de heer P.F.A. van de 
Loo met ingang van 1 
september 1997 be
noemd als voorzitter van 
de Bondskeuringsdienst, 
als opvolger van de heer 
H. W. van der Vlist, die 
deze functie per 31 de
cember 1996 heeft neer
gelegd. 
De penningmeester van 
de Bondskeuringsdienst, 
de heer J.P. van de 
Knaap te 's-Gravenha-
ge, heeft gevraagd zijn 
functie per 1 september 
neer te mogen leggen. 
Het Bondsbestuur neeft 
aan dit verzoek gevolg 
gegeven, temeer nu op 
dezelfde datum een op
volger kon worden be
noemd: de heer J.P. de 
Haan, Nieuw-Guinea-
plein 13, 2022 PD te 
Haarlem. 
Het Bondsbestuur is de 
heren Van de Loo en De 
Haan erkentelijk voor 
hun bereidheid deze 
taak op zich te willen ne
men en dankt de heer 
Van de Knaap voor zijn 
jarenlange inzet en taak
opvatting. 
Met de nieuwe beman
ning wenst het Bondsbe
stuur de Bondskeurings
dienst veel succes. 



GIRONUMMERS 
BUITENLAND 

Een aanfal buitenlandse 
postdiensten heeft een 
Nederlandse giroreke
ning. Filatelisten die bij 
die postadministraties 
bestellingen doen, kun
nen hun rekening beta
len door gebruik te ma
ken van de desbetreffen
de girorekening. Trans
ferkosten worden in dat 
geval bespaard. De bij-
gev/erkte lijst is als volgt: 

Aland 
Alderney 
Aruba 
België 
Denemarken 
Faeröer 
Finland 
Groenland 
Guernsey 
Jersey 
Luxemburg 
Ned. Antitien* 
Noorwegen 
Oosten ri|k 
UNO Geneve 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 

6411272 
6236605 
419545 
6234571 
3430583 
1510625 
5782089 
3487172 
6236605 
3443581 
3471933 

88 
2246765 
6728560 
145792 

3949764 
5486502 
6293229 

*) Girodienst Curacao t g v. re
kening 108154, FilatelisTische 
Dienst Nederlandse Antillen 

NOGMAALS: DE 
PAKKETZEGEL 

Na de vraag of de pak
ketzegel wel tot de filate
lie behoort (zie 'Philate
lie' van juni, bladzijde 
421) komt nu de kwestie 
van de toepassing van 
de zegel aan de orde; 
daarover zijn tijdens de 
voorzittersvergadering 
vragen gesteld. 
Naar aanleiding daar
van heeft PTT Post Filate
lie ons bericht, dat de 
pakketzegel is ingevoerd 
om in het expeditiepro
ces pakketten en pakjes 
beter te kunnen volgen. 
Met behulp van de 
streepjescode kan de 
weg naar de geadres
seerde van het pakket 
electronisch worden ge
volgd. 
Alleen cl met het noemen 
van het nummer, beho
rend bij de streepjescode 
(vermeld op het bewijs 
dat de afzender heeft 
ontvangen) kan met be
hulp van het gratis tele
foonnummer 08000417 
vanaf de tweede werk

dag na de verzending 
navraag worden qedaan 
of het pakket is afgele
verd of waar het zich be
vindt. Vandaar dat PTT 
Post er de voorkeur aan 
geeft dat van de pakket
zegels gebruik wordt ge
maakt, hoewel het ge
bruik van postzegels be
slist niet is verboden. 
Overigens moeten we 
bedenken dat de klanten 
die pakketzegels uit een 
boekje gebruiken profijt 
hebben van een geredu
ceerd tarief. Hetzelfde 
geldt voor die klanten 
die zelf de streepjescode 
van PTT Post plakken en 
hun pakketten met be
hulp van een frankeer
machine frankeren. 
Bijzonderheden over de 
mogelijkheden om met 
korting post te verzenden 
zijn teHezen in de tarie
venbrochure die gratis 
verkrijgbaar is op het 
postkantoor. 

Misschien is het een goe
de tip voor verenigingen: 
haal zo'n brochure op 
en informeer de leden tij
dens de verenigings
avond en/of in het ver-

NIEUWS OVER KOMENDE 
INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN 

Praha 1998 
Voor de tentoonstelling 
Praha 1998, die van 10 
tot 13 september 1998 
in Praag wordt gehou
den en waarover in 'Phi
latelie' van april (bladzij
de 268) werd bericht, is 
als Bondscommissaris 
aangewezen de heer 
H.W.M. Hopman, 
Sweelinckplein 174 
2402 VL Alphen aan 
den Rijn 
Telefoon 0172-444826. 

PhilexFrance 99 
Ter viering van de hon-
derdvijftigste verjaardag 
van de postzegel in 
Frankrijk wordt van 2 tot 
en met 11 juli in het Pare 
des Expositions aan de 
Porte de Versailles in Pa
rijs een wereldtentoon
stelling gehouden. Deel
name aan deze exposi
tie, die onder patronaat 
van de FIP staat, is - zo
als gebruikelijk - moge
lijk voor filatelisten die 
minimaal verguld zilver 
hebben behaald op een 
nationale tentoonstelling 
(categorie 1), of die eer
der internationaal mini
maal de genoemde be-

I kroning verwierven. Bo-
Ivendien moeten inzen-
Iders lid zijn van een bij 

de Bond aangesloten 
vereniging. Nadere be
richten over de omvang 
en de gehanteerde ten
toonstellingsklassen ont
breken nog. Zodra er 
meer bekend is hoort u 
dat uiteraard. 
Het Bondsbestuur heeft 
voor deze tentoonstelling 
als commissaris aange
wezen de heer 
G.A. Geerts 
Steeckterpolderstraat 21 
2807 MK Gouda 
Telefoon 0182-550093. 

China 99 
Vijftig jaar geleden werd 
de Volksrepubliek China 
gesticht. Naar aanlei
ding van dit feit wordt in 
China van 21 tot en met 
30 augustus 1999 een 
wereldtentoonstelling ge
houden die onder patro
naat van de FIP zal 
staan. Nadere berichten 
over omvang van de ten
toonstelling en over de 
gehanteerde tentoonstel-
fingsklassen ontbreken 
nog. 
De voorwaarden tot 
deelname zijn zoals ge
bruikelijk (zie PhilexFran
ce 99). 
Gelet op de hoge kosten 
van uitzending neeft de 
Bond besloten geen com

missaris voor NedeHand 
te benoemen. Geïnteres
seerden kunnen zich 
echter wenden tot de 
Bondssecretaris 
Postbus 4034 
3502 HA te Utrecht 
Telefoon 030-2894290. 
Mocht er belangstelling 
bestaan voor deelname 
aan deze tentoonstelling 
dan zal een van onze 
buurlanden worden ge
vraagd onze belangen te 
willen betiartigen. 

enigingsorgaan over de 
details van die kortings
regelingen. 
Tenslotte heeft PTT Post 
ons duidelijk gemaakt 
dat pakketten die met 

postzegels zijn gefran
keerd niet mogen wor
den geweigerd. De ba
liemedewerkers zal 
daarop nogmaals wor
den gewezen. 

FILATELISTISCHE 
DOCUMENTATIE 

Inlichtingen en literatuur
verwijzingen over filate-
listische onderwerpen 
van Nederland en de 
Overzeese Gebieden 
worden op aanvraag 
verstrekt door het secre
tariaat van het Bondsdo
cumentatiecentrum. 
Voor dergelijke vragen 
over buitenlandse onder
werpen is daarentegen 
de Bondsbibliotheek de 
aangewezen vraagbaak. 
Het adres van deze bei
de instellingen is vermeld 
in de colofon op de 
Bondspagina's. 
Het Bondsdocumentatie-
centrum onderhoudt te
vens een Knipselarchief 
over de Nederlandse fi
latelie. Het is samenge
steld uit artikelen in riet 
maandblad 'Philatelie' 
van 1976 tot 1992 en 
een groot aantal tentoon
stellingscatalogi uit de 
jaren 1950 tot 1992. De 
artikelen zijn op onder
werp gesorteerd, waaruit 
hier een bloemlezing 
volgt: 

Nederland: 
- Emissies 1852 tot ca. 

1924 
- Langlopende uitgiften 

1925 tot heden 
- Bijzondere zegels I: 1925 

tot 1985 
- Bijzondere zegels II: 

1985 tot 1996 
- Rubrieken I: luchtpost, 

postwaa rdestu kken, 
- Rubrieken II: postzegel

boekjes, spoorwegpost, 
veldpost, aantekenen e.d. 

- Rubrieken III: automaat
stroken, rolzegels, afwij
kingen 

- Overzee I: Aruba, Ne
derlandse Antillen, Suri
name 

- Overzee II: Nederlands-
Indië 

- Postgeschiedenis, alge
meen 

- Postmechanisatie 
- Streekgeschiedenis I: A-K 
- Streekgeschiedenis II: L-Z 
- Stempels 
- Tarieven 
- Verzamelen (methoden, 

afweken, catalogus han
teren) 

Van onderwerpen (ook 
hier niet genoemde) 
waarvoor u belangstel
ling heeft, kunt u een uit
treksel uit de inventaris
lijst bestellen. 
Als u aan uw aanvraag 
(maximaal drie onder
werpen per keer) f 1.80 
aan frankeergeldige 
postzegels toevoegt 
wordt riet uittreksel u toe
gezonden, met een aan
wijzing hoe de knipsels 
daarna per giro kunnen 
worden oesteld. 

Het adres voor uw aan
vraag is: 

Bondsknipselarchief 
Z e e k a n t 9 4 h 
2 5 8 6 JC Den H a a g . 

DUBBELE AFSTEMPELING KAN TOT HET 
VERLEDEN BEHOREN (VERVOLG) 

In het maartnummer van 
'Philatelie' (bladzijde 
269) kondigden we al 
aan dat het probleem 
van de dubbele stempe
lingen tot het verleden 
kan gaan behoren. Er is 
een oplossing in de 
maak om dit euvel, 
waaraan veel filatelisten 
zich ergeren, een halt 
toe te roepen. Nader 
overleg tussen PTT Post 
Filatelie (PPFl en Postkan
toren bv heeft geleid tot 
het voorstel, verzame
laars die bijzondere 
wensen hebben met de 
afstempeling te laten be
schikken over aan de ba
lie verkrijgbare speciale 
verzamelenveloppen. 
Nadat de poststukken 

zijn gestempeld, kan de 
verzamelaar deze stuk
ken in deze speciale en
velop doen en die aan 
de balie afgeven. Het 
systeem valt te vergelij
ken met de behandeling 
van post gefrankeerd 
met een frankeermachine 
('rood frankering'). 
Nu is het ondoenlijk om 
alle 2.200 postkantoren 
van dergelijke envelop
pen te voorzien. Daarom 
is het plan dat de Bond 
de enveloppen ontvangt 
en die dan op aanvraag 
aan verenigingen ter be
schikking stelt. PPF zorgt 
er voor dat de envelop
pen worden vervaar
digd. Zodra ze beschik
baar komen, wordt dat 

in de Bondsbrief en in 
'Philatelie' bekend ge
maakt. 
Vanwege de kosten ver
dient het aanbeveling 
dat elke vereniging na
gaat of men over enve
loppen wil beschikken, 
en zo ja over hoeveel. 
Dat aantal moet dan tij- i-~ 
dig aan de Bond worden ^ 
gemeld. ~ 
Tijdens de voorzittersver- " 
gaderingenendeAlge- -
mene Vergaderingen >-
van de Bond kunnen die S 
in ontvangst worden ge- ^ 
nomen; zo worden kos- ~ 
ten en moeite gespaard. 2 
Verzamelaars die graag = 
mooi gestempelde post- ~— 
stukken willen, doen er M f l 
dus goed aan lid van een " w 
vereniging te worden! 
Het Bondsbestuur hoopt 
dat hiermee een pro
bleem is opgelost. 
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De auteur van de nu volgende bijdrage besteedt naar aanleiding van het stopzetten van de Duitse AiAffMsf aandacht aan dit 

interessante fenomeen, dat het bijna honderdvijftig jaar lang bij onze Oosterburen heeft volgehouden. 

PHILIPP MPIANCHI HON l O O 
14971560 

1 Duitse zegel met afstempeling Brief
zentrum, 1997 

De meeste mensen weten wel 
dat de spoorwegen als het om 
het behoud van ons milieu 
gaat het beste vervoermiddel 
zijn. Maar de vrachtauto is 
veel economischer en kan 
overal komen. Het gevolg is 
dat geprivatiseerde posterijen 
 en niet alleen die in Duits
land  hun samenwerking met 
de spoorwegen opzeggen en 
het postvervoer verder zelf per 
vrachtauto gaan verzorgen. In 
Duitsland komt daar nog bij 
dat men een nieuw systeem 
van sorteercentra aan het of)
zetten is. Omdat de grond 
'buiten' veel goedkoper is dan 
in de steden bij de spoorweg
stations komen die sorteer
centra  afgezien van dat van 
Frankfurt am Main, dat met 
het oog op het internationale 
verkeer bij de luchthaven 
wordt gevestigd  meestal ge
woon ergens in het land, 
hooguit in de buurt van een 
autosnelweg te liggen. Post uit 
Duitsland is tegenwoordig 
dan ook vaak niet meer met 
een plaatsnaamstempel ont
waard, maar met Bnefixntrum 
gestempeld (afieeldingl). 
Het einde van de Bahnpost in 
de postrijtuigen viel op 30 mei 

X*^* %  ' L. 

■  ^ ^ ^ r  . / 
^y 

H^fvrn. /t jf^ oUn. T£^ 

Ni> is:sjTk"_J)j^ / / , 

2 Kaart met laatstedcgtremstempels SlultgartKeulen wel echt gelopen, maar niet m 
de twee postri|tuigen gestempeld 

1997. Sindsdien rijden er in 
de passagierstreinen in Duits
land geen postrijtuigen meer 
mee. 
Om te vermijden dat de brie
venbussen in deze postrijtui
gen zouden dichtslibben met 
verzamelaarspost die een 'laat
stedagstempel' moest krijgen, 
konden de verzamelaars de 
gebruikte treinstempels ook 
bij de eindpostkantoren van 
de desbetreffende trajecten 
betrekken (aßeeldmg 2). Een 
geheel nieuwe categorie 
kwam daarmee tot stand: 'wel

willendheids treinstempels'. 

Het is de moeite waard om de 
bijna 150jarige geschiedenis 
van het postvervoer in de 
Duitse postrijtuigen nog eens 
te bezien. Ik wil daarbij drie 
perioden onderscheiden: 

1. De verschillende Staaten met 
eigen postdiensten tot 1872; 
2. De Rachspost van 1872 tot 
1997; 
3. Beieren en Württemberg 
met eigen postdiensten tot 
1920. 

DE 'OUDE DUITSE STATEN' 
Wat de 'oude Duitse staten' 
(Michel: Deutsche Staaten of 
Altdeutschland) betreft kan 
worden opgemerkt dat deze 
voor zover ze eigen postzegels 
uitgaven ze ook over eigen 
stempels beschikten. En als er 
in hun territorium spoorwe
gen met postrijtuigen reden 
hadden ze dus ook 'treinstem
pels'. 
Aanvankelijk werden deze 
treinstempels in het bijzonder 
gebruikt ter verantwoording 
van de gevolgde reisroute; de 
stempels werden op de achter
zijde van de brieven aange
bracht. Zo toont de  uitge
vouwen  achterzijde van een 
brief van Riga naar Reims {af
beelding J) uit 1852 drie Pruisi
sche treinstempels: Bromberg'
Berlijn, BerlijnMinden en 
KeulenVerviers. Alleen het 
traject MindenKeulen werd 
vergeten. De regel dat bij ver
voer over langere afstanden 
alle betrokken postrijtuigen 
hun stempel moesten zetten 
werd al spoedig verlaten. Na 
verloop van tijd verhuisden de 
treinstempels naar de voorzij
de van de brieven en werden 
ze ook gebruikt om de zegels 
te vernietigen. 
De beginjaren van het gebruik 
van postrijtuigen zijn als volgt: 

rvvX&. 

v^ 

J'/'/^/^y&S}^_ >'/ 

3 Brief uit Riga naar Reims, 1852, met op de uitgevouwen achterzi|de | 
traject door Duitsland 

inks op de foto) drie verschillende treinstempels van het 

I 
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4 Treinstempels van vóór 1872 van Ba
den (linksboven), Pruisen (rechtsboven), 
Thurn & Taxis (linksonder) en Württem
berg (rechtsonder) 

Baden 1848 
Pruisen 1849 
Mecklenburg-Schwerin 1850 
Beieren 1851 
Saksen 1851 
Württemberg 1852 
Thurn & Taxis 1861. 

Enkele voorbeelden van trein
stempels van vóór 1872 zijn bij 
dit artikel afgedrukt {aßeel
ding 4). 

DUITSE REICHSPOST 
Met uitzondering van Beieren 
en Württemberg had in 1872 
het gehele Duitse Rijk één 
postdienst. Tot 1883 werden 
in elk geval de Pruisische 
treinstempels doorgebruikt; 
zie bijvoorbeeld de kaart van 
29 april van Wesel naar Gro
ningen met het treinstempel 
Keulen-Emmerik {afbeelding 
5). 
Maar in dat jaar werd bij Yerfü-
gung Nr. 40 van 18 mei 1865 
een uniform treinstempel in-

kaart uit de DDR uit 1989 zijn 
beide ellipsen broederlijk 
naast elkaar te zien {aßeelding 
6). De 'lange' ellips - die in de 
breedte overigens kan varië
ren van 36 tot 40 millimeter -
hield het uit tot 1997, dus on
geveer negentig jaar. Daar
mee wordt het Nederlandse 
'blokstempel', dat van 1910 
tot 1975 in gebruik was, ruim
schoots verslagen. 
Het staat vast dat de 'gedron-

liQPm 
V/. Dekker 
Postfach 33894 

2503 BD den Haag 

Niederlanda 

Ó Kaart uit de DDR naar Den Haag met naast elkaar het oude en het latere formaat 
treinstempel in ellipsvorm 

Z./X'-x.^ . ^̂  K T ^ \ V 
\ LiLL 

7 Kaart uit Straatsburg naar Bern met treinstempel Basel-Luxemburg, 1910 

gevoerd, dat de vorm van een 
'gedrongen ellips' had, met 
de maten 32 bij 26 millimeter. 
Omstreeks 1907 werd dit type 
vervangen door de 'lange el
lips'. Op een - filatelistische -

gen ellips'-stempels niet uni
form vervaardigd werden. In 
zijn studie Der stumpfovale Stem
pel der deutschen Bahnpost 
(1974) constateert Rolf Trey-
de dat er tientallen verschil-

8. Uitknipsel met treinstempel Keulen-Jeu-
mont (grens van België en Frankrijk), 
1936 

lende uitvoeringen bestaan. 
Zo varieert de grootte van het 
woord Bahnpost vzn 13 bij 2 tot 
17 bij 3 millimeter. Eén varia
tie viel mij in het bijzonder op. 
Zowel het door Treyde afge
beelde als het in mijn verza
meling aanwezige exemplaar 
'zonder treinnummer' is af
komstig uit Elzas-Lotharin-
gen, in het begin van de Eer
ste Wereldoorlog. Ik houd het 
er op dat dit gebeurde uit mi
litair-strategisch oogpunt, zo
dat niet bekend zou worden 
welke treinen nog wel of niet 
meer reden. Ik ken echter ook 
stempels uit die tijd/plaats 
waar wèl een treinnummer 
vermeld is. 
Uiteraard bestaan er ook 
'grensoverschrijdende' trajec
ten van Duitse postrijtuigen. 
Alle stempels waarin een Ne
derlandse plaatsnaam voor
komt - en dat zijn er voor het 
'pruisische' model 12 en voor 
de ellipsen 36 verschillende, 
zijn vermeld in Spoor äf Posf. 
Het bij dit artikel afgebeelde 
stempel Basel-Luxemburg {af
beelding 7), een traject dat te
genwoordig geheel buiten 
Duitsland ligt, lijkt internatio
naler dan het is. Want in 1910 
behoorde Elzas-Lotharingen 
nog bij Duitsland en het 
Luxemburgse spoorwegnet 
werd toen bereden door de El-
zas-Lotharingse - dus Duitse -
spoorwegmaatschappij. Van 
1919 tot 1940 was dat de Franse 
Akace-Lorraine-maztschzppii en 
pas na 1945 kwam de Chemin de 
FerLuxembourgeois tot stand. 
Maar het treinstempel Keu-
len-Jeumont (de laatste plaats 
gelegen op de grens van Bel-

LWosTVEUEis, (I;MOX roswLR ixnr.usKUS) - «^ M 
'STKARTE Ars DEUTSCHLAND.29* 

(AUI-KMAUNB.) r ^̂ j ŷK 

II Dh MgeboffMM Ktiii Ut Nr 
i9s Antwort boftlmmt. 

(U ctrta eUjoIntt stt dwtuii« 
ji U rdpom.) 
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5. Kaart van Wesel naar Groningen, 1883, met Pruisisch treinstempel Keulen-Emmerik 9. Veldpostkaart met treinstempel Gent-Courtrai uit het bezette België, 1915 
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Anglo-Austriaii-Bank, IM. 
SacwvU Ceraititi. 
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10 Aangetekende brief uit Roemenie met ßahnpos/^oantekenstrookie op de voorzi|de en tremstempel Berli|n-Breslau (thans Wroclaw 
in Polen) op de achterzi|de 

gië en Frankrijk) in 1936 wijst 
er wel op dat in de Duitse post-
rijtuigen, in dit geval bestemd 
voor Parijs, een flink eind over 
de grens nog met Duitse stem
pels gewerkt werd (afieelding 
8). 
Ook in de tijdens de Eerste 

zéér grote zeldzaamheden. 
Aangetekende brieven met 
treinstempels bestaan ook. 
Een brief die in 1925 uit Roe
menie naar Duitsland werd 
verzonden {afbeelding 10) 
heeft wel een (particulier) 
stempel met de Roemeense 

EIISCHRBIE8B.-
An die 

SEBtBAIS BEDISOBEB SBZXEIDKKRSDr 

B B R I . I H T 8 . -

laatwnstraaae 25 . -

,^ . .. . . •9émm 
^ «ttgflMkn nf 9^«ni 

11 Aangetekende brief van het eiland Fehmarn met blanco aantekenstrook|e en trein 
stempel Fieiligenhafen-Lubeck, 1935 

Wereldoorlog bezette gebie
den waar een Duitse post
dienst werd ingesteld, zoals in 
België en Noord-Frankrijk, 
werden Duitse treinstempels 
gebruikt. Er wordt er in dit ar
tikel één getoond {afbeelding 
9), maar er zouden 74 ver
schillende bestaan, waarbij 

tekst 'aangetekend', maar laat 
geen Roemeens aanteken-
strookje zien. Dat aanteken-
strookje werd er in Duitsland 
opgeplakt: Vom Ausland über 
Bahnpost 5, terwijl de - heel 
licht gestempelde - Roemeen
se zegels op de achterzijde 
nog eens van het Duitse trein-

12 Noodstempel Paderborn Brilon Wa ld uit 1948, met los datumstempel, in rood aan 
gebracht 

( ZJ6D090B-3t26/ 

13 Doorgangstreinstempel Munchen-Vil-
loch (Oostenri|k] op de achterzi|de van 
een aangetekende/ expresse-brief van 
L|ubl|ana naar Den Haag 

Stempel voorzien werden. 
Een blanco aantekenstrookje 
vinden we op een brief {af
beelding 11) die van het eiland 
Fehmarn werd verzonden en 
die op de vaste wal verder 
werd vervoerd met de trein 
Heiligenhafen-Lübeck, 1935. 

1945: DUITSE DELING 
Na de periode van de Zonen 
kwamen in 1949 de Bondsre
publiek Duitsland en de Duit
se Democratische Republiek 
(DDR) als afzonderlijke sta
ten tot stand. Er waren veel 
verschillen, maar op het ter
rein van de treinstempels liep 
de behandeling van poststuk
ken parallel. Beiden hand
haafden ze de ellipsvormige 
stempels, al zullen de trajec
ten door de deling wel gewij
zigd zijn. Ik geloof niet dat er 
in de Interzonenzüge ook post
wagens meereden. 
Een merkwaardig nood-
treinstempel vond ik nog uit 
1948. Dit stempel heeft wel 
een - vast - t reinnummer, 
maar geen verwisselbare da
tum {afieelding 12). De da
tum is er met een apart hand-
stempel naast geplaatst. En 
merkwaardig genoeg is alles 
ook nog met rode stempel-
inkt gedaan - er moest ook 
in de postrijtuigen in die tijd 
nog het een en ander geïm
proviseerd worden. 
Tenslotte nog een voorbeeld 
van een treinstempel als tran-
sitstempel. Een brief van Lju
bljana naar Den Haag - aan
getekend/per expresse -
kreeg onderweg in het post-
rijtuig tussen München en 
Villach (Oostenrijk) in de
cember 1967 een doorgangs-
stempel op de achterzijde {af
beelding 13). 

Königreich Bayern. ^m>< 
toSTKARTE. ' WQCT. J , K-Th' ftl-i 

^ i < 

14 Beierse briefkaart met treinstempel K(oniglichej Blayensche) Bahnpost 

M A X M i M L E 
zubauen -^Uaietten 
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15 Kaart mef treinstempel K ß Bahnpost uit 1922, Lauterburg-Ludwigshafen 
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Ziintneria 
16 Brief met sfempel Bay Bohnpost uit 1 923, München-Salzburg 

•y- / X / ^ / V A . ^ t . (' 

17 Kaart uit het Saargebied uit 1921 mettreinstempel/C6 ßo/inpo5f, Saarbrucken-
Ludwigshafen 

BEIEREN EN WURHEMBERG 
Beieren en Württemberg be
hielden na 1872  officieel 
tot 1920  hun eigen Postho
heit en dus ook hun eigen 
(trein) stempels. 
Beieren stempelde met 
K(ómglichej B(ayensche) Bahn
post, zie afbeelding 14. Na 1920 
was Beieren geen koninkrijk 
meer en beschikte het niet 
langer over een eigen post
dienst, maar in maart 1922 
werd het oude stempel toch 
nog gebruikt (afbeelding 15). 
In november 1923 tekende 
een leerling van de Kunstge
werbeschule in München een 
prachtig adres voor een brief 
aan zijn vriendin. Toen luid
de de tekst in het treinstem

pel Bay(erische) Bahnpost, dus 
niet meer 'koninklijk' (afbeel
ding 16). 
Ook in het van Beieren af
komstige gedeelte van het 
Saargebied werd nog in mei 
1921 gestempeld met KB. 
Bahnpost, zie afbeelding 17. 
Ook nadat de tekst Bayerische 
Bahnpost uit de stempels ver
dwenen was bleef het Land 
Beieren apart. De vierkante 
treinstempels  afgebeeld is 
NeurenbergMünchen (afbeel
ding 18)  heb ik nooit anders 
gezien dan op in Beieren gele
gen trajecten. 
Württemberg had natuurlijk 
ook een 'koninklijke trein
post'. Die verzorgde ook de 
Württembergse postdienst op 

/» €^f M^ja 

cihfjf/'-
-/^l^/^AW^ J^-

19 Oostenrijkse kaart met Württembergs tremstempel, gebruikt op een schip op de Bo-
densee 

Uhrenfabrik Kirdieniellinsfurt (Württ.) 
M. Haitf 
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20 Brief uit 1923 met Württembergs treinstempel zonder K 

de schepen op de Bodensee. 
Dat meer grensde aan drie 
landen  Oostenrijk, Würt
temberg en Zwitserland  en 
de zegels van die drie landen 
werden op de schepen ge
bruikt. Zo vinden we dus een 
afdruk van het Württemberg
se treinstempel op een Oos
tenrijkse briefkaart, gepost tij
dens een boottocht van 
Meersburg naar Friedrichsha
fen (apeeldmg i9) . De laatste 
die de afzender maakte, want 
hij schrijft dat hij de volgende 

dag weer naar huis moet. 
Na 1920 zijn ook de Württem
bergse treinstempels nog vele 
jaren doorgebruikt, maar de K 
van Königliche was er toen toch 
wel af (afbeelding 20). 

BIJZONDERE TREINSTEMPELS 
Tot nu toe zijn in dit artikel al
leen de in het normale postver
keer gebruikte treinstempels 
behandeld. Er kunnen echter 
ook bijzondere treinstempels 
worden gemeld. Zo reed er in 
1950 in (West) Duitsland een 

ö 

( 
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18 Kaart naar München met rechthoekig treinstempel, alleen in Beieren 21 Briefkaart met het stempel van de Marshallhulp-trein uit 1950 



22 Stempel van de Treno Itaita, 1974, 
Keulen 

propagandatrein voor het 
Marshallplan, met een spe
ciaal daaraan gewijd stempel 
(aß)eeldmg21). 
En in 1974 reed de Treno Ita
lia  die ook een speciaal 
stempel in Amsterdam had 
door Duitsland; in de plaat
sen die deze trein aandeed 
werden ook weer speciale 
stempels geplaatst {afieel
dmg 22). 
Bij het jubileum van de Duit
se spoorwegen in 1960 reed 
tussen Neurenberg en Fürth 
een jubileumtrein. De met 
die trein vervoerde post werd 
van een speciaal stempel 
voorzien (ajbeeldmg 23). Of 
we dit alles nog als 'treinstem
pels' mogen beschouwen is 

■^'^ "'<"» ,%4,/ä 
if'/'o'i/,. 

"'"»/tsay 

1835M60 
125 Jahre deutsche Elsenbahn 

JuUUunolahrt Nurobmg F6rtti 
7 Dciemixr I960 
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Ingeborg Verge 

Ftlrth/Bay. 
Bauptpostlagemd 

23 Jubileumkaart' 125 par spoorwegen m Duitsland', 1960, met de |ubileumtrein ver
voerd 

uiteraard maar de vraag. 
Zeker zou ik als zodanig wil
len beschouwen de trein
stempels van de eerste Duitse 
museumspoorlijn Bruchhau
senVilsenAsendorf (afleel
dmg 24). Die zijn helemaal 
volgens de regels gebruikt, in
clusief datum en treinnum
mer. Gezien de situatie in En
geland acht ik het niet uitge
sloten dat in Duitsland ook 
na 1997 nog een dergelijk 
treinstempel in gebruik zou 
kunnen komen. 

CONCLUSIE 
Wie ziet hoeveel trajectstem
pels de samenstellers van 
Spoor isf Post voor Nederland 
hebben gecatalogiseerd be
grijpt dat er voor het zoveel 
grotere Duitsland  met nog 
alle politieke veranderingen 
die hierop van invloed zijn ge
weest  vele duizenden ver
schillende trajecten te vinden 
zijn. Het voorafgaande heeft 
dus alleen de bedoeling een 
indruk te geven van wat er op 
dit gebied zoal te beleven valt. 

24 Treinstempel van de Ie Duitse 
museumspoorlijn BruchhausenVilsen
Asendorf, 1970 

Voor wie zich echt op deze 
materie zou willen toeleggen 
 en dan moet hij of zij wel 
alle andere verzamelgebieden 
meteen vergeten  vermeld ik 
dat er in Duitsland een Arbeits
gemeinschaft ('ArGe') bestaat 
voor Bahnpost. De leider is 
voor zover mij bekend Rein
hold Bartels, Fuchsbau 2, D
31020 Salzhemmendorf 
(Duitsland). 

Noten: 
' tegenwoordig Bydgoszcz in Polen 
^ Spoor &f Post, uitgave van het Ne
derlands Spoorwegmuseum te 
Utrecht (1979) 
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Dringend te koop gevraagd : 

Wij zijn op zoeii naar: 

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

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

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



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

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

NEDERLAND 
cat. nr. 

139/140 
166/168 
208/211 
244/247 
278 
374/378 
404/422 
490/490 
538/541 
583/587 

1924 
1924 
1927 
1932 
1935 
1940 
1943 
1947 
1949 
1952 

Reddingwezen 
Kind 
Kind 
ANW 
Luciitvaartfonds 
Kind 
"Jaargang" 
Zomer 
NIWIN 
Zomer 

Onze prijs 
postfris 

40,00 
32,50 
45,00 

450,00 
135,00 
25,00 

4,00 
12,50 
21,50 
27,50 

ongebruikt 

17,50 
13,50 
17,50 

125,00 
47,50 
14,50 

) 
7,00 

14,00 
17,50 

gebruiki 

7,50 
9,50 

10,00 
65,00 
17,50 
3,50 
5,25 
4,00 
5,50 

17,50 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van serie Nr. 

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

GRAVENSTRAAT 30 
1012NMAIVISTERDAM 

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. IVIEURS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL. 0317-414318 

POSTBANK 966389 

Goed bericht 
voor postfrisse 
Hollandse jongens. 
Wie Nederland verzamelt, en wie doet dat met, kan natuurlijk aan de hand van de 

jaarlijkse emissielijst van PTT Post even het postkantoor binnenlopen, om daar de 

nieuwe bijzondere postzegels los te kopen U bent van harte welkom Maar er is een 

gemakkelijker manier een abonnement op de Jaarcollectie bij de Verzamelservice 

Zo hoeft u geen postzegel te missen, blijft uw collectie altijd compleet en krijgt u 

alle postzegels in een keurig bewaarmapje met alle informatie thuisgestuurd 

Bovendien ontvangt u als abonnee 4x per jaar GRATIS het kleurige postzegelmagazine 

COLLECT Even 'n belletje en wij sturen u de laatste COLLECT ter kennismaking 

plus informatie over andere abonnementen Zoals bijvoorbeeld op losse postzegels, 

de ECU BRIEF, de TELEBRIEF, Eerstedag-envelop(*) en op Geïllustreerd Verzamelen 
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VEREIUIGIIUGS-
Landelijke secretariaten: 
«l'P/: J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie i.V. Phiiateiica: Zwaard-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer, M. Mijwaort, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
W/Pl^CTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
VPVA Almere; M. Cornelisz-Dovids, 
Haydnplontsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
HVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; D. van Wijgerden, Kenne-
dylnl7,4281KTAndel,©0183-
441655. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
4/": 'De/fe;';M. Tolhuizen, Rei
gerlaan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
IV Philatelien, J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
«l'/'l';M.M.Kleij,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Phiiateiica^, H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
AV'De Philatelist'; f.LH.tA.y.i. 
Weiden, Velserstraat 45,2023 EA 

Haarlem, ©023-5262028. 
/lSl'S/ie//fi;o/e//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141ZM Monnickendom, 
©0299-654163. 
fV'S/o/uu/SO'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdom-Buitenveidert: 
BPC'Verzamel-ze'lSVB);i\m\i 
Postma,Sarphatiparkl6,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV, H. Breimer, Vaikenberglaon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
/y'Oe6/o6e';mw.B.R.Postma-
Dekker, Het Karnhuis 37,7335 LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedom: 
PVAppingedamr, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstroot 22,9901 GS Appinge
dom, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Phiiateiica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
W/Pl'; JE. Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocronder, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baorn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof. f. 
Andreoelaon 93,3741 EK Baorn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Phiiateiica, mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Do Costostroot 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School-
stroot 17,4611 MD Bergen op 
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WIJZIGINGEN RUBRIEK VERENIGINGSADRESSEN 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Zend don dit formulier 
oon mevr. E. Brookensiek, Postbus 5905,3273 ZG Westmaos. 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Zoom. 
fV'De/toOos/';T.vanEsch,Ura-
nusloon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
/Y'De6/oie';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxloan 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; mw. M.A. v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBIIt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
IV Phiiateiica, A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Phiiateiica, Drs W. van der Gies-
sen,Dopheidestraat82,2165VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
i ï l ' P U H . Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0)72-
612372. 
Borne: 
JVl'Pl̂  H.J. Veltkamp, Goudenre-
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV, J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.;H.LM.Ni. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
mU-A-CSchnlIer, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PfBrei/o; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Phiiateiica Brielle-Westvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; Lk. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/? 'De 6/o6e';C.W.Stolk, Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

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

penhof 6,7721 WC Dolfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, Lange-
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
;'/'l'De//if;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrDeftVe/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; G.J. van Dieen, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
591107. 
Diemen: 
PV 'De legelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegeman, Fo-
zontlaon 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; M.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg34E,7091HM 
Dinxperio, ©0315-652374 
Doesburg: 
f f 'De 6/oie';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
WI'Dorrfrec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPV'DePostjager';i.i.Qüm-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
/'l''/'/i;/ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstroat72a,5154ARElshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
f l ' 'De G/oÄe';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
fl''De6/ol!)e';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
Ml'er.ff/nW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Echr, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edom/Volendom: 
/'.l'.'fropos/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
FV'DeGlobe';G.Mi\aa],?a\)\ 

Gabrielstroat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; B.H. Klanderman, Beotrix-
straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCE; C.Loch, Jan van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
PMipsPI^ M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
n''De6/o6e';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'/'/i;/o/e/ffo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IV Phiiateiica, J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
IV Phiiateiica, mw. A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
tP.KiW.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
l^Pl''DeP/i//o/etef';W.J.M.van 
Soest, Berloherhof 15,6132 SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflokkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
W P P . M . van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwo-
luwstroat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Holionderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
komer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Phiiateiica Den Haaa A.f. van Ro-
vesteijn, Heliotrooploan 370, 
2555 Ml Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'Deteo';L.H.Arkesteijn,P. 
Scholtenrode99,2717HSZoeter-



meer, ©070-3675180. 
Shell Te Werve, afd. filatelie; A. v. 
Haarlem, Van Slingelandtplont-
soen 12,2253 WT Voorschoten. 
Pr/recfeste/n';P.R.Steyn,Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Oen Hoog, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Rocsjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, post
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. van Schoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philatelica; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastraat 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
/'Zl'S./'.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstroot 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
PrOe/'/i//o/e//sr;D.Konning, 
Gerard Doustroat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Blaauw, Tjep-
kemastroat 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaertlaan 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: 
f;7o/e/;e Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
f /Den HetóeoLCh. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica, G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Makreel
straat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
Wl'/ye/mond5J.Neggers,Van't 
Hoffstraot 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 

Hendrik Ido Ambacht: 
ylmioc/ifee/l^J.S.P.vandeRuit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/¥ 'De 6/oÄe'; H.Borgers, Baker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
WPI^B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenhossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r S M Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
WPl^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/i//'/i;/ote//ffl;Postbus115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaaré, E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beijeriand, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Soppemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezond, ©0598-398044. 
Hoorn: 
NVPV Afd V/est-Friesland,i.Lth. 
LeBlonsch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'/'/i//fl/e/ico;J.G.Fidder,Gollé-
stroot 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Salidnbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
f/fPI/;B.J.W. Berends, Postoor 
Theelenstroat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
/'Ar'/fo<;/eüf/te';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l^/'Mö/e//c£i;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica, S. Ligthort, Anna 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV, H. Steygerwalt, Voorwoarts-

veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica, R.K.J.Hegenbarth, 
Collenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
il'l'Pl^P.H.J.Frankhuizen,G. 
Kasteinstraat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f .«./»./ . , !de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
« W i S . Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
W r O e i o u p e ' i m w . J . Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
frDe6/oÄe';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestraat 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

Maossluis: 
WPV Maassluis^, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
/'/i;to/e//fo/'.i/.;F.Hottinga,Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV 'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicolay,P.Appelplein53,1141XP 
Monnickendam, ©0299-651803. 
Monster: 
NVPV, mw. D.P. Kloosterman-Lu-
cas, Van Tijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rume-
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
l'./'.«.;B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.th. 
Ooms,EiikenDonck6,2211SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i;/o/eftco;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
Wl'Pl'; P.J. van Boven, postbus 

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

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

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

Raalte: 
Pl'/foo/te; E. Bakker, Postbus 239, 
8100 AE Raalte. 
Renkuffl/Heelsum: 
/¥ 'De 6/oie';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filvero'; W.M. Cuijpers, Pork-
loon la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
/Y'De G/oi!ie';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
/T'De 6/o4e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/l'P/i;/o/e/(co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, H.J.P. Custers, Van 
Loonstroot 38,6081 BP Haelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philatelica, mw. M. Schols-
Vlaordingerbroek, Morelgaard 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. 
Steynstroat 21,2312 ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Tooak, Juliana 
von Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

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

Santpoort: 
PKSon/poort P/S; e.G. Harten
dorp, Frons Netscherloan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim, B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; C. van Treuren, 
Leeuwerikstraat 8,1742 BB Scha
gen, ©0224-214223. 
Scherpenzeel: 
WI/Sc/ierMnzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SI'Pl^ H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
FVSittarde.o.; O.P.D. Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schoik, Ado-
ma van Scheltemastraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
PI' . Femland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, E.v.d. Graaf, Dolle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
fV'He/M'o/ermerilr';A.H. de Rid
der, Lingestroat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderea, G.v.d. 
Bosch, Sweehnckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Postzegelclub Tiet, J.E. Schelling, 
Gerestein 23,4003 GD Tiel, 
©0344-614274. 
Tilburg: 
1/Prïï/kg; W.F.M. Tukker, post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
W/Pl^LJ. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i;/o/e/(fo;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 



Utrecht: 
W/fl^G.M.E.MélotteJenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mauritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

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

Vorsseveld: 
/y'0e6/o6e';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641 LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
ioon 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
/»/'Ff/möf/fe/';H. Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. von Hat-
tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
fV'De6/oie';mw.H.W.Wolthuis-
Oosterwiil<,Wulpenstr.6,6883ET 
Velp. 

Venio: 
P.V. 'Phila Venia'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 
Vinnen: 
/T'De Pos//ioom';CG.K. Timmer, 
Herman de Monstroot 6,4132 XS 
Vionen. 
Vlaardingen: 
WW;W.G.L.Poels,L.deColig-
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vllssingen: 
W/ssmssefV; Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Falier, 
Badweg28,5253AVNieuwl(uiik, 
©073-5113019. 
Volkei-Uden: 
IVPhiltttelica; E.K. Roelfsema, Pot-
bel<er65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bortokloan 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
W r O e iongsfroo/'; J.A.M. van 
Best,Mgr.V/lkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionostr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL. Kamminga, 
SpinozaloonI DI,2273XAVoor

burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
P^Woüioc/i';E.P.Valent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert 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. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabont: 
/l'/'/i;/flte/;cfl;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
//P/ii/fl/e/ffo; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AVHippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l/P/i//ote//fo;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 44,7101 WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
frDe/f/omp';G.J.A.Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
P^M/befcfen;H.K. van Opstal, Van 
Helvoortlaon 13,3443 AN Woer

den, ©0348-413503. 
Woudenberg: 
IVPl''Onrfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/T'De6/oÄe';J.H.G.Gossehnk, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, mw. B. 
Steijger, Aardbeiengoord 2,3962 
HE Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVlimuiderr, G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJssel- en Lekstreek: 
IV Philatelica; vaianl 
IJsselham: 
fi/'üsse//)om';mw. Th. Hof-Plot, 
Haulerweg 51,8471 AJ Wolvego, 
©0561-615153. 

Zaanstad: 
l'I^Z/'rOe Pos/Aoorn'; H.Smit, Ro-
zeboomS, 1541 RH. Koog a/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica; D. Fraoij, Rem-
brandtstraot 10,1506 LT Zaan
dam, ©075-6171267. 
Zeewolde: 
PVIeewolde;?.}. Bom, Schouw 
517,8232 HA Lelystad, ©0320-
236800. 
Zeist: 
Zeister legelloekers '74; J.W.K. 

Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In-
gen-Hulstein, Vuurdoornstroot 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
/T'De 6/oÄe';J.J. Kuipers, Vuur
doornstroot 23,6903 a Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Steu-
tel, Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
/^MfeZ/co; W.M. Buit, Meloen-
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079-3610524. 
Zuidlaren: 
;//'/i;/ote//fo;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Iwartskis e.o.; H. Beer-
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVIwijndrechte.o.;l.G.Mn, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
van Oldenbarneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



Verzamelaars kunnen 

1 gratis set 
van 5 voorafgestempelde 
velletjes bestellen bij: 

Stadpost Zaanstad 
Grote Tocht 48 
1507 CG Zaandam 
Tel. 075 - 631 4300 

of bij 
Den Draak Collecties 
Galgkade 3 
Vlaardingen 
Tel. 010-435 5422 

Postfrisse set(s) 

ƒ25,-

»irtWii**" 

De nieuwe Kerstpostzegels 
verschijnen 1 november é 
De Kerstzegels zijn geldig voor verzending van _„^(^ 
Kerst/Nieuwjaarswensen in geheel Nederland.^i,^,^,,^^ 

o.a. verkrijgbaar bij Stadspostverkooppunten }|i 
Alkmaar, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Assen, ' 
Den Haag, Den Helder, Delft, Deventer, Hilversum, 
Kampen, Leeuwarden, Almelo, Enschedé, Zutphen, 
Hoorn, Purmerend 
en de omgeving van bovenstaande plaatsen. 

Stadpost Zaanstad vraagt 
dringend te koop: 
alles op het gebied van 
Stadspost filatelie. 
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logus was verklaar
baar: het ging tenslot
te om een jubileum-
editie; de Belgische 
Beroepskamer van 
Postzegelhandelaren 
bestaat 75 jaar. 
De nieuwe editie ver
schilt op een groot 
aantal punten van de 
vorige. Zo werd het 
formaat van de cata
logus aangepast aan 

^ ^ B ^^m 
CATALOGUE OFFICIEL 

de TBUBKES-POSTE 

«MMa 

BELGIQÏJE 
conoamjJiK « K N I U HMMH 

# 

OFFICIËLE BELGISCHE POSTZEGELCATALOGUS IN 
POSTMUSEUM TE BRUSSEL GEPRESENTEERD 

Op 17 september -
iets later dan eigenlijk 
de bedoeling was -
verscheen de nieuwe 
editie van de Officiële 
Belgische Postzegelca
talogus, waarschijnlijk 
het meest geraad
pleegde filatelistische 
handboek van België. 
Op vrijdag 12 sep
tember werd de cata
logus gepresenteerd 
door de uitgever, de 
Belgische Beroepska
mer van Postzegelhan
delaren. De presenta
tie werd gehouden in 
het Postmuseum in 
Brussel. Daar werden 
de eerste exemplaren 
van de 'Officiële' 
overhandiigd aan de 
verzamelde journalis
ten, handelaren, 
Bondsvertegenwoordi
gers en een aantal 
medewerkers van 

gastheer De Post. 
'at Jean Begaux, 

voorzitter van de Be
roepskamer, wat lan
ger stilstond bij de ver
schijning van de cata 

de toegenomen hoeveel
heid informatie: zowel 
de breedte als de hoogte 
werden met twee centi
meter vergroot. Van de 
mogelijkheden die dit 
nieuwe formaat biedt 
werd meteen gebruik qe-
maokt door een geheel 
vernieuwde lay-out door 
te voeren; de catalogus is 
daardoor nog overzich
telijker geworden. 
In de nieuwe editie zijn 
nu alle Belgische postze
gels van 1 juli 1849 tot 
en met 3 mei 1997 in 
kleur afgebeeld. Het in
drukwekkende boekwerk 
bevat bijna 5.700 kleu
renillustraties, ongeveer 
800 meer dan in de vori
ge uitgave. 
Een andere uitbreiding 
betreft het opnemen van 
noteringen voor afstem
pelingen op de nummers 
1 en 2 van België, de zo
genoemde Epauletten. 
Het gaat hier om de 'l i j-
nenstempels' die op 1 

juli 1849 aan de 135 
ontvangkantoren en 63 
hulppostkantoren die 
België destijds rijk was 
werden toegewezen. 
Het toegenomen filatelis
tische belang van post
stukken wordt in de nieu
we catalogus onder
streept door de vermel
ding van prijsnoteringen 
voor zegels op brief; net 
gaat hier om de periode 
van 1849 tot en met 
1960. 
Wat de prijsontwikkeling 
van de Belgische postze-
gels betreft maakt de 
nieuwe 'Officiële' duide
lijk dat er enige stagnatie 
is opgetreden in de note
ringen voor het moderne 
materiaal, in het bijzon-
der dat uit de periode 
1948-1990. Bescheiden 
verhogingen (ca 5 ä 10 
procent) zijn er voor de 
jaren 1900-1940, tenvijl 
de periode 1940-1947 
het iets beter doet met 
verhogingen van rond de 
tien procent. De interes
santste periode blijft die 
van de semi-klassieke en 
klassieke zegels. Voor de 

periode van 1865 tot 
1885 meldt de catalogus 
stijgingen die tussen 10 
en 30 procent liggen. De 
echt klassieke zegels, die 
van vóór 1865, brengen 
op veilingen zelfs abnor
maal hoge prijzen op. 
De Belgische handela-
renorganisatie houdt het 
erop dat er weer specu
lanten zi'm opgedoken 
die voor klassiek mate
riaal van luxe kwaliteit 
hoge prijzen willen beta
len; deze kopers zien 
zeldzame postzegels 
kennelijk als een solide 
belegging. 
Tot degenen die op de 
officiële presentatie van 
de nieuwe catalogus het 
woord voerden behoor
den Marcel Van der Mui
len (voorzitter van de Ko
ninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkrin
gen) en Frank Daniels 
(directeur Filatelie van 
De Post). De heer Van 
der Muilen vond het 
geen bezwaar dat de ca
talogus wat later ver
scheen dan gepland 
was. Het verheugde hem 

dat de samenstellers 
meer op de kwaliteit 
van de catalogus dan 
op het halen van de 
geplande datum heb
ben gelet. Hii zei wel 
dat hij de redactie van 
de catalogus veel 
moed toewenste bij het 
samenstellen van vol
gende edities en dan 
met name bij het vast
stellen van de noterin
gen. Hij pleitte ervoor, 
de prijzen in de cata
logus nauwer te laten 
aansluiten bij die van 
de markt. 
Gastheer Frank Da
niels van De Posf com
plimenteerde de Be
roepskamer met de ju
bileumeditie, die - zo 
zei hij - de filatelie een 
serieus cachet geeft en 
duidelijk maakt dat het 
verzamelen van post
zegels nog steeds een 
levendige nobby is. Hij 
vond het dan ook te
recht dat het jubileum 
van de handelaren in 
1998 met een postze
gel zal worden her
dacht. 

STRUYFPRIJS TOEGEKEND 
AAN ANNA VELGHE 

Op de nationale postze
geltentoonstelling Caro-
ïophilex 97, die op 23, 
24 en 25 mei in Charle
roi werd gehouden, is de 
Edmond Struyfprijs 1997 
uitgereikt. De prijs, die is 
ingesteld door de stich
ting Pro-Post (een orga
nisatie die te vergelijken 

Anna Velghe-V\'isniewska 

valt met de Nederlandse 
Stichting Filatelie), ging 

naar mevrouw Anna 
Velghe-V^isniewska. 
Anna Velghe is vooral 
bekend om de portret
zegels van koning 
Boudewijn (zonder en 
met bril), maar ze 
heeft daarnaast nog 
een groot aantal ande
re emissies ontworpen, 
waaronder de prachti
ge serie rozen' 
P.J. Redoute. 

I pr 
van 

KONINKLIJK MUSEUM 
VOOR MIDDEN-AFRIKA 

Op 22 september ver
scheen de al eerder in 
deze rubriek aangekon
digde serie 'Eeuwfeest 
van het Koninklijk Muse
um voor Midden-Afrika 
te Tervuren'. We kunnen 
nu ook de zegels laten 
zien. Het gaat om twee 
zegels van 17 frank met 
een afbeelding van een 
masker, respectievelijk 
van de gevel van het mu
seum en één zegel van 
34 frank met een foto 
van een beeldje. 

SPECIALE AUTOMAATSTROKEN TER GELEGENHEID 
VAN 'DE MAGIE VAN DE TAMTAM' 

Nog tot en met 30 no-
vernber zal in het Post-
museum. Grote Zavel 40 
te Brussel de tentoonstel
ling De Magie van de 
Tamtam - post, filatelie 
en kunst uit Congo te 

DC MACiC MM OC TAMTAM 
IA MACK PU TAM-TAM 

P 
B E L G I Ë 

B E L G I Q U E 
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zien zijn. Tijdens deze 
expositie is een fran-
keerautomaat met een 
speciaal cliché in ge
bruik (zie afbeelding). 

Overigens is de knop-
penset van de Belgi
sche strokenautomaten 
sinds kort gewijzigd: 
in het vervolg kunnen 
alleen vignetten met de 
waarden 15, 17, 30 
en 34 frank uit de au
tomaten worden ver
kregen. 

Deze pag ina w o r d t u a a n g e b o d e n door De Post, Directie Filatelie, M u n t c e n t r u m , B - 1 0 0 0 Brussel (België), 
in format ie over een a b o n n e m e n t o p d e n i e u w e uitgiften v a n België ^ o r d t o p dit adres verstrekt . 



advertentie 

OPZIENBAREND 

Totale of)lage van deze ongetande versie 
bedraagt slechts ± 400 stuks. 

Ik moest onwillekeurig denken aan dat 
bericht van die Japanse soldaat die en
kele tientallen jaren na de capitulatie 
van Japan opdook uit de jungle van een 
of ander eilandje in de Stille Zuidzee 
en die niet wist en ook eerst niet wilde 
geloven dat de oorlog allang was afge
lopen. Wanneer je zo een bericht leest 
dan denk je toch: "Hoe is het moge
lijk". Ook een bericht dat er ergens op 
een zolder een authentieke tekening of 
ets van bijv. Rembrandt is ontdekt valt 
in deze categorie. U moet zich mijn 
verbazing voorstellen toen ik een tele
foontje kreeg met het verzoek toch snel 
eens te komen kijken naar een doos die 
uit een archief te voorschijn was geko
men en die een flink aantal Indonesi

uit een serie van 21 stuks nl. de Rp. 1,
Soekarno van 1966 {KPI 528  Z.bl. 
533). Een in de drukkerij afgekeurd 
pak vellen wegens een iets verkeerde 
geplaatste horizontale perforatie, ech
ter zo gering afwijkend dat uitsluitend 
slecht gecentreerde zegels ontstonden 
die volkomen oninteressant en geen 
cent waard waren. 
Maar nu komt het miraculeuze! Onder 
in de doos trof men vellen aan waar 
veel grotere afwijkingen in voorkwa
men, 30 jaar onopgemerkt omdat het 
er maar weinig waren. Er kwam een 
schat aan interessant materiaal te voor
schijn met als absoluut hoogtepunt 
+ 400 stuks "ongetande" exemplaren in 
perfecte kwaliteit. Daarnaast nog enke
le vellen met gedeeltelijk ongetande ze
gels, grove misperforaties, ontbreken
de zwarte druk (dus zonder waardeaan
duiding / etc. etc.) 
Van deze grote serie frankeerzegels van 
21 stuks was al tientallen jaren slechts 
één waarde ongetand bekend nl. de Rp 
5, (KPI 528 B  Z.bl. 533 B). En nu is 
er dus een tweede "ongetande" opge
doken. Ik meldde deze ontdekking bij 
de redactie van de Prangko en er was 
nog net gelegenheid om deze Rp. 1,
ongetand in de nieuwe catalogus op te 
nemen onder nr. 523 B, met als note
ring Rp. 75.000,. Als het een Neder
landse zegel geweest zou zijn uit 1966, 
dan zou de cataloguswaarde duizend 
gulden of meer geweest zijn! 
Nu is het onder catalogussamenstellers 
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sehe postzegels bleek te bevatten, gro
tendeels in vellen en veldelen. Het is 
belangrijk te weten dat Pos Indonesia 
gedurende de jaren zestig de onver
kochte restanten van veel series die in 
grote oplage gedrukt werden, als kilo
goed verkocht naar Nederland. (De 
laatste zegels die hier zo massaal naar 
toe kwamen waren de twee zegels van 
1111969 ter gelegenheid van de Ie 
vlucht EngelandlndonesiëAustralië in 
1919 (KPI 655/6  Z.bl. 666/7). 
Deze bewuste doos was in zo een partij 
terecht gekomen en niemand nam ge
durende dertig jaar de moeite om de 
inhoud eens wat nauwgezetter te bekij
ken. Waarom niet? Wel, het leek een 
pak vellen van één en hetzelfde zegel te 
zijn en dat dan ook nog van een zegel 

usance om in een soortgelijk geval bij 
een eerste vermelding een zeer gema
tigde prijs te noteren. Dit omdat ze al 
wilen wachten of er nog meer exempla
ren op de markt komen. Blijkt dat ge
durende een jaar niet het geval dan 
gaat de prijs fors omhoog. Een goed 
voorbeeld is het Rp. 30, zegel 
100 jaar spoorwegen in Indonesië  on
getand (KPI 603A) dat vorig jaar zijn 
catalogusprimeur beleefde en ook 
Rp. 75.000 noteerde en nu één jaar later 
reeds 100% hoger is gewaardeerd 
nl. Rp. 150.000,. Van het Soekarno 
zegel trof ik naast de ongetande versie 
ook vellen aan zonder zwarte druk, dus 
zonder waardeaanduiding zonnebloem 
nr. 528 A  ƒ 35,- alsmede ditzelfde zegel 
horizontaal ongetand. 

door MATTH. JOSTMEYER 

Men vertrouwde mij de partij toe ter 
verkaveling en ik kon daar de volgende 
zeer UNIEKE aanbiedingen uit samen
stellen. 

Bestelcode 97-10/01 
Rp 1,- ongetand (KPI 523 B -
Z.bl. 528 onget.) Prijs per stuk 
ƒ60 , - . 

Bestelcode 97-10/02 
Idem dito als randstuk ƒ 80,-. ..j»«™. 

en uit de overige afwijkingen: 

Een kleine collectie van 14 exemplaren 
bestaande uit: 

1. een bïok van vier stuks zonder 
waardeaanduiding Z.bl. 528 A 

2. hetzelfde zegel 528A horizontaal 
ongetand met misperforatie 

3. een horizontaal paar - horizontaal 
ongetand 

4. twee verticale paren - horizontaal 
ongetand 

5. vierzijdig ongetand zegel met mis-
perforatie 

6. een verticaal paar - driezijdig on
getand met misperforatie. 

Totaal 14 zegels met een catalogus
waarde van minimaal ƒ 500,- bestel
code 97-10/03 voorslechts ƒ 100,- (± 
ƒ 7 , -per stuk). 

of onder code 97-10/04 hetzelfde lot 
maar dan alles in RANDSTUKKEN 
ƒ 140,-(zeer beperkt aantal). 

N.B. Een kleine afwijking t.o.v de afbeeldin
gen (bijv. een misperforatie) kan voor
komen. 

EEN GOED ADVIES: 
voeg ze op een blanco blad aan uw 
verzameling toe het verrijkt uw col
lectie en maakt die interessanter. 

NOG EEN OPZIENBARENDE ONT
DEKKING is de afwijking die een atten
te Duitse klant constateerde op het 
velletje MS 04 - "Indonesische kunste
naars" dat ik aanbood in het augustus
nummer van dit blad en uiteraard in 

ONWIJS 
Heeft u wet eens zelf in een echte dure auto 
gereden? Zo eentje die minstens ƒ 100.000,-
kost? Hel gros van de autorijders moei /.ich te
vreden stellen met een iets lagere prijsklasse. 
En dat voldoet natuurlijk prima, je bent al 
snel niets ander gewend. 
Tot je plotseling bij toeval even in zo een ech
te "bolide" mag rijden en ja dan is dat toth 
wel iets anders. 
Dan heb je hel gevoel dal je je eigenlijk altijd 
al hebt moeten behelpen. Kent u dat ge
voel,..? 
Het DAVO album van Indonesië is een prima 
album, niet voor niets kiezen de meeste verza
melaars hiervoor. Deels ook door de aantrek
kelijke prijs - nog geen ƒ 500,- maar ja de 
meeste kopers kiezen ook voor b v. Opel-
Toyota-Volkswagen etc. elc. Als u nu eens een 
Daimler of een Mercedes 500 SEL zou kun
nen kopen voor de pnjs van een, laten we zeg
gen, een OPEL KADETü! Ja wat dan? Heeft u 
hel "Leuchtturm" album van Indonesië wel 
eens gezien^ M.i. bestaat er niet mooier en be
ter. Dat mag dan ook wel voor meer dan 
DUIZEND gulden, Alles heeft zijn prijs, ook 
bij albums. 
Natuurlijk was het de firma Leuchtturm niet 
ontgaan dat er op dit ogenblik geen land zo 
in de gunst van de verzamelaars staat als Indo
nesië. Alleen kon hij het niet merken in de 

ipublik Indonesia 
onze nieuwsbrief, tezamen met het 
velletje "Edelstenen" MS 05. 
Een hoogstwaarschijnlijk gering deel 
van de oplage vertoont een dnikfout in 
het rechterzegel Rp. 300,- van de twee
de horizontale rij. De eerste 9 uit 1997 
is rechtsboven geheel open. Deze afwij
king is vergelijkbaar met het Rp. 4.50 
zegel uit de Heldenserie van 1961 KPI 
nr. 320A, waar de lus van het cijfer 9 
korter is {notering Rp. 30.000 tegen
over Rp. 1.000 voor het normale zegel). 
Hoe groot deel van de totale oplage 
van 50.000 stuks deze afwijking ver
toont is nog onbekend. Bij navraag in 
Indonesië bleek geen enkele van mijn 
collega's een exemplaar in zijn voor
raad te kunnen vinden. Zeker is dat di
verse van onze klanten de afwijking ge
leverd kregen. Sommige zelfs 10 stuks. 
Enkele bundels van 100 stuks vertoon
den alle deze afwijking. 
U kunt een exemplaar met de drukfout 
bestellen - Prijs ƒ 15,- - Bestelcode 97-
10/05. Deze fout komt vrijwel zeker 
voor opname in de catalogus in aan
merking. Wat de cat notering dan gaat 
worden is nog totaal onbekend, maar 
voor ƒ 15,- bent u zeker niet bekocht. 
Waneer u de afwijking geleverd kreeg 
dan kunt u alsnog een normaal exem
plaar bestellen - Prijs ƒ 9,50 - Bestel
code 97-09/01, 

De absolute specialist voor Indonesië: 

INTERACTION Implicit 
Matthijs Jostmeyer, 
Nieuwe Prinsengracht 62 
1018 VT Amsterdam, 
tei. 020-6235375 
fax 020-4272993 

vet koop van /ijn albums. Ik probeerde hem 
aan /i]n verstand te brengen tlal de gemiddel
de verzamelaar ƒ i .000- wel wat veel vindt en 
blij is dat hij voor muidei dan de helft /o een 
FATSOENUJKDAVO-atbum kan kopen. 
Maar beter dan ons album bestaat toch niet, 
opperde hij. Ik stelde hem toen voor om een 
éénmalige actie te voeren tegen een absoluut 
waanzinnige prijs. En dat gaat nu dus gebeu
ren. 
INTERACTION mag 100 Leuchtturm albums 
verkopen van Indonesië, compleet van 1949 
t/m 1996, natuurlijk met klcmstroken en te
vens met alle uitgaven die DAVO weigert op 
te nemen zoals o.a. de 7 Jakarta blokjes en ge
lukkig zonder ai die zegels uit de blokken die 
niemand in Indonesië verzamelt 100 albums 
in 2 deien met 2 cassettes, ja u leest het goed 
voor /,598i.-i.nieer dan ƒ 400,- voordeliger. 
Stel u heeft een grote en goede complete ver
zameling van Indonesië, maar de eerste 20 
jaai zit nog op bladen van dat goedkope pa
pier terwijl uw verzameling de laatste jaren 
duizenden guldens meer waard is geworden. 
Dan wordt het echt tijd voor een nieuwe jas. 
Of u bent beginnend Indonesië verzamelaar 
en gebruikt nog msteekboeken, voor beide 
categorieën van verzamelaars is dit een UNIE
KE kans voor slechts f 598,~ f+ porto als we het 
sturen}. 4 

En waarom staat boven dit stukje onwijs? Om
dat ƒ 598,- ONWIJS goedkoop IS. Niet dan? 841 

tq/?^ zceken vfier Ac }nkt)pp YieAertdyiAs 'JyiATe en lihdcyi Adi^rvcc-r (ve A) Afi'^e prtjzeyi/ 



Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 73e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 22 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 73e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
74e velling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraad partijen voor 
onze veilingen In 1998. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

20nov. van 13.0018.00 
21 nov. van 13.0021.00 
22 nov. van 08.0012.00 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

Onze volgende vellingen zullen worden gehouden medio 
februari, mei, september en november 1998. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere Inlichtingen: tel. 0582122096 

fax. 0582129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 

alles! 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BKOIdenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 

KIENHORST 
?eigerstraat 9 

4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076  5200105 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad ki lowaar en 

modeltreinen 

lp 'I , '■ lienliorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Nummering volgens Yvert et Tellier 

Frankrll 
posttris 
119 
120 
121 
143 
145 
147 
161 
162/69 
183/86 
206 
207 
208 
210/15 
229/32 
240 
246/48 
249/51 
2521 
252 >" 
253/65 
256 
264/65 
266/68 
275/77 
287 
294 
296/97 
299/00 
303 
307/08 
310 
313 
316/17 
318/19 
320/21 
330/33 
348/51 
354/55 
379 
388/94 
398 
476/93 
526/37 
553/64 

27,50 
1 7 5 

49,50 
32,50 
71,50 
49,50 
3 5 , 

2 7 5 , 

77,50 
32,50 

1 6 5 , 

247,50 
36,50 

2 6 5 , 

82,50 
3 0 , 

1 0 0 , 

142,50 
1 5 5 , 

115,

9 0 , 

32,50 
155,

2 8 5 , 

1 1 0 , 

77,50 
126,50 
1 0 5 , 

27,50 
8 5 , 

2 5 , 

2 5 , 

3 5 , 

22,50 
490, 

38,50 
2 2 5 , 

2 1 5 , 

26,50 
87,50 

1 1 0 , 

51,50 
28,50 
36,50 

490 A 
841 
867/72 
891/96 
93035 
945/50 
960/65 
989/94 

1 0 0 , 

4 5 , 

6 0 , 

46,50 
38,50 
49,50 
63,50 

1 2 0 , 

LPpostlris 
1/2 
3/6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16/19 
20 
21/22 
23 
24/27 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
35/37 
38/41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

4 9 5 , 

5 0 , 

24,75 
3,25 

11,50 
2 5 , 

3 5 , 

27,50 
82,50 

9 3 5 , 

12,50 
46.50 
6 , 
1.25 

82,50 
7,25 

87,50 
2,75 

11,50 
1 0 0 , 

6 , 
93,50 
19,25 
1,— 
1.25 
7,75 
1 , 
2,25 
4,25 
5,75 
1,— 
1 , 
1 , 
1,75 
1 , 
2,25 
5 , 

56 
57 
58 
59 
60 

0,75 
6 , 
7,25 

1 0 , 

32,50 
Bloks posttris 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Gamets 
1057 
1084 
2002 
2006 
2008 
2009 
2012 
2013 
2014 
2016 
2017 
2018 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 

2 2 0 , 

7,75 
19.25 
12,25 
4 . 

17,50 
4 , 
4.— 

16,50 
7.75 
7.75 

3.25 
7,75 

93,50 
4 5 . 

27,50 
3 5 , 

1 0 , 

5 , 

4 , 
4,50 
4,50 
5,
6,/5 
7,75 
7,75 
5,50 
5,50 
6 , 
6 , 
6 , 
6 , 
6 , 

11,50 
1 0 , 

1 0 . 

1 0 , 

1 0 , 

1 0 , 

2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3500 
3501 
3502 
3503 
3504 
3505 
3506 

1 0 , 

11,50 
1 0 , 

1 0 , 

1 0 . 

4 0 . 

5.50 
11,50 
10,50 
4,25 
5,25 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 

1 0 , 

7,25 
9,75 
6 , 
6,50 
6 , 
6,50 
5,50 

FM posttris 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 

1 1 5 , 

115,

73,60 
49,50 
6,
4 , 
0,60 
0,75 
1,50 
0,50 
0,50 

Preoblilérés 
29 
30 
47 
49 
50 
62 
67 
68 
70 
71 

5 0 0 , 

160 , 

1 6 0 , 

14,25 
5 0 , 

82,50 
27,50 

165 , 

8,75 
19,50 

76 
83 
94/04 
106/08 
119/22 
123/29 
130/33 
134/37 
138/45 
146/49 
150/53 
154/57 
158/61 
162/65 
166/69 
170/73 
174/77 
178/81 
182/85 
186/89 
190/93 
194/97 
198/01 
202/05 
206/09 
210/12 
224/27 
Dienst 
16 
17/21 
2206 
27/35 
36/38 
39/42 
43/45 
46/48 
49 
50/52 
53/55 
56/57 
58/59 
60/62 
63/64 
65/67 
68/69 
70 

1 2 , 

3 0 , 

12,50 
82,50 
41,25 
11,50 
5,50 
8,25 

16,50 
5,50 
7,75 
4,— 
2,75 
2,75 
2,50 
2,75 
2,75 
3 , 
3,25 
5,50 
5,50 
6.50 
6,50 
6.50 
6.50 
4 . 
5 , 

1,50 
3,25 
5,50 

16,50 
2,50 
7,25 
7,75 

10,50 
5,50 
4 , 
5 , 
1,25 
1,25 
2 , 
1,25 
2,
1,25 
1,— 

71/72 
73/74 
75/76 
77/78 
79/81 
82/84 
85/87 
88/90 
91/92 
93/95 
96/97 
98/99 
100/01 
102/03 
104/05 
106/07 
110/13 
Port 
2 
6 
10 
11 
12 
13 
15 
30 
31 
32 
35 
36 
40 
43/48 
49/50 
51/54 
53 
54 
55/62 
63/65 
57/77 
90/94 
95/02 
103/08 
109/12 

1,75 
2 , 

2 . 

2.— 
2.75 
3,25 
3.75 
9.25 
3,25 
4.50 
3,25 
3,25 
5 , 

1,50 
2,75 
2,25 
4,75 

17,50 
1 6 5 , 

1,75 
19,25 
19,25 
38,50 
77,50 
3 5 , 

7.75 
8,25 

16,50 
14.50 
13.50 

460,— 
32,50 
63.25 
23,50 
23.50 

375, 

1 8 5 , 

16,50 
68.75 

1,75 
3 , 

3.25 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 0302618720 
Fax 0302618720 

30 N.V.P.H. 
POSTZE6ELHANDELAREN 

(vakhandei filatelie) 
heten u van harte welkom op de GROTE 

DAG VAN DE 
POSTZEGEL 1997 

In ROTTERDAMCENTRUM 

WORLD TRADE CENTRUM 
COOLSINGEL  ROTTERDAM 

Vriidas: 10 oktober van: 10.00 18.00 uur 
Zaterdas: 11 oktober van: 10.00 18.00 uur 

^ ĵEondas: 12 oktober van: 10.00 16.00 uur 

Een bezoek aldaar loont voor de 
^lerzamefaar, daar waar alle 
^^eciaiisaties 

verkrijsbaar 
xi jn 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENU\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 92 
15 november 1997, 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te NijverdaL 

Kijkdagen op vrijdag 14 november van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur11.30 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. 93, te houden op 17 januari 1998. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
I/V. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

NEDERLAND Ie emissie 
zeer uitgebreid voorradig 
op plaatnummers, 
kleuren en stempels. 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt 
vrijwel compleet lever

baar, ook grote voorraad 
postfrisse zegels. 

NEDERLAND 
PUNTSTEMPELS 
uitgebreide voorraad met 
vele betere en lastige 
stempels. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Verzamel postzege ls  verzamel klassieke zegels. 

Winkel geopend: dinsdag, donderdag en 
zaterdag van 9.0017.00 uur. 

Geen koopavond. 
Parkeerruimte aanwezig. 
Girorekeningnummer 3169 710 
Bankrekeningnummer 31 06 80 581 
Rabobank Loosdrecht 

WIJ ZIJN GESLOTEN 
VAN 17 T/M 22 
OKTOBER A.S. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
R« I f A M n C M U C I I l f C I D I f 
■¥■■ yf\n 
* inkoop  verko 
* bemiddeling b 
* beleggingsac 

Winkei Langest 
1211GWHilver! 

i^En nbwvck D.v. 
op  taxatie 
ij aan en verkoop via veilingen 
vlezen 

aat 59c Telefoon 0356212931 
ium b.g.g. 0355821927 



In deze rubriek vindt u reacties en vragen van lezers. Stuur uw brief(kaart| naar 'Philatelie', Klipper 2,1276 BP Huizen, zend een telefax (035-
5240926) of stuur een E-moiltje {phihtelie@tip nj) Sluit geen originelen, maar goede (kleuren)kopieen bij. De redactie bepaalt of uw vraag of 
reoctie geplootst wordt Houdt uw tekst kort en snijd bij voorkeur actuele onderwerpen aan. Er is veel oonbod voor deze rubriek. Het kan dus ge
ruime tijd duren voor uw brief wordt opgenomen 
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ONVERKLAARBAAR 
BRIEFTRAJECT 
Ik heb een brief in mijn 
bezit ciie ik niet kan 
thuisbrengen. De voorzij
de is gefrankeercd met 
een Zweedse zegel (ont
waard op 18 mei 1940 
te Wasa). Verder zijn er 
twee portzegels van Ma
rokko van respectievelijk 
1 franc en 10 centimes te 
zien. Ook is er een met 
paarse inkt aangebracht 
rond censuurstempel te 
zien, alsmede een klein 
gedeelte van een Egypti
sche censuurstrook. Dan 
is er nog de portaandui-
ding 7met in potlood 10 
5/8. 
Op de achterzijde zien 
we behalve de Egypti
sche censuurstrook ook 
een Duits censuurstem
pel. 
Is er een lezer die mij het 
traject kan verklaren dat 
deze brief afgelegd 

~̂ heeft? 
^ A . v a n der Kuijp 
" Rotterdam 

GAVE KRASZEGELS? 
DAT KAN! 
De brief die de heer 
C.J.T. Lindgreen uit 
Hoofddorp in 'Lezers-
post' heeft laten opne
men (Kraszegels moefen 
opkrassen) bevat de vol
gende passage: 'Door 
dat krassen wordt een fi-
latelistische doodzonde 
bedreven: er ontstaan 
beschadigde postzegels!' 
Ik heb een tip voor de 

Tien om täver rannen: 

heer Lindgreen. Als u 
een kraszegel of het ge
hele velletje ruim in was
benzine spoelt en de ze
gels) daarbij met een 
zacht penseeltje borstelt, 
verdwijnt de zilveren top
laag als sneeuw voor de 
zon. Daarna moeten de 
zegels een half uurtje ge-
lucnt worden, zodat de 
wasbenzine geheel ver
dampt. Resultaat: een 
puntgaaf velletje zónder 
kraslaag! 
P. Baicker 
Koudekerk a / d Rijn 

APERTE ONZIN OVER 
WALVISVANGST 
'Postzegels verzamelen 
leerzaam? Nou en of!' 
Zo begint een bericht in 
het juli/augustus num
mer van 'Pfiilatelie' over 
de Hollandse walvis
vangst bij Groenland. 
Daar ben ik het volledig 
mee eens. Tenzij er door 
postadministraties aperte 
onzin wordt uitge
kraamd, zoals in het 
persbericht van Kalaallit 
Alakkeriviat, waarop u -
zo begrijp ik - uw bericht 
hebt gebaseerd. 
In het midden van de ze
ventiende eeuw was er in 
de wateren rond Groen
land nauwelijks sprake 
van walvisvaart. In Hol
land noemde men het 

wel de Groenlandse wal
visvangst, maar die vond 
overwegend plaats rond 
Spitsbergen (en Jan May
en); daarvan dacht men 
aanvankelijk dat het een 
deel van Groenland was. 
Pas vanaf 1720 trokken 
de Hollandse walvisvaar-
ders naar Groenland. 
Daar waren toen nog 
voldoende Groenlandse 
walvissen en Noordka
pers te vangen. Rond 
Spitsbergen en aan de 
rand van het pakijs wa
ren ze door vooral de 
Hollanders en in mindere 
mate de Engelsen en De
nen in de voorjgaande 
eeuw bijna gerieel uitge
roeid. 
Noren verschenen pas 
aan het eind van de vori
ge eeuw op het interna
tionale walvisvaartto-
neel. Noch bij Spitsber
gen, noch bij Groenland 
hebben zij ooit deelge
nomen aan de walvis
vaart. 
Dat circa tienduizend 
vissers (bedoeld wordt 
walvisvaarders, de term 
vissers wordt niet ge
bruikt) duizend walvissen 
per jaar vinqen is onjuist: 
in de periode 1661-
1800 vingen gemiddeld 
6.300 mannen jaarlijks 
ongeveer 560 walvissen. 
'Profijtelijke handel voor 
de Hollanders' staat er 
bij de illustratie, die vol
gens de tekst vier grote 
walvissen laat zien. 
Tweemaal fout. Allereerst 
zijn het drie grote vinvis-
sen (respectievelijk 25, 
21 en 15 meter lang) en 
een kleine narwal (4.5 
meter). Ten tweede: vin-
vissen zijn tot in de twee
de helft van de vorige 
eeuw nooit bij Groen
land bejaagd. Ze zwom
men eenvoudig te snel 
voor de trage zeilsche
pen. 

Mochten er in de toe
komst meer PTT's zijn die 
teksten over de walvis
vaart of over walvisachti-
gen leveren dan ben ik 
graag bereid die te con
troleren op de juistheid 
van cijfers en andere ge
gevens. 
Rob D i jksman 
Hulsberg 

ZWITSERSE ZEGEL: GEEN 
FRANCO MAAR FRANCO? 
Al sinds jaren heb ik in 
mijn verzameling Zwit
serland een zegel (Zum-
stein-nummer 60Ac) die 

IT^^^jT 
rP'^^^ 

1^ 
^É 

aSJ..'71 
r̂ i 

aan de rechterzijde de 
inscriptie PRANCO (in 
plaats van FRANCO) 
draagt. Ik zou graag wil
len weten of er meer ver
zamelaars zijn die over 
een zegel met deze af
wijking beschikken. 
M e v r . E. d e V r e e d e -
Franssen 
Delft 

ONBEKEND STEMPEL: 
' S ' I N GROTE CIRKEL 
Tussen een aantal brief
kaarten uit het bezette 
België (1914-1918) 
naar Nederland trof ik 
een exemplaar aan met 
een extra stempel in de 
vorm van een grote S in 
een cirkel (zie illustratie). 
Weet een van de lezers 
van 'Philatelie' misschien 
wat dit stempel betekent? 
M r . A . v a n der Flier 
Den Haag 

sneeow- of ijskristallen. 
De ontwerper stelde uit 
twaalf stedennamen 
[Ljouwert komt tweemaal 
voor) drie achtstralige 
kristallen samen. Hij had 
van die twaalf namen 

geen drie, maar vier kris
tallen moeten maken, 
want de natuur maakt 
namelijk altijd zesstralige 
kristallen, en geen acht
stralige! 
R.J. v a n der Spoel 
Dordrecht 

DUBBELRINGSTEMPEL: 
EEN NIEUW RECORD! 
In een kaveltje zegels dat 
ik onlangs op een Ameri
kaanse veiling kocht, 

PQ%% 

ELFSTEDENTOCHTZEGEL: 
TOCH EEN FOUT! 
Al enkele malen werd in 
'Philatelie' geschreven 
over de 'foute' elfsteden
tochtzegel van januari 
1997. De gang van za
ken is vermakelijk: eerst 
een fout als aprilmop 
(dus geen fout), later de 
ontdekking van de 'spel
fout' Drylts (ook al geen 
fout). 
Nu heb ik de elfsteden
tochtzegel nog eens 
goed bekeken. En wat 
zag ik? Tóch een fout! 
Bekijk de drie figuurtjes 
boven de schaatser maar 
eens. Volgens de ontwer
per en PTT Post zijn dat 

deed ik een opmerkelijke 
vondst. 
In de fraaie serie artike
len over de dubbelring-
stempels die enkele jaren 
geleden in uw blad werd 
gepubliceerd, werd als 
ae vrcsegste datum voor 
Maassluis 1 maart 1894 
gegeven. In mijn partiitje 
trof ik echter een zegel 
aan met een dubbef-
ringstempel Maassluis 
dat de datum 2Q februari 
/894 laat zien! 
Prof dr G . Kootstra 
Maastricht 
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met o.a. - Vele middelgrote nalatenschappen (1.000-5.000 gId). 
- Azië o.a. prachtige collectie Maleisische staten, 

zeldzame voorlopers. 
Volksrepubliek China enz. 

- Eerste Emissie Nederland in prachtige kwaliteit. 
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DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN 
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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!! 

rthur'Ryan ^ Co 
R I C H M O N D •y(DEPT E) OF RICHMOND 

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



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-4335500 (privé 053^321317) Fax 053^341094 

If E l LI 11 U I " w staat gepland op vrijdag/zaterdag 14/15 november a.S. in de bovenzalen van 
congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 
(Informatie over tijden zie onze catalogs.). 

De veiling bevat ruim 6500 kavels, verkaveling gericht op de verzamelaar doch ook 
grotere partijen, voorraden en collecties geschikt voor de handel. 
Indeling veiling globaal als volgt: 

Ie zitting: betere zegels, series en poststukken BUITENLAND. Aanbod van vrijwel alle Europese landen 
met uitgebreid BELGIË, DENEMARKEN, FRANKRIJK, ZWEDEN en 
ZWITSERLAND en ook buiten Europa w.o. ENGELSE KOLONIËN 
en o.a. ISRAËL Yv. 7/9 gestempeld full tab. 
Tevens kleine partijtjes met betere zegels en poststukken. 

2e zitting: betere zegels en series Nederland met veel gespecialiseerd materiaal w. o. emissie 1852 geplaat 
en stempelmateriaal. Veel betere postfrisse, ongestempelde en gestempelde series. 
Ca. 100 kavels portzegels gestempeld en gespecialiseerd op tanding, type en plaatfouten. 
O.G. een ruim aanbod betere zegels w.o. Ned.-Indië 1 OF gestempeld, en poststukken. 

3e zitting: partijtjes betere zegels en poststukken. O. G., partijtjes betere zegels Nederland, 
albums en dozen poststukken Nederland en overige landen. 
Buitenland collecties enz. in omslagen, aanbod van vrijwel alle Europese landen en veel 
overzee. 
Munten. 

4e zitting: collecties in albums (ca. 450 kavels!) van alle landen inclusief veel Nederland met 
O.G., kavels van enkele honderden tot duizenden guldens. 
Nederland: collecties in omslagen. 
Insteekboeken: ca. 600 kavels. 
DOZEN: een enorm aanbod, zowel wat betreft aantal als waarde! 

5e zitting: vrijdag 21 november: Nederland: postgesckiedenis met zeldzame frankeringen, tarieven 
enz. incl. veel PORT en deels gespecialiseerd op herkomstland en tarief. 
Materiaal grotendeels afkomstig uit de collectie van de heer E. Haak te Beesterzwaag. 
(zie ook de partijen-kavels postgesckiedenis op zaterdagochtend 15 november). 

INTERESSE IN DE CATALOGUS? Op aanvraag (telefoontje, fax of brief/kaart is voldoende) ontvangt 
u vrijblijvend een exemplaar (verzending eind oktober). 
Alle kavels zijn nauwkeurig beschreven; van doorslaggevend belang voor de schriftelijke bieder. Op kantoor en 
in Apeldoorn uitgebreide bezichtigingsmogelijkheden tijdens de kijkdagen. 

DE O.P.V., MEER DAN 26 JAAR EEN BEGRIP IN Fl LATE LISTISCH NEDERLAND 



FRATSTKPOST "AlVIBACHT F R A N K P O S T " O I L Z E " 
V E E R S E D I J K 59  3341 LL H.I. A M B A C H T ALPHENSEBAAN 35  5126 P R G I L Z E 

(Geopend: dinsdag t/m vrijdag: 10.0017.00 uur, zaterdag 10.0015.30 uur, buiten deze tijden volgens afspraak) 

SPECIALE BESIEUIJNi TEL 01Ó1453755 OF PER FAX 01Ó1453468 

OROOTFORMAATKILOWAAR 
Alle hieronder genoemde kilowaar bevat goede kwaliteit grootformaatzegels. Zoveel mogelijk 

aangevuld tot het nieuwste materiaal dat beschikbaar is. Hoe nieuw, dat verschilt per land. 
Informeert u vrijblijvend of kom eens bij ons langs. 

LAND 

AFRIKA (algemeen) 
ARAB. GEBIEDEN 
AUSTRALIË 
AZIË 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELGIË 
BERMUDA 
BHUTAN 
BOTSWANA 
CANADA 
CARAIB. GEBIEDEN 
DDR 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
"GREETINGS" 
ENGELSE GEBIEDEN 
FAROËR 
FUI 
FINLAND 
FRANKRUK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
HONGARUE 
IERLAND 
INDIA 
INDONESIË 
IRAN 
JAPAN 
JEMEN 
KANAALEILANDEN 
LUXEMBURG 

10 
gram: 

17,50 
3 0 , 

15,— 
20,— 
40,— 
40,— 
3 0 , 

17,50 
27,50 
27,50 
20,— 
22,50 
3 0 , 

2 5 , 

1 1 
1 5 , 

1 0 , 

20,— 
2 0 , 

135,— 
3 5 , 

16,— 
45 — 

• 47,50 
27,50 

150,— 
17,50 
2 0 , 

27,50 
2 0 , 

3 0 , 

22,50 
3 5 , 

22,50 
27,50 

250 
gram: 

42,50 
7 0 , 

3 5 , 

47,50 
92,50 
92,50 
7 0 , 

42,50 
67,50 
67,50 
47,40 
50,— 
7 0 , 

6 0 , 

25,— 
35,— 
22,50 
42,50 
42,50 

325,— 
8 0 , 

37,50 
105,— 
1 1 5 , 

65,— 
360,— 

40,— 
42,50 
6 5 , 

45,— 
70,— 
50,— 
85,— 
50,— 
62,50 

500 
gram: 

80,— 
135,— 
6 5 , 

9 0 , 

180,— 
180,— 
1 3 5 , 

8 0 , 

1 3 0 , 

130,— 
90,— 
95,— 

135,— 
1 1 5 , 

47,50 
6 5 , 

4 0 , 

8 0 , 

80,— 
625,— 
155,— 
7 0 , 

200,— 
220,— 
1 2 5 , 

7 0 0 , 

75 — 
80,— 

1 2 5 , 

8 5 , 

135,— 
9 5 , 

165,— 
9 5 , 

120,— 

LAND 

MALAWI 
MALEISIË 
MALTA 
MAURITIUS 
MONGOLIË 
NAMIBIË 
NEDERLAND 
NEDERLAND TOESLAG 
NIEUWZEELAND 
NEPAL 
NOORWEGEN 
OOSTENRUK 
OOSTEUROPA 
PAPUA NW. GUINEA 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
SINGAPORE 
SKANDINAVIË "A" 
SKANDINAVIË "B" 
SPANJE 
TSJECHOSLOWAKUE 
TURKUE 
USA 
VER. NATIES 
WERELD "A" 
WERELD "B" 
WESTEUROPA "A" 
WESTEUROPA "B" 
USLAND 
ZUIDAFRIKA 
ZUIDWESTAFRIKA 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND TOESLAG 

10 
gram: 

3 0 , 

17,50 
20,— 
3 5 , 

2 0 , 

3 0 , 

1 0 , 

35,— 
22,50 
30,— 
20,— 
30,— 
20,— 
7S,— 
16,— 
2 0 , 

20,— 
20,— 
17,50 
40,— 
20,— 
1 4 , 

3 5 , 

17,50 
5 0 , 

1 5 , 

40,— 
15,— 
40,— 
7 0 , 

1 6 , 

3 5 , 

1 6 , 

2 0 , 

4 0 , 

250 
gram: 

72,50 
42,50 
47,50 
80,— 
47,50 
72,50 
22,50 
80,— 
SS,— 
72,50 
47,50 
72,50 
47,50 

1 7 5 , 

37,50 
47,50 
47,50 
47,50 
42,50 
9 5 , 

47,50 
32,50 
85,— 
42,50 

1 1 0 , 

3 5 , 

95,— 
3 5 , 

9 5 , 

165,

3 5 , 

85,— 
35,— 
47,50 
8 5 , 

500 
gram: 

1 4 5 , 

8 0 , 

9 0 , 

155,— 
9 0 , 

140,— 
40,— 

150,— 
100,— 
140,— 
9 0 , 

140,— 
9 0 , 

340,— 
70,— 
90,— 
9 0 , 

9 0 , 

80,— 
180,— 
90,— 
60,— 

165,— 
80,— 

200,— 
6 5 , 

180,— 
6 5 , 

180,— 
325 , 

6 5 , 

165,— 
65,— 
90,— 

1 6 5 , 

9 KILOMIS5IEBAALTJES 
Speciaal voor FRANKPOST worden haaltjes van 9 kilo afgewogen en verzegeld. 

Wanneer de 20kilobalen u dus iets té groot zijn, dan kunt u nu uw geluk beproeven met baaltjes van 9 kilo!! 
(groot en kleinformaat, "zoals het bij ons binnenkomt") 

f̂ ; 
3. 
4. 
5. 

BELGIË WÊÊHÊÈ 
DUITSLAND ■ ™ ~ ~ 

ENGELAND 
ENGELSE GEBIEDEN 
JAPAN 

500.flH 
4 2 5 ,  " ^ " " 
150,

500,

3 5 0 , ^ g g | 

■ | 6 . 
^ ^ 7 . 

8. 
9. 

NEDERLAND 
SKANDINAVIË 
WERELD 
WESTEUROPA 

I^ZWITSERLANI^^ 

250, 9 
500,

500,

500,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMM 

Vraag ook onze uitgebreide prijslijst met missiekilo's, mixen, pakketten, jaargangen etc. GRATIS aan. 
Algemene leveringsvoorwaarden: Onder rembours of na vooruitbetaling. Giro 48.91.639. Bank: 86.73.00.574 



Gedurende de maand September hebben wij weer vele nieuwe partijen en collecties 
ontvangen. Op de bladzijde hiernaast vind U een selectie hieruit. 

Als U onderstaande informatiebon invult en naar ons opstuurt ontvangt U 
gratis en zonder enige verplichtingen onze laatst uitgegeven partijenlijst. 

Wij raden alle verzamelaars en wederverkopers aan om naar ons 
kantoor in de Zeestraat te komen en zelf een keuze uit 

onze dagelijks wisselende voorraad te maken. 
Zoals gebruikelijk staat bij ons de koffie of iets fris klaar. 

Ons Motto : 'Uw hobby hoeft niet duur te zijn !' 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55, 2518 AA Den Haag 

Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 
Postbank nr : 7331882 ABN/AMRO nr : 61.96.28.057 

Op zaterdagen vrij parkeren ! 

******************************************* INFORMATIEBON ******************************************* 
* Naam : Voorl: * 
* Adres : Postcode/Plaats : 
* Interessegebieden: 

********************************************************************************************************* 
Openingstijden : do/vr 09.00-17.00 u ; za 10.00-15.00 u 

Ingeschreven bij de Kamer v. Koophandel te Den Haag onder nr. 27153111 



POS rZEGEL PARTIJEN CENTRALE 

NR OMSCHRIJVING 
1 Wereld,album,gebruikt 
2 Wereld,insteekb ,vnl gebruikt 
4 Berlijn,insteekb, postfris 
5 Europa,insteekb,vnl postfHs 
6 ItaIie,insteekb,postfiis 
7 MotieftFr. for Hunger,album, 

ongebruikt 
8 Wereld,insteekb,vnl poslfris 
10 Duitse Rijk,album ,ongebruikt 
11 Egypte,2 insteekb,vnl gebruikt 
12 Motief: Vogels,insteekb, 

vnl postfris 
13 Wereld,insteekb,gebruikt 
14 Griekenland,albuni, 

vnl gebruikt 
16 Zweden^bum,gebruikt 
17 Europa,album,vnl postfris 
18 Europa,insteekb,postfr/gebr. 
19 Zwitser!and,insteekb,poslfris 
22 Iran,album .gebruikt 
23 Zwitserland,album, 

vnl ongebruikt 
24 Wereld, 4 insteekb.,gebruikt 
25 Verenigd Europa, 2 albums. 

gebruikt 
26 Oost Europa,albuni, 

vnl gebruikt 
27 Oost Duitsland, 2 albums. 

gebruikt 
28 Portugal,album,ongebr/gebr. 
29 Israel,album ,postfris 
30 Diverse landen,insteekb,postfr. 
31 Vaticaan stad,insteekb. 

vnl postfris 
32 Joego-Slavie,album,viil postfr. 
33 West Europa,album,kaarten 

enFDC's,gebruikt 
34 Motief,insteekb,postfris 
37 Motief: Beroemde personen. 

insteekb,vnl postfris 
38 Joego-Slavie,album, 

vnl gebruikt 
39 Frankrijk,insteekb,gebruikt 
41 Oostenrijk,album,vnl gebruikt 
42 Wereld,insteekb,postfris 
44 Duitsland,insteekb, 

vnl gebruikt 
45 Motief: Schilderijen,album, 

postfris 
48 Zweden,insteekb, 

vnl postfris 
49 Zwitserland,insteekb, 

vnl poslfris 
50 Motief :LT.U.,album. 

vnl postfris 
51 Ierland,insteekb,vnl gebruikt 
52 Diverse landen,insteekb,gebr. 
53 Wereld,insteekboekje, 

vnl postfris 
54 Verenigde Naties,insteekb, 

vnl postfris 

Openingstijd 

PRIJS 
50,= 

150,= 
190,= 
105,= 
90,= 

150,= 
750,= 
900,= 
375,= 

525,= 
60,= 

75,= 
450,= 
375,= 
225,= 
300 = 
375,= 

900,= 
375 = 

900,= 

600,= 

900,= 
525,= 
75,= 
60,= 

90,= 
135,= 

55,= 
75,= 

75,= 

115 = 
75,= 
60,= 

120,= 

90,= 

400,= 

180,= 

240,= 

300,= 
90,= 
90,= 

60,= 

75,= 

NR. OMSCHRIJVING PRUS 
55 EngeIand,Leuchtturm album. 

vnl postfris 150 = 
56 Engeland,Leuchttunn album. 

1902-1966,postfris 675,= 
57 Wereld,Scott album. 

ongebr./gebr. 150,= 
59 Canada,insteekb,vnl postfris 50,= 
60 Anierika,album,vnl postfris 450 = 
61 Europa,2 insteekb. 

postfris/gebruikt 375,= 
62 West Europa,album, 

vnl gebruikt 150,= 
63 Engelse kolonien,album. 

ongebr/gebr. 210,= 
65 Engelse Kolonien,insteekb, 

vnl postfris 105,= 
67 Rusland,insteekb,lokale 

blokken,ongebr,/gebr. 75,= 
69 Maleisië + Pakistan, insteekb. 

ongebr./gebr. 45,= 
71 Europa,album,vnl gebruikt 55,= 
72 Finland,album 1500 = 
73 Motief, 5 albums + 2 insteekb, 

vnl gebruikt 600 = 
74 Engeland en kolonien,insteekb. 

vnl gebruikt 60,= 
75 Wereld,album,vnl gebruikt 150,= 
76 Wereld,album,vnl gebruikt 225,= 
77 Engelse kolonien,album. 

vnl postfris 75,= 
79 Engelse KoIonien,map, 

vnl ongebruikt 30,= 
82 Anierika,precancels,insteekb, 

gebruikt 120,= 
85 Anierika,precancels,insteekb, 

gebruikt 150,= 
91 Albanie,albiun,vnl ongebruikt 375,= 
92 Kanaal Eilanden,Liechtturm alb. 

postfris 490,= 
93 St Kitts-Nevis,insteekb,postfns 265 = 
94 Motief: Kunst,vellenboek, 

postfris 345,= 
99 Australie,insteekb, 

w.b. veel postfris 450,= 
385 Zweden,album 750,= 
386 Australie,insteekb 375,= 
390 Engeland,album 750,= 
392 Amerika(USA)^bum 60,= 
395 Israel,insteekb 55,= 
396 Wereld,insteekb 225,= 
397 Amerika(USA)^bum 565,= 
398 Europa,insteekb 750,= 
399 Amerika(USA),insteekb 55,= 
400 Wereld,insteekb 75,= 
401 Argentinie,album 75,= 
402 Brazilie,album 135,= 
403 USA-precancels,insteekb 90 = 
404 Wereld,album 150,= 
405 Wereld,album 150,= 
406 Monaco,album 225,= 
407 Iran,insteekb 90,= 
408 Engeland,album 900,= 

NR. 
410 
411 
412 
414 
416 
417 
418 
419 
420 
421 

422 
423 
424 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
436 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
457 
459 
460 
461 
462 
463 
464 

465 
466 
467 
470 
471 
472 
473 
484 
485 

491 
493 
494 
495 
497 

en : do/vr: 09.00-17.00u za : 10.00-15.00u Op zaterdagei 

OMSCHRIJVING 
Engeland,album 
£ngeland,insteekb 
Kanaal Eilanden, 2 insteekb 
Malta,insteekb 
Kanaal eilanden,insteekb 
Motief, 3 albums 
Caribe.an,insteekb 
Diverse landen, 2 insteekb 
Motief, 2 albums 
Motief: Rode Kruis, 
2 insteekb 
Engeland, 2 insteekb 
Engeland,insteekb 
Ghana, 2 albums 
Engelse kolonien,album 
Wereld,album 
Motief,album 
Motief,album 
Motief,album 
Motief,album 
Wereld,insteekb 
Wereld,insteekb 
Europese landen,insteekb 
Vaticaan Stad,insteekb 
Europese landen,insteekb 
Wereld,insteekb 
Ierland,insteekb 
Engeland en kolonien,album 
Malta,album 
Monaco,album 
Verenigde Naties,album 
Vaticaan Stad, 2 albums 
Wereld,insteekb,blokken 
Rusland,insteekb 
Zuid Afrika, insteekb 
Engelse gebieden,insteekb 
Verenigd Europa,insteekb 
Franse gebieden,insteekb 
Tsjecho-Slowakije,insteekb 
Nederland, 2 insteekb 
Motief: Sport,album 
Motief: Sport,album 
Franse kolonien,insteekb 
Franse koloniën, 3 albums 
Australië, 2 albums 
Motief: Queen Elisabeth 2, 
2 albums 
Motief: 1981 Wedding,doos 
Motief: 1982 Wmiam,doos 
Algerije,album 
Nederland,album 
Motief: Apollo 1974,album 
Motief: Apollo 1975,album 
Motief: Voctbal,album 
Frankrijk & kolon.,insteekb 
Motief: Nubische monum.. 
insteekb 
Europa,album 
Malta,album 
Engelse kolonien,album 
Israel,album 
Oostenrijk,album 

1 vrij parkeren 

PRIJS 
510,= 
270,= 

1050.= 
900,= 
435,= 

1050,= 
825,= 
240,= 
345,= 

1350,= 
900,= 
510,= 
375,= 

90,= 
40,= 

555,= 
340,= 
300,= 
450,= 
100,= 
40,= 

145,= 
115,= 
90,= 

225,= 
525,= 
565,= 
120,= 
265,= 
115,= 
190,= 
225,= 

30,= 
40,= 
40,= 

450,= 
75,= 

120,= 
240,= 
450,= 
390,= 
790,= 

2250.= 
1725,= 

4200,= 
900.= 

1015,= 
150,= 
225.= 

90.= 
115,= 
45.= 
90,= 

75,= 
30,= 
70,= 

300,= 
40,= 

165,= 



NIEUWE 'GEUZENDAM': 
DIKKER, UITGEBREIDER 
Veel informtw vmrektief wenig geld 

G.A. VAN ALBADA 

Acht jaar na het verschijnen van de vorige editie ligt nu de 

geheel vernieuwde, heriiene en verbeterde Geuzendam's 

Catalogus van de Postwaardestukken van Nederlanden 

Overzeese Rfiksdelen  in de verzamelaarsmond ̂ de 

Geuzendam'  op tafel. Een recensie. 

ren zijn weer vermeld en een 
aantal nieuwe vondsten zijn 
vermeld, zoals de Nederland
se briefkaart 308b, de 'beren
post' en envelop 13b van Ne
derlandsIndië. 

Prijzen 
Wat de prijzen betreft kan ge
zegd worden dat ze in het al

De zesde editie van 'de Geu
zendam' was al langere tijd 
niet meer verkrijgbaar, het
geen voor de belangstelling 
die een verzamelgebied ge
niet geen goede zaak is. Gere
gelde publicaties en het regel
matig laten verschijnen van 
catalogi bevordert volgens mij 
de interesse in een bepaal ge
bied beslist. Gelukkig is er nu 
weer een nieuwe ediüe van 
deze Nederlandse catalogus 
verkrijgbaar. 

Voortvarend 
Nadat de heer Ten Geuzen
dam verleden jaar de rechten 
aan de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken en Post
stempelverzamelaars (Po & 
Po) had overgedaan, heeft 
deze vereniging de vernieu
v«ng met grote voortvarend
heid aangepakt. De catalogus, 
die wel 'de Geuzendam' blijft 
heten, is dan ook geheel her
zien. Door de uitbreidingen 
telt de catalogus nu bijna 120 
pagina's tegenover de 75 pagi
na's van de zesde editie. 
Niet alleen de afbeeldingen 
zijn duidelijker en instructie
ver, er is veel achtergrondin
formatie toegevoegd, er zijn 
verwijzingen naar gespeciali

■ seerde literatuur, de numme
^ ring is in veel gevallen aange
~ past en er zijn negen nieuwe 
" rubrieken geïntroduceerd, zo
^ als de busrechtformulieren 
 (18901919) en de moderne 
o postwaardestukken zoals tele
Ï; comkaarten, enveloppen voor 
2 aangetekende zendingen en 
2 voor waardezendingen, ca
X deaupost en Skypak. In de ru

briek 'Internationale ant

CCn woordcoupons' zijn nu de 
"v\l coupons van Nederland en 

NieuwGuinea compleet geca
talogiseerd, helaas nog zon
der prijzen. De Japanse bezet
ting van NederlandsIndië is 

van de postwaardestukken 
van Nederland 

en Overzeese Rijksdelen 
fmriitl&ihiaU mt/nTMiit 

II ~ ^ ' ^ ^maijmt. 

SRIEFWAART 
/̂ ^Psl 

7e editie 
1997 

De nieuwe 'Geuzendam' is ten opzichte van de vorige editie sterk verbeterd 

nu in een aparte rubriek on
dergebracht. 

Grote verbeteringen 
Verdere grote verbeteringen 
zijn bijvoorbeeld het vermel
den van alle losse vraag en 
antwoorddelen van de ant
woordbriefkaarten, dus niet 
alleen van antwoordbriefkaar
ten tot 1908 zoals in de oude 
editie het geval was. Bijzon
derheden die in oudere cata
logi en literatuur te vinden wa

gemeen hoger zijn geworden. 
Dat is vooral begrijpelijk bij de 
gebruikte antwoordbriefkaar
ten en de zeldzamere stukken 
die in de vorige editie ook al 
hoog genoteerd stonden. Ech
te uitschieters zijn er ook. 
Daarbij kunnen genoemd 
worden antwoordbriefkaart 
266 die van 30 gulden naar 70 
gulden is gegaan, de nieuwe 
telecomkaart van 70 cent die 
10 gulden staat, de eerste 
'proefEMSenvelop' die op 60 

gulden genoteerd staat en een 
aantal stukken van Neder
landsIndië. 
De prijzen zijn, denk ik, netto
prijzen (dat staat niet zo dui
delijk in de inleiding), maar 
als een moderne verhuiskaart 
van 80 cent voor 1 gulden in 
de catalogus staat, zal dat wel 
het geval zijn. De meeste prij
zen zijn in mijn ogen gerecht
vaardigd, een enkele notering 
bij de moderne uitgiften is iets 
te laag, met name de offset
verhuiskaarten van Nederland 
(in de catalogus A6kaarten 
genoemd), waarvan bijvoor
beeld de 50 cent variëteiten 
(46a, b en c) elk voor slechts 2 
gulden genoteerd staan tenvijl 
de jubileumbriefkaart voor 
het Postmuseum van 1979, 
waar je sloten mee kunt dem
pen, op 2.50 gulden staat. 

Veel extra infomiatie 
Is er verder iets op dit prachti
ge werk aan te merken? zult u 
denken. Ja en nee. Echte kri
tiek verdienende zaken kon ik 
niet vinden, of het zou moe
ten zijn het feit dat de hoe
veelheid extra informatie die 
bij bijna elke uitgifte wordt ge
geven, van deze catalogus 
meer een 'Handboek Post
waardestukken' maakt. Soms 
is die informatie wat al té 
breedvoerig beschreven, zoals 
na de briefkaarten 15, 51 en 
216, maar hij kan ook zeer 
nuttig zijn, zoals het stukje 
over de gebruikte crisisbrief
kaarten. Het langere verhaal 
over de zwendelstukken van 
Moquette na envelop 3 van 
NederlandsIndië past naar 
mijn idee beter in een inlei
ding dan tussen de catalogus
nummers. 
Maar dat zijn maar kleinighe
den, want waar krijg je zoveel 
informatie voor de prijs van 
een catalogus? Al met al goe
de redenen om deze geheel 
vernieuwde en frisse zevende 
editie van 'de Geuzendam' 
aan te schaffen. Het hoeft 
geen betoog dat het een 
'must' is voor elke postwaarde
stukkenverzamelaar van Ne
derland. 

Bestellen 
De catalogus kost f 37.50. Hij 
zal verkrijgbaar zijn bij een 
aantal postzegelhandelaren, 
bij de Serviceafdeling van de 
Nederlandse Bond van Filate
listenverenigingen en tijdens 
de bijeenkomsten van Po & 
Po. Bestelling voor toezen
ding kan geschieden door 
overmaking van f42.50 (inclu
sief porto en verpakking) op 
girorekening 3791594 van Pu
blicaties Po & Po te Epe. Ver
geet u alstublieft niet om dui
delijk uw naam en adres te 
vermelden. 



LUCHTPOST-
SAMENSTELLING: J . E . C . M . DEKKER, 
POSTBUS 9 4 , 2 7 7 0 AB BOSKOOP 

Ie KLM LijnvLucht 

2 8 oktober1997 
KLM 
Zoals in het vorige num
mer cl werd gemeld, zal 
de KLM op 28 oktober 
met de B/47-400 gaan 
vliegen van Amsterdam 
naar Sapporo en Na-
qoya. Op de heenreis is 
het vluchtnummer KL869, 
op de terugreis KL870. 
Inmiddels zijn er afbeel
dingen van de twee bij
zondere eerstevlucht-
stempels beschikbaar; 
die beelden v/e hierbij 
af. 

oktober1997 

s: 
< : ; > 
1e KLM LijnvLucht 
Volgend jaar, om precies 
te zijn op 5 april 1998, 
zal de KLM met een DC-
10 van Northwest Airli
nes gaan vliegen van 
Amsterdam naar Seattle 
v.v. De heenvlucht krijgt 

vluchtnummer 
KL635/NW8035, de te
rugvlucht 
KL634/NW8034. 

Air Zimbabwe 
Air Zimbabwe heeft 
plannen om nog dit jaar 
op Amsterdam te gaan 
vliegen. De samensteller 
van deze rubriek heeft 
zoals altijd het geval is 
met nieuwe vlucnten op 
Schiphol aan de desbe
treffende luchtvaartmaat
schappij (in dit geval dus 
Air timbabwe) ge
vraagd of het mogelijk is 
post mee te geven op de 
heen- en terugvlucht. Of 
daar bevestigend op 
wordt gereageerd moet 
worden afgewacht. 

Ballon post 
Op 1 juni 1997 was er 
in Duitsland een vaart-
met de ballon Brita. De 
vertrekplaats was 
Höckendorf. In verband 
met slechte weersomstan
digheden moest al na 
ruim drie kwartier wor
den geland; dat gebeur
de in Pretschendorf. 

Ook in de stadstaat 
Hongkong deed men 
nog even aan ballon
vaarten voordat het ge
bied onder Chinees ge
zag werd gesteld. 

Er waren plannen om op 
6 september een ballon
vaart te organiseren in 

St. Niklaas (België). Als 
de vaart doorgang heeft 
kunnen vinden (de kopij 
voor deze rubriek moest 
op 1 september worden 
ingeleverd) dan is er 
sprake van een jubileum: 
de vaart is dan voor de 
vijftigste maal gemaakt. 

Luftschiffpost 
Op 28 juni 1997 werd in 
Duitsland een vaart ge
maakt met het luchtschip 
Pestalozzi; dit ter gele
genheid van de hon-
derdzestigste geboorte
dag van E.G. Baumgar-
ten en de honderdste 
sterfdag van F.H. Wöl-
fert, beiden luchtvaart
pioniers. 

; * v » ; ^ - ^ , 

JAL/Air France 
De Japanse luchtvaart
maatschappij JAL en zijn 
Franse evenknie Air 
France organiseerden op 
2 juli een gezamenlijke 
vlucht van Nagoya naar 
Parijs. 

NCA 
Ook de luchtvaartmaat
schappij Nippon Cargo 
Airlines (NCA) heeft weer 
een nieuwe bestemming 

gevonden. Op 7 juni 
1997 vloog een Boeing 
747F (KZI 60) van deze 
maatschappij van Osaka 
naar Los Angeles. 

Lufthansa 
Op 16 juni 1997 legde 
Lufthansa voor het eerst 
en in samenwerking met 
Air Canada het traject 
Frankfurt-Halifax af. Er 
werd gevlogen met een 
Boeing 7 6 / . 

Algemeen nieuws 
Op 23 augustus werd op 
het vliegveld van Berlin-
Schönefeld de zeventig
ste verjaardag van de In
ternationale Aero-Phila-
telisten Club met een bij
zonder stempel herdacht. 

Op 20 september werd 
de viering nog eens dun

netjes overgedaan op het 
vliegveld van 
Leipzig/Halle. 

c.crtXEuo/r^'. 

Vliegtuigbouwer Airbus 
heeft een nieuw trans
portvliegtuig op de markt 
Gebracht: de Beluga 

witte dolfijn'). Het eer
ste 'bezoek' van dit don-
derkopjesachtige toestel 
aan het vliegveld van 
Dresden werd met een 
bijzonder stempel her
dacht. 

Een opmerkelijke verschijning op elke luchthaven: de Airbus Beluga, 
een witte 'dolf i jn' meteen gigantische laodcapaciteit 

^ ^ ^ ^ 

Gelegenheids-
stempels 

2 6 - 2 8 september: 
Arnhem: stempel t.g.v. 
Globe-Post 100. 

..'^v:'''">. 

' tst\ 

7 ok tober : 
Den Haag: eerstedag-
stempel babyzegels. 

1 0 - 1 2 oktober : 
Almelo (11 en 12), As
sen (11), Rotterdam (10, 
11 en 12)enSittard(ll 
en 12): stempel t.g.v. de 
Dag van de Postzegel 
1997 (zelfde stempel in 
alle plaatsen: 'Sittard'; 
zie 'Philatelie' van 
juli/augustus, pag. 537). 

Natjo' ica^« OaqlO 

IV v a n * . . 

* S8lO"12 Z 
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1 0 - 1 2 oktober : 
Rotterdam: stempel t.g.v. 
de Ie Liechtensteinsalon. 
11 oktober : 
Rotterdam: stempel t.g.v. 

.c!̂ '̂  
^»3 r 

^ 

lO '^..OsSK^ ft' ? 

^ 

de 36e Dag van de 
Aerofilatelie. 

Stempelv loggen 

14 t / m 1 9 en 2 1 
september: 
Amsterdam, Den Bosch, 
Den Haag, Rotterdam, 
Utrechten Zwolle: bij
zondere stempelvlag met 
de tekst 'Alzheimer Ne
derland 12'/2 jaar - 21 
september Wereld Alz-
heimerdag'. 

RUIM DERTIG JAAR BESTUURSWERK 
VOOR HOLLANDIA BELOOND MET SPELD 

Een beloning voor meer don dertiq jaar bestuurswerk: de heer G.C. 
van Balen Blanken (voorzitter Hollandia, rechts) speldt de heer P.A. 
van Dongen de zilveren Bondsspeld op Foto: G. 

Tijdens een eind juni ge
houden diner is aan de 
heer P.A. van Dongen de 
zilveren Bondsspeld uit
gereikt. De heer Van 
Dongen is dit jaar zestig 
jaar l id van Hollandia en 
neeft bovendien al meer 

dan dertig jaar bestuurs
werk voor deze Amster
damse vereniging ver
richt. 
De onderscheiding werd 
opgespeld door Hollan-
aiia-voorzitter de heer 
G.C. van Balen Blanken. 



POSTIAIAARDE
STUKKEiy SAMENSTELLING: A. BOSMAN, POSTBUS 6 9 9 4 , 6503 GL NIJMEGEN 

EN DRS. J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1 0 6 5 , 6801 BB ARNHEM 

I^IEUWE UITGIFTEN 
Aland 
De Alandeilandenqroep 

^  die tot Finland behoort, 
s: maar een beperkte vorm 

van zelfbestuur heeft 
bracht tot op heden twee 
briefkaarten uit (in 1988 
en 1990), alsmede een 

^ luchtpostblad (1996). 
Op 9 oktober verschijnt 
de derde briefkaart. 
Deze kaart heeft de aan
duiding 'Port Betaald', 
kost 5 mark en kan ver
zonden worden per 
luchtpost [Priority Air 
Mail). De illustratie links 
op de briefkaart en het 
zegelbeeld tonen een 
zwaan [Cygnus oioi). 

Duitsland 
Een envelop (beroemde 
vrouwen, 100 p.) en een 
briefkaart (idem, 80 p.) 
met bedrukking ter gele

Brücke (aanduiding 
6 / 9 7 58 500) en Hanau 
 Blick auf die Innenstadt 
(7 /97 58 500). 

Een briefkaart met toe
slag werd uitgegeven in 
verband met de oijeen
komst van de jeugdige 
Duitse filatelisten. De 
kaart toont het embleem 
van deze jeugdfilatelisten 
en dat van Pnilalia. Deze 
internationale beurs voor 
postzegels, munten, tele
foonkaarten, e.d. is in 
april in Keulen gehouden. 

Het portret van Wilhelm 
Hauff (18021827), als
mede een sprookjessce
ne uit de Geschichte vom 
kleinen Muck met het slot 
Liechtenstein op de ach
tergrond, zijn afgebeeld 
op een briefkaart die is 
uitgegeven ter gelegen

tuur. Landschappen, die
ren, bloemen en planten 
worden afgebeeld op dit 
fraai uitgevoerde post
waardestuk. De waarde
indruk bestaat uit het cij
fer 1 met daarnaast de 
tekst Great Britain Posta
ge Paid. 

Oostenrijk 
Twee buitenlandbrief
kaarten zijn door middel 
van een extra zegelin
druk opgewaardeerd 
van 6 naar 7 s. Het gaat 
om de kaarten Slot Lan
deck (1996) en Slot 
Hellbrunn (1997). Bijge
drukt is een zegelbeeld 
dat veertig jaar geleden 
voor het eerst als postze
gel verscheen: de basi
liek in Mariazell (1 s. 
donkerbruin, Michel
nummer 1035). De kaar
ten zijn bovendien voor

T H e NATURE Of 

SCOTLAND 
d o « la (Jo l 

(ir " ^ SfU ̂  Pös! OSkx 

«fa» 

genheid van de tentoon
stelling lympurga 97 
(van 20 tot en met 22 
juni 1997 gehouden in 
Limburq/Lahn) staan af
qebeeld in het postzegel
blad Deutsche Briefmar

kenZeitung nummer 
12/97. Van dit soort 
postwaardestukken, 
Ganzsachen aufprivat

 bestellung, verschijnen er 
^ in Duitsland ontzettend 
~ veel. Deutsche Post is 
" hierbij alleen verant
" woordelijk voor de 
■ zegelindruk. 
o 
\^ officiële briefkaarten 
2 worden uiteraard ook 
2 uitgebracht: een brief
ï kaart Für den Sport met 

— ^ als zegelbeeld een Fun
C M Sporfzegel (80 H40 p.) 
Uwfc kwam uit op 8 april en in 

de reeks geïllustreerde 
briefkaarten (80 p.) ver
schenen in april Solingen 
 100 Jahre Müngstener 

heid van de nationale 
postzegeltentoonstelling 
die van 711 mei in Stutt
gart werd gehouden. 

GrootBrittannië 
Gedrukt door McCorquo
dale Envelopes Ltd is dit 
jaar opnieuw een aer
ogram uitgegeven ge
wijd aan de Schotse na

zien van de Engelstalige 
aanduiding Priority, uit

Eespaard in een donker
louwe balk onder het 

grootste zegelbeeld. 
Blijkbaar vond men dat 
duidelijker dan het Fran
se Prioritaire, dat je op 
internationale kaarten 
toch eerder zou ver
wachten. 

De tarieven (in Oosten

rijkse schillingen) voor 
briefkaarten zijn sinds 1 
juli als volgt: 

Binnenland 6.50 
Buitenland SB* 
Europa priority 7.00 
Idem nonpriority 6.50 
Wereld priority 
13.00 
Idem nonpriority 7.50 

' tarief geli|k aan dat van een 
standaardbrief 

de Grote in Petersburg; 
 De held van de Russi

sche Federatie, generaal 
luitenant M. Efremow. 

De uitgifte van drie brief
kaarten, waarvan de 
eerste ter gelegenheid 
van de honderdste ge
boortedag van maar
schalk W.D. Sokolowskij 
met links op de voorzijde 
het portret van de maar
schalk. De twee overige 
briefkaarten hebben be

Pakistan 
Voor een groot land als 
Pakistan is het zinvol om 
voor het binnenlands 
postverkeer een lucht
postenvelop uit te geven. 
Op de voorzijde van de 
uitgegeven envelop staat 
de tekst Airmail Inland in 
een kastje, links de En
gelse tekst Protect Wildli
fe/ Preserve Environ
ment. De afmetingen van 
de kaart zijn 
158x114 mm. 

Rusland 
Uit Moskou worden de 
volgende nieuwe uitgif
ten gemeld: 

Acht enveloppen voor 
binnenlands postverkeer, 
die per stuk 1.050 r. kos
ten, inclusief de porto 
van 950 r. Ze zijn uitge
geven ter gelegenheid 
van een aantal zeer uit
eenlopende zaken, zoals 
 Zestigste verjaardag 
van de nonstopvlucht 
van Moskou via de 
Noordpool naar Van
couver (portretten van de 
bemanning); 
 Zestigste verjaardag 
van het station op de 
Noordpool; 
 Reclame pensioen; 
 Reclame nationale lote

rij; 
 Reclame coöperatie Fe
derow; 
 365ste verjaardag van 
de stichting van de stad 
Jakutsk; 
 Standbeeld van Peter 

trekking op de postzegel
tentoonstelling A^os
cow 97. 
In de waardeindruk op 
beide kaarten zijn het 
embleem en de tentoon
stellingsgebouwen opge
nomen. Het embleem en 
de mascotte zijn links op 
de voorzijde van de ene 
kaart afgebeeld en het 
embleem met het post
stempel in verband met 
de dag van de postzegel 
worden op de tweede 
kaart getoond. 

Op 6 juni werd de ruim
tevaartdeskundige 
J.W.Kondratjuk (alias 
A.J.Schargei) geëerd op 
een bijzondere envelop, 
die uitgegeven werd ter 
gelegenheid van de hon
derdste verjaardag van 
zijn geboorte in 1897. 
Links op de adreszijde 
een gezicht op de ach
terzijde van de maan 
met de 'Kondratjuk'kra
ter en een schets van de 
tocht naar de maan en 
terug. Het portret van de 
deskundige is terug te 
vinden in de waardein
druk van 950 r. 

Op dezelfde datum werd 
ook een envelop uitgege
ven in verband met het 
internationale symposium 
Posf Troika 97, dat in Pe
tersburg werd gehouden. 
Een afbeelding van het 
embleem van het sympo
sium met de tekst 'Post
verbindingenlnfrastruc



tuur van de moderne 
maatschappij' staat links 
op de adreszijde. 

De vijfde conferentie van 
burgemeesters van de 
grootste steden der we
reld, die in Moskou ge
houden werd, was de re
den van de uitgifte van 
een bijzondere envelop. 
De waardeindruk is de 
letter A (staat voor 950 r. 
voor binnenlands ver
keer) en de envelop kost 
1.550 r. 

In tegenstellingi lot de vo
rige envelop, die in Rus
land gefabriceerd werd, 
zijn de beide enveloppen 
die uitgegeven werden ter 
gelegenheid van de 'Dag 
van de Russische posK en 
'Internationale week van 
de brieP in Frankrijk ge
maakt. Ook deze enve
loppen zijn voorzien van 
de waaraeindruk A en 
zijn bedoeld voor binnen
lands gebruik. 

Twee enveloppen ter ge
legenheid van de postze
geltentoonstelling Mos
cow 97 tonen beide het 
embleem van dit evene
ment. De waardeindruk 
is bij beide exemplaren 
de letter A (voor binnen
lands gebruik bestemd). 
Verder worden een af
beelding van de St. Basi
liuskathedraal en een 
medaillon met inschrift 
getoond. Beide illustra
ties bevinden zich links op 
de adreszijde van de en
veloppen. De uitgiheda
tvjm is 1 augustus 1997. 

De Russische post heeft 
het uitgifteplan voor 
1998 al bekend ge
maakt. Men denkt aan 
de uitgifte van tien bij
zondere briefkaarten en 
eenzelfde aantal bijzon
dere enveloppen. 

Taiwan 
Van het luchtpostblad 
voor verzending naar 
landen in Azië en 
Oceanië (11 T$, spelen
de kinderen), dat oor
spronkelijk verscheen in 
1993, is een herdruk ge
maakt op ander papier, 
namelijk 84.4 grams 
houtvrij; uitgiftedatum 30 
m e n 9 9 7 

Tjsechië 
Een briefkaart die werd 
uitgegeven in verband 
met de tariefverhoging 
van 1 april heeft twee 
beveiligingen tegen ver
valsing. De eerste bevei
liging is een parelmoer
kleurig balkje van 9 bij 
28 millimeter, dat op de 
kaart van wit papier tus

zodra het met warmte in 
aanraking komt. Beide 
beveiligingen maken dat 
fotokopieëren geen zin 
heeft. De waardeindruk 
i s 4 k . 
Een andere uitgifte be
treft een briefkaart die 
alleen gebruikt wordt bij 
bestellingen van brief
kaarten met bedrukking 
van naam en tekst. De 
ambtelijke benaming van 
de kaart is 'briefkaart 
voor handels en recla
medoeleinden'; de kaart 
heeft een waardeindruk 
van 4 k. 

In bruine en rode offset
druk is de briefkaart uit
gevoerd, die uitgegeven 
werd om de aandacht te 
vestigen op blinden en 

%y 

B 

III 
Omdat de beveiliging van de Tsjechische briefkaart niet alleen bij 
het fotokopieëren werkt, maar ook bij het scannen door onze druk
ker, zouden het parelmoeren balkje en het warmtegevoelige post
hoorntje op deze afbeelding normaal gesproken niet te zien moeten 
zijn; op deze gemanipuleerde foto geven de pijltjes aan waar u ze 
op een 'onbehandelde' kaart mag verwachten \A: balkje; 8: post
hoomtje) 

sen de afzenderlijnen en 
de scheidingslijn is ge
drukt. De tweede beveili
ging betreft een gesti
leerd posthoorntje, dat 
met warmtegevoelige 
inkt naast het postcode
kastje van de afzender is 
aangebracht. Bij even
tueel fotokopieëren ver
dwijnt het parelmoer
kleurig balkje terwijl het 
gestileerde posthoorntje 
ook niet meer te zien is 

slechtzienden. Afge
beeld is het tijdschrift 
Zora, dat in 1917 werd 
uitgegeven als een we
zenlijk deel van de re
habifatie van soldaten 
die aan het front blind 
werden. De illustratie, 
links op de adreszijde, 
wordt aangevuld met 
het logo van de verenig
de organisaties van 
blinden en slechtzienden 
in Tjsechië. 
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Enkele dagen voor de 
opening van de nationa
le filatelistische tentoon
stelling, die van 20 tot en 
met 22 juni werd gehou
den, werd een aan dit 
evenement gewijde brief
kaart uitgegeven. De 
waardeindruk van 4 k. 
toont verder een filatelis
tisch stilleven van een 
pincet, een loep, enkele 
zegels en het woord 'fila
telie'. 

Alle hier beschreven 
Tsjechische kaarten kos

ten 4.40 k. 

Zweden 
Het Zweedse postmu
seum geeft geregeld 
briefkaarten uit naar 
aanleiding van tentoon
stellingen. In de Ganzsa
chenKatalog van Michel 
worden ze gecatalogi
seerd als 'briefkaarten 
op bestelling van over
heidsinstanties'. De ten
toonstelling die deze zo
mer gehouden werd 
heette 'Schilderijen voor 
iedereen' en leverde een 
kaart op met in het ze
gelbeeld een oude af
beelding van een papier
makerij en op de keerzij
de het schilderij Grinds
lanten van August 
Malmström(1885). Er 
zijn drie versies van deze 
kaart: 

a. de gewone kaart; 
b. de kaart met een uit
nodiging voor de ope
ning van de tentoonstel
ling; 
c. idem met dezelfde uit
nodiging en een meege
drukt stempel. 
De kaarten, die elk een 
afzonderlijk drukkers
merk hebben, zijn voor
gefrankeerd volgens het 
tarief 'brief binnenland' 
en kosten 10 k. per stuk. 
Verder is een serie van 
vier Zweedse briefkaar
ten uitgegeven met voor
jaarsmotieven die op de 
Keerzijde worden ge
toond, zoals een jonge 
beer, een jonge hond en 
twee soorten voorjaars
bloemen. De kaarten zijn 
genummerd PK0405 tot 
en met PK0408. 

Ook werden ter gelegen
heid van Pasen vier 
briefkaarten uitgegeven 
met afbeeldingen van ei
eren en een kuiken, twee 
vrouwen en een jongen 
meteen bord 'Vrolijk Pa
sen', een ei als gestileerd 
kuiken en gekleurde ei
eren (beide laatste kaar
ten eveneens met de tekst 
'Vrolijk Pasen'. Ook 
deze kaarten zijn ge
nummerd en wel van 
PK0409 tot en met 
PK0412. 

I N K O O P V E R K O O P 
COLLECTIES / PARTIJEN / LOSSE ZEGELS 

POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 

FDC's (Ned. / Buitenland) LUCHTPOSTBRIEVEN 

MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 

MAXIMUMKAARTEN 

Vraag kavellijst  Mancolijsten welkom 

Openingstijden: Di  Vr 1018 uur Za tot 16 uur 

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

Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 
olymp.spelen/UPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen. 
Vraag de gratis prijslijst (Michelnummers) van uw thema. 

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

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN

LANDIJSLANDFINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 
Gratis prijslijst op aanvraag. Postbus 23 

6950 AA Dieren 

PZH RON HERSCHEIT *̂' "'"nrÄr/Zs'^ 
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JÓJÜiST VERSCHJN^ 

GOEOKOßSIi! 
1. Frankrijk, in icieur 

Adviespri js/ 38,50 

^f 30,-
1 bis, Monaco, Andorra etc, in kleur 

Adviesprijs/ 24,— 

^ f 20,-
3. West-Europa in 2 delen 

Adviesprijs /130,— 

^ ƒ 105 -
7. Overzee (0-Z) in 2 delen 

Adviesprijs /120,— 

^f 95,-
LEUKE ATTENTIE VOOR AFHALERS^ 

B E S T E L Nu! 
Schrijf, bel, fax of stuur een E-mailtje en u ontvangt 

de catalogi franco thuis. 
Betaling na ontvangst van factuur of direct per 

postgiro op nr. 6391810 (portobijdrage van 5,- bij 
bestellingen onder 100,-) 

• * * • 
groot- en detailhandel 
in post/egels en munten • F.llRnmST'nRDlEZE" 

J L 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 

http://www.tip.iil/users/philatelie 

-9 
[philatelie op internet] 

Veiling nr. 51 
wordt gehouden 

zaterdag 
29 NOVEMBER 

1997 
TE ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam - Den Haag - Alkmaar 

L éi MVfi'^ 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Muidenwaard 410 
1824 KT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

Contact Schept Kracht 
Vereniging opgericht in 1926 

verzorgt landelijke rondzendingen 
voor gevorderde filatelisten 

nnet de volgende secties: 

NOG zegels/FDC's, 
NOG post(waarde)stukken 

en afstempelingen, 
West-Europa, Oost-Europa, 

voorm. Britse geb., Voorm. Franse geb., 
Latijns-Amerika, USA, Azië/Afrika 

CsK streeft er naar kwaliteitsbewuste ver
zamelaars en inzenders van dienst te zijn met 
gerichte zendingen. 

Contributie ƒ 20,-, provisie 5% 
Voorschotten mogelijk 

Tegemoetkoming portokosten zendingen 

Personen, die lid wensen te worden, als aan
vulling op het plaatselijk of regionale ruilver-
keer kunnen een brochure aanvragen bij de 
secretaris: dhr. B. K. Okma, Westerkwartier 11, 
8302 JP Emmeloord; 0527-615129 

mailto:europost@euronet.nl
http://www.tip.iil/users/philatelie


S U P E R KII.OV\fAAR 
GROOTFORMAAT ZEGELS 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Eng Gebieden 
Finland 
Franknjk 
Ierland 
Nieuw Zeeland 
Oostennjk 
USA 
Wereld 
West Europa 
Zweden 

groot assortiment met '97 
grote sortenng iets '97 
nu enkel papier iets '97 
goede sortenng 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 sortenng veel '97 
grote sortenng met '96 
goede sortenng met '97 
leuke mix met nieuw 
alleen nieuwe 32 c zegels 
veel landen met nieuw 
veel landen met nieuw 
groot assortiment met '97 

MISSIE GROOT EN KLEINFORMAAT 
Australië 
Duitsland 
Japan 
Noorwegen 
Wereld 
West Europa 

leuk kort geknipt met '97 
veel nieuw leuke missie 
leuke mix kort geknipt 
met nieuw en hoge waarden 
veel landen 
veel landen ook nieuw 

100 gr 
11,00 
18,50 
24,00 
13,50 
15,00 
11,00 
22,50 
37,50 
14,00 
50,00 
17,50 
25,00 
35,00 
25,00 
15,00 
17,50 
14,00 

500 gr 
30,00 
27,50 
35,00 
40,00 
30,00 
35,00 

250 gr 
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 
75,00 
55,00 
65,00 

500 gr 
45,00 

67,50 
45,00 

65,00 

2,5KG 
120,00 
115,00 

AANBIEDING 1 KG POLEN MISSIE VAN / 55,00 VOOR / 25,00 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE DAG VAN DE POSTZEGEL 
IN ROTTERDAM OP 1 0 EN 11 OKTOBER 

GEEN WINKEL - BEZOEK NA AFSPRAAK 

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

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

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

l P 
- 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 l<rijgen 
(bijna onmogelijk), iedere 
verkoop binnen 24 uur te 
niet te doen. 

En u krijgt de hoogste prijs! 
Natuurlijk contant. 

VOOR U VERKOOPT, 
BEL ONS! 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS 
AMSTERDAM 

Man kon ; 
zich wel I 

« 

door h^t ' 
hoofd slaan 
AUSTERDAM, dondenUs 
Omdat hu «pijt Jiad »■ 

kresen vui de verkoop <(an 
zijn poetzegeivanaiiMliitf, 
heeft de 75Jarice L. DTV. 
dehzeU met «en ubek op 
het hoofd geslepen en te
senover de politie verteU,' 
dctUJwitberoaCd. 

De belaarde V. had zUn 
poatzegelverzamellng met 
een waarde van ƒ 2S.O0O 
verkocht <da twee poatze-
gelhandelaren voor het 
lage bedrag van ƒ 3000. 
Toen de ninnen weg wa
ren, betreurde V. deze 
transactie al en „sloeg zich 
met d« asbak voor 't 
hoofd". Maar de klap was 
zo hard dat hij buiten be
wustzijn raakte en pas de 
volgende dag door een fa
milielid in 3djn woning 
werd gevonden. 

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

KILOWAAR MET VEELAL 1996/1997 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa grote sortenng + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote vanatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

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

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

18,00 
40,00 
15,00 

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

80,00 
140,00 

60,00 
150,00 
50,00 

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

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

Levenng onder rembours + ƒ 8,00 porto Filatelistische frankenng 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

en restanten, alle zeer scherp gepn|sd en ook zeer geschikt voor (semi) 
handeloren/wederverkopers, prijsniveau 2 tot 7 cent per franc 

Ook hebben wij veel betere losse zegels Nederland, Overzee en 
Wereld, gepri|sd tegen 7 tot 10 cent per franc 

Elke 3 maanden geven wi | een nieuwe pri|sli|st uit die u gratis 
kunt aanvragen 

1 evens zi|n w i | geïnteresseerd in de aankoop van uw 
verzameling, nominaal, inruil en bemiddeling bij de verkoop van uw 
verzameling 

V r a a g onze prijslijst aan of breng een bezoek aan: 

Smits Philately 
Soera tesstraat 192 
7 523 PL Apeldoorn 
Tel/fax 055-3665543 
Internet http //www worldonlme nl/~smitphli 

Openingstijden 
donderdag en vnidag van 
1 1 0 0 u u r t o t l 6 30uur 
en volgens afspraak 
F-mail smitphiie>worldonIine nl 

w egens overwe Idlgend succesu 1 \ -o' - ■ f f 

Munten & Postzegels 
o p POSTORDER 

t > v s l n d s l 9 3 9 

Gratis 

-■o' 

Onze aanbiedingen passen niet meer in deze advertentie!!! 
Fax of bei ons nu voor de COiVlPLETE AANBIEDINGENLIJST. 

=-0' Tel 0 2 4 - 3 7 7 0 9 6 5 
Fax 024-3785119 

IBRA bv 
Postbus 6589 

6503 GB Nijmegen 



HET MYSÏÏRIE VAN DE 
THERESIENSTADT-ZEGEL 

Zulmmn^mmk vaak vervalst aan^etodm 
THOMAS LEEFLANG 

Onlangs verscheen het schitterend vormgegeven handboek 

Die Post im Giietto Theresienstadt van Frantisek Benes en 

Patricia Tosnerova. Thomas Leef lang verdiepte zich in 

geschiedenis van de Theresienstadt-zegel, een fel begeerd 

filatelistisch object, maar in feite een gruwelijk symbool van 

het cynisch formalisme van een walgelijk regiem. 

Josephstädtergasse 5 
Oud-gevangene dr Speijer uit 
Den Haag vertelde in het blad 
De Postzak (april 1980) dat Zu
lassungsmarken werden ver
strekt aan diegenen die zich 
in de ogen van de leiding ver
dienstelijk hadden gemaakt, 
zodat ze de zegels konden stu
ren aan niet-Joodse partners, 
familieleden of vrienden bui
ten het kamp. De 'gewone' 
gang van zaken was dat gevan
genen in Theresienstadt bij de 
Joodse Raad m het kamp een 
aanvraag konden indienen 

W at maakt het, na 
ruim een halve 
eeuw, nog uit te we

ten wie het Nederlands com
mentaar uitsprak bij de rabi
aat anti-semitische Duitse film 
De eeuwige Jood, die hier tijdens 
de bezetting in meer dan hon
derd bioscopen verplicht 
werd vertoond? Toch speuren 
filmwetenschappers nog altijd 
naar die tot op heden onbe
kende figuur en eenmaal ge
vonden zal dat resulteren in 
slechts één regel in de ge
schiedenisboekjes: 'Het com
mentaar bij de Nederlandse 
versie van Der etmgeJude (1940) 
van dr Fritz Hippler werd des
tijds uitgesproken door...' 

Merkwaardige zegel 
Iets dergelijks doet zich voor 
in filatelistische kring, niet zo
als bij De eeuwige Jood op be
perkte schaal, maar op inter
nationaal niveau. Ook nu is de 
neiging groot dit 'vraagstuk' 
te deponeren in de schoenen
doos met Triviale Onderwer
pen, ware het niet dat er intus
sen doorwrochte studies over 
zijn verschenen en dat verval-

I- serser al jaren goede sier mee 
^ maken. 
~ Het gaat om de naam van de 
~ ontwerper, het gebruik en het 
~ uiterlijk van een Zulassungs-
1- marke, een merkwaardige post-
S zegel die van 10 juli 1943 tot 4 
s mei 1945 in Bohemen en Mo-
^ ravië in gebruik is geweest ten 
2 behoeve van naar het 'model-
= getto' Theresienstadt gestuur-

de levensmiddelenpakketjes. 
CCC Behalve dat niemand weet wie 
Uwü de kunstenaar is die de zegel 

heeft vormgegeven, is er nog 
steeds veel onduidelijk over 
de exacte toepassing van de 
zegel. Vandaar dat bijna iede

re Theresienstadt-zegel die 
wordt aangeboden, 'postfris', 
in blokken of op een 'gelopen 
poststuk', vrijwel zeker een 
vervalsing is. De gezaghebben
de Michel-catalogus waar
schuwt: Prüfung immer ratsam. 
Neuerdings tauchen sogar Fäl
schungen auf gutem Papier auf. 

Ingewikkelde speurtocht 
Wat de speurtocht naar de de
signer vzn de zegel zo ingewik
keld maakt is dat zich destijds 
onder de gevangenen in The
resienstadt legio beeldende 
kunstenaars bevonden die de 
(hongerige) hand niet zou
den hebben omgedraaid voor 
het maken van zoiets als een 
Theresienstadt-postzegel: een 
neutraal landschapje met een 
dorpje in een vallei, een rivier
tje en twee bomen op de voor
grond om de nodige 'diepte' 
te suggeren. Ook de belette
ring is gewoontjes, net als de 
vaalgroene kleur die voor het 
drukken gebruikt werd. Aan 
de andere kant is de kans 
klein, maar niet ondenkbaar, 
dat de Duitsers de vormgeving 
van zoiets officieels als een 
postzegel zouden hebben 
overgelaten aan één of meer 
Joodse gevangenen uit het 
kamp. 
De Staatsdrukkerij in Praag 
had weinig moeite met het uit
voeren van de order van het 
Postministerium en de kamplei
ding voor het leveren van de 
(tot april 1945) 165.000 Zulas
sungsmarken. Ruim 76.000 zijn 
er afgegeven en ook benut. 
Negenduizend werden er, na 
het vertrek van de Duitse troe
pen, nog ongebruikt in de 
drukkerij in Praag terugge
vonden en een paar duizend 
lagen er, keurig in vellen, in 
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Voorbeeld van een toewi|zing van een Zuiassunqsmarke De zegel met bestemd voor 
gebruik m, maar noar Theresienstadt, werd vaak met de punt o rde rand vastgeplakt 

Theresienstadt, am'^^- ^^ 1943. 

^%L»-?-v€- i^^^'<^^£e^>-^^ 

Ich besiäiige dankend den Empfang ̂ Ikrea (Deines) Paketes 

vom ̂ ^ . / r ^ 1943. 
Brttt folgt. / 

UnUrschnft. 

'Meine tiefasten' Ich bestätige dankend den Empfang Ihres (Deines) Paketes vom 
26 VIII 1943' schreef een 'inwoonster' van Theresienstadt op deze Paketempfangs-
bestaligungskarte En Brief folgt 

Theresienstadt. 
Om de twee maanden moch
ten de 'ingezetenen' van The
resienstadt een pakketje ont
vangen. De Zulassungsmarken 
werden, als controlemaatre
gel, verplicht gesteld; de af
zenders van de pakketjes, die 
een maximum gev«cht van 20 
pond mochten hebben, kon
den de zegels alleen bemach
tigen via de Altestenrat der Ju-
den in Praag. De ontvanger 
van een pakket kreeg de onge
stempelde zegels dus niet in 
handen, hoewel er in het 
kamp bij de SS-leiding wèl ze
gels aanwezig waren. 

voor een Zulassungsmarke en 
dan de naam en het adres van 
van de afzender van de pak
ketten moesten invullen. 
'Woonde een verzender in 
Praag, dan moest die een ze
gel afhalen aan de Josefstäd
tergasse 5; buiten Praag werd 
de 'toestemmingszegel', dik
wijls met een puntje of een 
randje op een kaart of een for
muliertje geplakt, toege
stuurd. De zegel moest op het 
pakket worden aangebracht 
en niet op het Avis, het be
richt van verzending. Toch 
kwam het dikvrijls voor dat de 
Zulassungsmarke wèl op het 
Avis werd geplakt en dat de 



post er een stempel op plaats
te. In de filatelistische wereld 
worden voor zulke bijzondere 
stukken met genoegen dui
zenden guldens neergeteld. 

Van twaalf tot vijf 
Met het Avis, al dan niet van 
een Zulassungsmarke voorzien, 
konden de gevangenen in 
Theresienstadt van twaalf tot 
vijf uur op het Postamt hun 
pakketje afhalen. De Zulas
sungsmarken waren dan al van 
de (geopende) pakketten af
geknipt; een aantal van die ge-

ten gevonden en meegeno
men. Vervalsers hebben die 
ontvangstbewijzen naderhand 
voorzien van een Boheems-
Moravische Hitler-zegel van 
60 heller en die alsnog hand
matig voorzien van een post
stempel waarvan de datum 
met de hand was terugge
draaid. Slechts de gebruikte 
inktsoort maakt het mogelijk 
de vervalsing te herkennen. 
Bovendien werden op deze 
echte, maar 'vals' gebruikte 
kaarten namen ingevuld die 
niet op de lijsten van There-

Genummerde 'souvenirvelletjes' die werden uitgereikt aan delegatieleden van het Inter
nationale Rode Kruis die Theresienstadt ter controle bezochten Uiteraard zag het kamp 
er op de dagen dat dergelijk bezoek zich aandiende pico-bello uit 

bruikte (dus echte) zegels 
kwam na de bevrijding in ver
zamelingen terecht. 
Wat ook in een aantal collec-
ües belandde waren de Paket-
empfangsbestatigungskarten, die 
de gelukkige ontvangers in 
Theresienstadt meteen na het 
afhalen van hun pakketje 
moesten invullen en retourne
ren. In 1943 waren die bewij
zen van ontvangst witte kaar
ten, in 1944 waren het grauw-
grijze, gele en bruine kaarten. 
Bij de bevrijding van het kamp 
op 5 mei 1945 door het Russi
sche leger werden behalve Zu
lassungsmarken ook veel van 
dergelijke ongebruikte kaar-

sienstadt-gevangenen voorko
men. Zowel de ene testmetho
de (het controleren van de 
inkt) als de andere (het door
spitten van de naamregisters) 
gaat de meeste filatelisten te 
ver; ze houden zichzelf ge
makshalve voor dat hun kaart 
een echt gebruikte is, waar
voor zowel bij inkoop als bij 
verkoop fors moet worden be
taald. 

Met een puntje vastgelijmd 
Gebruikte Zulassungsmarken 
zijn meestal slecht, slordig en 
door de vaak 'hobbelige' on
dergrond van het pakket 
slecht leesbaar afgestempeld. 

'Mooie', schone afdrukken 
hebben meestal betrekking 
op valse zegels waar later met 
de hand een 'teruggedraaid' 
stempel op gezet is. Aan echte 
zegels ontbreekt vaak een 
hoekje, omdat de officiële in
stanties zoals gezegd de zegel 
ongebruikt en met een puntje 
op een kaart vastgelijmd aan 
de 'begunstigde' toestuurde; 
die kreeg de zegel er vervol
gens niet of nauwelijks onbe
schadigd af. 
Als echte zegels van het oor
logspakpapier worden afge
weekt, verkleuren ze meteen. 
Onder een ultraviolette lamp 
zien de oorspronkelijke Zulas
sungsmarken er diepzwart uit. 
De kampleiding liet speciale 
'souvenirblokjes' van de zegel 
maken, die in een 'persmapje' 
werden uitgereikt aan There
sienstadt bezoekende delega
ties van het Internationale 
Rode Kruis. O p 23 juni 1944 
liep zo'n ploeg rond in een er 
pico-bello uitziend kamp met 
een gezellig koffiehuis, een 
muziekpaviljoen, een sport
hal, schone straten, bloemen 
in de vensterbanken, een 
zwembad - kortom, het leek 
wel een vakantiekolonie. Dr 
Rössel van het Zwitserse Rode 
Kruis, Frents Hvass van het 
Deense, dr Heidenpampf van 
het Duitse en nog wat andere 
commissieleden lieten zich 
zes uur aan één stuk zand in 
de ogen strooien: het zag er 
allemaal mooi uit, dit was ze
ker geen voorportaal van de 
gaskamer. Er stond weliswaar 
een gaskamer in Theresien
stadt, maar daarin werden kle
dingstukken 'ontsmet'. Dat el
ders niet alleen kledingsstuk
ken werden 'ontsmet', daar 
ging het hier even niet om. 

Film als PR-middel 
Eind september 1944 meldde 
zich opnieuw hoog bezoek 
aan de poort van het getto: 
Paul Dunant uit Geneve, dr 
Lehner uit Berlijn en de Zwit
serse diplomaat Buchmüller 
dienden zich aan. Toen op 15 
en 21 april 1945 weer nieuwe 
Rode Kruis-lieden langskwa
men - zelfs inclusief een Ame
rikaanse afgevaardigde - had 
Kurt Gerron inmiddels zijn 
bekende Theresienstadt-film 
gemaakt: Hitler schenkt den Ju-
den eine Stadt, de regisseur en 
zijn crew waren op dat mo
ment al in Auswitsch vergast. 
De bezoekers kregen het bo
vengenoemde Theresienstadt-
mapje met foto's uit de film, 
een plattegrond en drie blok
jes van vier Zulassungsmarken, 
ongebruikt en genummerd. 
Het waren toen al gewilde col
lector's Items. Elk blokje bevatte 
zegels in een andere kleur: 
bruin, zwart en groen. De vel
letjes waren ongegomd, had
den het formaat 13 bij 17 cen

timeter en de zegels waren on-
getand - dit alles om 'mis
bruik' te voorkomen. Van elk 
velletje waren duizend stuks 
gedrukt. Van de authentieke 
blokjes bleven er maar weinig 
over, omdat na de bevrijding 
vooral de groene zegels door 
handige oplichters alsnog 
werden voorzien van gom en 
tanding, waarna ze tegen woe
kerprijzen als 'postfrisse' The-
resienstadt-zegels werden ver
kocht. De doorlopend ge-
nummerdeblokjes met groe
ne en bruine zegels hadden 

Met wat goede wil zi|n boven de rechter-
poot van de H de initialen FC te zien Een 
levensteken van de ontwerper^ 

rode getallen, het blokje met 
zwarte zegels zwarte. Blokjes 
met nummers in andere kleu
ren bestonden niet; wie ze 
aangeboden krijgt weet zeker 
dat hij met valse waar te ma
ken heeft. De nummering van 
de oorspronkelijke blokjes ge
schiedde met cijfers in het 
type Antiqua en Egyptienne, 
terwijl de vervalsingen meestal 
het daarop gelijkende Frak-
tur-lettertype vertonen. 

Mysterieuze initialen 
Er zijn filatelisten die hun le
ven hebben gewijd aan het bij-
eenzoeken van alles wat er 
over de Theresienstadt-zegels 
te weten valt. Het raadsel 
wordt er alleen maar groter 
door, want in binnen- en bui
tenlandse postzegelbladen 
vliegt men elkaar al decennia 
lang schriftelijk in de haren 
over echte en vermeende on
juistheden, over vervalsingen 
en originelen, over te hoge en 
te lage prijzen. 
Zo ontdekten eind 1996 de 
Poolse onderzoekers Franti-
sek Benes en Patricia Tosnero- r-
va dat in de linkerbeneden- ^ 
hoek van de zegel, net boven ~ 
de H van Theresienstadt, met ^ 
wat goede wil de initialen F en °= 
C te zien zijn. Als dat zo is, als >-
het werkelijk de letters F en C o 
zijn (en niet een groepje wille- ^ 
keurig geplaatste lijntjes), i 
zelfs dan is er nog niet snel 2 
achter te komen waarvoor die ï 
letters staan. Een aankno- - ^ 
pingspunt is althans tot op he- CCI 
den niet gevonden. "wl 

Ontwerper onbekend 
Dat er Zulassungsmarken heb
ben bestaan en ook gebruikt 



zijn is zeker . Wie d e ontwer
p e r is geweest is voora l snog 
o n b e k e n d . Da t h e t d e Amster
d a m s e t ekenaa r J o Spier, d ie 
in h e t k a m p m e t zijn t a len t e n 
werklust zijn leven e n da t van 
z 'n vrouw e n k i n d e r e n wdst te 
r e d d e n , geweest zou zijn, lijkt-
u i tges loten . De zegel o n t b e e r t 
d e specifieke schrale Spier
stijl, hoewel d a t n o g niets zegt. 
In k r i n g e n van postzegeldes
k u n d i g e n is d e n a a m van J o 
Spier in d i t v e r b a n d wel e e n s 
g e n o e m d . Pe t e r Spier, zoon 
van J o Spier , liet o p 20 j a n u a r i 
1994 a a n h e t m a a n d b l a d 'Phi
latelie ' schriftelijk ui t New 
York weten: Tk kan m e t zeker
h e i d ver te l len d a t d e T h e r e -
sienstadt-postzegel n ie t van 
mijn vaders h a n d is. Wij, va
der , m o e d e r e n dr ie k i n d e r e n 
waarvan ik d e ouds te b e n , 
k w a m e n o p 28 apri l 1943 in 
T h e r e s i e n s t a d t aan . W e zijn 
daa r to t d e bevri jding opgeslo
t en geweest. In d e d ikke twee 
j a a r van onze gevangenschap 
h e b ik d e Theresienstadt-post-
zegel n o o i t gezien - u i t gaande 
e n b i n n e n k o m e n d e pos t be
s tond niet . Pas n a d e oo r log 
h e b ik e e n foto van d e postze
gel gezien . ' 

Dat kan , want d e Zulassungs
marke h a d al leen be t r ekk ing 
o p h e t Protektorat Böhmen und 
Mähren ( B o h e m e n e n Mora-
vië) . Ui t N e d e r l a n d k o n d e n 
g e e n pakjes n a a r Theres ien 
stadt w o r d e n ges tuurd , e n al 
e v e n m i n kon e r ui t h e t k a m p 
m e t m e n s e n bu i t en d a t ge
b ied w o r d e n gecor respon
d e e r d . Bovend ien k r e g e n d e 
g e v a n g e n e n d e zegel noo i t in 
h a n d e n : d e zegels w e r d e n o m 
n ie t o p g e h e l d e r d e r e d e n e n 
o p h e t pos tkantoor t je in T h e -
resiestadt van d e b i n n e n g e k o 
m e n pakket jes verwijderd. 

Raadsel blijft bestaan 
Gerege ld k o m e n overal te r 
were ld o p postzegelvei l ingen 
Zulassungsmarken ui t T h e r e 
s ienstadt o n d e r d e h a m e r : on
ges tempe ld , in blokjes van 
vier, o n g e t a n d e n m e t perfo
rat ie , g e s t e m p e l d e n onge-

TARADIJSELIJ 
THERESIEKSTADT 

Theresienstadt was een Vcnui 
ger, een voorbeeld-concentratie
kamp in het ommuurde Tsjechi
sche garnizoenstadje Terezin. 
Een kamp voor 'vooraanstaan
de' joden, mensen die aanzien 
en bekendheid genoten, beel
dende kunstenaars, wetenschap
pers, musici en politici die niet 
zomaar konden verdwijnen zon
der dat daar vragen over gesteld 
zouden worden. In Theresien
stadt waren geen barakken: de 
gevangenen werden onderge
bracht in bestaande huizen. 
Oorspronkelijk telde het op zo'n 
zestig kilometer van Praag gele
gen garnizoensstadje ca achtdui
zend inwoners. In het kamp va
rieerde de populatie meestal tus
sen de 40 en de 45.000 'bewo
ners'. 
Theresienstadt werd op 20 no
vember 1941 niet meteen als 
'modelgetto' geopend. Dat idee 
ontstond op 20 januari 1942 in 
Berlijn, tijdens de beruchte 
Wannsee<onferentie over de 
Endlösung der europäischen Juden
frage onder leiding van Reinhard 
Heydrich {Aktion Reinhard werd 
als code gebruikt in de corres
pondentie over de vernietiging 
van de joden). Adolf Eichmann 
stelde voor dat Theresienstadt 
ein Altersghetto für Juden über 65 
Jahre werden sollte. Toch is daar in 
de praktijk niets van terechtge
komen. 
De SS-leiding rapporteerde uit 
Theresienstadt dat het de 'bewo
ners' telkens lukte muziekinstru
menten naar binnen te smokke
len, waarmee in kelders en op 
zolders werd gemusiceerd. Het 
leek een beter concept die 
kunstzinnigheid te tolereren, de 
gezinnen in tact te laten en met 

s t empe ld , o p pakketjes, o p 
Avis e n merkwaardigerwijs 
zeUs o p ontvangstbevest igin
g e n . Er w o r d t voor d e lugube
re k le ine papiert jes , d ie noo i t 
e e n b e p a a l d e f rankeerwaarde 
h a d d e n , m a a r waar in m o r e e l 
opz ich t zeer h o g e prijzen voor 
zijn be taa ld , grof ge ld nee rge 
teld. N a a r h e t zich laat aan
zien zal h e t raadse l r o n d d e 
Theres iens tadt -zegels voorlo
p ig n o g n ie t w o r d e n opgelost . 

Het wapen van Theresienstadt, getekend 
door Jo Spier 

het kamp de indruk te wekken dat 
het hier welhaast een Paradiesghetto 
betrof. Er werd joods 'zelfbestuur' 
(in de vorm van een 'Joodse Raad') 
ingesteld dat onder Duits toezicht 
stond en rechtstreeks opdrachten 

Van de kampleiding kreeg. Wie 
zich 'Duitsvriendelijk' opstel
den, konden in het kamp reke
nen op 'erebaantjes'. Wekelijks 
werden er mensen op transport 
gesteld naar Auswitsch en ande
re kampen. Dat gebeurde op wil
lekeurige basis; een onmenselij
ke laak waarvoor ook de Joodse 
Raad in Theresienstadt zich ge
steld zag. 
Van de bijna 153.000 joden die 
er terechtkwamen haalden 
slechts 21.000 de bevrijding, de 
rest kwam om in vernietigings
kampen als het eerder genoem
de Auswitsch. In Theresienstadt 
zelf zijn 33.000 mensen omgeko
men door ziekte, mishandeling 
en uitputung. Th.L. 

Dat Theresienstadt een Paradiesghetto was wordt gelogenstraft door deze tekening 
van Jo Spier, die de grens tussen 'bewoners' en kampleiding duidelijk illustreert 

Misschien verklaart da t waar
o m d e h a n d e l in deze zegels 
zo welig tiert. 
Thomas Leeflang 
Die Post im Ghetto Theresienstadt door 
Frantisek Benes en Patricia Tosne-
rova; 344 pp.; geïU. (gedeeltelijk in 
kleur); formaat A4; gebonden in 
cassette. Uitgegeven door Profil, 
Praag (Tsjechië). Verkrijgbaar bij 
CSR Phila, A. Breebaart, Donker
straat 39, 4064 CX Heesselt, tele
foon 0344-652589. Speciale prijs 
voor Nederland: f160.- (portvrij) 

J .G.J . v a n d e r K i n d MNVPH 
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B R E D E N H O F - P O S TZ EGELIMPORT 
Bent u een authenthieke kiiowaariiefhebber, die van authenthieke kilowaar houdt? 

Zie l u di%€|f de b o m e n noä het bos2 
Dan bent u bij BREDENHOF-POSTZEGEUMPORT aan het enige en juiste adres! 

Al 35 jaar originele import uit de landen van herkomst. 
lift!" 

'KARTON' Internationale Superkantoorpost 
Ruim 1 Kilogram netto Fl. 95,= Bfrs. 1.950,= 
Ruim 5 Kilogram netto Fl. 295,= Bfrs. 5.950,= 

'KARTON' Internationale Missiewereldmix 
Ruim 3 Kilogram Fl. 95,= ßis. f.950,= 
Ruim 10 Kilogram Fl. 295^= , Bfrs. 5,950,= 

BREDENHOF-POSTZEGEUMPORT 
Bovenstraat 286-a, Rotterdam-UsselmonW 
Postbus 25326, 3001 HH, Rotterdam 
Telefoon (010) 482.6725 • Telefax (0101 479 7065 
De winkel Is van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 
uur en zaterdag van 9.00 tot 17 00 uur geopend en op maan
dag gesloten. 

BENr U YOOBNENENS KILOWAAR TE 
BESTELLEN? 
Laat u niets voorschrijven, maar neem de proef op de som 
en vertel BREDENHOF-POSTZEGEUMPORT wat ü wil! 

1. Bestel het land of gebied van uw keuze. 
U vermeit het land of gebied van uw wens (van A tot Z) 
zolang het maar een land of gebied betreft dot een eigen 
postadministratie heeft. 

in NOVEMBER 1997 versdiijnt de spiksplinternieuwe folder en 
prijslijst 1998 van BREDENHOF-POSTZEGEUMPORT. 

BREDENHOF-POSTZEGEUMPORT is nu ook 
UD van de N.V.PH. en I.F.S.D.A. 

BREDENHOF-POSTZEGEUMPORT is ook aanwezig op de 
Nationale Dog van de Postzegel op vrijdag 10, zaterdag 11 en 
zondag 12 oktober in de hal van het Beurs Worid Trade Center 
op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam. 

Uw betaling (binnen 10 dogen) graag met bl|gesloten accept
girokaart na ontvangst van de bestelling of onder vooruitbet
aling op ABN AMRO Bankrekening 45.77.34.337 of Postbank 
Girorekening 302.595 onder vermelding van uw bestelling. 
De goederen blijven ons eigendom zolang uw betaling ons 
niet fieeft bereikt. Vanaf f 150,= geen portokosten en daaron
der een kleine bijdrage van ƒ 7,50. 

2. De laatste jaren of zoveel mogelijk jaren. 
U kunt kiezen voor moderne kilowaar van de laatste jaren 
of voor een zo groot mogelijk assortiment verspreid over 
20 ó 30 jaar. 

3. Vermeld het gewenste gewicht of bedrag. 
U bepaalt welk gewicht u koopt of welk bedrag u aan het 
betreffende verzamelgebied wil uitgeven. Bredenhof-
Postzegelimport doet u dan een vrijblijvende en op maat 
gesneden offerte. 

4. U kunt ook nog kiezen! 
U bepaalt of u uitsluitend GROOTfORi O" wil of MISSIE. 

- ^ -
VBIJBLIJVENDE BON 
Ja, doet u mij een vrijblijvende offerte voor originele 
kilowaar met een duidelijke kwaliteitsomschrijving en 
uiteraard voor de enige juiste prijs. 
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SAMENSTELLING- W M A. DE ROOlJ, 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5140 CB WAALWIJK 

NIEUWE UITGIFTEN 

België 
Foutje 
In augustus beweerde ik 
dat er in België nog niet 
eerder postzegels zonder 
waarde-aanduiding ver
schenen waren. Volko
men terecht tikte de heer 
Vorstenbosch uit Dorst 
mij op de vingers: op 2 
maart 1996 zaq in Bel
gië een A-zegefhet licht 
met een portret van Emile 
Mayriscn - en dat was 
wèl de eerste zegel zon
der waarde-aanduiding. 

Canada 
Natuurbescherming 
Voor het dertiende ach
tereenvolgende jaar ver
scheen in Canada een 
boekje met een jachtze-
gel. De uitgiftedatum 
was 1 augustus en de 
opbrengst (Can$ 8.50) is 
bestemd voor het behoud 
en de bescherming van 
Canada's fauna. Op de 
zegel staat een koppel 
krakeenden afgebeeld. 

Frankrijk 
Helden uit de Franse lite
ratuur 
Vorig jaar kregen be
roemde detectives uit de 
Franse literatuur filatelis-
tische aandacht, nu is het 
de beurt aan andere ro
manhelden. Op 18 okto
ber verschijnt weer de 
jaarlijkse serie 'Beroem
de personen'. Daarbij 
hoort ook een postzegel
boekje. 
Geëerd worden D'Artag-
nan (uit de romans van 
Alexandre Dumas), Ca-
pitaine Francasse 
[schelm, dubbelfiguur in 
het werk van Théophile 
Gautier), Pordaillan 
(dappere ridder uit de 

Bergerac (elegante en 
dappere held van Ed-
mond Rostand). 
Het boekje bevat even
eens deze zes postze
gels, elk met een waarde 
van 3.00-H0.60 f., alsme
de twee vignetten. De 
prijs van het boekje be
draagt dus 21.60 f. 

Marianne du 14 juillet 
De officiële aanduiding 
van de dit jaar in Frank
rijk gestarte nieuwe per
manente serie is Marian
ne du 14 juillet. Ik 
schreef er al eerder over. 
Er zouden op die veer
tiende juli ook drie boek
jes verschijnen. Tot nu 
toe zag ik er pas één, 
namelijk het automaat
boekje met tien zelfkle
vende zegels zonder 
waarde-aanduiding. 
Maar daar zijn dan ook 
meteen gigantische aan
tallen van vervaardigd. 
Tussen 16 mei en 20 juni 
kwam een eerste oplage 
van 28.360.000 van de 
pers, waarna er tussen 23 
juni en 11 juli nog eens 
19.590.000 volgden. 

Japan 
Dag van de correspon
dentie 
Jaarlijks geeft Japan een 
postzegelboekje uit met 
zegels die het schrijven 
van brieven propageren. 
Dit jaar verscheen het 
boekje op 17 juli. Het 
bevat vijf zegels van 50 
en 80 y. De verkoopprijs 
komt dus op 650 y. De 
zegelinhoud is ook als 
los velletje verkrijgbaar. 

Furusato-velletjes 
Er verschenen weer twee 
regionale ('Furusato') 
boekjesvelletjes: op 7 juli 
bij de viering van net 

Korea (Zuid) 
Jaaroverzicht 
Omdat er problemen 
waren met de uitlevering 
van Zuidkoreaanse post
zegelboekjes heb ik bij
na een jaar lang geen 
melding kunnen maken 
van nieuwe uitgiften. Die 
zijn er overigens wel de
gelijk geweest. Er ver
scheen zelfs één boekĵ e 
in de oude zo verfoeide 
uitvoering: met gestem
pelde zegels op de kaft. 
Het betrert een boekje 
met acht zegels van 
150 w. (en vier op de 
kaft) op net thema 'De 
schoonheid van Korea'. 
Dit boekje verscheen op 
1 november van het vo
rig jaar. Afgebeeld wor
den vier soorten stoffen 
zakjes voor allerlei doel
einden. 
Alle andere boekjes heb
ben een inhoud van tien
maal 150 w. Het gaat 
om de volgende exem
plaren: 

18 november 1996: 
Week van de filatelie 
2 december 1996: 
Nieuwjaar: Jaar van de 
Os (twee boekjes) 
24 januari 1997: 
Winteruniversiade '97 te 
Muju-Chonju (twee 
boekjes: afdaling ski, 
kunstschaatsen) 
19 februari 1997: 
Eeuwfeest moderne fi
nanciële industrie 
10 april 1997: 
IPU-Conferentie te Seoul 
23 april 1997: 
Dag van het boek en het 
copyright 
3 mei 1997: 
Striptekeningen 3 (twee 
boekjes) 
10 mei 1997: 
Oost-Aziatische Spelen 
te Pusan (fakkeldrager) 

De zes Franse helden vellet|e uit het eveneens op 18 oktober te verschi|nen boekje 

5Cn pen van Michel Zévaco), 
ö« Le Bossu (briljante ridder 

uit het werk van Paul Fé-
val), Lancelot (held uit de 
twaalfde eeuw, Chretien 
de Troyes) en Cyrano de 

Konto Festival en op 11 
juli ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Japan 
Expo Tottori 97. Beide 
velletjes bevatten tien ze
gels van 80 y. 

31 m& 1997: 
Wereldkampioenschap 
Voetbal 2002 (in Japan 
en Korea) 
5 juni 1997: 
Natuurbescherming: vis-
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21p For Local 
25pForlI.K. 

Booklet Value: £1.94 

Het stempel in het kortingboek|e van Man is le vinden aan de bin
nenzijde 

sen (twee boekjes) 
19 juni 1997: 

Wifde bloemen (vier 
boekjes) 
1 juli 1997: 
Kwangju Biennale 

Korea (Noord) 
Blindemannetje, bikkelen 
en armworstelen 
Volksspelen kennen geen 
grenzen. Het is frappant 
te zien hoe drie hier niet 
onbekende kinderspelle
tjes ook in Noord-Korea 
populair zijn. Op 26 juli 
verschenen drie postze
gels waarop ze zijn af
gebeeld. De drie zegels 
nebben ook een plaats 
gekregen in een postze
gelboekje van 3.30 w. 
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De Iw/ee Noord-Koreaanse post
zegels met de Chongryubrug 

De Chongryu brug 
Vele grote steden neb
ben hun eigen karakte
ristieke brug. Zo ook de 
Koreaanse hoofdstad 
Pyongyang. De Chong-
ryu-brug voert over de 
Taedongrivier en ver
bindt de Munsustraat via 
het eiland Rungra met de 
tweede Kumrungtunnel. 
De brug hangt met dozij
nen stalen kabels aan 
twee imposante torens. 
Twee postzegels, één vel
letje en een boekje van 
3.10 w. verschenen op 
25 augustus en zetten de 
brug in het voetlicht. 

Man 
Nieuwe tarieven 
Vanwege de gewijzigde 

posttarieven per 1 juli 
verscheen er op het ei
land Man op 14 mei een 
aantal herdrukken uit de 
permanente serie 'sche
pen'. Er kwam tevens een 
nieuw automaatboekje. 

De zegels uit het boekje zijn ook 
verkrijgbaar m doosjes van 
honderd stuks 

Het vorige boekje, van 
april 1996, was hele
maal uitverkocht, dus 
kwam men maar wat 
eerder met het nieuwe 
exemplaar. Probleem 
was echter dat het nieu
we boekje al zegels be
vatte volgens het nieuwe 
tarief: de waarden 21 en 
de 25 p - en die waren 
tot 1 juli nog niet nodig. 
Men vond een oplossing 
door de boekjes extra te 
voorzien van een losse 
postzegel van 4 p. en 
vervolgens met een stem
pel aan te geven dat kor
ting verleend werd van 
£ 1.04 naar £ 1.00. In
middels geldt ongetwij
feld de normale prijs. 

Nieuw-Zeeland 
Kerstmis 1997 
Al eerder maakte ik mel
ding van het feit dat 
Nieuw-Zeeland elk jaar 
als eerste met kerstzegels 
(en een boekje) op de 
proppen komt. Het boekje 
bevat tien zelfklevende ze
gels van 40 c. Op de ze
gel staat het herdenkings-
kruis afgebeeld dat te vin
den is op de plaats waar 
missionaris Samuel 
Marsdann in 1814, temid
den van honderden Mao
ri, een kerstdienst leidde. 

Noorweaen 
Nieuv/e lokale boekjes 



In dit voor Noorwegen 
zo bijzondere jaar (ko
ninklijk paar zestig jaar 
getrouwd, 350 jaar Post) 
verschijnen er nogal wat 
lokale boekjes. Vier 
daarvan meldde ik al 
eerder: Trondheim 
(twee), Finnmark en Ost-
fold. 
Zo deed het postkantoor 
van Trondheim opnieuw 
van zich spreken door de 
uitgifte van \v/ee boekjes 
met elk tien zegels ter ge
legenheid van net millen
nium van deze stad. De 
postzegels van 3.70 k. 
(Trondheim, stad van de 
wetenschap) en 12.00 k. 
(de geschiedenis van de 
stad) verschenen op 6 
juni. Trondheim verkoopt 
de boekjes voor de prijs 

koninklijk paar. Het 
boekje werd uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
opening van een ten
toonstelling postgeschie-
denis. De oplage be
draagt duizend stuks. De 
verkoopprijs bedroeg 
35 k. (inhoud 29.60\). 

Verenigde Staten 
Nogmaals Bugs Bunny 
In het augustusnummer 
repte ik over het post
kaartenboekje met af
beeldingen van stripko-
nijn Bugs Bunny. Nu is 
gebleken dat deze uitgif
te op 22 mei jl. voor oe 
boekjesverzamelaar nog 
meer in petto had. De 
zelfklevende Bugs Bunny
postzegel, waarde 32 c , 
verscheen namelijk ook 

Het Amerikaanse 'Bugs Bunny'-boekje; dit is het speciale exemplaar 
voor verzamelaars 

van de zegels. Alle an
dere lokale uitgiften wor
den met een toeslag ver
kocht. 
Het postkantoor van Sta-
vern gaf op 3 juli een 
boekje uit met acht ze
gels van 3.70 k. met het 

in boekjes. Of beter ge
zegd in boekjesvelletjes 
van elk tien stuks. Het 
ene, te koop op alle post
kantoren, heeft rechte in-
sniiding^en tot aan het 
kaftje: de te gebruiken 
zegels kunnen als een 

De vijf dieren in het Zuid-Afrikaonse boekje met de Thulamela-labels 

stickertje van het velletje 
afgenomen worden. Het 
andere is speciaal voor 
verzamelaars: op het lin
kergedeelte zijn de in
snijdingen zo diep dat ze 
in het kaftje doorlopen. 
Daardoor kun je er een 
'postfrisse' zegel uitne
men, met kaft (folie) en 
al. De zegel rechts heeft 
geen insnijdingen. 
Beide velletjes zijn verti
caal geperforeerd, zodat 
ze eenvoudig tot een 
boekje te vouwen zijn. 
Vandaar dat de Ameri
kaanse Scott-catalogus 
ze ook als boekje op
neemt. 

Makeshift-boekjes 
De Amerikaanse post
dienst gaat, tot veler ver
wondering, door met het 
uitgeven van de enigs
zins geïmproviseerde au
tomaatboekjes, de zoge
naamde mo/ces/i/'frboek-
jes. Zoals ik al eerder 
schreef, zijn ze vaak 
maar in enkele staten 
verkrijgbaar en worden 
ze evenmin door de fila-
telistische dienst uitgele
verd. Het lijkt er nu op 
dat alle velletjes van 
twintig zegels ook in de 
bekende blauwe boekjes 
terechtkomen. Erg 
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vreemd, wont de boekjes 
bevatten vrijwel steeds 
vijftien zegels, waarbij er 
dus altijd een rij zegels 
verwijderd moet worden! 
De boekjes worden ge
produceerd door Minne
sota Diversified Industries. 
Het jgoot nu om twee 
boekjes. Allereerst op 10 
juni een boekje met vijf
tien zegels van 32 c. met 
de legendarische 
Humphrey Bogart. De 
acteur speelde geduren
de een kwart eeuw in 75 
films. 
Vervolgens kwam op 29 
juli een boekje uit met 
vijftien postzegels van 
32 c , waarop antieke 
Amerikaanse poppen te 
zien zijn. 

Zuid-Afrika 
Jhulamela 
Thulamela, een plaats 
van hoge cultuur-histori-
sche waarde, is gelegen 
op een heuveltop in de 
noordoostelijke noek van 
het Kruger Park in Zuid-
Afrika. Momenteel loopt 
daar de grens tussen 
Zuid-Afrika, Zimbabwe 
en Mozambique. 
Meer dan zeshonderd 
jaar geleden leefde hier 
een vreedzaam volk in 
een ommuurde stad. 

Deze stadsmuren zijn 
onlangs gereconstru
eerd. Opgravingen 
brachten waorcfevolle ar
cheologische vondsten 
aan het licht, zoals gou
den sieraden, ijzeren ge
reedschappen en kera
miek. Ook werden er 
grafkamers geopend 
waarin zich - naar men 
aanneemt - de resten 
van de koning van Thu
lamela en een belangrij
ke vrouw bevinden. Bei
den staan momenteel be
kend als 'koning Ingwe' 
(panter) en 'koningin 
Losho' (slaat op foetus
houding waarin zij be-
groverilagl. 
Het bekende big Hve-
boekje (met vijt grote 
dieren als afbeeldingen), 
waarvan inmiddels twee 
oplagen verschenen, 
heeft in plaats van de 
luchtpostlabels nu etiket
ten waarop verschillende 
aspecten van deze histo
rische plaats staan afge
beeld: de krokodillenjo-
ger, de koningin, skelet 
in foetushouding (tradi
tioneel hier een teken 
van respect), de koning 
en kunstproducten. 
De uitgiftedatum was 
vermoedelijk 27 juli. 
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[10] SYMPOSIUM 
Al eerder schreef ik in 
'Philatelie' - zie daar
voor het juninummer 
1995 (pagina 432) en 
het juli/augustusnummer 
1995 (pagina 5111 - i n 
positieve zin over de ac
tiviteiten van de Engelse 
Philatelie Writers Society 
(PWS). 

Zaterdag 8 november 

organiseren de PWS en 
het Nederlandse PTT Mu
seum een voor iedereen 
toegankelijk symposium in 
het museum in Den Haag. 

ACHTERGROND 
De PWS verenigt onder
zoekers, auteurs, journa
listen, redacteuren van 
(verenigings)tijdschriften 
etc. en geeft het blad Phi
latelic Quill (=ganzen-
veerj uit. Alle leden heb
ben belangstelling voor 
filatelie en postgeschie-
denis gemeen. Jaarlijks 
organiseert de PWS een 
voorjaarssymposium in 
Londen en een najaars
symposium ergens in het 
buitenland. 
Zowel in het PWS-vere-
ningsblad als tijdens de 
symposia v/orden zaken 
behandeld op taalkundig 
en redactioneel gebied, 
over de beste manier om 

een onderzoek aan te 
pakken en welke bron
nen daarbij te gebrui
ken, auteursrecntzaken, 
boekbesprekingen, de 
opmaak van een tijd
schrift, het uitgeven van 
publicaties, het jureren 
van filatelistische litera
tuur op verenigings-, na
tionaal en internationaal 
niveau enzovoort. 
Toen ik in 1995 voor het 
eerst met de PWS in con
tact kwam viel het me op 
dat er een goede band 
en een actief en levendig 
contact bestaat tussen de 
leden van de PWS en de 
aanbieders van informa
tie en bronnen op filate-
listisch en posthistorisch 
gebied. En dat spreekt 
me bijzonder aan, want 
het PTT Museum is zo'n 
aanbieder. Zelfs wan
neer ik ons werk uit het 
standpunt van een collec
tie- en informatiebeheer

der bekijk, dan is het 
doel van het beheren in 
de eerste plaats het 'zo 
goed mogelijk beschik
baar hebben van het 
materiaal voor gebruik'. 
Wanneer het PTT Mu
seum en het Algemeen 
Rijksarchief de verzame
laars vervolgens goed in
formeren over het be
schikbare materiaal kun 
je mensen stimuleren om 
er gebruik van te maken. 
Als de collectiebeheer
ders geregeld contact 
hebben met de gebrui
kers, dan kun je nog be
ter de behoeften aanvoe
len en daarop inspelen. 
Daarom heb ik de PWS 
uitgenodigd hun najaars
bijeenkomst in Den Haag 
te organiseren, in de 
hoop dat ook Nederland
se filatelisten daaraan 
zuilen deelnemen en de 
sfeer eens komen proe
ven. Ongeacht het aantal 
Nederlandse aanwezi
gen is Engels de voertaal 
bij de lezingen en aan
sluitende discussies. 

PROGRAMMA 
Het programma ziet er 
als volgt uit: 

10.00-10.30: 
ont/angst deelnemers 
met koffie 

10.30-11.30: 
George Henderson over 
de problemen na het uit
eenvallen van belangrij
ke postzegelverzamelin
gen, dus nadat deze ver
kocht of geveild zijn. 
Deze verzamelingen en 
hun eigenaren (ciie veel 
onderzoek hebben ge
daan) hebben vaak ge
durende lange tijd een 
'ijkfunctie' bekleed voor 
anderen op hetzelfde ter
rein en waren bekend 
onder de naam van die 
eigenaar. Bijvoorbeeld 
de collecties Poulie, Reed 
etc. 
George Henderson is in 
Engeland bibliothecaris 
van de Portugese Philate
lie Society en van de Bri
tish Society of Russian 
Philately. 

11.30-12.30: 
Alex Newall over de rol 
van de veilingcatalogus 
als bron bij filatelistisch 
onderzoek. 
Alex Newall is vice-voor-
zitter van de internatio
nale federatie van aerofi-
latelistenverenigingen. 

12.30-14.00: 
Lunch in het restaurant 
van het PTT Museum. 

14.00-15.00: 
Aad Knikman over vijf-

662 

De voorgevel van het PTT Museum in Den Haag, de plaats waar op 8 november de PWS-biieenkomst zal worden gehouden 
(Foto Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 

enzeventig jaar Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie en over de rol 
die de nieuwe media - in 
het bijzonder Internet-
kunnen spelen als hulp
middel voor de redacties 
van filatelistische tijd
schriften. 
Aad Knikman is hoofdre
dacteur van het Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie. 

15.00-16.00: 
Charles Boissevain over 
de rol van postmuseo in 
de filatelie. In de lezing 
komt de toegevoegde 
waarde van musea en 
archieven voor de filate
lie aan de orde, met een 
zekere nadruk op de cul-
tuur-historische, weten
schappelijke en promo
tionele aspecten. 
Charles Boissevain is 
conservator bij het PTT 
Museum. 

16.00-16.30: 
Thee en einde van het in
houdelijk gedeelte van 
de dag. 

19.00: 
In een nog nader te be
palen restaurant wordt 
een borreltje gedronken 
en een diner geserveerd. 

KOSTEN 
Als u alleen overdag wilt 
deelnemen, dan bedra
gen de kosten slechts 
t l 4.- voor de lunch (te 
voldoen bij binnen
komst). De kosten voor 
het diner (circa f 50.-) en 
de drankjes 's avonds 
zijn voor rekening van 
de deelnemers. Nadere 
informatie ontvangt u in 
oktober, nadat u zich 
heeft aangemeld. 

AANMELDING 
Graag een brief(kaart) 
naar PTT Museum, ter at
tentie van C.F.e.G. Bois
sevain, Zeestraat 82, 
2518 AD Den Haag, on
der vermelding van uw 
deelname aan het dag
programma en - indien 
gewenst - het avondpro
gramma. Vergeet niet 
uw adresgegevens te 
vermelden! 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserva
tor posthistorische en hiatelisti 
sehe verzamelingen van het Ne
derlandse PTT Museum te Den 
Haag 



Deze maand wordt 

Rotterdam 

Cffli/ereMevrs gehouden, en 

wel in het Belasting- en 

Douanemuseum in 

Rotterdam. In de nu volgende 

bijdrage wordt een categorie 

Cmierelk's behandeld die 

eigenlijk de 'oversteek' naar 

de filatelie al heeft gemaakt: 

de fiscale zegels. 

i Fiscale zegels verzamelen: 
een uitdaging? JAN WESSELS, ENSCHEDE 

Interessant gßbid rmt vohp v&mmlm^lfMm 

Zijn dit nu postzegels? Nee, 
het zijn 'slechts' kwitantieze
gels en dus 'waardeloos'! 
Een veel gehoorde, maar on
terechte reactie. Want wist u 
dat dit zegel onderdeel is 
van een meer dan driehon
derd jaar oud belastingsys
teem? En dat dit systeem in 
1694 door koning Willem, 
de Stadhouder-Koning, sa
men met de tulpen en de 
koffiehuizen, uit Nederland 
naar Engeland werd meege

nomen en aldaar werd ingevoerd? En dat deze nieuwe belas
ting wetgeving via de Britse en Nederlandse Koloniën, uitein
delijk in driekwart van de wereld in gebruik was en vaak nog 
is? En dat dit belasting systeem een puur Nederlandse uitvin
ding is? 

1. Blok van zes plakzegels Nederland 
van 5 cent (1899) 

Zo begint het artikel van 
P.A.A. Korte, getiteld Van 
Stamvader tot Stiefkind in 't 
Ckyn Segel, het kwartaalblad 
van de Nederlandse Vereni^ng 
voor Fiscale Filatelie (NVFF). 
Deze vereniging werd in 1995 
onder auspiciën van de Ne
derlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen opgericht -
en dat pas 370 jaar na het ont
staan van de fiscaalzegels! 

Ruim honderd jaar geleden 
werden fiscale zegels al uitge
breid verzameld. Zo liet de 
Franse catalogusuitgever 
Yvert & Tellier al in 1915 de 
Catalogue de Timbres Fiscaux 
verschijnen, samengesteld 
door A. Forbin. Deze catalo
gus bestreek de gehele we
reld en omvatte 800 pagina's, 
ruim viermaal zoveel als de 
wereldcatalogus voor de post
zegels in dat jaar. 

3. Droogstempel 

In landen als de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië be
staan sinds decennia bloeien
de verenigingen die zich bezig 
houden met Cinderella's of -
zoals ze ook wel worden ge
noemd - Back of the Book. Tot 
de Cinderella 's behoren ook de 
fiscale zegels. 
In het hiervoor al geciteerde 
artikel geeft de heer Korte een 
boeiende verhandeling over 
fiscale zegels en hun gebruik 
en achtergronden, van diverse 
landen, door de tijd heen. 
In deze bijdrage wil ik me be
perken tot een globaal en ze
ker niet volledig overzicht van 
het ontstaan van de bekendste 
Nederlandse belasüngzegels 
en het gebruik ervan, hier en 
daar voorzien van wat achter
grondinformatie. 

BELASTINGZEGELS VERZAMELEN 
VERSUS FILATELIE 
Filatelie (oorspronkelijk Phila
telie) is de samenvoeging van 
philos (vriend) en ateleia (vrij
stelling van betaling of belas
ting). Filatelie betekent dus: 
het zich bezig houden met wat 
iemand van lasten vrijstelt. Zo 
bezien vallen belastingzegels 
dus wel degelijk onder het be
grip filatelie. 

'tKleyn Zegel. 
Placaef, Fan Je Edele ̂ root Mogende Heeren Staten van Hollam/t 

enJc niß rrie/lmilt. <*«r tp Uimn Hafilvcn Litmk» gehevenfnltmJtn iel mMIvm 'i HtjM 
Zegef. IndafeJeHi^^itgußitCxii. 

futckc.dic dan noch de goede Ingefótcneneenige 
vrucht foudcn by brengen : Endegelet hebbende 
code onfêcckcrheyt dienyt^ eleGefchnfren, foo 
Notnriael als .nnderen, dagelijcks voor valt, da« 
door de felve gnede [ngefetei«n oockin vele.ende 
dickwils (eer quellige Proceflèn vervallen, omme 
weicke teontgaen , oockeenige Nabuyr Kontn-
gen ende Porentaten .van o\ er lange in glievnett 
hebben ccn ordre, dar geene Aflen N'otattael ,r)fte 
Judiciele.en fondewtlen \anwafrdc,oftedatdier 
op recht ghedaen foude nrogen werden. ten \wie 
de felve waren meteen Zegel l^eveflighi: Ordon
nerende dacr toe ftccket« Zegelen .ende Hellende 
bequame ordre op 'tbevefligen voorfz. Wekke 
voetftappen volgende, \Vy mede gerefol veert heb
ben in treyn te fetten't fetvcMitlöel van't Zegel. 

r. Ridderichap, Edelen ende Steden van 
Hollantende Wcft-Vrieflant, Reptefcn-
tetende de Staten vanden ftlvcn Lande. 
D O E N T E W E T E N : Dat «Ifoo 

tot weeringe vandegeweklige invafie, die de Spai-
gnaetden met heute Adherentenopdcfe Landen 
voot hebbens zijn te docn.ende dacr toe machtige 
Legets bydet hant hebben alommeop de Ftontic-
rcn, ommc de fêh e onder henre flavernj c ende ge-
ivclt tc drucken; VVy oock genootfacckt zijn ge-
weeft meerder Ktijghs voick te lichten, dei«clc-
ket betaltnge mede gevonden moet u-orden, ende 
dact ommedeot)ge nebben moeten flaen op't vin
den van nieuwe Middelen, daet uyt mette minfte 
fcliadevande Gemeente,penningen fouden kön
nen ghcronden werden, ende vootnamentlijck op 

2- Placaetvan 13 augustus 1624 

4. Formaatzegel embossed (Rotterdam) 

Wat zijn nu eigenlijk fiscale ze
gels? Het belangrijkste ken
merk is dat het gaat om het 
betalen van belasting door 
middel van belastingzegels, 
zonder dat daarvoor een 
rechtstreekse tegenprestatie 
geleverd wordt. Het doel van 
die belastingheffing is het ver
garen van geld om uitgaven 
van algemene aard door de 
Staat te bekostigen. 

Nu de Federation Internationale 
de Philatelie (FIP) fiscale zegels 
toelaat in inzendingen op in
ternationale tentoonstellin
gen, ligt het voor de hand de 
FlP-richÜijnen als uitgangs
punt te nemen. Ik citeer hier 
de definities die door de FIP 
van de diverse fiscale zegels 
worden gegeven. Opgemerkt 
moet worden dat deze defini
ties nog wel verder moeten 
worden uitgewerkt. 

5. Droog- en natslempel 

Artikel 2.1: fiscale zegels 
In reliëf geperste, ingedrukte 
(gestempelde of voorgedruk
te), of opplakbare belasting-, 
leges- of kredietzegels, uitge
geven door of in opdracht van 
bevoegde regerings-, gemeen
te- of andere overheidsinstan
ties. 

Artikel 2.2: belastingzegels 
Zegels gebruikt voor de 
heffing van of voor documen
ten, betrekking hebbend op 
de betaling of de vrijstelling 
van betaling van een belas
ting, een heffing of een ande
re fiscale vordering of fiscaal 
recht zijn 'belastingzegels'. 

Artikel 2.3: legeszegels 
Zegels bestemd voor de regi
stratie, of vrijstelling van be
taling, van leges voor verleen
de of nog te verlenen diensten 
zijn 'legeszegels' 

Artikel 2.4: kredietzegels 
Zegels uitgegeven om de ver
lening van een geldelijk of fis-

6S3 



caal krediet ten gunste van de 
koper, diens opdrachtgever of 
gevolmachtigde te bekrachti
gen, zijn 'kredietzegels'. 

Tot zover de FlP-defmities. 
Voor wat de Nederlandse fis
cale zegels betreft vallen hier 
bijvoorbeeld onder: radioze
gels, spaarbankzegels van de 
Rijkspostspaarbank, renteze
gels, zegels van de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken, 
consumentenkred ie tzege l s , 
veeartsenijkundige dienstze-
gels, viskaartzegels, Buiten
landse Zaken-zegels, consulai
re dienstzegels, enzovoort. 

De scheidslijn die bepaalt of 
een zegel wel of niet als een 
fiscale zegel moet worden be
schouwd is niet altijd even dui
delijk, omdat diepgaand on
derzoek naar de oorsprong 
van de zegels, het juiste ge
bruik en de daarbij behoren
de achtergronden nog lang 
niet in alle gevallen is verricht. 
Er is dus nog erg veel studie 
en spitwerk nodig; het is zeker 
niet zo dat alles van deze ze
gels al bekend is. Integendeel, 
er zijn juist nog veel lacunes: 
het gebied van de fiscale ze
gels is in vele gevallen nog een 
soort gatenkaas, ondanks het 
werk dat enkele enthousiaste 
verzamelaars al hebben ver
richt. 

HET ONTSTAAN VAN DE 
BELASTINGZEGELS 
In 1623 deelde een Commies 
van de 'Finantie Holland', Jo
hannes van den Broeck ge
naamd, aan de 'Staaten Gene
raal' mee dat hij een middel 
had uitgedacht om aan de im
mer benodigde gelden te ko
men, zonder dat dit voor de 
ingezetenen bezwaarlijk was. 
Op 29 april van datzelfde jaar 
werd hem (en zijn nazaten) 
een levenslange toelage toege
zegd van ruim drieduizend 
gulden per jaar. Toch hebben 
Van den Broeck noch zijn na
geslacht nooit een penning 
betaald gekregen, ook met na 
de nodige rechtszaken. 
Van den Broecks vinding, die 
ook vandaag de dag nog op 
grote schaal in de gehele we-

I- reld gebruikt wordt, behelsde 
^ dat de zegelwetgeving voort-
" aan werd gekoppeld aan de 
" rechtsgeldigheid van docu-
^ menten. Een Placaet (verorde-
I- ning), opgesteld door de Edele 
o Groot Mogende Heeren Staten 
- van Hollandt van 13 augustus 
^ 1624 {aflieelding 2) verwoordt 
2 het als volgt: 

— Ende gelet hebbende op de onseec-
CCJI kerheyt die uyt vele Geschnflen, 
wUt soo Notariael als anderen, dage-

lijcks voor valt, daer door de selve 
goede Ingesetenen oock m vele, 
ende dickwils seer quellige Proces
sen vervallen, omme welche te ont-

gaen, oock eenige Nabuyr-Konm-
gen ende Potentaten, van over 
lange m ghevoert hebben een ord
re, dat geene Aden Notanael, ofle 
Judiciele, en soude wesen van wa-
erde, ofle dat daer op recht gheda-
en soude mogen werden, ten ware 
de selve waren met een Zegel beves-
tight. 

Uit de tekst van dit Placaet kan 
het politieke spel worden af
gelezen: door te zeggen dat de 
ons omringende landen het 
systeem al hebben werd draag
kracht voor het Placaet ge-
creerd, en werd ook de koppe
ling gelegd tussen het betalen 
van belasting in relatie tot het 
afsluiten van een transactie, 
respectievelijk de rechtsgel
digheid van documenten. 
Het succes van deze wetgeving 
was zo groot dat in 1636 ook 
de Spanjaarden het systeem 
invoerden; Frankrijk volgde in 
1673, na de alliantie met 
Spanje. Door de invloed die 
Willem III na zijn huwelijk 
met Maria Stuart verwierf, 
volgde in 1694 ook Engeland. 
De verdere expansie van de 
zegelwetgeving voltrok zich 
mede door de kolonialisatie-
drift van de diverse Europese 
landen. 

TYPEN BELASTINGZEGELS 
Als we de plakzegels van Ne
derland over de jaren wat na
der bestuderen, komen we 
vanzelf de belangrijkste 
hoofdtypen tegen. Dat zijn 
meteen ook de bekendste ze
gels. Behalve zegels komen we 
ook veel stempelvormen te
gen. In de fiscale filatelie is 
het gebruikelijk zowel plakze
gels als stempels met de term 
'zegel' te omschrijven. 
Als eerste en dus oudste zegels 
komen vanaf 1624 de zoge
noemde droogstempels voor. 
Dit zijn in reliëf aangebrachte 
zegelbeelden, ongekleurd en 
met een waarde-indruk, en 
veelal met vermelding van de 
soort transactie. Deze zegels 
werden rechtstreeks in het do
cument aangebracht; men 
spreekt ook wel van embossed 
zegels (afleeldmg 3). 
De te betalen belastingheffing 
was afhankelijk van de transac
tiewaarde (bijvoorbeeld kwi
tanties, aandelen) en /o f de 
soort transactie (zoals akten). 
De heffing kon ook betrek
king hebben op het papierfor
maat, zoals het geval was bij 
het 'formaatzegel', in de kleur 
oranje, vanaf het begin van 
deze eeuw. Deze zegel komt 
op vele soorten akten voor (af
beelding 4). Samengevat: of het 
document zelf, of de onderlig
gende transactie geeft de 
soort en de hoogte van de 
heffing aan. 
Behalve de droogstempels be
staan er ook veel 'natstem-
pels', zie aßeeldmg 5. Deze illu-

6 Relief gestanst (1829) 7 Plakzegel met tab (1862) 

8/9 Plakzegels ongetand (1870) en getand (1883) 

7 50 m 2i 

10 Plakzegel (1885 en 1899) 

wwm PVM 

ÄN6ER REGISti 
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12 Effectenzegel (1886) 

stratie laat een oranje droog-
stempel zien voor het formaat 
en een bijzegeling in de vorm 
van een natstempel van 50 
cent Rotterdam voor een an
dere fiscaal belaste handeling. 
Verder bestaan er zegels die 
er uiterlijk als postzegels uit
zien, met en zonder talon. 
Grofweg kan men zeggen dat 
er tot circa 1825 altijd stem
pels, en na deze tijd stempels 
en /o f zegels gebruikt werden. 
De meeste van deze zegels ko
men nog voor tot in de jaren 
zeventig van onze eeuw en 
hebben dus ruim driehon
derd jaar stand weten te hou
den. Een aantal vormen komt 
zelfs heden ten dage nog 
voor. 

* i a » i i i i i i i i 

13 Plakzegel opdruk 7/en cent 

DE PLAKZEGELS VAN 
NEDERLAND 
Embossed zegels waren in Ne
derland vanaf 1623 in ge
bruik. Ze raakten echter in de 
loop van de tijd in onbruik 
toen de 'plakzegels' (ook wel 
adhesives) in omloop kwamen; 
in ons land gebeurde dat in 
1829 en 1842. Deze 'voorio-
pers' van de plakzegels wer
den ongetand en ongegomd 
in omloop gebracht. Het wa
ren ronde, uit gewatermerkt 
zegelpapier gestanste zegels 
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17 Rode machinestempels 

die nog niet van een bedruk
king waren voorzien. Wel was 
er een relief ingedrukt, samen 
met de vermelding Handelze
gel. 
Bij de emissie van 1829 wer
den tussen de dubbele buiten
ring de provincie en het kan
toor van afgifte vermeld. Ook 
werden de waarde van het 
handelsobject en de zegel
waarde aangegeven {afbeelding 
6, Handelzegel van 1G50 voor 
een handelsobjectwaarde tus
sen 2.400 en 3.000 gulden). 

I De emissie van 1842 werd vrij
wel op dezelfde wijze uitge
voerd als die van 1829; de 
waardeaanduiding van het 
handelsobject ontbreekt ech

Iter. 
Iln 1862 kwamen de eerste 
I echte plakzegels in omloop; 
I gegomd en voorzien van een 
I soort tab, waar de verplichte 
I handtekening (penvernieti
Iging) op moest worden ge
Iplaatst om ze 'ongeldig' te ma
Iken {aßeeldmg 7). 

V 
23 Hartenaas met stempel speelkaarten
belasting 

Acht jaar later, in 1870, kwa
men er gedrukte en ongetan
de zegels die het woord plakze
gel vermeldden, in 1875 ge
volgd door zegels in dezelfde 
uitvoering, maar met een ge
wijzigde waardeopdruk {aßeel
dmg 8). Opmerkelijk is dat 
deze plakzegels toen al in drie 
kleuren werden geprodu
ceerd; bij de postzegels duur
de het tot 1960* voordat er in 
meer dan twee kleuren werd 
gedrukt! Men deed duidelijk 
veel moeite om vervalsing van 
de plakzegels ten nadele van 
de fiscus tegen te gaan. Te
recht, want anders dan bij de 
postzegels ging het in 1829 al 
om aanzienlijke zegelwaar
den, die wel tot vijftien gulden 
konden oplopen; in 1917 was 
de hoogste wjtarde al honderd 
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20 Consulaatzegels Nederland 1925 

21 Paspoortzegels Nederland 
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24 Zwart natstempel op dagblad 

gulden! Door de jaren heen 
zien we dan ook vele moeilijk 
te vervalsen druktechnische 
hoogstandjes. 
De eerste getande fiscale ze
gels verschenen in 1883; de 
tandingmaat was 13V2xl4 {af
beelding 9). Behalve de handte
kening moest inmiddels ook 
de datum zichtbaar op de ze
gel worden aangebracht. 
In 1885 kwam er een geheel 
nieuw zegelbeeld met de ver
melding den 18...; in 1899 
werd dit gewijzigd in den 
19...; op de puntjes moesten 
dag, maand en jaar worden in
gevuld {aßeeldmg 10). Het 
ontwerp van 1885 werd ook 
gebruikt voor de registratieze
gels {aßeeldmg 11) en de effec
tenzegels {aßeeldmg 12). 
Om aan te tonen dat iedere 
belastingvorm interessante 
achtergrondinformatie kan 

opleveren, lichten we hier een 
tipje op van de sluier van de 
effectenzegels. 
De effectenzegels dienden ter 
registratie van aandelen en ef
fecten. Voor een periode van 
zes maanden, van 1 januari 
1886 tot en met 30 juni 1886, 
kon deze registratie geschie
den door betaling van eenvijf
de van de registratiewaarde of 
tarief (opdruk: '/3 betaald). 
Daarna volgde een periode 
van drie maanden van 1 juli 
1886 tot en met 30 september 
1886 waarbij de helft van de 
registratiewaarde voldcian 
diende te worden (opdruk: '/2 
betaald). Na deze perioden 
werden stukken niet meer in 
behandeling genomen. 
Aan de basis hiervan lag het 
feit dat er op enig moment na 
slechte beurstijden erg veel 
waardeloze aandelen in om
loop waren. Deze aandelen 
zorgden voor veel ongemak 



22 Ruitvormige weeldebelastingzege 

25 Legeszegel 

26 Rijwielbelasting 

op de beurs bij de registratie. 
Nietgeregistreerde stukken 
werden vervolgens niet meer 
verhandeld op de beurs. Het 
ging dus om een soort sane
ringsmaatregel om aandelen
bezit in beeld te brengen en 
te zuiveren. 

Bij de plakzegels verschenen 
in 1917 nog een aantal aan
vullingswaarden. Vervolgens 
kwam in 1919 de waarde 5 
cent te vervallen en werd de 
resterende voorraad van een 
opdruk in rood (Tien Cent in 
gotisch lettertype) voorzien 

28 Banderollen tabaksbelasting 

(afieelding 13). 
In 1928 kwamen er dan ter 
aanvulling een serie in nieuwe 
kleuren, in 1931 gevolgd door 
een serie met een geheel 
nieuw zegelbeeld. Bij deze 
reeks kwamen voor het eerst 
onderbroken tandingen voor 
ter versteviging van de vouwlij
nen in het vel tijdens het ge
bruik {afbeelding 14). 
Dan breekt ook op fiscaal ge
bied een interessante perio
de aan. Tijdens de bezetting 
 en dan met name in de pe
riode dat een aantal zuidelij
ke provincies al bevrijd was 
ontstond er een tekort aan 
zegels. Oorzaak was dat de 
desbetrefifende provincies 
waren afgesneden van de 
toevoer van drukkerij En
schedé in Haarlem. Er wer
den daarom zegels gedrukt 
door de firma Van Gestel in 
Eindhoven en wel met de 
toevoeging Nooduitgifte, uit
sluitend in de waarden .10 
('tien cent ') en .25 ('25 
cent ' ) . Deze noodzegels ko
men met de volgende tan
dingen voor: 

vierzijdig doorstoken 10, 25 c. 
doorsteek (hor.) en 
lijntanding W/t (ver.) 25 c. 
tanding 11V4XIIV2 10 c. 
lijntanding 111/2 10,25 c. 
lijntanding IOV4 10 c. 
lijntanding lOVéxll ' /a 10 c. 

^ ~ vjavöto gt J 

<iNvns>iajj 

F R K  S L A N O 
r Klomtiandelsprijt T 

29 Banderol nooduitgifte Friesland 

Nooduitgiften komen we bij 
diverse belastingzegelemissies 
tegen, zowel in het Zuiden als 
in het Noorden van het land 
{afieelding 15). 

Als gevolg van de in 1934 inge
voerde nieuwe spelling werd 
de tekst op de zegels van de 
emissie 1931 gewijzigd van den 
in de. In 1958 werd de onder
druk aangepast; die verander
de van Nederlandsch in Neder
lands. 

Bij de natstempels komen ook 
vele vormen voor. O p kwitan
ties zijn de rondstempels 
meestal blauw {afieelding 16) 
en de machinestempels door
gaans rood (afieelding 17). 
Bij de machinale stempelin
gen werd gebruik gemaakt 

van zogenoemde waardekaar
ten {afieelding 18). Deze kaar
ten moesten bij de fiscus ge
kocht worden. Ze werden 
door een ambtenaar van die
zelfde fiscus in een stempel
machine geplaatst, waarna er 
op de kaart afgeschreven werd 
tot het nominale bedrag be
reikt was. De automaten waar
mee de fiscus werkte waren 
onder meer van het fabrikaat 
Hasler, Francotype en 
Taxograph. 

METHODEN EN GRONDSLAGEN 
VAN ZEGELBELASTING 
Belastingzegels kunnen grof
weg in vijf categorieën worden 
onderverdeeld, te weten: 

1. Heffing volgens het Fixed 
Rateprmcvpe (ongeacht de 
achterliggende transactie); 
voorbeeld: de one pennyzegels 
van GrootBrittannië; 

2. Heffing afhankelijk van de 
waarde van de transactie: 

a. geldwaarde in 
schijven; voorbeeld: 'bij een 
transactiewaarde van driehon
derd gulden of minder moet 
er gezegeld worden met 15 
cent', afieelding 7; 

b. percentueel, zoals 
bij de omzetbelastingzegels 
van Nederland; voorbeeld: 
'vier procent van de aanschaf
waarde', afieelding 19, 

3. Heffing afhankelijk van het 
papierformaat; voorbeeld: de 
formaatiegels van Nederland, 
afieelding 5; 

4. Heffing afhankelijk van het 
inkomen; voorbeeld: zwart
stempels voor Nederland eind 
18e, begin 19e eeuw; zegels: 
bijvoorbeeld de Income Taxze
gels van GrootBrittannië; 

5. Alle overige niet in de voor
gaande categorieën te plaat
sen heffingen, vaak geen zui
vere vormen van belasting, 
maar mengvormen tussen be

m 
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lasting en dienstverlening; 
voorbeeld: consulaat- of kan
selarijzegels van Nederland 
(dienden een breed scala aan 
legalisatie- en dienstverle
ningsdoeleinden, afbeelding 
20) of de paspoortzegels {af
beelding 21). 

DE UITVOERING VAN DE 
BELASTINGZEGELS 
Belastingzegels kunnen in de 
meest uiteenlopende uitvoe
ringen en materialen voorko
men. Bekend uit de oudheid 
zijn uit klei gebakken stenen 
ter voldoening van de scha
penbelasting. Verder komen 
voor allerlei vormen van lakze-
gels, in allerlei materialen in
geslagen merken, brandmer
ken, zowel nat- als droogstem-
pels en zegels in allerlei for
maten. 

VOORBEELDEN VAN 
BELASTINGVORMEN 
In de loop der tijden zijn vele 
uiteenlopende belastingvor-
men en bijbehorende zegels 
ingevoerd, vaak heel creatief 
bedacht door de overheden. 
Uiteraard hadden ze alle het
zelfde doel: geld binnenhalen 
voor de schatkist. Belasting op 
schaarse, luxe en absoluut 
noodzakelijke artikelen of 
diensten genoten daarbij de 
voorkeur. Te denken valt aan 
harpoeneer-, tabaks- en weel

debelasting {afieelding 22) en 
aan speelkaarten en dobbel
stenen {afbeelding 23). Soms 
was een heffing bedoeld om 
een artikel of bepaalde infor
matie bij de burgers weg te 
houden: denk aan krantenbe
lasting. Een voorbeeld is het 
onder afbeelding 24 getoonde 
zwarte natstempel. 
Enkele andere voorbeelden 
zijn leges {afieelding 25), hon
denbelasting, rijwielbelasting 
{afieelding26) en reisbiljetten
belasting {afieelding 27); het 
rijtje zou nog aanzienlijk kun
nen worden uitgebreid. 
De bij deze belastingvormen 
behorende zegels werden (en 
worden) meestal uitgegeven 
door het Rijk, de Provincie of 
de gemeentelijke overheden. 

DE BANDEROLLEN EN 
SLUITZEGELS 
Belastingzegels kunnen op 
documenten worden aange
bracht, maar uiteraard ook 
rechtstreeks op de te belasten 
goederen. In het laatste geval 
wordt gebruik gemaakt van 
banderollen of sluitzegels. 
Banderollen komen heden 
ten dage nog voor op alle ta-
baksprodukten in Nederland. 
Bij het aanbreken van de ver
pakking wordt de banderol 
verbroken of vernietigd {af
beelding 28). Het formaat kan 
soms heel fors uitvallen, zoals 

bij de noodbanderol van 
Friesland {afieelding29). 
De tabaksaccijns is een van de 
succesvolste zegelbelastingen 
gebleken; hij werd slechts tij
delijk overvleugeld door de 
omzetbelasting in de jaren 
1937 tot en met 1941. 

Tot zover deze bijdrage, die 
de bedoeling heeft u een 
beeld te geven van een aantal 
vaak of minder vaak voorko
mende belastingzegels, zegels 
die we zo af en toe in de peri
ferie van de filatelie zullen te
genkomen. 
In een volgende aflevering 
kom ik graag nog eens terug 
op een of meer speciale belas
tingzegels en hun achter
grond. 
Ik hoop dat ik met deze bij
drage belangstelling heb op
gewekt voor het uiterst inte
ressante gebied van de fiscale 
filatelie. Mochten u naar aan
leiding van dit artikel vragen 
of opmerkingen hebben, 
neem dan gerust contact op 
met de auteur: 
J.A. Wessels 
Postbus 40219 
7504 RE Enschede 

Noot: 
': in feite was de hulpuitgifte van 
1919 (NVPH-nummers 102 en 
103) de eerste driekleurenemissie 
van Nederland; het gaat echter om 
tweekleurenzegels die later - dank

zij een opdruk in rood of zwart -
tot driekleurenzegels werden om
getoverd 

Bronnen: 
Prof dr J. van der Poel: De geschiede
nis van het Nederlands Fiscaalzegel 
1624-1954; (1954) 
P.A.A. Korte: diverse publicaties in 
't Cleyn Segel - Van Stamvader tot 
Stiefkind; (1995) 
E.J. Enschedé: Lijst van de fiscale ze
gels van Nederland en Overzeese Gebie
den 1954-1987 
A. Forbin: Catalogue des Timbres Fis-
caux Yvert & Tellier, (1915) 
P.A.A. Korte: Catalogus van de Fis
caalzegels van Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen 1829-1972, deel I 
(1996) 

J. Barefoot: Benelux Revenues; (1987) 
H.E.R. Sandberg van Boelens (pu
blicatie Po Sc Po): De P^TT in bevnjd 
Zuid-Nederland (1994) 

Adressen 
Nederland: 
Nederlandse Vereni^ng voor Fiscale Fi
latelie (NVFF), W.J. Jansse, Postbus 
124, 2860 AC Bergambacht 

Zusterverenigingen: 
American Revenue Association (ARA), 
Bruce Miller, 701 South First Ave
nue, Suite 332, Arcadia, CA91006 
(Verenigde Staten) 
The Revenue Soaety of Great Britain, 
Tony Hall, 53a High Street, Whit-
well, Hitchin, Herts SG4 8AJ 
(Groot-Brittanniê) 
Arbeitsgemeinschaft Fiskalmarken, 
Martin Erler, Postfach 6, D-82055 
Icking (Duitsland) 
Soaété Franfaise de Philatelie Fiscale, 
Henri-André Barbero, 22 Rue de 
Pans, F-77400 Pomponne (Frank
rijk) 
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25 Oktober in het 

Groot-Hondelsgebouw. 
Inleveren op die dag is ool< mogelijk. 

Keizershof 17 - 6834 DG ARNHEM - tel. 026-3210013 - fax 026-3214110 

Nu ook in 
Rotterdam 

Te k o o p g e v r a a g d : Collectie HELE WERELD, ook munten, 
oude NED. ANSICHTKAARTEN, OUDE BRIEVEN. 
B ied t a a n : GROTE VOORRAAD NED. + OVERZEE (FDC) + 
Buitenland o.a. ZWITS. VEEL MOTIEF o.a. SPORT, SCHEPEN, 
TREINEN, spec. DIEREN en BLOEMEN, HELE WERELD. 

f l o n i n h o Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn ' ^ : ^ 
L J C U I U U C 055-5213708 ' 

1 s t e K L A S K I L O V \ f 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 boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 PAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cal waarde 
9 IJSLAND PTT priis op aanvraaq 

10 ENGELAND zonder kerst, met HW's 
10A ENGELAND GREETINGS qcede variatie 
11 IERLAND zeer mooie sorterinq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zeqels 
14 LUXEMBURG met HW's en qroot assortiment 
15 FRANKRIJK prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND mettoeslaq 
17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND mettoeslaq 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sorterinq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie met HW's 
22 MALTA moeili|kverkri|qbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
25 USA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
25A USA met 50% kerstzeqels 
26 JAPAN werkelijk fantastisch assortiment 

100 GR 
f ^r 
f -r 
f 15,-
f 16,-
f 18,-
f 14,-
f120,-
f 65,-

f 10,-
f 30,-
ƒ 20,-
f 25,-
f 17,-
f 35.-
f 50,-
f 15,-
f 12,-
f 10,-
f 20,-
f 36,-
f 95,-
f 16,-
f 18,-
f 25,-
f 16,-
f 10,-
ƒ 35,-

250 GR 
f 43 
f 55 
f 35 
f 38 
f 40 
f 30 
f -
f150 

f 22 
f 70 
f 48 
f 55 
f 40 
f 80 
f120 
f 35 
f 28 
f 22 
f 48 
f 85 
f -
f 38 
f 42 
f 55 
f 38 
f 22 
ƒ 85 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
^ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
f160,-
f -
f130 
f150 
f160 
f120 
f -
f585 

f 85 
f260 
f 185 
f -
f155 
f310 
f450 
f135 
f l I O 
f 85 
f185 
f325 
f -
f150 
f160 
f210 
f150 
f 80 
ƒ -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MISSIEWAAR (groot-en kleinformaat) 500 GR 1 KG 5 KG 
Ml FINLAND met veel qrootformaat f 4 0 , - f 7 5 , - f325,-
M2 ZWEDEN zeer qevarieerd f 4 0 , - f 7 5 , - f325,-
M3 DENEMARKEN met hoqerKr-waarden f 4 0 , - f 7 5 , - f325,-
M4 NOORWEGEN nieuw en mei veel HW's f 4 0 , - f 7 5 , - f325,-
M5 ENGELAND met buitenland en HW's f 2 0 , - f 3 5 , - f135,-
M6 IERLAND prachtiq assortiment f 40,- f 75,- f325,-
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie f 2 5 , - f 5 0 , - f235,-
M8 USA onuitqezochtopcoilnummers f 20,- f 35,- f155,-
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel qrootformaat f 4 0 , - f 7 5 , - f325,-
M10 NEDERLAND mettoeslaq f 2 0 , - f 4 0 , - f175,-
M11 OOSTENRIJK nieuw in het assortiment f 4 0 , - f 7 5 , - f325,-
M12 CANADA weer leverbaar ƒ 4 0 . - f 7 5 , - f325,-

NIEUti/ IN HET 
A550RT|AI\ENT 

DUITSLAND toeslagzegels 100 gr. ƒ 4 5 , -
BOTSWANA: 100 gr. ƒ 24 , -
WERELDMIX: 500 gr. ƒ 3 0 , -
ENGELAND: 20 kg. ƒ 3 5 0 , -

1 Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j.haarlemnl@pi.net 1 
NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogehjk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling o p gironr. 3 7 5 2 5 9 4 of bank 93 .28 .13 .720 . 
Prijzen incl. porto, excl . rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5 % korting bij aankoop boven 
ƒ 1 5 0 , - en 1 0 % boven ƒ 4 0 0 , - . Deze regeling geldt niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 7 5 , - . 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

m 

mailto:j.haarlemnl@pi.net


FILATELISTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het decembernummer 1997 
moeten uiterlijk op 1 novem
ber aanstaande in het bezit 
zijn van de redactie van 'Phi
latelie', Klipper 2 , 1 2 7 6 BP 
Huizen. 

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

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 1 0 , 1 1 en 12 oktober: 
Rotterdam. Nationale Dag van 
de Postzegel 1997, tentoonstelling 
(categorie 2, propaganda en een-
kadercollecties), georganiseerd 
door het comité Dag van de Post
zegel Rotterdam. World Trade 
Center, Coolsingel. Ca. 400 ka
ders, handelorenstands. 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. 
Rotterdam. Sóste Dag van de 
Aerofilatelie georaaniseerd door 
'De Vliegende Hollander'. World 
Trade Center, Coolsingel. Ope
ningstijden: zie boven. Bijzondere 
enveloppen (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 RC Barendrecht). Inlichtin
gen: J.D.H, van As, Dintel 22, 
2991 RCBarendrecht, ©0180-

- 614430. 

^ Rotterdam. Eerste Liechtenstein-
" Salon, tentoonstelling georgani-
Z seerd door de Nederlandse Vereni-
~ ging van Verzamelaars van Post-
^ zegels van het Vorstendom Liech-
S tenstein (NVPVL). Nadere informa-
:;: tie volgt. 
^ » 1 1 en 12 oktober: 
f Almelo. Almelo 97, tentoonstel-
I ling georganiseerd door de Postze-

6
- ^ gervereniging Almelo ter gelegen-

CO beid van het 65-jarig bestaan van 
U " de vereniging. Pius College, Slui-

tersveldsingel 2. Openingstijden: 
op beide dogen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Fr. Krobshuis, Nieuv*-
straatl18,7605AHAImelo, 

©0546-814952. 
• 1 1 t / m 19 oktober: 
's-Gravenhoge. Haphilex 97, 
propagondatentoonstelling ter ge
legenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Haagsche Philate
listen Vereeniging en vijftigjarig 
bestaan van Pnilatelica Den Haag. 
Pn Museum, Zeestraat 82. Ope
ningstijden: op werkdagen van 10 
tot 17 uur, in de weekeinden van 
12 tot 17 uur. Inlichtingen:]. 
Groenendool, Laan van Clingen-
dael 103,2597 CC Den Haag. 
• 1 7 t / m 26 oktober: 
Moskou (Rusland). Moscow 97, 
internationale postzegeltentoon-
stellinq. Nadere informatie: 
Bondsbureau (zie colofon Bonds
pagina's). 
• 1 8 en 19 oktober: 
Amsterdam., tentoonstelling ge
organiseerd door het Comité Dag 
van de Postzegel Amsterdam. Ge
bouw speeltuinvereniging Bilder-
dijkparlk, Bilderdijkpork. Ca. 50 
kaders. Postzegel- en telefoon-
koartenbeurs, verkoop Bondsen
velop Dog van de Postzegel 1997. 
Openingstijden, op beide dogen 
van 10 tot 17 uur. Toegang en ca
talogus gratis. Inlichtingen: H.J. 
Nijmeijer, ©020-6120432 (na 19 
uur). 
• 1 8 en 19 oktober: 
Rotterdam. De CindereUeurs, 
internationale postzegelbeurs, 
hoofdzakelijk gewijd aan Cinderel
la's, georganiseerd door de stich
ting De Brievenbeurs. Belasting
en Douonemuseum, Porkloon 14 / 
16. Openingstijden: op beide da
gen van 10 tot 17 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. 
Heijwegenloan 2. Ca honderd ka
ders; regiobeurs. Openingstijden: 
op 23/10 van 20 tot 22 uur, op 
24/10 van 10 tot 22 uur en op 
25/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: J.F.S. van der Plas, Slak-
kenveen 325,3205 GK Spijkenis
se, ©0181-642573. 
• 2 4 , 2 5 en 26 oktober: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Collect 97, internationale beurs 
van verzamelaars, georganiseerd 
door Stanley Gibbons. Olympia Ex
hibition Centre. Openingstijden: op 
24/10 van 13 tot 18 uur, op 
25/10 van 10 tot 17 uur en op 
26/10 van 10 tot 16 uur. Inlich
tingen: Collect 97,5 Porkside, 
Christchurch Rood, Ringwood, 
Hampshire BH24 3SH (Groot-Brit
tannië). 
• 2 4 , 2 5 en 26 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). 
IPA 97, tentoonstelling van post-
geschiedkundige verzamelingen 
en literatuur, en Jupex 97, jeugd-
tentoonstellina (Rong 2), georga
niseerd door ae Lanaesring Süd-
West mn de Deutsche Phihtelis-

ten-kgend. Messehalle. Co 85 col
lecties (volwassenen), respectieve
lijk 100 kaders (jeugd). Ruilbeurs. 
Openingstijden: op 24/10 en 
25/10 van 9 tot 18 uur en op 
26/10 van 9 tot 17 uur. Inlichtin
gen: IPA-team, Friedrich-Dürr-
Strasse43,D-74074Heilbronn 
(Duitsland). 
• 2 4 , 2 5 en 26 oktober: 
Veldhoven. Kempen-Phila 97, 
tentoonstelling (categorie 3, pro
paganda, jeugd, eenkaderinzen-
dingen) ter gelegenheid van het 
veertigjarig Destoan 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 (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de fi-
lateiistenvereniging Heerhugo
waard en omstreken. Ca 130 ka
ders. De Swon, Middenweg 178. 
Openingstijden: op 15/11 van 10 
tot 19 uur en op 16/11 van 10 tot 
17uur. 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. 
Co. 100 kaders. Regiobeurs. Cata
logus gratis. Openingstijden: op 
21/1 Ivan 20 tot 22 uur, op 
22/11 van 10 tot 17 uur en op 
23/11 van 10 tot 16. Inlichtingen: 
J. Zilverschoon, Schotelstraat 32, 
3314 )fr Dordrecht, ©078-
6140706. 
• 2 8 , 2 9 en 30 november: 
Monte Carlo (Monaco). Ten
toonstelling ter gelegenheid van 
zeven eeuwen Grimaldi-dynastie 
en 60 jaar postzegels in Monaco. 

Plaats: onbekend. Inlichtingen: Of
fice des Emissions de Timbres-Pos
te de Monaco, Monte Corio (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 de Correos 1796, 
1000 Buenos Aires (Argentinië). 
1998 

• 1 3 , 1 4 en 15 maart: 
Oosterhout. Ophilex 98, ten
toonstelling ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de Oos-
terhoutse Vereniging van Postze
gelverzamelaars. De Bussel, To
renstraat 12. Openingstijden: op 
13/3 van 20 tot 22 uur, op 14/3 
van 10 tot 20 uur en op 15/3 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: P. von 
der Wulp, Vicarislaan 3,4901 TB 
Oosterhout, ©0162-431633. 
• 28 en 29 maart: 
Leek (Gr.). Dag van deJeugdfi-
latelie / 999 in combinatie met de 
propagondatentoonstelling Noord-
philtt 98. Nienoordcollege. Inlich
tingen: R.J. Oberink, 050-
5019547. 
• 1 8 en 19 april: 
Venlo. Philo 75 Venia, tentoon
stelling (cotegorie 3) ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Philo Ven
lo. Maaspoort. Co. 265 kaders. In
lichtingen: J. Vostermons, School-
weg 55,5916 PK Venlo, ©077-
3518627. 
• 25 en 26 april: 
Zwolle. Hobby en Filatelie 1998, 
tentoonstelling (propaganda en 
eenkoderklosse) georganiseerd 
ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan von de Postzegelvereni
ging Zwolle. De Nieuwe Buitenso
ciëteit, Stationsplein 1. Co 200 ka
ders, op zaterdag 25 april Bonds
dag 1998. Openingstijden: onbe
kend. Inlichtingen: Hobby en Fila
telie 1998, Postbus 369,8000 AJ 
Zwolle, ©038-4657588. 
• 7 t / m 10 mei: 
Amsterdam. Themaphilex 98, 
thematische tentoonstelling (cate
gorie 2/3) georganiseerd door de 
stichting Themaphilex. Frons Otten 
Stadion. Nadere mededelingen 
volgen. Inlichtingen: H.C. Salet, Zr. 
Spinhovenloan 25,3981 CR Bun-
nik, ©030-6561965. 
• 13 tot en met 21 mei: 
Tel-Aviv (Israël). Israel 98, we-
reldpostzegeltentoonstellina geor
ganiseerd door de Israeli Philatelic 
Federation in samenwerking met 
de Israelische posterijen. Israel 
Trade Fairs and Convention Cen
ter. Bondscommissaris: C.B. van 
Nugteren,Westerzicht 620,4385 
BWVlissingen. 

AÜENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten uiterlrjk zes we
ken voor de verschijning von 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeldl Redactie Philatelie 

• 21 tot en met 24 mei: 
Donaueschingen (Duitsland). 
Sin '98, tentoonstelling (Rong 1) 
met deelneming uit Duitsland, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oosten
rijk en Nederland. Georganiseerd 
door de Bund Deutscher Philatelis
ten e.V.. Donauhallen. 1.250 ka
ders, 200 collecties. Inlichtingen: 
Bondsbureau (zie Bondspagina's). 
• 4 t / m 13 september: 
Lissabon (Portugal). Portu
gal 98, wereldtentoonstelling ge
organiseerd door de Portuguese 
Philatelic Federation in samenwer
king met Correios de Portugal In
lichtingen: Av. Praia do Vitória, 48 
3" Esq., 1050 Lissabon (Portugal). 
• 20 t / m 25 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Ilsapex 98, internationale postze-
qehentoonstelling georganiseerd 
door de Society of Israel Philately 
(SIP) Johannesburg en de South 
African Philatelic Dealer's Associa
tion {WM).Ga\\aafKr'sb\Q\e 
Exhihition Centre. O.a. gedeelten 
uit de collectie von koningin Eliza
beth II von Engeland. Stands van 
diverse postadministroties, waar
onder PTT Post Nederland. Bonds
commissaris: L.M.A. Crondel, Sei-
nestroot 18,1966 VG Heemskerk. 
• 23 oktober t / m 1 novem
ber: 
Milaan (Italië). Italia 98, inter
nationale postzegeltentoonstel
ling, georganiseerd door Poste Ita-
liane en de Federation of Italian 
Philatelic Societies onder patro
naat van de FIP. Klassen: postge-
schiedenis, thematische filatelie, 
luchtpost en literatuur. Jaarbeurs 
van Miloon. Inlichtingen: Organi
zing Committee Italia 98, Viole Eu
ropa 190,1-00144 Rome (Italië). 
• 6 , 7 en 8 november: 
Veendam. Veendamphila 4, ten
toonstelling in categorie 1. Sorgh-
vliethol. Co 700 kaders. Opening
stijden nog niet bekend. Inlichtin
gen: W.J. van Bavel, Van Ruus-
broecloon 34,9602 BG Hooge-
zond, ©0598-326250 (na 19 
uur). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 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-
goardsev/eg 1,10.30-15.30. 
©026-3332635. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,12-
15.30. ©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd von Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan20,12-16.®010-
5915346. 
Sassenheim. De Kleine Engel, 
Heereweg 461,10-17. ©0252-
225972. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dcrflaan, 10-16. ©072-5337739. 
• 1 2 oktober: 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw (restaurant Engels), Sta
tionsplein 45,10-16. ©0512-
531175. 
Sint-Niklaas (België). Stadsza
len, Leopold ll-loan, 9-17. Inlich
tingen: Plein 8,4543 BH Zoom-
slag. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplontsoen 14,10.30-16. 
©0343-573649. 
• 14 oktober: 
Eindhoven. VTC Henriette Roe-
lonts. Keldermansstraat 43a, 
14.30-17. ©040-2119654. 
• 1 7 oktober: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardko-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 1 8 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16.©0297-
322034. 
Abcoude. Dorpszicht2A, 12.30-
16. ©0297-289322. 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Louraplein, 10-17. ©0172-
421332. 
Amsterdam. Speeltuinvereniging 
Bilderdijkpork, Bilderdijkpark, 10-
17. ©020-6120432 (na 19 uur). 
Culemborg. Geologie- en mijn-
bouwfilalelisten. De Open Hor, 
Beethovenloan 2,10-17. ©0299-
425078. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Rijssen. Parkgebouw, Oosterhof-
weg, 10-17. ©0548-515676. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726. 

! • 19 oktober: 
I Amsterdam. Artis Partycentrum, 
I Plantage Middenlaan 41 a, 10-16. 
I ©0512-531175. 
I Amsterdam. Speeltuinvereniging 
I Bilderdijkpork, Bilderdijkpark, 10-
117. ©020-6120432 (na 19 uur). 
iBerkel-Enschot. De Druiventros, 
iBosscheweg 11,10-13. ©013-
15339115. 

Eindhoven (Woensel). ÏÏA 
Henriette Roelants, Keldermans-
stroat43a, 10-16.®040-
2416358. 
Schagen. De Rode Leeuw, Markt, 
10-16. ©0224-214489. 
• 23 oktober: 
Spijkenisse. CSG Blaise Pascal, J. 
Heijwegenlaan 2,20-22. ©0181-
642573. 
• 24 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). In-
fernationale postzegelbeurs. Mes
sehalle, 9-18. 
Spijkenisse. CSG Blaise Pascal, J. 
Heijwegenlaan 2,10-22. ©0181-
642573. 
Veldhoven. Sondervick-college, 
Sterrenlaan 165,21-22.30. 
©040-2531242. 
• 25 oktober: 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Ede.DeOpenHof,Hoflaan2,10-
17. ©0318-416160. 
Katwijk. Zwanenburg, tijd onbe
kend. ©071-4024717. 
Kortenhoel. De Dobber, Meent-
hof 46,10-17. ©035-6831172. 
Maaseik (België). Technisch in
stituut Sint-Jansberg, Weerter-
steenweg,9-16.©0032-
89563592. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Haar-
loan 6,11-15. ©0297-289322. 
Noordwijk Binnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10-17. ©0252-
212080. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F, 
13-16. ©0475-591608. 
Scherpenzeel. Boschzicht, Burg. 
Rooyaardslaan4,10-16.©033-
2772351. 
Sindelfingen (Duitsland). In
ternationale postzegelbeurs. Mes
sehalle, 9-18. 
Spijkenisse. CSG Blaise Pascal, J. 
Heijwegenlaan 2,10-16. ©0181-
642573. 
Veldhoven. Sondervick-college, 
Sterrenlaan 165,10-18. ©040-
2531242. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
straat 3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwal 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 26 oktober: 
Diemen. De Schakel, Burg. Bic-
kerstraat46a, 10-16.®020-
4616886. 
Echt. St. Joris, Cypresstroot 58, 
9.30-13. ©0475-483630. 
Hilversum. Hotel Lopershoek, 
Utrechtsewegl6,10-16.®0512-
531175. 
Kerkrade. De J reets, Koolheider-
steenwegl05,14-17.®045-
5415088. 
Sindelfingen (Duitsland). In
ternationale postzegelbeurs. Mes
sehalle, 9-17. 
• 1 november: 
Amersfoort. VN/VE-Filatelie. 
Oranjeboom, Leusderweg 43, 
10.30-16. Inlichtingen: Porfier 9, 
3831 VL Leusden. 
Eist (over Betuwe). Het Wapen 
van Eist, Dorpsstraat 28,10-17. 
®0488-45]980. 

Santpoort-Noord. Het Terras, 
Terrasweg 89,10-16. ®023-
5382274. 
Gouda. Goudse Woorden, Col-
sloon 100,13.30-17. ®0182-
396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Leiden. Chr. Lyceum dr W.A. 't 
Hooft, Kogerstroot 1,10-16. 
©071-5762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoidistraot 4, 
10-16. ©0252-411406. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaon 2,13.30-17. ©0341-
254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. ©0297-
562862. 
Vlissingen. Mensa Campus De 
Ruyter, Van Hogendorpweg 58a, 
10-17. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloan, 10-16. ©072-5337739. 
• 2 november: 
Berg en Dal. Erica, 10-17. 
©024-3220393. 
Etten-Leur. De Nobeloer, A. van 
Berchemlaan2,10-16.©0512-
53H75. 
OsnabrUck (Duitsland). Stodt-
holle, Schlosswall 1,9-17. Infor
matie: W. Gericke, Bussardstrasse 
24,0-49143 Bissendorf (Duits
land). 
Winterswijk. Wamelink, Woold-
seweg 71,10-16. ©0543-
515408. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. ©6413608. 
• 7 november: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhordko-
de 40,19-22. ©0252-230393. 
• 8 november: 
Bergen op Zoom. Wijkcentrum 
Oost, Kometenlaan, 11-16. 
©0165-511117. 
Dinxperlo. Het Blauwe Meer, 
Helmkomp 17,10-16. ©0315-
652317. 
Drachten.'t Folloet, Dollardll 9, 
10-16. ©0513-688296. 
Gouda. Het Anker, Emmostroot 
49,10-16. ©0182-631858. 
Haaksbergen. De Veldmoat, 
Veldmoterstroat 59,10-17. 
©0547-363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,12-16. ©010-
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. 
• 9 november: 
Oisterwijk. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. ©013-
5284806. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplontsoen 14,10.30-16. 
©0343-573649. 
• 11 november: 
Eindhoven. VTC Henriette Roe
lants, Keldermansstraat 43a, 
14.30-17. ©040-2119654. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 16 oktober: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld. Phillips, 181 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 
• 1 november: 
Den Haaq. A.A. van der Meij-Vei-
lingen, Jumina van Stolberglaon 
248,2595 CN Den Hoog, ©070-
3825037, telefax 070-3472576. 
• 1 0 t / m 13 november: 
Scheveningen. Rietdijk Postze
gelveilingen, Noordeinde 41, Den 
Haag, telefoon 070-3647957, te
lefax 070-3632893, Emailadres 
rietdijk.auctions@tip.nl 
• 12 t / m 15 november: 
Hamburg (Duitsland). HBA, 
Postfach 103007,0-20020 Ham
burg (Duitsland). 
• 13 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld Phillips, 181 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 
• 20 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groo/-fir;7/onn;ë. Phillips, 181 
New Bond Street, London W1Y 
OAS (Groot-Brlttonnië). 
• 27 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië (gespecialiseerd). 
Phillips, 181 New Bond Street, 
London WIYOAS (Groot-Brittan
nië). 
• 11 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld Phillips, 181 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

7 oktober: 
Geboortepostzegels; velletje met 
tien zelfklevende postzegels van 
80 cent, speciaal voor geboorte-
kaarten en -brieven. 
12 november: 
Kinderpostzegels (thema: sprook
jes); drie zegels van 80-f 40 cent 
en een velletje van zes postzegels 
van 80-f 40 cent (verkoopprijs: 
f7.20). 
November: 
Korlingzegei 1997; velletje met 
20 zelfklevende zegels. Woarde 
nog niet bekend. 

Nederlandse Antillen 

Oktober: 
Jeugdzorg (thema 'kinderen en 
muziek'); zegels van 40-1-15, 
75-H25,110+45en 
225-HlOOcent. 
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). 

27 oktober: 
Solidariteit, één zegel van 16-(-4 f. 
(thema: multiple sclerose). 
Kerstmis en Nieuwjaar, één zegel 
van 14 f. (religieus onderwerp). 

HET NEDERLANDSE 
PTT MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD 
's-Gravenhage, © 0 7 0 -
3307500 . Infolijn: 070 -
3307575 . 
Openingstijden: dagelijks van 
10-17 uur, zaterdag, zondag 
en feestdagen 12-17 uur; op 
25 december en 1 januari ge
sloten 

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

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

Semi-permanente exposities 
• Vogels onder de loep, postzegels 
en poststukken op het themo 'vo
gels' (collectie-Van Kerkoerie). 

Permanente exposities 
• Hoe postzegels tot stand komen 
Ontwerpen, drukmaterlool, proe
ven, modelvellen van oude en mo
derne Nederlandse postzegels in 
boek-, ploot-, rasterdiepdruk en 
offset. 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en over
zee, compleet en ongestempeld, 
1852-heden (sommige delen in 
bewerking gedurende 1997). 
• Collectie G. Buys 
Postwoardestukken Nederlonds-
Indië, Suriname en Curocoo aespe-
cioliseerd 1873-1912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali
seerd noor druk, papier en af
stempeling. 
• Collectie CD. Ricardo 
Japanse bezetting van Neder-
lands-lndië, 1942-1945: Sumotra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en Ta-
panoeli (wordt in de loop van 
1997 verwijderd en vervangen 
door een andere collectie). 
• Postzegels van Europa 
Alle postzegels van Europa onge
stempeld (sommige landen in be
werking). 
•Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu
nicatie en gelddiensten. 

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

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl
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het hoofd gezien. Voor
lopig liggen de voorra
den enveloppen nu ach
ter sloten grendel. 

VIERENTWINTIG DAGEN 
MET DE POST OP PAD 
De DBZ van september 
brengt ook een vrolijk 
geïllustreerd artikel over 
de postboden uit de vijf

Firmaperforaties . eerst verguisd, nu gezocht 

LEPRALIJDER BLIJKT 
GEHEEL GENEZEN 
Een Zwitserse postzegel
vriend gaf mij deze zo
mervakantie een stapeltje 
recente nummers van het 
Zwitserse Bondsblad, de 
Schweizer Briefmarken
Zeitung (SBZ). Dit drie
talige, keurig uitgevoer
de blad zien we nier niet 
vaak. Dit lijkt dus een 
goede gelegenheid om 
er eens wat aandacht 
aan te geven. 
In de nummers van fe
bruari en april is een bij
zonder informatief artikel 
te vinden over firmaper
foraties ofwel, zoals ze 
tegenwoordig genoemd 
worden, Pemns ('Perfo
rated Initials'). Vele jaren 
werden op die manier 
bewerkte postzegels als 
waardeloos beschouwd: 
c/e lepra van de filatelie, 
zo omschreef een Duits 
vakblad dit verschijnsel 
in 1930 . Maar de laat
ste decennia is de status 
van de Perfins sterk ver
beterd; ze worden ijverig 
gezocht en met plezier 
verzameld. Ook themati
sche verzamelaars ma
ken graag qebruik van 
Perfins om hun collecties 
een extra dimensie te ge
ven. 

Om ongeoorloofd ge
bruik ervan te voorko
men begonnen onderne
mers al snel na de intro

■ ductie van de postzegel 
^ de exemplaren in hun 
" postzegel kas te merken 
^ met opdrukjes op voor
~ of achterkant. In Nieuw
> Zeeland drukte men zelfs 
S reclameteksten op de 
ïï gegomde achterkant van 
^ postzegels. In 1868 
2 werd in Engeland voor 
= het eerst toestemming 

— ^ verleend om postzegels 
M j l voor eigen gebruik van 
Ol U een firmaperforatie te 

voorzien, dat wil zeg
gen: mits die niet de 
Beeldenaar van het 
staatshoofd doorboorde. 

De eerste firmaperfora
ties uit die tijd zijn dan 
ook meestal in de hoeken 
van de postzegels te vin
den. 
Na verloop van tijd kwa
men ook beeldmerken 
bijvoorbeeld een anker 
of een ster  in gebruik. 
De opkomst van de fran
keermachine hield tege
lijkertijd ook het einde 
van de firmaperforaties 
in. Karl 
Dostal heeft de opkomst 
en neergang van het 
fenomeen in twee helde
re artikelen (in het Duits) 
beschreven. 

POSTWAARDESTUKKEN 
ACHTER SLOT EN 
GRENDEL 
Terwijl La Posie, de Fran
se posterijen, een niet af
latende stroom post
waardestukken (in Frank
rijk: prêtaposter het 
licht laat zien, me dt het 
Duitse postzegelb ad 
Deutsche Briermarken
Zeitung (DBZ) van sep
tember dat de Duitse 
post een poging om het 
Franse voorbeeld te vol
gen heeft moeten inslik
ken. Ook Deutsche Post 
AG had een serie voor
gefrankeerde envelop
pen in verschillend for
maat en voor bestemmin
gen in binnen en buiten
land laten drukken, maar 
de minister voor de Bun
despost W. Bötsch, heeft 
de uitgifte ervan verbo
den. De enveloppen, 
EasyPosf genoemd, ver
melden geen waarde
aanduiding, maar laten 
slechts een vignet in de 
rechterbovenhoek zien. 
Deutsche Post zegt dat 
het hier niet gaat om een 
postzegel. Alleen met 
toestemming van de mi
nister mogen in Duitsland 
postwaarden worden uit
gegeven en dat hadden 
de marketingmanagers 
in Frankfort die de Easy

Posf wilden uitgeven over 

Zwitserse Standeslaufer uit Gla
rus, 16e eeuw 

tiende eeuw, die de eer
ste min of meer geregel
de postverbindingen ver
zorgden. Het was een re
delijk goed betaald, 
maar zwaar en niet van 
gevaar ontbloot beroep, 
met nauwkeurig om
schreven opdrachten. In 
het keurvorstendom 
Brandenburg moesten de 
postboden een vaste rou
te van 510 kilometer lo
pen. Daarover mochten 
ze 24 dagen (inclusief 
zes rustdagen) doen  en 
dat met een postzak die 
gewoonlijk dertig pond 
woog! 

FRANKEERMACHINES 
In het januarinummer 
van de eerder geciteerde 
Schweizer Bri^marken
Zeitung beschrijft Wer
ner Boos de Zwitserse 
frankeermachines. Hij 
behandelt daarbij zowel 
die van particuliere be
drijven als de moderne 
automaten die in de 
postkantoren frankeer
vignetten leveren. Voor 
die laatste categorie 
worden in Zwitserland 
ook eerstedagenvelop
pen uitgegeven. 
Zwitserland is ook het 
land van de vele grote en 
kleine Spoorlijnen, tra
jecten die ook gebruikt 
werden voor het postver
voer. Het 150jarig be
staan van de eerste Zwit
serse spoorlijn tussen Zü
rich en Bazel was voor 

Zwitserse frankeermachines en spoorlipen worden uitvoerig be
schreven in de Schweizer BnefmarkenZeitung 

Peter Affolter aanleiding 
om een uitvoerig gedo
cumenteerd artikel te 
schrijven over de relatie 
die bestaat tussen spoor
wegen en filatelie. 

DUITSLAND IN CHINA 
Filatelisten beleven hun 
vreugde uiteraard vooral 
aan de eigen verzame
ling. Maar ook het lezen 
over of kijken naar ver
zamelgebieden die men 
zelf niet wil of kan be
happen (bijvoorbeeld 
omdat er te veel geld 
mee gemoeid is) kan een 
hoop plezier opleveren. 
Het Franse postzegelblad 
Timbroscopie brengt in 
zijn edities van jul i /au
gustus en september een 
interessante studie over 
de Duitse post in China. 
Auteur Michel Melot be
schrijft daarin tegen de 
koloniaalhistorische 
achtergrond van de twee 
decaden voor de Eerste 
Wereldoorlog de postale 
geschiedenis van de 
Duitse post in China. De 
artikelen, die prachtig 
zijn geïllustreerd met ze
gels en brieven die te
genwoordig grote be
dragen vergen, zijn fas
cinerend om te lezen en 
te bekijken. Het Duitse 
pachtgebied Kiautschou 
neemt daar een speciale 
plaats bij in. Duitsland 
had niet minder dan 
veertien postkantoren in 
China, plus nog een vier
tal in het onder Duits be
stuur staande Kiaut
schou. Geen wonder dat 
veel gestempelde zegels 
veel hoger genoteerd 

staan dan ongebruikte 
om nog maar te zwijgen 
van zegels op complete 
brieven. 

PARIJS NODIGT U UIT 
Tot slot: als u er van 
houdt uw vakanties lang 
van te voren te bedenken 
dan moet u weten dat 
Parijs van 2 tot 11 juli 
1999 weer een mega
expositie, ditmaal onder 
de naam PhilexFran
ce 99, zal herbergen. In 
een hal met een opper
vlakte van vijftigduizend 
vierkante meter bij de 
Porte de Versailles wor
den filatelisten uit de hele 
wereld verwacht om hun 
topverzamelingen te ex
poseren. Inmiddels is een 
omvangrijk programma 
van speciale postzegels, 
al dan niet met toeslag of 
in de vorm van blokken, 
aangekondigd. Begon
nen wordt met een zegel 
van het nieuwe type Ma
rianne de Luquet, die in 
samenhang met een vig
net (beeldmerk van Phi
lexfrance 99) zal worden 
uitgegeven. De zegel 
komt in december van dit 
jaar uit. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
In het meinummer van de 
PZV Amersfoort is een 
brief uit het archief van 
een verzekeringsmaat
schappij beschreven die 
was geadresseerd aan 
een kantoor van deze fir
ma in Hannover. Het bij
zondere van de brief is 
het Aversetiket dat erop 
is geplakt, een etiket dat 
wijst op portvrijdom voor 

Timljroscopie interessante studie over Duitse post in China 



deze brief. Zowel de 
Avers-etiketten als de 
vet^vante zegels Frei 
durch Ablösung-zege\s 
hebben te maken met 
contractuele afspraken 
met de post over de ver-
rekeninq/afkoop van het 
verschuldigde port. 

De Amerikaanse Neder
land-verzamelaars, zo 
kon al eerder worden 
geconstateerd, zijn bij
zonder grondig in de 
aanpak van hun verza-
melgebied. Een mooi 
staal daaivan is overge
nomen in het meinummer 
van ZWP, het blad van 
de studiegroep Zuid-
West-Pacific. Op tien 
volle pagina's wordt de 
geschiedenis verteld van 
net Asmat-gebied in 
Westelijk Nieuw-Guinea, 
zowel geografisch, histo
risch als filatelistisch. 
Wat vooral aanspreekt 
zijn de povere omstan
digheden van de bevol
king, even slecht als vaak 
in derde-wereldlanden 
wordt aangetroffen. 

Thematische verzame
laars van 'kant* op post
zegels kunnen voor hun 
onderwerp nauwelijks 
iets op Nederlandse ze
gels vinden. Een rijke 
collectie biedt een 
Spaanse serie uit 1989, 
waarop het Belgische 
Themaphila van juni een 
toelichting geeft. 

In het januarinummer 
van Hoornblazer, het 
blad van de Zaanse Post
zegelverzamelaars (een 
tijdschrift dat sinds begin 
dit jaar in een gemoder
niseerd jasje is gestoken) 
wordt vermeld, dat de 
Zaonkanters in 1852 wel 
heel sterk aan de postze

gels moesten wennen. Ze 
vonden het gemakkelijk 
de brieven zonder post
zegel, maar wel met het 
verschuldigde geld erbij 
in de brievenbus te pos
ten. Sommigen maakten 
wel kleine bedragjes in 
postzegels over, o.a. aan 
instanties met portvrijdom 
die daar geen emplooi 
voor hadden. Ook de 
post had aanvankelijk 
toch wel tijdverlies met 
het bezorgen van gefran
keerde brieven, aange
zien de huisdeuren nog 
geen bussen hadden. 
Overigens was dit laatste 
een landelijk verschijnsel. 
In het maartnummer van 
hetzelfde Hoornblazer 
zijn chronologisch enkele 
gegevens opgenomen 
over het hufpkantoor 
Westzaan, opgericht in 
1850, en meer in het bij
zonder de personeels
wisselingen, aan de 
hand van advertenties bij 
vacatures. Omstreeks 
1914 wordt geconsta
teerd dat '...voor een 
zwak gestel Westzaan 
als woonplaats niet (is) 
aan te roden, moerassig. 
Vreemdelingen lijden 
hier nog al aan koorts. 
Toch zijn er onder de in
gezetenen velen van 
rioogeren leeftijd.' 

Over Engelse postwoar-
destukken is een over
zichtartikel te vinden in 
het augustusnummer van 
de Studiegroep Britan
nia. Van deze postwaar-
destukken bestaat een 
groot aantal soorten. Er 
zijn enveloppen, briefpa
pier, post- en briefkaar
ten krantenbandjes, 
lucntpostbladen, tele-
groarkaorten en andere 
tormulieren. Verder be
staan er stukken voor mi-

Eén van de inzendingen voor de postbladenwedstri|d, uitaeschreven 
m 1839 door de Engelse Treasuiy, dit ontwerp is van de hand van 
William Oldham 

iitoiren, voor departe
mentale dienst, en stuk
ken die werden gezegeld 
op bestelling. Vooral 
deze laatste categorie 
biedt honderden waar
den, die bij Royal Mail 
niet voorkomen. 

Er is - alweer - een nieu
we Mariannezegel in 
Frankrijk. In het meinum
mer van The London Phi
latelist (het blad van de 
Royal Philatelie Society] 
wordt deze negende Ma
rianne sedert 1945 met 
gemengde gevoelens ge-
memoreercTDe Britten 
zouden nu eindelijk wel 
eens van de Machin-ze-
gels af willen. Ze zijn wel
iswaar opnieuw opgepept 
en ze zijn nog altijomooi, 
maar - zo zegt de schrij
ver - ze hebben nu na 
dertig jaar hun tijd wel ge
had. Óf moeten wij het tot 
het einde der dogen (al
thans die van Hare Majes
teit) met dit onveranderde 
portret blijven doen? 

iDeze Spaanse reeks uit 1989, Artesania Espanola, wordt m het blad Themaphila van een toelichting 

De geschiedenis van de 
Dag van de Postzegel in 
België staat beschreven 
in het januarinummer 
van Bondsnieuws, het 
blad van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen. De 
eerste viering dateert 
van januari 1937, toen 
ook Duitsland, Neder
land en Zwitserland 
meededen, maar België 
heeft er in dat jaar als 
enige een speciale zegel 
aan gewijd. In het ortiKel 
is een korte algemene 
beschouwing over het 
ontstaan van de Dag 
van de Postzegel als zo
danig opgenomen, en 
dat is de reden waarom 
het hier wordt gemeld. 

In het blad van de 
Zweedse Bond, Filatelis
ten (meinummer), staat 
een brief beschreven, 
die in 1839 werd ver
zonden van Gotenburg 
in Zweden naar New 
Bedford (Massachusetts) 
in de Verenigde Staten. 
Deze brief werd als 
New York Private Packet 
verzonden, dat wil zeg
gen per particuliere 
scheepsgelegenheid, 
waarvan weinig voor
beelden bewaard zijn 
gebleven. 

Hét blad voor liefhebbers 
van filatelistische litera
tuur, PIN International, 
maakt melding van een 
terugloop van de belang
stelling, bot is jammer. 
Dit eenvoudig uitgevoer
de, maar informatieve 
kwartaalblad vervult een 
unieke functie doordat 
het een uitstekend over
zicht biedt van de nieuw 
verschenen bladen, boe
ken, studies en andere 
publicaties over alle 

denkbare filatelistische 
onderwerpen. 
Het motto waaronder 
de uitgever werkt is: 
verzamel kennis. Het 
zou bijzonder spijtig 
zi jn als deze uitgave op 
den duur niet zou wor
den voortgezet. Dit te 
meer, omdat het blad 
zonder winstbejag 
wordt uitgegeven en al
ti jd actueel is. Daarom 
nog even het redactie
adres: C. Nieuwland, 
Brandespod 14, 3067 
EB Rotterdam. 

In het Luxemburgse 
Bondsblad Le Moniteur 
du collectionneur (twee
de kwartaal) is een 
noodkreet te vinden over 
bijkomende kosten bij 
veilingen. De schrijver 
geeft voorbeelden ervan, 
waarbij een geval van 
65 procent nevenkosten, 
bestaande uit opgeld, 
kavelgeld en btw, plus 
bankkosten en porto- en 
verpakkingskosten. Bij 
een andere koop waren 
de acht gekochte kavels 
verpakt in de catalogus 
van de eerstvolgende 
veiling (gewicht 1 kilo), 
waardoor de portokos
ten aanzienlijk waren. 
Als klap op de vuurpijl 
werd de catalogus OOK 
nog eens in rekening ge
bracht. 

Over stempels zonder 
jaarkarakter per 1 ja
nuari 1945, de zogehe
ten noodjaarkarakters, 
geeft Hertog post (post
zegelvereniging Den 
Bosch) in het meinummer 
drie voorbeelden uit Ber
gen op Zoom. 

In een beknopt overzicht 
geeft het juninummer van 
Jungfraupost, het blad 
van de Studiegroep Zwit-
sedand, de leden inzicht 
in een aantal druktech
nieken. Ook tanding en 
papier komen aan de 
orde en, wat voor het 
verzamelen heel belang
rijk is. ook de kwaliteit 
van de zegels. 
De serie artikelen over 
de postverzending over 
de Zwitserse meren 
wordt in dit nummer ver
volgd met de stempels 
die zijn gebruikt voor het 
meer van Zürich. 
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HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR, ZATERDAG VAN 917 UUR, DONDERDAG OOK 1921 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 

GRATIS NIEUWE PRIJSLIJSTEN 
NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! 

JAARGANGEN 
1996** 

Aland 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Australië 
Canada 
China 
Cyprus Grieks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Finland 
Gibraltar 
Groenland 
Ierland 
Israël 
Italië 
Malta 
Monaco 
Nieuw Zeeland 
Noonwegen 
Palestina 
Portugal 
San Marino 
Spanje 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 

50,

40,

7,

189,

134,

44,

30,

75,

90,

106,

106,

140,

134,

98,

117,

42,

231,

243,

91 , 

57,

214,

114,

127,

89,

85,

137,

NIEUWE OOSTEUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 

ESTLAND 
LfTLAND 
LITAUEN 
ARMENIË 
A2ERBAIDZJAN 
GEORGIE 
KARABACH 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
UZBEKISTAN 
WIT RUSLAND 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

1990 

7,

1991 

29,

3,

1992 
20,

19,

11,

102,

31,

1160,

1,

86,

13,

37,

17,

3,

12,

32,

67,

46,

BEST EL PRE Ml E 
B|i bestelling van tenminste 60, 

«lATERMERKIOEKER 

MORLEYBRIGHT 

INSTATECTOR 

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,

37,

32,

1995 
26,

39,

31,

68,

218,-

182,-

169,-

100,-

238,-

104,

30,

99,

20,

95,

57,

30,

33,

44,

1996 
24,

62,

35,

64,

193,-

45,

105,-

189,-

21,

165,-

149,

14,

48,

70,

188,-

67,

91,

56,

29,

38,

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) 

RUGBYBLOK 1995 
Gat. Michel DM 500,

/ 350,
Slechts enkele stuks in voorraad 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

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

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

*• 
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 68S. 525,
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

67, 51 ,
224, 224,

91,
79,
79,
49 , 
93 , 

91,
79,
79,
49,
93,

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1996 
postfris 8115,

gestempeld 1790,

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

** 
65,-
75,-

102,-
75,-
72,-

217,- 1 
82,- 47,-

128,- 94,-
317,- 274,-
166,- 132,-

® 
35,-

32,-
55,-
54,-
49,-

70/79 1275, 950,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211, 181,
132, 102,
205,
130,
193,

149,
99,

164,
149, 124,
285, 256,
107, 92,
220, 210,

39, 32,

80/89 1625. 1375.
1990 
1991 
1992 

29,
29, 
34,

23,
19,
24,

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 2950,

gestempeld 2350,

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

♦ * 
104,

85 , 
62, 

213, 
198,
52, 
57,
52,
4 1 , 
4 1 , 

0 
52,
38 , 
3 3 , 

179,
164,

2 3 , 
2 3 , 
22, 
18,
17,

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

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

® 
89 

1,38, 
236, 

67 
462, 
108, 

79, 
65, 
77, 
68, 

60/69 890. 549.

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38,-
54,-
56,-
73,-
58,-
47,-
29,-
28,-
46,-
99,-

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

70/79 519. 269.

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

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

80/89 539. 298.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

34,
44,
59, 
72, 
48 , 
5 1 , 
72,

19,
26,
39,
52,
29,
37,
51,

KOLLEKTIB 
1 9 6 0 V m 1 9 9 6 
postfris 2260,

gestempeld 1335,

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

83,-
111,-
88,-
99,-
71,-
149,-
149,-
129,-
90,-

46,-
41,-
61,-
46,-
56,-
36,-
49,-
84,-
74,-
51,-

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

141,-
74,-
71,-
81,-
95,-
64,-
63,-
69,-

109,-
98,-

98,-
49,-
46,-
46,-
55,-
38,-
38.-
45,-
60,-
58,-

80/89 849. 519,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

100,
35 , 
97, 
9 3 , 
45 , 
89, 

149,

47,
35,
65,
50,
39,
89,

149,

KOLLEKTIE 
I 9 6 0 t / m 1 9 9 6 
postfris 4275,

gestempeld 2525,

VATICAAN postfris 

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 
1988 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

76,
60,
99,

148,
98,
85,

100,
85,
76,
78,
89,
83,

KOLLEKTIE postfris 
1972/1995 1245,

iSRAEL postfris/fulltab 

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

57,-

46,-

11,-

15,-

20,-

29,-

32,-

24,-

40,-

44,-

74,-

106,-

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

85,

121,
133,
129,
123,

171,
131,
105,
105,

95,
83,

73,

KOLLEKTIE postfris 1 
1972/1995 1825, 

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

landen en motieven die U verzamelt | 
Vraag Inlichtingen 



KOMPLETS 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. 

K S 
IL g 

l( II 
ï O 
Cat 

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

: ® 
Gat 

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

OVERZ 
2 ^ 
se  j 

3
oc — 

g ^ 
l U ^ NVPH 
■*•• 

3,
9,
7,
4 , 
5,

4 , 
5,
5,
7,
9,

56

10,
10,
49,
14,
16,

13,
47,
2 2 
4 1 , 
49,

2 6 5 

56,
99,
80, 

108,
79,

64, 
79,
70,
94, 
8 0 

795,

107,
99,
77,

109,
75,

1 0 7 

1665,

o 
Yvert 
** 

269
127

389,

9 6 
32 
18
14
25 
16
12
12
21 
3 8 

279,

75
3 0 
3 0 
3 3 
5 2 
5 8 
39
53
4 8 
45 

459,

85 
100

85
9 2 
76
9 9 

1650,

m 
S 

DC 

EE 
t u l 

co 
l i l 

o 
o 

Zonnebloem 
• • 

14,

8, 

5,

6,

1 1 , 

10,
7,
9,
8 , 

1 4 

89,

17,
13,
16,
15,

152,

82,
50,
4 1 , 
38,
7 6 

490,

99,
105,
107,
110,
183,

98,
118,
131 , 
108,
1 0 9 

1145,

122,
122,
180,
186,
182,
172,

2620,

i 

Yvert 
• * 

8 
63
92 
21 
45

11 
10

245.

13
9 

10
23
30
33

360,

• • 
63,
38,
14,
10,
17,

39,
76,
94,
25,

211,

575,

283,
165,
146,
274,
127,

213,
288,
103,
104,
336,

1998,

311,
937,
323,
371,

66,

57,
108,
554,
537,
162,

3375,

102,
134,
136,
118,
118,
267

6675,

—9 

Yvert 
• * 

220
8 5 

295,

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

335,

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

495

6 3 
6 6 
7 8 
9 4 

125
114

1625,

EU 

as 

u . 
Yvert 
• • 
108,

90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
6 8 

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79,

102,

739,

139,
267,
119,
135,
291,

243,
200,
181,
220,
1 6 1 

1915,

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

4379,

u. 
O 

1 
Yvert 

** 

3 9 
2 0 
14
36,
9 

36,
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 
108

6 2 
117

9 5 
116

1230,

l U I 

O 

U I 
EQ 

Yvert 

99 , 
90 , 
60 , 
60 , 
37 , 

950,
32 , 
32 , 
64 , 
90 , 

1475,

50 , 
35, 
57, 
40 , 
59, 

90 , 
5 1 , 
48 , 
56,
6 1 , 

530,

89 , 
119,

62, 
99 , 
92, 

117,
65, 
80 , 
77, 

185,

975, 

69, 
88 , 
82 , 

117,
124,
137,

3510,

oc 
i i j 

u . 
Yvert 

* ♦ 

4 5 
1 3 
3 2 
20,
1 9 
14

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,

IROPA 
o 
oc 
ca 

U I 
X 

Yvert 
• * 

22, 
1 1 , 
17,
18,
15,

12, 
1 1 , 
16,
2 1 , 

9 , 

145,

25, 
20 , 
2 1 , 
36 , 
64 , 

23 , 
37 , 
37 , 
37 , 
24 , 

319, 

45, 
3 1 , 
37 , 
57 , 
56 , 

56 , 
48 , 
57 , 
32 , 
46 , 

455, 

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

1200,

•< 
U I 
o 
U I 

Yvert 
• * 

20, 
6 , 

56, 
40 , 
47 , 

32 , 
6 1 , 

103,
16,
43 , 

419,

73, 
45 , 
47 , 
38 , 
25, 

53 , 
70 , 
33 , 
42 , 
62, 

465,

70, 
95, 
95, 

112,
103,

85, 

7 1 , 
192,
162,
153,

1125,

133,
156,
199,
189,
113,
139,

2850,

» 
CC 
U I 
1— 
co 
o 
o 

Michel 
• • 

14,
20 , 
15,
15,
16,

15,
17,
17,
2 0 , 
1 9 

165,

18,
18,
2 1 , 
24 , 
30 , 

29 , 
30 , 
28 , 
30 , 
36 , 

259,

35, 
37 , 
38 , 
40 , 
4 1 , 

43 , 
43 , 
46 , 
45, 
46 , 

405, 

50, 
52 , 
49 , 
62 , 
6 9 
8 4 

1175,

VERENIGDE NATIES 

s^ 

Yvert 
• • 

5 
8 

13,

8 
9 
6 
9 

1 0 
23,
1 0 
11 
1 3 
19

115,

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

370,

4 2 
3 1 
2 9 
2 1 
3 8 
2 2 

670,

1 
Yvert 
** 
2 7 

27,

15
1 6 
12 
12 
17
2 1 
15
14
17
14

149,

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

245,

4 3 
4 4 
4 7 
35 
4 8 
3 9 

660,

1 
U I 
SS 

Yvert 
• * 

5 
17

22,

10
9 

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

235,

4 9 
4 8 
3 5 
5 0 
3 6 

510,

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend meric / 6 4 bladzijden 

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

U I 

U I 

Vlichel 
• • 

27,
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19,
20,

198,

23,
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
47,
31, 

320,

35,
42,
39,
44,
44,

41, 
42,
50,
46,
56,

430,

53,
53,
65,
65,
89,
89,

350,

R 

V« 
1 

o 
z 
« t 
—1 
cc 
U I 
!2 
3 
IM 

Michel 
* • 

88,
3 1 , 
72, 
19,
18,

18,
25,
20, 
20 , 
19,

325,

23, 
23,
3 1 , 
44, 

158,

22 , 
50, 
37,
32 , 
36,

445,

38,
46 , 
44, 
52 , 
42, 

52, 
62, 
49 , 
55,
55,

485, 

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

1675,

JAARGANGEN, SERIES 
CrM L . U d d C V V M M M U C I N 
VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

• * ® 
23, 19,
11 ,  14,
12, 17,
36, 45,

9, 11 , 

57, 25,
9, 11 , 

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

245, 210,

8 6  54,
82, 60,
67, 45,
56, 36,
75, 38,

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

699, 430,

66, 33,
138, 7 1 , 

95, 46,
96, 56,

104, 58,

108, 55,
108, 56,
1 3 5  72,
168, 84,
1 6 5  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, 3 1 , 
26, 23,
68, 49,

23, 20,
66, 63,
6 5  48,
61  66,
44, 38,

519, 459,

45, 38,
112, 94,

62, 52,
79, 66,
66, 6 1 , 

73, 67,
151,  233,
124, 186,
1 9 7  315,
1 0 9  9 9 

995, 1195,

1675, 1825,

DDR 
Michel 

* * ® 
96, 96,

111, 209,
8 0  104,

230, 200,
73, 49,

72, 57,
73, 53,
69, 6 1 , 
62, 52,
94, 83,

950, 950,

55, 5 1 , 
54, 54,
56, 42,
63, 56,
56, 49,

6 1 ,  55,
64, 57,
78, 79,
68, 53,
80, 66,

625, 565,

113, 88,
111, 93,
117, 97,
103, 7 1 , 

83, 89,

93, 82,
69, 63,
79, 69,
8 1 ,  84,

106, 9 5 

945. 820,

2490, 2300,

EUZENPAKKET POSTZEGELS 

10.000 
ï rsch i l lende a f g e w e e k t e zege ls 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

s lech ts 2 4 9 y ^ 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van franl<eerwaarde, 

=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 

3IE ƒ 3,50 p i 00 Fr 
MKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
D f 0.80 D Mark 

VERSTATEN / 1 , 1 5 p $ 
ARUBA / 0 , 6 0 p g l d 
ZWITSERL f 0.85 n Franc 

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

BES 

LEV 

VER 
BET 

voc 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT. 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56«0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

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

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
56/96 

«RT 
* ♦ 
611
165

17
18

304

1095,

34
59
68
60
58
45
55
58
98
82

605,

85
358
105
156
149
125
162
147
112
107

1475,

132
196
283
232
276
287
269
285
316
245

2460,

273
501
291
276
199
229

7225,

0 
96
80
12
10

214

405,

33
43
50
42
42
35
40
45
78
60

459,

60
265

73
108
115

94
145
127

92
88

1145,

111
169
207
176
209
224
213
229
254
208

1960,

237
472
266
263
195
219

5450,

MEE10PERS| 

57

10
56
14

134,

6 
8 

13
14
6 

13
36
15
47
95

248,

15
23
32
14

101
33
52
32
56
55

405,

40
48

114
43
90

109
96

162
105

96

885,

320
182
4 1 
46

170
139

2500,

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

* ♦ 
240

39

25

450

165

96

165

1250

149

39

575

350

240

18

165

45

9 

13

245

4 1 

65

18

95

9

® 
34

10
52
1 1 

105,

3 
5 

13
13
6 
8 

29
13
35
75

196,

10
16
22
8 

8 1 
22
40
31,
46
38

308,

30
43
84
33
70
78
68

128
7 1 
82

675,

264
144
33
40

170
139

2025,

{S 
® 
63

38

19

445

129

79

60

1250

22

36

11 

195

33

10

110

6 

8 

8 

18

35

55

3 

45

9 
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ERING: NEDERLAND geen portokosten, echter bestellingen minder dan ƒ 60, -
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UITGIFIEIII SAMENSTELLING: MEVR. A .C . VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

NotMi: 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dot zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von rnoort (3) 
opbladzi|de223. 

Als bii een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omsihrijving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ont-
vongen. 

Alleen nieuwe emissies von landen die 
worden erkend door de Wereldpost-
vereniging worden vermeld; dit houdt 
echter niet automatisch in dot derge-
li|ke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ALAND 
Afbeelding melding 9/594 

ALBANIË 
2 5 - 6 - ' 9 7 . Bekende personen. 
1 0 , 2 5 1 ; blok met zegel van 80 
L. Schrijver en politicus F. Konica 
(1875-1942). 

ANDORRA FRANS 
Aanvulling melding 6/442 'serie 
natuur, vogels'. 
Wetenschappelijke noem: Hirundo 
megoensis. 
10-5 - '97 . Uitgiftedatum mel
ding 6/442 'Europa 1997, sagen 
en fegenden'. 
15 -9 - ' 97 . Houtzaoqmolens. 
3.-, 4.50 F. Resp. 'mola i serrado-
ro de Col Pol', 'mola del Mos d'en 
Sole'. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
Aanvulling melding 6/442 
'Greenpeace'. 
Blokje met 35,80,100,120 din. 
Vier verschillende afbeeldingen 
van het Greenpeoce-schip 'Rain
bow Warrior'. 

BULGARIJE 
2 4 - 6 - ' 9 7 , Flora uit hef'rode 
boek van Bulgarije'. 

80 ,100,200,1201 Resp. Trifo
lium rubens, Tulipa hogeri, Paeo-
nio tenuifolio, Inula spiraeifolia. 

a P R U S TURKS 
3 0 - 5 - ' 9 7 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
25.000,70.000 TL. Resp. vrouw 
met bezem, man met ezel, jongen 
met voetbal, kinderen spelen 
haosje-over; boom met drie appels 
in landschap, waterput, gezicht 
gluurt over struikgewas. 
2 0 - 6 - ' 9 7 . Bezoek van president 
Süleymon Demirei en premier 
Necmeddin Erbakan. 
15.000,80.000 TL ResD. portret 
Necmeddin Erbakan, Süleyman 
Demirei achter microfoon (vlag). 
31-7-'97.Wereldmilieudag; 
roofvogels". 
40.000 (tweemaal), 75.000, 
100.000 TL. Resp. Aquilochrysoe-
tos, Folco eleonoroe, Faico ginnun-
culus. Pernis opivorus. 

DENEMARKEN 
1 8 - 9 - ' 9 7 . Serie'schilderijen'. 
9.75,13.- kr. Resp. 'dons van de 
stofdeeltjes in het zonlicht' (Vil
helm Hammershoi, 1864-1916), 
'een bergbeklimster' met als mo
del zijn tweede vrouw beeldhouw
ster Edith Wessel (Jens Ferdinand 
Willumsen, 1863-1958). 

DUITSLAND 
19 -8 - ' 97 . Toeslagzegel'Hoch-
wasserhilfe 1997' (overstromings
ramp Oder). 
110-1-90 Pf. Opdruk'Hochwasser
hilfe 1997'op zegel van 100 Pf. 
serie 'wapens van de deelstaten 
van de Bondsrepubliek' (Branden
burg). 
17 -9 - ' 97 . Driehonderdvijftig 
joor oordoppelteelt in Duitsland. 
300 Pf. Aardappels rooien, aord-
oppelplont. 
17-9- '97 . Dog van de postzegel; 
postgeschiedenis^. 
Blok met toeslagzegel van 
440-t-220 Pf. Zegel: historisch 

postvervoer (auto en tweedek-
Icer), blokrond: postbode op fiets 
overhandiat postzak aan beman
ning tweeoekker. 

FINLAND 
Afbeelding melding 9/594. 
5 -9 - ' 97 . Serie'Pro Filotelio'; de 
Aino-mythe van Akseli Gollen-Kal-
lela (1865-1931). 
Postzegelboekje met drie toeslag
zegels van 2.80-1-0.60 Fm. 

FRANKRIJK 
15-9 - ' 97 . Beeldhouwer César 
Boldoccini (geboren in 1921). 
6.70 F. Veertien meter hoog 
beeldhouwwerk 'duim' (1965). 
2 9 - 9 - ' 9 7 . Schilder Jeon Baptiste 
Simeon Chardin (1699-1779). 
6.70 F. Stilleven 'Raisins et grena
des'. 
13-10-'97.'Domainede 
Sceoux' (publiek park oon de Sei
ne). 
3.- F. Parkgezicht (fonteinen). 
17 -10- '97 . Europese samen
werking. 
3.- F. Symbolische voorstelling 
met tekst 'Sar.Lor.Lux' (Sorre, 
Lorraine en Luxemburg). 
20-10- '97 . 'De kwaliteit' 
(maand van de Franse kwaliteit). 
4.50 F. Symbolische voorstelling 
(gestileerde mensen reiken naar 
drie gekleurde stroken, tekst 'La 
Quolité'). 
20-10-'97. 'College de France' 
(op de 'Place Morcelin Berthelot'). 
4.40 F. Collegegebouw. 
2 7 - 1 0 - ' 9 7 . Beroemde persona
ges uit avonturenromans; toeslag
zegels ten bate van het Rode 
Kruis. 
3.-f0.60 F. Resp. D'Artagnon met 
kameraden Athos, Porthos en Aro-
mis (Alexandre Dumas), kapitein 
Frocosse (Théophile Gautier), Por-
daillon (Michel Zévaco), Le Bossu 
(Paul Févol), Lancelot (Chretien de 
Troyes), Cyrano de Bergeroc (Ed-
mond Rostand); postzegelboekje 
met zes zegels en twee vignetten. 

Zonder datum. 'Jaar van Japon, 
1997'. 
4.90 F. Jopons beeldhouwwerk 
voor gebouw. 

GIBRALTAR 
Afbeelding melding 9/594. 

GROOT-BRinANNIË 
9 -9 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van kinderboekenschrijfster 
Enid Blyton; klassieke kinderboe
ken. 
20,26,37,43,63 p. Resp.'Nod
dy' (in 'Noddy' lezend kind), 'Fa
mous Five' (kinderen met hond 
trekken bootje aan strand), 'Se
cret Seven' (zeven kinderen oon 
de thee), 'Faraway Tree' (versier
de geheimzinnige boom), 'Mallory 
Towers' (schoolscène). 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 9/594. 

IERLAND 
Afbeelding en aonvullina melding 
7/8/513 'fronkeerzegels, vogels 
I I ' : wetenschappelijke nomen. 
Resp. Pico pica, Morus bassono, 
Crex crex, Alcedo atthis, Vonellus 
vanellus, Tadorno todorno''. 
29-5-'97.'Pacific 97', interna
tionale postzegeltentoonstelling, 
San Francisco; vogels"'. 
Blok van £ 2. Anas acuta, beeld
merk. 

ITALIË 
Afbeelding melding 9/594. 
2 6 - 8 - ' 9 7 . Tweehonderdste ge
boortedag van priester/filosoof 
Antonio Rosmini (1797-1885). 
800 L Portret met repeterende af
beelding (met tekst bedrukt 
hoofd). 
2 7 - 8 - ' 9 7 . Italiaanse films. 
800 L. Driemaal. Resp. Pietro Ger-
mi in 'Il Ferroviere', Anno Mogno-
ni in 'Mamma Roma', Ugo Tog-
nozzi in 'Amici Miei'; elke zegel 
met toeschouwers met verschillen
de soorten hoofddeksels. 

l - 9 - ' 9 7 . Serie 'economische 
beurzen'. 
800 L 'Fiera Campionaria Inter-
nazionale' in Bolzano (beursge
bouw met vlaggen, beeldmerl). 
26 -9 - ' 97 . Honderdste geboorte
dag van paus Paulus VI (1897-
1978). 
4000 L. Portret. 

JERSEY 
11-11- '97 . Kerstmis 1997; de 
kerstman op verschillende loco-
ties. 
20,24,31,63 p. Resp. luchthaven 
van Jersey, haven van St. Aubin, 
kasteel 'Mont Orgueil', 'Royal 
Square' (St. Heiier). 
20-11 - '97 . Gouden huwelijk 
Engels koningspaar. 
Twee zegels van 50 p. in samen
hang; blok van £ 1.50. Resp. fo
to's van vroeper en nu; huwelijks
dag 'Buckingnom Palace'. 

JOEGOSLftVIË 
3 0 - 5 - ' 9 7 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
2.50,6.- Ndin. Resp. geboeide 
reus Bos Celik, tsaar op troon, 
sprookjesfiguren; geketende reus, 
zoon van de tsaar te poord, paleis, 
prinses. 
5 -6 - ' 97 . Natuurbescherming 
(zie melding 7/8/512 'zonder da
tum'). 
7 -6 - ' 97 . Honderdvijftigste ver
jaardag van de eerste uitgave van 
net epos 'Gorski Vijenoc'. 
2.50 Ndin. Petar II Petrovic Njegos 
(1813-1851), prins-bisschop van 
Montenegro en dichter, druxpers, 
gezicht op dorp Njegusi. 
Zonder datum. Flora. 
Strook met 1.50,2.50, Vianet, 
1.50,2.50 Ndin. Resp. Pelorao-
nium grondiflorum, Sointpaulio 
iononina, vignet met bloemen. 
Hydrangea x mocrophyllo, Onci-
dium voricosum. 

KROATIË 
8 -5 - '97 . Verplichte bijplokzegel; 
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Rode Kruis. 
0.65 kn. Vrouwen- en mannen
band. 

LETLAND 
21-5- '97 . Honderd jaar han
delshaven Ventspils. 
0.20 Lvl. Goden Neptunus 
(Grieks: Poseidon) metdrietand, 
Mercurius (Grieks: Hermes) met 
anker. 
7-6- '97. Kinderspelen; sport en 
hobby. 
0.10,0.12,0.20,0.30 Lvl. Resp. 
twee kinderen oon tafel (postze
gelverzameling, spoortrein, race
wagen), crossbrommer, ijsbockey 
en skién, tennis, voetbal en bas
ketbal. 

MACEDONIË 
26-3- '97 . Archeologische vond
sten; Romeinse mozaïeken in 
Heraklia en Stobi. 
2,8,20,40 den.; blok van 50 
den. Resp. wilde hond, stier, 
leeuw, luipaard verslindt ree; her
ten en pauwen. 
1 -4 - ' 97 . Verplichte bijplakzegel; 
Rode Kruis/week van de kanker
bestrijding. 
1 den. Jong gezin, groenten, 
beeldmerken. 
8-5- '97. Verplichte bijplakzegel; 
Rode Kruis. 
1 den. Vl/ereldbol met rood kruis. 
24-5- '97 . Elfhonderd jaar cyril
lisch schrift. 
10 den. Tweemaal, in samenhang, 
Resp geslagen gouden munt met 
cyrillische tekst, slavenapostelen 
Cyrillus(826?-869) en Methodius 
(815?-885). 
5-6- '97. Vijf jaar nationale eco
logische maatschappij. 
15 den. Bloemen, berglandschap. 
8-6- '97. Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
20,40 den. Resp. 'Itar Pejo', 'Sil-
jan Strkot'. 
1 -7 - '97 . Verplichte bijplakzegel; 
Rode Kruis/solidariteitsweek. 
1 den. Kinderen op weg naar 
school. 

MALTA 
Afbeelding melding 9/594. 

MOLDAVIË 
29-6- '97. Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
1 Ob., 2.80 L; blok met zegel van 
5.- L Resp. 'de helpende ooivaar', 
'meester Manole'; 'sneeuwklokje 
en lentefee'. 

MONACO 
31-5- '97 . Uniformen paleis
garde. 
3.-, 3.50,5.20 F. Resp. winter-en 
zomeruniform (1997), uniform 
1750-1853,1865-1935. 
31 -5 - ' 97 . Tennistoernooi van 
Monaco; winnaar Marcel Rios. 
Opdruk op 'honderd jaar tennis
toernooi van Monaco' (melding 
5/379). 

OEKRAÏNE 
17-5- '97. Vierde nationale post
zegeltentoonstelling, Tscherkassy. 
10 k. Monument 'Sjwetsjenko', 
loep, postzegels, museum in Tsjer-
kassy. 
21-6- '97. Honderdste geboorte
dag van ruimtevaartpionier Juri 
W.Kondratjuk (1897-1942). 
20 k. Portret en baan van ruimte
schip. 

OOSTENRIJK 
19-9- '97. Congres orthopedie. 
Wenen 1997. 
8.- S. Portret van Adolf Lorenz, 
symbolische voorstelling ('ge
spalkte' boom). 
19-9-'97. Honderdvijftig jaar 
landbouwuniversiteit in Wenen. 
9.- S. Symbolische voorstelling. 
19-9- '97. Serie'Oostenrijkse sa
gen en legenden'. 
14.- S. 'Die Donaunixe vom Stru-
dengau' (waternimf redt veer
man). 

POLEN 
28-5- '97. Bezoek van paus Jo
hannes Paulus II (geb. 1920). 
Blok met zegel van 1.10 ZI. Groe
tende paus. 
30-5- '97 . Fauna; vleermuizen. 
50,60,80 gr., 1.30 ZL Resp. Ple-
cotus auritus, Nyctalus noctula, 
Myotis myotis, Vespertilio muri-
nus. 
6-6- '97. Honderd jaar Poolse 

nederzettingen in Argentinië. 
1.40 Zl. Kaart van Zuid-Amerika, 
schip. 
6 -6- '97 . Zeshonderd jaar theo
logische faculteit van de 'Jagiello-
nen'-unlversiteit. 
80 gr. Schilderij 'de oprichtingsbij
eenkomst' van Jan Matejko. 

PORTUGAL 
Aanvulling melding 6/443 'extre
me soorten': behalve de al ge
melde waarden een blok met twee 
zegels van 150.- e. Resp. BMX-
wielrennen, drakenvliegen. 
29-8- '97 . Vijftig jaar LNEC (La
boratório Nacional de Engenboria 
Civil: Staatslaboratorium voor we
tenschap en technologie). 
80.- e. Gebouw, getal 50. 

RUSLAND 
10-7- '97. Fauna; dieren in het 
wild. 
Velletje met 500,750,1000, 
2000,3000 r. en vignet. Resp. 
Pteromys volans. Felis lynx, Tetrao 
urogallus, Lutra lutra, Numenius 
arguata. 
15-7-'97.'Rusland'(verschillen
de gebieden met kenmerkende 
landschappen, architectuur en 
beeldhouwwerken). 
1500 r. Vijfmaal. Respectievelijk 
Archangelsk, Kaliningrad, Krasno
dar, Ssacho (Jakutië), Kamtsjotja. 

SAN MARINO 
18-9- '97. Geschiedenis van het 
Italiaanse stripverhaal. 
Vel met viermaal vier zegels von 
800 r. Resp. 'Quadratino' (Antonio 
Rubino), 'il signer Bonaventura' 
(Sergio Tofano), 'Kit Carson' (Rino 
Albertarelli), 'lo sono Coccobill' 
(Benito Jacovitti),'Tex'(G.LBo-
nelli - A. Galleppini), 'Diabolik' (A. 
en L Giussoni - F. Paludefti), 'Va
lentino' (Guido Crepax), 'Corto 
Maltese' (Hugo Pratt), 'Sturmtrup-
pen' (Franco Bonvicini), 'Alan 
Ford' (Max Bunker), 'Lupo Alber
to' (Guido Silvestri), 'Pimpo' 
(Francesco Tullio Alton), 'Bobo' 
(Sergio Stoino), 'Zonordi' (Andrea 
Pozienzo), 'Martin Mystère' (A. 
Costelli - Q. Alessandrini), 'Dylan 
Dog' (T. Sclovi - A. Stano); op vol

rond tekst 'Storio del Fumetto Ito-
liano' met stripfiguurtie 'Rommie'. 
18-9-'97. Zaligverklaring van 
Bortolomeo Mario dol Monte uit 
Bologna (1726-1778) op 27 sep
tember 1997 (tijdens drieëntwin
tigste nationaal eucharistisch con
gres in Bologna). 
800 L De priester met crucifix, 
burcht op achtergrond. 

SLOVENIË 
8-S-'97. Verplichte bijplakzegel; 
Rode Kruis. 
7 (T). Baksteen met tekst. 
I -6 - '97 . Verplichte bijplakzegel; 
Rode Kruis/solidariteitsweek. 
7 (T). Rood kruis, tekst 'nooit al
leen'. 

SLOWAKIJE 
l 2 - 6 - ' 9 7 . Folklore-festival in 
Vychodna. 
Blok met zegel van 11 Sk. Volks-
donspoor. 
12-6-'97.'Mooi vaderland'; 
grotten. 
6,8 Sk. Resp. Domico, Ochtinskó. 

SPANJE 
Afbeelding melding 9/595. 
19-5- '97. Fronkeerzegels; 
portret koning Juan Carlos I. 
2,16 P. 

TURKIJE 
28-5- '97 . Flora. 
25.000,70.000 TL Resp.Oohrys 
tenthredinifera, Ophrys opifera. 

WITRUSLAND 
22-5- '97. Fronkeerzegels; 
staatswapen. 
Overdruk van 100 r. op 2 r. 
26-6- '97 . Onafhankelijkheids
dag. 
3000 r. Landkoort met grenzen, 
vlag, obelisk in Minsk (voor de ge
vallenen von de Tweede Wereld
oorlog). 

IJSLAND 
3-9- '97. Grafische bond ('Félog 
bókgerdamanna', afgekort FBM), 
voortgekomen uit de bond van 
IJslandse drukkers (1897), de IJs-
landse boekbindersbond (1906) 
en de bond van grafische mede

werkers (1973). 
90.- kr. Symbolische voorstelling. 
3-9- '97. Honderd jaar 
theater(gezelschap) Reykjavik. 
100.-kr. Theater'Idnó'(voorstel
lingen van 1897-1989), actrice 
Stefonlo Gundmondsdóttir (1876-
1926) in haar rol van elfenkonin
gin In 'Nytorsnatten' (oudejaars
nacht) van Indridi Einorson. 

ZWEDEN 
Afbeelding melding 7/8/515. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding melding 9/595. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
10-6- '97. Zeilschepen. 
Zes woorden. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
Antigua en Barbuda, Dominica, 
Gambia, Ghana, Grenada, Greno-
da/Grenadinen, Guyana, Moldi
ven, Nevis, St. Vincent/Grenadi-
nen, Uganda en Zambia gaven op 
verschillende dato een omnibusse
rie uit ter gelegenheid van de hon
derdste sterfdag van de oprichter 
van de UPU* Heinrich von Stephan 
(1831-1897); voor elk land een 
velletje met drie zegels (afbeeldin
gen van Heinrich von Stephan, 
keizer Wilhelm II e.o.) en een blok 
met uitzondering van de Moldiven 
(afbeelding van postbestelling in 
vroeger tijd en portret van Hein
rich von Stephan). 
12-6- '97. Antigua en Barbuda. 
Velletje met drie zegels van 
S 1.75; blok van $6. 
Antigua en Barbuda, Dominica, 
Gambia, Ghana, Grenada, Greno-
da/Grenadinen, Guyana, Nevis, 
St. Vincent/Grenodinen en Ugan
da gaven op verschillende data 
een omnibusserie uit ter gelegen
heid van de vijftigste sterfdag van 
de oprichter van 'Rotary Interna
tional'Paul Percy Harris {1868-
1947); voor elk land een zegel 
(met portret van Paul Percy Har-
ris, logo en vrijwilligersactiviteit) 
en bloK (portret, data en tekst). 
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12-6 - '97 . Antigua en Barbuda. 
S 1.75; blok van $6 . 
Augustus ' 9 7 . Flora; orchi-

$0.55,0.65,0.75,0.90,1.-, 
1.75. Resp. Odontoglossum 
cervontesii, Pholaenopsis, Vando, 
X Odontonia, Iwanagara, Dendro-
bium victoria reginoe. 
Twee blokken van $ 6. Paphio-
pedilum gratrixianum en Miltonio. 
Twee vellen met elk acht zegels 
von $1.65.1. Resp. Cattleyo,Ze-
rene eurydice (vlinder), X Loelio-
cottleyo, Cymbidium, X Brossoloe-
liocottleya. Disc, Pcphiopedilum, 
Pophiopedilum micronthum. II. 
Resp. X Brossocottleyo, Sophrolae-
liocottleya, Theope eudocio (vlin
der), Promenoeo xonthino, Lyccs-
te mocrobulbon, Amesiello philip-
pinensis, Mosdevalilo, Phalaenop 
sis. 
Augustus ' 9 7 . Paddestoelen. 
$0.55,0.65,0.70,0.90,1.-, 
1.65. Resp. Morosmius rotulo, 
Conthorellus ciborius, Lepioto cris-
tato, Auriculoria mesenterico, Pho-
lioto alnicolo, Leccinum aurontio-
cum. 
Twee blokken van $ 6. Resp. Pa
nellus serotinus, Amanita cothur-
nota. 
Vel met zes zegels van $ 1.75. 
Resp. Entolomo serrulotum, Pa-
noeolus sphinctrinus, Volvariella 
bombycina, Conocybe percincta, 
Pluteus cervinus. Russuia foetens. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 9/595. 
9 -8 - ' 97 . Argentijnse 
musici/componisten. 
75 c. Viermaal. Resp. Alberto Gi-
nostero (1916-1983, portret met 
bril), AstorPiozzollo (1921-1992, 
portret), AnibalTroilo (1914-
1975, korlkatuur), Atohuolpo 
Yuponqui (geboren in 1908, por
tret met gitaar en rood hort). 
9 - 8 - ' 9 7 . Monument voor Joa
quin V. Gonzalez (1863-1923). 
75 c. Monument van beeldhouwer 
Mouricio Molina La Rioja. 

ASCENSION 
3 -9 - ' 97 . Vissen. 
12,20,25,30 p., £ 1 . Resp. 

'black morlin', 'Atlantic sailfish', 
'swordfish', 'wahoo', 'yellowfin 
tuno'. 

AZERBEIDJAN 
19-5- '97 . Rotstekeningen in het 
Gobuston-reservoot. 
Blok met drie zegels van 500 m. 
Afbeeldingen van man als jager, 
vrouw als verzorgster, dieren. 
l - 7 - ' 9 7 . Fauna; Phoco caspica. 
Vel met zes zegels van 300 m. 
Doorlopend beeld. 

BAHAMAS 
3 -9 - '97 . Milieubescherming, V; 
internationaal jaar van het rif, te
keningen van leerlingen van de 
'C.C. Sweeting Secondary School'. 
15,55,60,70 c Resp. van Delroy 
Meadow, Michaline Belfere, Elvisa 
Thompson, Tavares Lorodo. 

BAHRAIN 
21 -8 - ' 97 . Negende wereldkam
pioenschap volleybal junioren 
(mannen). 
80,100,200,250 fils. Logo en 
portret emir. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 9/595/596. 

BELIZE 
Afbeelding en aanvulling melding 
7/8/515'WVI/F, Howler monkey'; 
wetenschappelijke naam Alouatta 
pigro. 

BENIN 
5-7- '97 . Oude auto's. 
Zes woorden. 
3 0 - 7 - ' 9 7 . Vogels. 
Zes woorden. 
30 -8 - ' 97 . Flora; cactussen. 
Zes woorden. 

BOTSWANA 
12-2-'96.Frankeerzegels; 
fauna. 
Overdrukken van 20 op 2,30 op 
l , 7 0 o p 4 t . 
3-6 - '96 . Honderd joor radio. 
20,50,80 t . , l P . Resp. meisje bij 
radio, mobiel zendstation, mobilo
foon politie, radioluisteraars. 
19-7- '96. Honderd joor moder
ne Olympische spelen. 

20,50,80 t . , l P . Resp. Olympi
sche ringen, fakkel en lauwer
krans; portret Pierre de Coubertin; 
landkaart Botswana, vlaggen; an
tieke Olympia. 
2 3 - 9 - ' 9 6 . Nationale liefdodig-
heidsorgonisaties. 
20,30,50,70,80t. , lP.Resp. 
gezinsplanning, opleiding blinden, 
verzamelen van zaaigoed, be
roepsopleiding, kinderdagverblij
ven, SOS-kinderdorpen. 
22 -9 - ' 97 . Gouden huwelijk 
Engels koningspaar. 
Driemaal twee zegels in samen
hang van 351., 2.-, 2.50 P.; blok 
van 10.-P. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 9/596. 

CAMBODJA 
4 -7 - ' 97 . Honden. 
Zes waarden. 
5-8 - '97 . Dertig jaar Asean*. 
Drie woorden. 

CANADA 
Afbeelding melding 9/596. 

CAYMANEILANDEN 
Zonder datum. Herdruk fran-
keerzegel 'notional identity'. 
10 c. Met jaartal 1997. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2 2 - 8 - ' 9 7 . Chinese klassieke 
opera ('Yuan' opera). 
5.-(tweemaal), 12.-, 15.-. Resp. 
'Hsi Hsiong Chi' von Wang Shihfu, 
'Don Dow Huei' van Kuan Hon-
chin, 'Hon Guong Chiou' van Mo 
Jyu-yuan, 'Wu Tong Vu' van Boi 
Pu. 
9 -9 - ' 97 . Sport. 
5.-, 12.-, 19.-. Resp. badminton, 
bowlen, tennis. 
24 -9 - ' 97 . Klassieke Chinese lite
ratuur; 'Reis naar hel Westen' (no
velle von honderd hoofdstukken 
in drie delen). 
3.50 (tweemaal), 5.-, 20.- Resp. 
'de palm van boeddha', 'de pelgri
mage van T'ong Monk', 'de vlam
mende berg', 'de Cobweb-grot'. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
2 2 - 1 0 - ' 9 6 . Zestigste verjaardag 

van de vereniging van het eerste, 
tweede en vierde leger in Huining, 
provincie Gansu (tijdens de 'lange 
mars' van het rode leger). 
20,50 f. Resp. monument 'het 
rode leger doorkruist het moeras', 
schilderij 'hereniging van de drie 
legers'. 
5-11 - ' 96 . Volkskunst uit Tionjin; 
'Zhang'-beeldjes. 
20,50 (tweemaal), 100 f. Resp. 
'de twee onsterfelijken', 'suiker
bakker', 'terugkeer van de visse
rij', 'Xi-Chun schilderkunst'. 
19-12- '96. Economische positie 
Hongkong. 
20,40,50,290 f. Resp. bank van 
China, container-terminal, interna
tionale luchthaven Koi Tok, beurs. 
1 -1 - ' 9 7 . Eerste inventarisatie 
van de Chinese landbouw. 
50 F. Symbolische voorstelling 
(beeldmerk, machinale londor-
heid, koeien). 
1 -1 - ' 9 7 . Nationaal jaar van het 
toerisme. 
50 f. Beeldmerk (poor, tekst 'visit 
China'). 
5-1 - ' 97 . Chinees nieuwjaar; het 
joor van de os/buffel. 
50,150 f. Resp. Chinees karakter 
voor 'buffel' en twee ploegende 
buffels; gouden buffel in galop. 

CUBA 
30 -7 - ' 97 . Veertigste sterfdag 
van Frank Pais. 
Eén waarde. 

DOMINICA 
24 -4 - '97 . Katten en honden. 
$1 ,2 ,4 ,5 ; vel met zes zegels 
van $ 2, blok van $ 6. Katten. 
Resp. 'Snowshoe', 'Sorrell Abyssi
nian', 'Cream Burmese', 'Torbie 
Persian'; 'British Bi-colour Short-
hair', 'Maine Coon Kitten' en 'So
mali Kitten', 'Maine Coon Kitten', 
'Lynx Point Siamese', 'Blue Bur
mese Kitten' en 'White Persian', 
'Persian Kitten'; 'Silver Tabby 
American Shorthoir'. 
$0.20,0.55,0.65,0.90; vel met 
zes zegels von $ 2; blok von $ 6. 
Honden Resp. 'Afghan Hound', 
'Cocker Spaniel', 'Smooth Fox Ter
rier','West Highland White Ter
rier'; 'St. Bernard', 'Grand Basset 

Griffon Vendéen', 'Rough Collie', 
'Golden Retriever', 'Tibetan Spa
niel'en'Smooth Fox Terrier', 
'Smooth Fox Terrier'; 'Shetland 

29-5- '97.UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels von $ 2; 
blok van $ 6. 
29 -5 - ' 97 . 'Rotary Internatio
nal'; Paul Percy Harris (zie Anti
gua en Barbudo). 
S 2; blok van $6 . 
15-8 - '97 . Flora; orchideeën. 
$0.20,0.25,0.55,0.65,0.90,4; 
vel met zes zegels van $ 1 met 
doorlopend beeld; twee blokken 
van $ 5. Resp. Oncidium oltissi-
mum, Oncidium papilio, Epiden-
drum fragrons, Oncidium lancea-
num, Compylocentrum micron
thum, Pogonia rosea; Brassovolo 
cucullato, Epidendrum iboguense, 
lonopsis utricularioides, Rodri-
guezio lanceolata, Oncidium cebol-
leta, Epidendrum ciliare; Ston-
hopea grondifloro, Oncidium 
ompliotum. 

EGYPTE 
11 -9 - ' 97 . Achtennegentigste in-
terpolementaire conferentie, 
Caïro. 
£ 1. Logo, gestileerde mensen. 

ERITREA 
15-8 - '97 . Milieubeheer. 
60,90,95 c. Resp. terrasbouw, 
bebossing, in cultuur gebrachte 
helling. 

FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 6/445. 
September ' 9 7 . Bedreigde flora 
en fauna. 
17,19,40,73 p. Resp.'Johnny 
Rook', 'sealion', 'felton flower', 
'local trout'. 

FIJI 
8 -10 - ' 97 . Fiji winnaar van de 
'Rugby Sevens World Cup'. 
Vel met elf zegels van $ 1. Tien 
zegels met portretten van spelers, 
winnen von de 'Rugby Sevens 
World Cup' ('Melrose Cup') in 
Hongkong. 
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GABON 
Augustus ' 9 7 . Flora en vlinders. 
125,225,260,500F.Resp.Pieri

dae en Rubro tigridia, Acroeidoe 
en Strelitzio reginae, Zontedeschio 
oethiopica en Zonobris oculoto, 
Orchis opifera en Notodonto 
dromedorius. 
Twee vellen met zes zegels von 
260 F. 
I. Resp. Lilioceoe, Mocrophyllo en 
Phoeois phileo, Theoceoe amugos
hito, Lilium cultivors en Vanessa 
atalanta, de 'Hybrids' en Hippodo
mia convergens, Sibine stimulea 
en Jridoceae. 
II. Resp. Kolmioloti folio, G. gan
dovensls en Coiopteryx moculota. 
Narcissus pseudonorcissus, Ipheion 
uniflorum en Tlemoris thysbe, 
Rudbeckio hirto, Trifida grandifio
ro en Danaus plexippus. 
Twee blokken von 1500 F. Resp. 
Popilion zelicaon en Geranium 
pelargonium; Anas jumus en Glod
stoniano. 

GAMBIA 
l  5  ' 9 7 . Walt Disney; f i lm'101 
Dolmotiërs'. 
Drie vellen met negen zegels. 
Resp. 50 b., 2,3 D.; zes blokken 
van 25 D. 
l  S  ' 9 7 . Walt Disney;'Minnie 
Tliru the Years' (Minnie door de 
jaren heen). 
Vel met negen zegels van 4 D.; 

■ ^ 0 0 25 0. 
205 '97.UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van 5 D.; 
blok van 25 D. 
2 0  5  ' 9 7 . 'Rotary Internatio
nal'; Paul Percy Harris (zie Anti
gua en Barbuda). 
10D.; blok van 25 D. 
2 3  6  ' 9 7 . Dinosaurussen. 
0.50,0.64,0.75,1,1.50,2,3,4, 
5,10,15,20D.Resp.0rnitho
lestes, Spinosourus, Kentrosourus, 
Cerotosourus, Stygimoloch, Troö
don, Velociroptor, Tricerotops, Pro
tocerotops, Ornithomimus, Stego
saurus, Ankylosourus soichonia. 
Twee vellen met negen zegels van 
4 D. I. Resp. Anurognothus, Pte
ronodon, Pterosourus, Saltosou
rus, Agothoumus, Stegosourus, Al
bertosaurus librotus, Lesothosau
rus, Lesothosaurus. II. Resp. Tor

I bosaurus Batoor, Brochiosaurus, 
I Styrocosourus, Boryonyx, Coelo
Iphysis, Cornotaurus, Compsogno
Ithus longipes, Compsognathus 
■(kook), Stenonychosourus. 
Itwee blokken van 25 D. Resp. 
ISeismosourus, Deinonychus. 
1157'97. 'Wereldwonderen'. 
iTwee vellen met zes zegels van 
15 D. 
I I . Resp. de rots van Gibraltar, Sint 
Tieter in Rome, Aya Sophia in 
Istanbul, 'Gateway to the West' in 
^ 1 . Louis (Missouri), 'de Chinese 
nuur', 'Carcassonne' (preNor
nondische vesting) in Frankrijk. 

I I . Resp. Stonehenge in Engeland, 
iHughes HK1 Hercules Spruce 
loose ' (vliegtuig), 'Hoverspeed', 
ïïhrust 2', oudste piramide in 
Egypte, 'Mallard' [stoomlocomo
|e f ) . 

Twee blokken 25 D. Resp. 'Grand 
Canyon' in Colorado, 'Mount 
Everest'. 
4  8  ' 9 7 . Zeevogels. 
5,10,15,20D.Resp.Phalacroco
rax gaimordi, Sterno dougolli, 
Sulo nebouxii, Colidris olgo. 
Vel met twoolf zegels van 3 D. 
Resp. Peleconus occidentalis, 
Spheniscus mendiculus, Phoethon 
aethereus, Sterna olbifrons, Coli
dris olpino, Risso tridoctylo, Pro
tercula orctico, Diomedea exuions, 
Sulo doctylotro, Lorus gloucescens. 
Sterna porodisoea, Choradrius me
lodus. 
Twee blokken von 23 D. Resp. 
Pondion holioeetus, Stercorarius 
longicaudus. 
12 8  ' 97 . Kotten en honden. 
0.63,1.50,2,3,6,200. ; vel met 
zes zegels von 5 D.; twee blokken 
van 25 D. Kotten. Resp. 'Scottish 
Fold', 'American Curl', 'British Bi
color', 'Devon Rex', 'Silver Tabby', 
'Abyssinian'; 'Burmillo', 'Blue Bur
mese', 'Korot', 'British Tabby', 
'Foreign White', 'Somali'; 'Sia
mese', 'Cornish Rex'. 
0.75,1,3,4,10,15 0.; vel met 
zes zegels von 5 D.; twee blokken 
von 25 D. Honden. Resp. 'Dalma
tian;, 'Rottweiler', 'Newfound
land', 'Great Done', 'Old English 
Sheepdog', 'Queensland Heeler'; 
'Boxer', 'Dobermann Pinscher'. 

GHANA 
135'96. 'China 96', internatio
nale postzegeltentoonstelling, Pe
king; pogoaen en tempels. 
400 Cs.; blok van 1000 Cs. Resp. 
KaiyuonSi (Fujion), KaiyuanSi 
(Hebe), FogongSi (Shanxi), 
Xiongshon, Peking); BoimoSi 
(Henan). 
295 '97 .UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Borbudo). 
Velletje met drie zegels von 1000 
Cs.; blok von 3000 Gs. 
2 9  5  ' 9 7 . 'Rotary Internatio
nal'; Paul Percy Harris (zie Anti
gua en Barbuda). 
2000 Cs.; blok van 3000 Cs. 
106  '96 . Zeventigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
1000 Cs.; blok van 2500 Cs. 
Driemaal. Resp. portret, portret 
met blauwe hoed, met gele hoed; 
in stootsiekoets. 
157'97. 'Great Underwater 
World'; onderwoterleven. 
400,600,800,1000 Cs. Resp. 
Centropyge acanthops, Pomacon
thodes annularis, Chelilinus lunu
talus, Chaetodon mitrotus. 
Vel met twaalf zegels van 500 Cs. 
Resp. Galinex porphyreolophus, 
Recurvlrostro ovosetta, Tursiops 
trumcatus, Vanellus crassirostris en 
Tursiops truncotus, Plotox teira, 
Monta olfredi en Pomaconthus im
perator, Chaetodon lunula en 
Alectis cilioris, Corchorhinus olbi
morginatus, Heniochus acumino
tus, Monto olfredi en Heniochus 
ocuminotus, Scarus femgnesis, 
Cepholophalis miniota. 
Twee blokken van 3000 Cs. Resp. 
Pygoplites diacontius, Chaetodon 
poucifosciotus. 
l  8  ' 9 7 . Flora. 

200,500,800,1100 Cs. Resp. 
Eurychone rothschildiono, Bulbo
phyllum lepidum, Anseliia africo
na, Combretum grandiflorum. 
Vel met nepen zegels van 800 Cs. 
Resp. Stropnonthus preussii, Ancis
trochilus rothschildionus, Mussoen
do orcuoto, Microcoelia guyonio
na, Glorioso simplex, Brocnycory
this kolbreyeri, Aframomum scep
trum, Thunbergio alata, Cleroden
drum thomsonae. 
Twee blokken van 3000 Cs. Resp. 
Spothodeo componulota, Klgelio 
africano. 

GRENADA 
10 4  ' 97 . Katten en honden. 
S 0.35,0.90,2; vel met negen ze
gels van $ 1; blok van $ 6. Katten. 
Resp. 'Cornish Rex', 'Japanese 
Bobtail', 'Devon Rex'; 'Turkish 
Von', 'RagdoH', 'Siberian', 'Egyp
tian Mou', 'American Shortboir', 
'Bengal', 'Asion Longhair', 'Soma
li ' , 'Turkish Angora'; 'Singopuro'. 
$ 0.75,1,3; vel met negen zegels 
von S 1 ; blok von $ 6. Resp. 'Ca
valier King Charles Spaniel', 'Af
ghan Hound', 'Pekingese'; 'Lhasa 
Apso', 'Rough Collie', 'Norwich 
Terrier', 'American Cocker Spa
niel', 'Chinese Crested Dog', 'Old 
English Sheepdog', 'Standard 
Poodle', 'German Shepherd', 'Ger
man Shorthoired Pointer'; 'Berne
se Mountain Dog'. 
2  5  ' 9 7 . 'Marine Life'; onderwo
terleven. 
$0.45,0.75,0.90,1,3,4; vel 
met zes zegels von $ 1.50; twee 
blokken van $ 6. 
285 '97.UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels von $ 2; 
blok von $ 6. 
2 8  5  ' 9 7 . 'Rotary Internatio
nal'; Paul Percy Harris (zie Anti
iua en Barbuda). 
3; blok van $ 6. 

12 8  ' 97 . Vlinders. 
$0.45,0.75,0.90,2,3,4; vel 
met ocht zegels van $ 1; twee 
blokken van $ 5. Resp. Inochis io, 
Dryas julio, Everes comyntas, Pori
des photinus, Pieris brossicae, 
Aprophoneuro olcinous; Gonepte
ryx rnamni, Popilio dordonus, Va
nessa virginiensis, Popilio glaucus, 
Dryadulo pbaetuso, Chrysorodio 
modagoscariensis, Popilio ulysses, 
Ornithoptero priamus; Donous 
plexippus, Morpho peleides. 
Augustus ' 9 7 . Flora; orchi
deeën. 
$0.2(1,0.35,0.45,0.75,0.90,1, 
3,4. Resp. Pophiopedilum urbo
nionum, Trichoceros parviflorus, 
Euonthe sonderiono, Oncidium 
mocronthum, Psychopsis krame
riano, Oncidium hostotum, Masde
vallio soltotrix, Cattleya luteolo. 
Twee vellen met zes zegels van 
$ 2.1. Resp. Odontoglossum cris
pum, Cattleya X brabontioe, Catt
leya bicolor, Trichopilia suovis, En
cyclia moriae, Angroecum leonis. 
II. Resp. Broughtonio sanguineo, 
Anguloo virginolis, Dendrobium 
bigibbum, C. Porcio en X.L. Luco
siano, Cymbidium, Cymbidium. 
Twee blokken van $ 6. Resp. Onci

dium onustum, Loelio milleri. 
Augustus '97. Walt Disney; te
kenfilm 'Hercules'. 
Vel met acht zegels van $ 1; twee 
blokken van $ 6. 
Augustus ' 9 7 . Walt Disney; film 
'Hawaiian Holiday' (hulodansende 
Minnie Mouse). 
Twee vellen met negen zegels van 
50 c; blok van $ 6. 

GRENADA/GRENADINEN 
10 4  ' 97 . Katten en honden. 
$0.20,0.45,0.90,3; vel met zes 
zegels van $ 1.50; blok van $ 6. 
Resp. 'Burmese Cream', 'Abyssi
nian Blue', 'Persian Tortoiseshell 
and White', 'Oriental Shortboir 
Red Agouti Tabby'; 'Siamese Cho
colate Point', 'Oriental Shortboir 
White', 'Burmese Sable', 'Abyssi
nian Tabby', 'Persian Shodea Sil
ver', 'Tonkinese Natural Mink'; 
'Sphynx'. 
$0.35,0.75,1,2; vel met zes ze
gels von $1.50; blok von $6. 
Resp. 'Springer Spaniel', 'Dober
mann Pinscher', 'Italian Spinone', 
'Cocker Spaniel'; 'Leonberger', 
'Newfoundland', 'St. Bernard', mi
niatuur 'Schnauzer', 'Silky Ter
rier', 'Boxer'; puppy 'Golden Re
triever'. 
285 '97 .UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels von $ 2; 
blok von $ 6. 
2 8  5  ' 9 7 . 'Rotary Internatio
nal'; Paul Percy Harris (zie Anti
gua en Barbuda). 
$ 3; blok van $ 6. 
78 '97.Wah Disney; elkaar 
kussende WoltDisneyfiguren uit 
verschillende films. 
Vel met negen zegels van $ 1 . 
Films. Resp. Sneeuwwitje en de ze
ven dwergen, Pinokkio, Peter Pon, 
Assepoester, de kleine zeemeer
min, 'Beauty and the Beast', Alo
din, Pocahontas, de klokkenluider 
van de Notre Dame'; de Aristokot
ten. 
Augustus '97. Wah Disney; 
'Winnie the Pooh' (gedicht: 'Mon
day's Child in the HundredAcre
Wood'). 
Vel met zes zegels von $ 1; blok 
von $ 6. WoltDisneykarakters uit 
'Winnie the Pooh' met verwijzing 
naar de dogen von de week 
(Christopher Robin: 'Sunday's 
Child'). 
Augustus ' 9 7 . Flora; orchi
deeën. 
$0.35,0.45,0.75,0.90,1,1.50, 
2,3. Resp. Symphyglossum san
guineum, X Doritoenopsis 'Mythic 
Beauty', Odontoglossum cervante
sii, Cattleya 'Pumpernickel', Vondo 
'Patricio Low', X Odontonio 'Debu
tante', X Laeliocottleyo 'Mini Pur
ple', Phrogmipedium 'Dominio
num'. 
Twee vellen met negen zegels von 
$ 1; twee vellen met negen zegels 
von $ 1.50. Resp. Lycaste 'Aquila', 
X Brassoloeliocattleya 'Memory 
Dorothy Bertsch', Pholoenopsis 
'Zumo Urchin', Promenaeo xont
hino, Amesiello philippinensis. 
X Brossocottleyo 'Angel Loce', 
X Brossoepidendrum 'Peggy Ann', 

Miltonia 'Seine', X Sophroloelio
cattleyo 'Precious Stones'; Cymbi
dium 'Showgirl', Diso 'Blackii', 
Pholoenopsis aphrodite, X Iwono
garo 'Apple Blossom', Masdevollia 
'Copper Angel', Paphiopedilum 
micranthum, Paphiopedilum 'Cloir 
de Lune', Cattleya forbesii en 
Dendrobium 'Dawn Moree'. 
Twee vellen met zes zegels van 
$ 1.50. Resp. Lycaste macrobul
bon, Cochleanthes discolor, Cymbi
dium 'Nancy Carpenter', Papnio
pedllum 'Cloir de Lune', Masdevol
lia coudoto en Cymbidium 'Show
girl'; Miltoniopsis 'Jeon Sobourin', 
Cymbidium 'Red Beauty', X Bros
socottleyo 'Green Dragon', Pha
laenopsis cv., X Laeliocottleyo 
'Mary Ellen Carter', Diso cv. 
Twee blokken van $ 5 en $ 6. 
Resp. Pholoenopsis 'Medford Star', 
X Brassoloeliocattleya 'Memory 
Dorothy Bertsch'. 
Augustus ' 9 7 . Hollywood'legen
de'JomesDeon (19311955). 
Vel met negen zegels van $ 1. 
Verschillende portretten. 

GUINEE 
15 6  ' 97 . Vissen. 
Zes woorden. 

GUYANA 
2  4  ' 9 7 . Flora. 
$6 (tweemaal), 20,25,30,35, 
60,80,100,200. Resp. Aquilegio 
coeruleo, Eucomis pollidifloro. 
Petunia hybrido, Zontedeschio 
aethiopica, Strelitzio reginae, 
Arctotis hybrida, Dimorphotheca 
pluvious, Gozonia, Nymphoeo 
copensis, Paphiopedilum. 
Vel met acht zegels van $ 60. 
Resp. Calceolaria herbeohybrido, 
Passifloro ollordii, Moroeo neo
povonia, Veltheimio, Nymphoeo 
stellota, Solpiglossis sinuota, Cona
riensis. Chrysanthemum corino
tum. 
Vel met zes zegels van $ 80. Resp. 
tulpen, Liatris, rozen, 'Gerber 
daisies', zonnebloemen, Chryson
themum. 
Twee blokken van $ 300. Resp. 
Petunia cv., tweede niet vermeld. 
205 '97 .UPU* ; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van $ 100; 
blok van $300. 
2 0  5  ' 9 7 . 'Rotary Internatio
nal'; Paul Percy Harris (zie Anti
gua en Barbuda). 
$ 2; blok van $ 300. 
2 3  6  ' 9 7 . Bezoek president Wil
liam Jefferson Clinton oon het Ca
ribische gebied. 
$ 30,100. Portretten van presi
dent Clinton en de onlangs overle
den president Cheddi Jagon von 
Guyana met op achtergrond resp. 
landkaart, vlaggen van de VS en 
Guyana. 
2 9  7  ' 9 7 . Katten en honden. 
$ 30,35,200; vel met negen ze
gels van $ 60; blok van $ 300. 
Katten. Resp. 'Norwegian Forest 
Cot','Oriental Spotted Tabby', 
'Asian Smoke'; 'Abyssinian', 
'Chocolate Colorpoint Shorthoir', 
'Silver Tabby', 'Persian', 'Maine 
Coon', 'Brown Shaded Burmese', 
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'Persian', 'Siamese', 'British Short-
hair'; 'Manx'. 
$ 20,25,60; vel met negen ze
gels von S 60; blok van $ 300. 
Honden. Resp. 'Chihuahua', 'Nor
folk-'en'Welsh Terrier';'Shor-
Pei','Chihuahua','Chow Chow', 
'Sealyham Terrier', 'Collie', 'Ger-
man Shorlhair Pointer', 'Bulldog', 

^ 'German Shepherd', 'Old Englisn 
Sheepdog'; 'Tibetan Spaniel'. 

INDIA 
27 -12 - '96 . Honderdvijftig joor 
anesthesie. 
5.- R. Operatie met gebruik von 
anesthesie door Jon Collins War
ren (Boston 1846). 
1 -1 - ' 9 7 . Honderdvijftig jaar 
technische universiteit Roorkee. 
8.- R. Universiteitsgebouw. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
Afbeelding melding 7/8/517. 

INDONESIË 
1 - 7 - ' 9 7 . 'Nusontaro (=lndone-
sië) Royal Palace' festival II, Cire-
bon (West-Javo); koninklijke rij
tuigen. 
300,700 R. Resp. 'Paksl (=fenix) 
Naga (=draak) Liman (=olifant)' 
van kraton Kanomon, 'Singo Bo-
rong' (kop mythisch dier) van kra
ton Kasepuhon. 
9 -7 - ' 97 . Achttiende nationale 
wedstrijd 'lezen koran'. 
300,700 R. Resp. hoofdtoegangs
poort gebouw achttiende MTQ 
('Musobaqoh Tilawatll Qur'on'), 
moskee 'Al-lkhsanlah' (Olok Ke-
mong, Jombi). 
12 -7 - ' 97 . Vijftig jaar'dog van 
Indonesische coöperatie'. 
150,300 R. Beicle tweemaal In sa
menhang. Resp. 'Cooperatives 
monument' in Jakarta en In Tosik-
moloyo; partnerschap van coöpe
raties, kleine en grote onderne-
minqen (kleine hand in grote 
hond), ondernemerschap (wereld
bol); beeldmerk. 
700 R.Viifhoekige zegel. Portret
ten van dr Mohammad Hatto ('va
der' van 'Indonesian Cooperatives 
Movement') en president Soehorto 
(sinds 1950 promotor). 
8-8 - '97 . Dertig jaar Aseon*. 
300,700 R. Resp. symbolische 
voorstelling samenwerking (han
den op wereldbol), uit rijstoren ge
vormd getal 30; beeldmerk. 

-- JAMAICA 
^ September ' 9 7 . Frankeerzegels 
" flora; orchideeën. 
Z Sl,2,2.50,3,5.Resp.Coelia 
•g triptera, Oncidium pulchellum, On-
° ciaium triquetrum, Broughtonia 
^ negrilensis, Encyclio fragrons. 

JORDANIË 
7 -4 - '97 . Honderdste verjaardag 
ontdekking kaart van Modoba; 
details van vloermozaïeken van 
Modoba (zesde eeuw no Christus). 
100,200,300 f.; blok van 100 f 
Resp. Karok, Jordanië, Jeruzalem. 

m 
KIRGIZIË 
29 -4 - ' 96 . Oprichting internatio

naal fonds 'redt het Aralmeer'; 
fauna. 
Blok met vijf zegels van 100 T. 
Resp. Caracal caracal, Solmo trutto 
orolensis, Hyoeno hyoeno, Pseu-
docaphirhynchus kaufmanni, As-
piolucius esocinus; blokrand met 
tekst 'save the Aral Sea' en Aral
meer. 

KOREA ZUID 
6-5- '97 . Serie 'bescherming fau
na en flora'; vissen. 
150 w. Tweemaal. Resp. Punoitius 
sinensis, Coreoperca kowameDori; 
blokken met twee zegels. 
31 -S - '97 . Wereldbeker voetbal 
Korea 2002. 
150 w. Tweemaal. Resp. tekening 
van 'Ch'ukkuk'-wedstrijd (op 
voetbal lijkend spel uit de Cnosun-
dynostie), portret van Jules Rimet. 
Blok met drie zegels 'Ch'ukkuk'; 
blok met twee zegels Jules Rimet, 
wereldbeker op blok. 
19-6- '97 . Serie flora, VIII. 
150 w. Viermaal. Resp. Belomcan-
da chinensis, Hylomecon vernale, 
Campanula tokeslmono. Magnolia 
sieboldii. 
1-7- '97. Biennale'Kwonaju 97' 
(tweejoorlijke internationale 
kunsttentoonstelling). 
150 w. Gezicht samengesteld uit 
cijfers 9 en 7 en logo. 
1-7- '97. Fronkeerzegel 'vogels'. 
80 w. Zosterops japonico. 
21 - 7 - ' 9 7 . Serie 'paddestoelen', 
V. 
150 w. Viermaal; blokken met 
twee zegels. Resp. Inocybe fosti-
giato, Ponoeolus popilionoceus, 
Ramaria flava, Amanita muscorio. 

LIBERIA 
Afbeelding melding 9/597. 

MACAU 
12-2-'97. 'Hongkong 97', inter
nationale postzegeltentoonstelling 
(melding 7/8/518'geluksgetal-
len'). 
2.-,2.80,3.0,3.90P.Geluksge-
tollen in gewijzigde volgorde. 
Resp. 2 ,8 ,3 ,9 . 
Blok van 9.- P. Met geluksgetollen 
versierde ingang, beeldmerk. 
12-7- '97. Zevenenzeventigste 
verjaardag van het Mocouse Rode 
Kruis. 
1.50 P. met samenhangend vig
net. Wereldkaart, gebouw; vignet 
met beeldmerk enoeginselen van 
het Rode Kruis, jaartallen 1920-
1997. 
30 -7 - ' 97 . Veranda's. 
0.50,1.-, 1.50,2.-, 2.50,3.-. 

MADAGASCAR 
1 0 - l - ' 9 6 . Vijfentwintig jaar 
'Greenpeace'. 
1500,3000,3500,5000 F.; blok 
van 12500 F. Schip'Rainbow War
rior!'. 

MALDIVEN 
1 - 4 - ' 9 7 . 'Schepen van de we
reld'. 
1,2,8,12RfResp.'Patrisll ' 
(Griekenland, 1926),'Infanto 
Beotriz'(Spanje, 1928),'Stavan-
gerfjord' (Noorwegen, 1918), 'Bo-

loeron'(Nederland, 1929). 
Twee vellen met negen zegels van 
3Rf. 
I. Resp.'Eridon'(Frankrijk, 1929), 
'Moum Clinton'(VS, 1921), 
'Infanto Isabel'(Spanje, 1912), 
'SuwoMaru'(Japon, 1914), 
'Yorkshire'(Enoeland, 1920), 
'Highland Chieftain' (Engeland, 
1929), 'Sordinio' (Noorwegen, 
1920),'San Guglieimo'(Italië, 
1911),'Avilo'(Engeland, 1927). 
II. Resp. 'Vosllefs Constantinos' 
(Griekenland, 1914),'Cuene' 
(Portuaol, 1911),'Selandio'(De
nemarken, 1912), 'President Hor
ding'(VS, 1921),'Ulster Monarch' 
(Engeland, 1929),'Mostonio'(VS, 
1913),'France'(Frankrijk, 1911), 
'Campania'(Engeland, 1893), 
'Klipfontein'(Nederland, 1922). 
Vier blokken van 25 Rf Resp. 
'Mauritania'(Engeland, 1907), 
'United States'(1922),'Queen 
Mary'(Engeland, 1930), konink
lijk jacht 'Brittonia'. 
12-6- '97.UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van 2 Rf. 

MALEISIË 
6-4- '96 . Flora. 
30,50 c. Beide tweemaal in sa
menhang. Resp. Nepenthes son-
guineo. Nepenthes mocfarlonel. 
Nepenthes rajoh. Nepenthes lowli. 
18-5-'96. 'China 96', Internatio
nale postzegeltentoonstelling 
(Peking); roofvogels. 
20,30,50 c., S I ; blok van $2 . 
Resp. Holiostur Indus, Spilor-
niscneelo, Holiaeëtus leucogoster, 
Spizoëtus cirrhotus; Spizaëtus ni-
polensis olboniger. 
26-6 - '96 . Internationale dog 
'tegen drugsmisbruik en -handel'. 
30 c. (tweemaal), $ 1. Resp. ge
lukkig gezin met cadeaus, wereld
bol, in brand gestoken drugs; ver
schillende sporten, zaaddoos van 
papaver; gelukkig gezin onder re-

16-6 - '97 . Negende wereld
jeugdkampioenschap voetbal. 
30,50s.,1RM. 
31 - 7 - ' 9 7 . Honderdste verjaar
dag van de 'conferentie van heer
sers (regeerders/vorsten)'. 
30,505.,1RM. 

MARSHALLEILANDEN 
2-1 - ' 9 7 . Chinees nieuwjaar; jaar 
van de buffel/os. 
Blok van 60 c. Gestileerde os. 
8-1 - ' 9 7 . Twintigste sterfdag von 
rockzanger en gitarist Elvis Presley 
(1935-1977). 
32. Driemaal, in samenhang. 
Resp. concert in de jaren vijftig, 
twee portretten. 
2 7 - 1 - ' 9 7 . President Amato 
Kobua (1979-1996). 
32,60 c. Portret. 

MAYOnE 
1-9- '97. Vrouwengezicht. 
3.50 F. 
l - 9 - ' 9 7 . Fauna;'Ie maki'. 
3.-F. 

MICRONESIË 
1 - 7 - ' 9 7 . Overdracht Hongkong 

aan China. 
Vel met zes zegels van 60 c. Ge
zicht op het 'Central Business 
District' en 'Victoria Peak'; flora 
(Melle azedoroch, 'Victoria Peak', 
Dendrobium chrysotoxum, Bauhi-
nia blokeano, Cossia surottensis, 
Nelumbo nucifero. 
Blokken van S 2 en $ 3. 
25 -7 - ' 97 . Tweehonderdste ge
boortedag van 'de meester van de 
Japanse prent' Ando Hiroshige 
(1797-1838). 
Drie triptieken. Resp. 20,50,60 c. 
'Whirlpools at Noruto In Awa Pro
vince', 'Tale of Genji: Viewing the 
Plum Blossoms', 'Snow on the 
Sunido River' 
Twee blokken van S 2. Resp. 'Fuji 
from Sotto Point', 'Rapids in 
BItchu Province'. 
Augustus ' 9 7 . Pioniers von de 
diepzee; oceoononderzoek. 
Vel met negen zegels von 32 c. 
Resp. Simon Lake, William Beebe, 
Auguste Piccord, Harold Edgerton, 
Jacques Piccord, Edwin Link, Mel-
vin Fisher, Robert Ballard, Sylvia 
Earle. 
Drie blokken van $ 2. Resp. eer
betoon aan Jacques-Yves Cousteau 
(1910-1997), zegel met Cousteou 
in duikuitrusting, olok met schip 
'Alcyone'; zegefmet portret von 
C. Wyville Thomson, blok met 
'Challenger' (zeiltocht rond de we
reld); duikboot'Shinkai 6500'. 
16-8- '97 . Twintigste sterfdag 
van de 'king of rocK & roll' Elvis 
Presley (1935-1977). 
Vel met tweemaal drie zegels van 
50 c. gescheiden door portret. Por
tretten en tekst. 

NAMIBIË 
Afbeelding melding 9/598. 
11 -7 - '97 . Postzegelboekjes 
'special message'. 
Boekje met zes zegels van 50 c. 
en vier zegels van $ 1 . Vogels 
(Numido meleogris). 
Boekje met tien zegels van 50 c. 
Flora. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 6/446. 

NEVIS 
29-5-'97.UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Borbudo). 
Velletje met drie zegels van 
S 1.60; blok van $5. 
29-5-'97.'Rotary Internatio
nal'; Paul Percy Harris (zie Anti
gua en Barbucfo). 
$2 ; blok van $5. 

NIEUW-CALEDONIË 
26 -6 - '97 . Insecten. 
3.60, Driemaal. Resp. Fectocoris 
diophtholmus, Kanalcio gigos, 
Aenetus cohici. 
24 -7 - ' 97 . Jacques leneic lekawe 
(1946-1992), eerste Melanesische 
prefect (hoofd van politie). 
250 F. Portret. 

NIEUW-ZEELAND 
29-5-'97. 'Pacific 97', interno-
tionole postzegeltentoonstelling 
San Francisco. 
Twee blokken. 

NIUE 
Zonder datum. 'Aupex 97', 
postzegeltentoonstelling. 
Blok met zegel van $2.20. 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 9/598. 
Aanvulling melding 6/446 'dolfij
nen'. 
Wetenschappelijke namen. Resp. 
Delphinus delphis, Logenorhyn-
chus fitzroyi. 

PALAU 
Augustus ' 9 7 . Schepen voor 
oceanogrofisch onderzoek. 
Vel met negen zegels van 32 c. 
Resp. 'Albatross', 'Mabohiss', 'At
lantis II ', 'Xorifo', 'Meteor', 'Ega-
bros III', 'Discoverer', 'Kaiyo', 
'Ocean Defender'; op velrand be
schrijving schepen. 
Drie bloKken van S 2. Resp. zegel 
met portret Jacques-Yves Cousteau 
(1910-1997), blok met'Calypso'; 
zegel met portret Cousteau, blok 
met 'Calypso H'; portret Pete See-
ger (met gitaar), blok met 'Clear
water'. 
Augustus/september ' 9 7 . 
Walt Disney; campagne 'let's 
read'. 
1,2,3,4,5,10 c; vel met negen 
zegels van 32 c; twee blokken 
van S 2. Walt-Dlsneyfiguren (jong 
en oud) met boeken en wervende 
teksten. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
19-7-'97.0peningsvlucht'Air 
Niugini'. 
BloK met zegel von 3 K. Vlucht von 
Port Moresby naor Osaka (1997). 

PERU 
28-4-'97.'Kon-Tiki'expeditie 
van Peru noor Polynesië vijftig 
jaar geleden (Thor Heyerdahl). 
3.30S.Balsavlot'Kon-Tiki'. 

POLYNESIË 
25-6 - '97 . Postzegelboekje met 
24 zegels 'landschoppen en beel
den van Tahiti'(meiaing 
7/8/519). 
7-8- '97 . 'Kon-Tiki' expeditie van 
Peru naar Polynesië vijftig jaar ge-1 
leden (Thor Heyerdohl). 
88 F. Kon-Tiki op zee noor een 
schilderij van Christian Fougerot. 

SIERRA LEONE 
29-8 - '97 . Katten en honden. 
150,200,500 Le; vel met zes ze
gels van 400 Le; blok van 1500 
Le. Katten. Resp. 'Americon Short-
hoir Tabby', 'British Shorthoir', 
'Turkish Angora'; 'Chortreux', 
'Abyssinian', 'Burmese', 'While 
Angora', 'Japanese Bobtail', 'Cym-| 
ric'; 'Egyptian Mou'. 
100,250,600 Le; vel met zes ze
gels van 400 Le; blok van 1500 
Le. Honden. Resp. 'Shetland 
Sheepdog', 'Alaskan Husky', 'Jack| 
Rüssel Terrier'; 'Basset Hound', 
'Irish Setter', 'St. Bernard', 'Ger
man Shepherd', 'Dalmatian', 
'Cocker Sponiel'; 'Boxer'. 

SINGAPORE 
17-1 - ' 96 . Bouwkundig erfgoed.l 



Zegel 'for local addresses only', 
35,70c.,$l.Resp.BukitPasch 
(Chinatown), Jalan Sultan (Kam-
pcng Glam), Dalhcusle Lane (Little 
India), Opperste Gerechtshof. 
9-2 - '96 . Chinees nieuwjaar; jaar 
von de rat. 
Zegel 'for local addresses only', $ 
2. Resp. twee rotten, rat en sinaas
appel; ook in schaakbordpatroon. 
13-3- '96 . Oude kaarten von 
Singapore. 
Zegel 'for local addresses only', 
60 c., $1 ,2 . Resp. van Thomas 
Jefferys (1794), van onbekende 
ontwerper (negentiende eeuw), 
van James Duncan (1835), von 
J.B.Tassln(1839). 
21-3-'96.'Indonesia 96', inter
nationale postzegeltentoonstelling 
(Bandung). 
22 c; blok met 22 c. en 'jaar von 
de rot ' ($2). 
18-5-'96. 'China 96', internatio
nale postzegeltentoonstelling (Pe
king). 
Opdruk op blok 'joor von de rot'. 
5-6- '96 . Opening eerste vleugel 
von museum voor Aziatische be
schaving. 
Zegel 'for local addresses only', 
60,70c.,$2.Resp.kolligrafiein 
Cooshu cursiefschfit van Znong 
Ruitu (zeventiende eeuw, China), 
Javaanse voorspelling 'Pawukon' 
in Surakorta-schrift (1842, Indo
nesië), godin Krishna bij fluitspel 
(Tomilnodu-tempelbehong, loot 
neaentiende eeuw, Zuid-lndia), 
kotiigrafeerpennen (zeventiende 
eeuw Perzië, negentiende eeuw 
Turkije). 

SRI LANKA 
Afbeelding melding 9/598. 
17-6- '97 . Geneeskrachtige krui
den. 
2.50,14 R. Resp. Munrovio pinno-
to, Rouvolfio serpentina. 

ST. K i n s (ST. CHRISTOFFEL) 
16-9- '97 . Dog van de nationale 
held. 
25 c. (driemaal), $ 3. Resp. CA. 
Paul Southwell, R.L. Bradshow, Sir 
Josph N. France, portret von deze 
drie. 

ST. LUCIA 
14-7 - '97 . Rompen (schipbreu
ken, orkaan) abusievelijk vermeld 
onder St. Helena (zie 9/598). 
15"8- '97. Historische gebeurte
nissen in 1797. 
20,55,70 c., $3 . Resp. tweehon
derdste verjaardag van de inname 
van Proslin (januari), slag van 
Dennery (februari), vrede 'Bri
gands war' (november), 'bri
gands' worden gerekruteerd voor 
net eerste West-lndioregiment. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
18-8 - '97 . Landschappelijk erf
goed. 
Triptiek met zegels van 15.50 F., 
zonder waarde, 3.- F. Doorlopend 
beeld. Resp. 'Diamant' (l'Anse ä 
Ravenel), 'Cop oux Basques'. 
18-8 - '97 . Frankeerzegels type 
'nieuwe Marianne'. 
Opdruk 'St. Pierre et Miquelon'. 

ST. THOMAS EN PRINS-
EILANDEN 
10-1 - ' 9 6 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
1000 Db.; blok van 2000 Db. 
Schelpen. 

ST. VINCENT 
September ' 9 7 . Flora; orchi-

$0.90,1,1.10,2; vel met negen 
zegels van $ 1; twee blokken van 
$ 5. Resp. Rhyncholoelio digbyo-
no, X Laeliocottleyo 'Tangerine', 
Doritis pulcherrima, Pholaenopsis 
'Barbara Moler'; Eulophia specio-
so, Aerangis rhodosticta, Angroe-
cum infundibulore, Calonthe syl-
votica, Pholaenopsis moriae, 
Paphiopedilum insigne, Dendro-
bium nobile, Aerangis kotschyano, 
Cyrtorchis choilluona; Broughtonia 
sanguinea, Brossovola nodosa. 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
3-6-'97.UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van $ 2; 
blok van $ 5. 
3-6 - '97 . 'Rotary International'; 
Paul Percy Harris (zie Antigua en 
Barbuda). 
$2 ; blok van $5 . 

SURINAME 
Afbeelding melding 9/599. 

SYRIË 
3 -4 - '97 . Vijftigste verjaardag 
van de Booth partij. 
£ 25; blok van £ 25. Beeldmerk 
Arabische liga, vlag. 

TOGO 
30-6 - '96 . Inheemse dansen. 
10,90,220,315,335 F. Resp. 
'komou', 'kondona', vuurdons, 
'kloto', dons van de 'Voudoussis'. 
8-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996, II; medaillewinnaars. 
50,90,200 (negenmoal), 220, 
325 F.; blok van 1000 F. Resp. 
Olympiastadion, Mexico-City 
(1968), Jewgeni Petrow, volleybal 
(China), Wayne Wells, Bob Bea
men, Viktor Kurentzow, Shirley 
Strong, Nadlo Comaneci, Giovanni 
Porisi, Emil Zotopek, voetbal (Rus
land), Lio Monoliu, gewichtheffen 
(trekken met één arm); Helen 
Mayer. 
15-7- '96 . Muziekinstrumenten. 
90,220,325,500 F. Resp. klok
kenspel, balofoon, 'la coro', tom
tom. 
5-7 - '97 . Militaire uniformen. 
Zes woorden. 

TOKELAU 
Afbeelding melding 9/599. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
Zonder datum. Herdruk fran
keerzegels 'vogels'. 
50 c., $2.50,5,10,20. 

TUVALU 
23-2 - '96 . Chinees nieuwjaar; 
het joor van de rat. 
Blok met twee zegels van 50 c. 
Resp. rat ziet flesje staan, rot 
drinkt uit fles; blokrand met bloe
men en Chinese karakters. 
23-2-'96.'Hongpex 96', Chine
se postzegeitentoonstelling (Hong
kong). 
Opdruk van beeldmerk op blok 
'Chinees nieuwjaar'. 
18-5-'96. 'China 96', internatio
nale postzegeltentoonstelling (Pe-
kina). 
Opdruk van beeldmerk op blok 

'Chinees nieuwjaar'. 
Zonder datum. Gouden huwelijk 
Engels koningspaar. 
Driemaal twee zegels in samen
hang van 40,50,60 c; blok von 
$2.- . 

UGANDA 
2-6- '97.UPU*; Heinrich von 
Stephan (zie Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van 
800 Sh.; blok van 2500 Sh. 
2-6 - '97 . 'Rotary International'; 
Paul Percy Harris (zie Antigua en 
Barbuda). 
$2 ; blok van $5 . 

VENEZUELA 
16-7 - '97 . Tweehonderdste ver
jaardag van de onofhankelijk-
neidsbeweaing 'Guol y Espoüo'. 
Vel met vijfmaal twee zegels in sa
menhang van 165 Bs. 
31 - 7 - ' 9 7 . Dertigste verjaardag 
van het verdrag van Tlatelolco"'. 
Vel met tien zegels van 140 Bs. 
7-8 - '97 . Venezolaanse kinder
vertelling 'Tio Tigre y Tio Conejo' 
('een zekere tijger en een zeker 
konijn'). 
Vel met tien zegels van 55 Bs. met 
doorlopend beeld; blok met zegel 
van 250 Bs. 

VERENIGDE STATEN 
28 -7 - ' 97 . Klassieke Amerikaan
se poppen. 
Vel met vijftien zegels van 32 c. 
Resp. Alabama Bony (ontworpen 
door Ella Smith, 1900-1925,'The 
Alabama Indestructible Doll') en 
'Martha Chose' (von Mortha Cha
se, 1890-1925),'Baby Coos'('The 
Ideal Novelty and Toy Company', 
1930), Ludwig Greiner (eerste po
tent op pop, 1858), 'The Colum
bian Doll' (zusters Emma Adams 
enMorietteAdomsRutto, 1893-
1910),'Plainslndian'(1920), 
'Betsy McCoH' ('American Charac
ter Doll Company', 1960),'Rog-
ged Ann' (lappenpop von John B. 
Gruelie, patent in 1915), 'Izonnah 
Walker'(patent in 1873),'Skippy' 
met Amerikaanse vlog in magneti
sche hand ('Effanbee Doll Compa
ny', ontworpen noor stripfiguur 
van Percy Crosby), 'Martha Chose' 

(met de hond gemaakte pop in fa
briekje von Martha Jenks Cnase, 
1890-1925),'Babyland Rag'(lap
penpop, 1893-1928),'Maggie 
Mix Up' ('Alexander Doli Compa
ny' 1960-1961),'American Child' 
('Erfonbee Doli Company', ontwer
per Dwees Cochran, poppen ver
sehenen in editie von 'Lire' uit 
1939, 'Scootles' (ols tekening van 
Rose O'Neill in 'Ladies Home Jour-
nol'in 1924, rechten verkregen 
door 'George Borgfeldt & Compa
ny' met ontwerp van Joseph Kal
las) 'Albert Schoenut'('All Wood 
Perfection Art Doll', 1911). 
31 -7 - ' 97 . Film; herdenking 
Humphrey Bogart. 
32 c. Portret noor een filmposter 
CThe Big Sleep, 1946). 
l-8-'97.Frankeer(rol)zegel'flo
ra'. 
32 c. Gele roos. 

WALLIS EN FUTUNA 
22 -9 - ' 97 . Zonsondergang op de 
lagune. 
300 F. Zonsondergang, palmbo
men, zeilboot. 

ZAMBIA 
Augustus/september ' 9 7 . 
UPU*; Heinrich von Stephan (zie 
Antigua en Barbuda). 
Velletje met drie zegels van 
1000 K.; blok van 3200 K. 

Verklaring TP: 
De aanduiding"' wil zeggen dot de 
bewuste emissie ook in de rubriek 
Thematisch panorama wordt be
schreven en/of afgebeeld. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aseon Association of Southeast 

Nations 
UPU Universal Postal Union 

yja^:\ 

Wm 
I g ^ 

liefde* a 
love 

1 
mor« 

'. NORFOI.K ISi.AND 
^.él 

- ' ^ . 

T O K ETL 

« 1 ^ ^ 

Rmii 

Saint Lu c i a l ^ ^ H | 

^^^^HP^Ij 
. . ; • ' , 

WPCffifE 

1 
mmmmmmtmm 

m 



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

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

PZH F a . V a n VLIET Geopend do/vr, 14.00-17.00 
Ugchelseweg 50 zat. 10.00-16.00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

NIEUV7 ZEELAND 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

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

email: nzstamps @ hotinail.com 

Stuur ƒ 10- en u ontvangt de 1997 kleurencatalogus van NZ. 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % NVPH 
• Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisctie benodigdheden. 

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

So.„op;r ™"̂ "'-̂ '̂-w-

^ ^ P ^ s s ^ ^ ^ J K a , 

http://hotinail.com


T H E M A T I S C H 
PAIUORAIVIA SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

VOGELS UIT FRIESLAND 
Samen met de Bond van 
Friese Voqelbescher
minqswacnten (BFVW), 
die dit joar vijftig jaar 
bestaat, geeft RegioPost 
NoordOost Friesland 
een serie van tien zegels 
uit, waarop vogels uit 
Fryslan zijn afgebeeld. 
Op de zegels is behalve 
de Friese ook de Latijnse 
naam vermeld. Op de 
velrond staat het kieviets
logo van de BFVW {BOn 
fan Fryske FOgelbesker
mingswachten) en de 
jaartallen 19471997. 
De zegels zijn zoals bij 
RegioPost gebruikelijk is 
ondergebracht in een 
velletje. De velrand heeft 
een grasgroene onder
grond, waardoor de 
zwarte tekst slecht lees
baar is. Op de korte zij
den staat informatie over 
de BFVW in de Friese 
taal. Aan de bovenkant 
is te lezen: BFVW J 947
199750jierpraklyske 
fügelbeskerming ('50 
jaar praktische vogelbe
scherming'), aan de on
derkant lezen we onder 
meer Vn 50 'fier waard it 
Bun fan Fryske FOgelbes
kermingswacfifen 
(BFVWj in brede organi
saasjemei 120 fü
get en natoerwach
ten yn de profinsje 
Fryslan ('De BFVW 
groeide in de vijftig 
jaar van zijn be
staan uit tot een bre 
de organisatie met 
honderdtwintig vo
gel en natuurwach
ten in de provincie 
Friesland ). 
De vogelwachten zijn de 

laatselijke organisaties 
ie aangesloten zijn bij 
e BFVW. Een bekende 
riese activiteit is het aei
ykje, het zoeken van 
ievietseieren in het 
oorjaar. De vogelbe
chermingswachten zor
en er in nauwe samen
erking met de boeren 

oor dat de nesten wor

den beschermd tegen de 
gemechaniseerdeland
bouw én tegen het in het 
weiland lopende vee. 
Op de zegels zijn afge
beeld: de Gouc/ö/e/kerk
uil {Tytoaiba); de 
i/VpAieviet (Vanellus va
nellus); de 7/7rfc/tureluur 
[Tringa totanus); de 
Sfcries/g[rutto (Limosa //'
mosa); de Hoonfe/kemp
haan [Philoniachus pug
nax); de Waarlamke/ 
watersnip {Gallinago 
gallinago); de Bercnein/ 
bergeend {Tadorna ta
dorna); de /C/uf/kluut 
{Recurvirostra avocelta); 
de Re/dc/omp/roerdomp 
(Botaurus stellaris) en de 
SfrónZ/Vp/scholekster 
[Haematopus ostralegus). 

KRAANVOGEL IN 
VIERVOUD 
Na de watervogels van 
1993 en de waadvogels 
van 1996 was het op 19 
augustus in Finland de 
beurt aan de kraanvogel 
[Grus grus). Waren in 
vorige velletjes verschil
lende vogels present, nu 
is slechts één vogel vier
maal vertegenwoordigd 
op het kwartet zegels 
van 2.80 m.; boven en 
ondervelrand tonen gro
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te veren. Ook nu weer te
kende Erik Bruun voor 
het ontwerp. De over
heersende arcering ont
breekt ditmaal. Op de 
eerste zegel is een 
kraanvogel met jong af
gebeeld; op de tweede 
zien we twee kraanvo
gels, waarvan de rechter 
een kikker in zijn snavel 
heeft. De derde zegel 

toont het baltsgedrag. 
Omdat op het vierde 
exemplaar drie kraanvo
gels naast elkaar vlie
gen, is de zegel extra 
breed uitgevallen. Op 
alle zegels is alleen de 
Latijnse naam vermeld. 

ROOFVOGELS 
Cyprus (Turks) gaf op 31 
juli een serie van vier ze
gels met roofvogels uit, 
met de namen in het 
Turks en het Latijn. De 
steenerend {Aquila chry
saetos. 40 b.) en de to
renvalk {Faico 
tinnunculus, 75 b.) zijn 
vaker afgebeeld, maar de 

wespend ief {Pernis 
apivorus, 100 b.) is 
heel wat minder op 
postzegels te vin
den. De Eleonora
valk (FaIco eleono
rae] op de tweede 
zegel van 40 b. 
dankt zijn naam 
aan prinses Eleo
nore d'Arborea, 
een beroemde 

vrouw uit de veertiende 
eeuw, die uitmuntte als le
geraanvoerder, regentes 
en rechter van een groot 
deel van het eiland Sardi
nië. De eerste beschrijver 
van deze valk, Gene, wil
de met de naam deze 
vrouw eren die had ge
ijverd voor een speciale 
wet ter bescherming van 
haviken en valken. 

MOLENS 
Op 16 oktober komen in 
Luxemburg twee molen
zegels aan het loket. 

Op de zegel van 16 f. is 
de Kalbornmolen te zien. 
De molen stond in de 
Ourvallei, tien kilometer 
ten noordoosten van 
Clervaux. De molen 
werd in 1982 afgebro
ken. Het bestaan van de 
molen werd in 1728 al 
gemeld, maar het bouw
werk is nog ouder: waar
schijnlijk stamt het uit de 
17e of zelfs de 16e 
eeuw. De molenaar 
moest belasting betalen 
aan de Heren van Ouren 
en Clervaux. Zijn klanten 
waren boeren uit de om
liggende dorpen in 
Luxemburg en Duitsland. 
Tiĵ dens de Tweede We
reldoorlog werd de mo
len ernstig beschadigd. 
Na 1945 werd de molen 
weer in gebruik geno
men. Toen de laatste ei
genaar in 1982 over
leed, werd de molen ver
kocht en afgebroken. Bij 
het ontwerpen van de 

molenzegel heeft de ont
werper zich laten inspi
reren door een teken mg 
van de kunstenaar Jean
Pierre Gleis (1889
1965). 
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o p de tweede Luxem
burgse zegel is het maal
systeem van een koren
molen afgebeeld. Agisti
no Ramelli maakte van 
dit mechanisme in 1588 
een tekening in zijn boek 
Le diverse et artificiose 
machine. De tekening 
van Ramelli is later vaak 
overgenomen als illustra
tie in molenboeken. 

In de serie van vier ze
gels die NieuwCaledo
nië op 15 mei uitgaf ter 
gelegenheid van de hon
derdste sterfdag van de 
Franse schrijver Alphons 
Daudet (18401897) is 
een zegel opgenomen, 
gewijd aan het boek let
tres de man moulin. Ui
teraard ontbreekt op die 
zegel de molen niet; de 
ontwerper maakte er 
zelfs een tamelijk idyl
lisch plaatje van. 
Toch geven verzame
laars waarschijnlijk de 
voorkeur aan de blauwe 
zegel Le moulin d' 
Alphons Daudet wan 2 f. 
die Frankrijk in 1936 uit
gaf. 

IERLAND HEEFT HAAST 
Ierland begon op 16 ja
nuari met een nieuwe 
reeks over vogels (zie 
Thematisch panorama 
van maart) die dit en ko
mend jaar zal worden 



voltooid. Op 27 augus
tus verscheen een tweede 
serie van zes zegels. Te
genover de vijf zegels 
met de laagste v/aarden 
staat nu een zegel in een 
groter formaat van £ 5.-; 
voor het overige verschilt 
de vormgeving niet met 
die van de eerste serie. 

^ Afgebeeld zijn de ekster 
fe (1 p., P/'co p/ca), de Jan-
jïi van-Gent (2 p., Morus 

bassana), de kv/artelko-
ning (4 p., Crex crex), de 
ijsvogel (10 p., Alceao 

^ otf/i/s) en de kieviet 
(20 p., Vanellus vanel-
lus). De kieviet kreeg ook 
al een plaatsje op de ze
gel van 28 p. uit de vo-
gelserievan 1989 
Op de hoge waarde, 
£ 5.-, is de bergeend 
[Tadorna tadorna) te 
zien. Deze Ierse berg
eenden zijn na het broed
seizoen in de Wadden
zee te vinden. In het be
gin van de herfst trekken 
ze naar Ierland terug. 
Vogels zijn trouwens een 
populair postzegelthema 
in Ierland. De pijlstaart
eend [Anas acuta) siert 
de zegel van £ 2.- in het 
velletje dat ter gelegen
heid van de postzegel
tentoonstelling Pacific 97 
in San Francisco uit
kwam. Op 6 maart wer
den twee zelfklevende 
zegels van 32 p. uitge
geven, waarop de slecht
valk (Faico peregrinus] 
en de roodborst {Eritha-
cus rubecula) zijn afge
beeld. De roodborst 
stond ook op het omslag 
van een postzegelboekje 
van £ 1.- dat op dezelf
de datum werd uitgege
ven. 

En in de presentatieset 
Birds of Ireland (afleve
ring 2) zit niet alleen de 
tweede vogelserie, maar 
ook het Pacific 97-velle-
tje en een strip met de 
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twee zelfklevende zegels. 
Rechtstreeks besteld bij 
de Ierse filatelistische 
dienst kost het setje £ 9.-. 

aTALOGUS 
PADDDESTOELEN 
Dit jaar verscheen de 
tweede druk van de ca
talogus Collect Fungi on 
Stamps uit de reeks the
matische catalogi van 
Stanley Gibbons. De eer
ste druk dateert van zes 
jaar geleden; aanschaf 
van de nieuwe druk loont 
daarom de moeite. Het 
catalogusdeel is ge-
groeidvan 58 naar 86 
pagina's. Op de bij be
nadering veertienhon
derd beschreven zegels 
zijn bijna 600 soorten 
paddestoelen te zien. De 
praktische indexen ma
ken de catalogus handig 
in het gebruik. Het hand
zame formaat, A5, en de 
talrijke afbeeldingen 
(zwart/wit) dragen bij 
aan deze bruikbaarheid. 
De catalogus is in de 
handel verkrijgbaar voor 
32 gulden. 

DEUl/frff4/M:EENEN 
AL LUXE! 
De fameuze internatio
nale trein Oriënt-Expres 
spreekt nog steeds tot de 
verbeelding. De trein 
kreeg zelfs een hoofdrol 
in een computerspel: met 
The Last Express van 
Agatha Cristie als uit
gangspunt werkte soft-
warebedenker Broder
bund maar liefst vier jaar 
aan dit spel. 
In Zuid-Afrika is di t jaar 
een met de Oriënt-Ex
pres te vergelijken luxe 
vervoermiddel in gebruik 
genomen. Na enige ver
traging rijdt daar nu de 
gerestaureerde Blue 
Train, de meest luxueuze 
trein ter wereld. Het 300 
meter lange voertuig 
biedt met zijn 18 perso-

nenwagons plaats aan 
84 passagiers, die door 
een staf van 30 personen 
in de watten worden ge
legd De Blue Train rijdt 
maximaal 110 kilometer 
per uur. zodat de passa
giers alle tijd hebben om 
van het landschap te ge
nieten. 
De Zuid-Afrikaanse post 
wachtte de oplevering 
van de trein niet af, maar 
besloot de op de rol 
staande serie van vijf ze
gels (breedte maar liefst 
zes centimeter) al op 1 
augustus aan de loketten 
te brengen. Op de ze
gels - goed voor Airmail 
Postcard Rate zien we de 
Blue Train in verschillen
de landschappen, ge
trokken door drie ver
schillende locomotieven. 

6 augustus) als op de 
6/ue Tra/n-reeks van 
Zuid-Afrika veel aan
dacht. Treinenverzame-
laars, die nu eenmaal 
vooral op de afgebeelde 
treinen letten, zullen 
door de Nieuw-Zeeland-
se serie teleurgesteld 
worden. Komen op de 
Zuid-Afrikaonse zegels 
de treinen goed tot hun 
recht, op die van Nieuw-
Zeeland is de trein nau
welijks meer dan een 
streep. Door middel van 
een kaartje wordt aan
gegeven om welke 
spoorverbinding het 
gaat. Helaas worden al
leen begin- en eindpunt 
van de verbinding ver
meld. De namen van de 
treinen ontbreken, de 
landschappen worden 

Christchurch over de 
Southern Alps naar 
Greymouth aan de west
kust van het Zuiderei
land. 
Wie van Christchurch 
naar het zuiden wil spo
ren, moet de Southerner 
nemen. De oudste spoor
lijn van Nieuw-Zeeland 
verbindt Christchurch 
met Invercargill (1 dol
lar). 
Van Christchurch kunt u 
ook naar het noorden. U 
rijdt dan met de Coastal 
Pacific langs de oostkust 
naar Picton, zoals de ze
gel van 1.20 dollar laat 
zien. 
De zegel van 1.50 dollar 
is gewijld aan de Bay Ex
press, die de hoofdstad 
Wellington met Napier 
verbindt. 

Op de zegel met de twee 
stoomlocomotieven uit 
1960 rijdt de trein tussen 
Three Sisters en Huchin-
son. Twee zegels beel
den de Blue Train af ter
wijl hij wordt getrokken 
door diesellocomotieven, 
in het ene geval is de 
brug over Modder River 
(in de buurt van Kimber-
ley) de plaats van han
deling, in het andere 
Noord-Transvaal. 
De zegels met de elektri
sche locomotieven [Class 
6E-1) tonen de trein rij
dend van Kaapstad naar 
Beaufort-West, respectie
velijk in Hex River Valley. 
De vernieuwde 6/ue 
Train rijdt elke week 
driemaal tussen Pretoria 
en Kaapstad op en neer. 
Maandelijks wordt er ge
reden tussen Pretoria en 
Victoria Falls in Zimbab
we. 
De eerste luxe treinen in 
Zuid-Afrika, de Union Li
mited en de Union Ex
press, reden in 1923 al 
tussen Johannesburg en 
Kaapstad. 
De Blue Train werd eer
der, in 1972, door Leso
tho op een velletje afge
beeld. 

SPOORLIJNEN ALS 
TOERISTISCHE AHRAGIE 
Het landschap krijgt zo
wel op de serie Scenic 
Trains (Nieuw-Zeeland, 

daarentegen met naam 
genoemcT Die land
schapsnamen werden 
ook vermeld in de ru
briek Nieuwe uitgiften 
van juli/augustus. Ter 
aanvulling daarop nu de 
namen van de treinen. 
Op de zegel van 40 c. 
rijdt de Overlander. die 
de steden Auckland en 
Wellington verbindt. De 
Overlander rijdt over de 
langste spoorlijn van 
Nieuw-Zeeland. 
Toeristen nemen graag 
de TransAlpine (80 c.) 
voor een reis van 

Op de zegel van 
1.80 dollar is de Kamai 
Express afgebeeld, die 
over één van de korte 
spoorlijnen van Nieuw-
Zeeland rijdt: 231 kilo
meter Een hoogtepunt in 
de reis tussen Auckland 
en Tauranga is de passa
ge van de bijna negen 
kilometer lange Kaima-
tunnel, de langste spoor
wegtunnel van Nieuw-
Zeeland. 

Op 2 juni gaf ook Zam
bia een treinenserie uit; 
een van de zegels laat 



een zware vrachtlocomo
tief van de Nederlandse 
Spoorwegen zien (zie 
ook Nieuwe uitgiften, 
biz. 599). 

CRUISESCHEPEN 
Het toerisme is voor Aru
ba een belangrijke bron 
van inkomsten; cruise
schepen met ladingen 
toeristen doen het zonni
ge eiland met grote re
gelmaat aan. In 1996 
Nepen 274 van die sche
pen de haven van Oran
jestad binnen, om daar 
316.794 passagiers te 
ontschepen. Ter vergelij
king: in 1975 waren dat 
110 schepen met in to
taal 57.830 passagiers. 

Op 24 juli werd een pos
tafe hommage gebracht 
aan de welvaart bren
gende cruiseschepen: de 
Arubaanse posterijen 
brachten drie zegels uit 
met afbeeldingen van 
zulke schepen. Veel va
riatie bieden de zegels 
niet, en de schepen zijn 
ook naamloos gehou
den. Maar omdat de 
schepen wel een 'hoofd
rol' vervullen, zijn de ze
gels wellicht toch bruik
baar om dit type schip in 
een thematische verza
meling te illustreren. Het 
"ontaT schepen dat 

ronjestad aandoet 
oopt overigens iets te
ug, een gevolg van de 
teeds grotere schaal van 
'e schepen. Het aantal 
assagiers neemt  ge

ukkig voor Aruba  ech
er nog steeds toe. 

lEUWE AUTOWEG OP 
AIWAN 
iles op de autowegen 
omen niet alleen in Me
erland voor. Ook op 
oiwan groeit het ver
eer explosief. Daarom 

werd al in 1984 besloten 
tot de aanleg van een 
tweede noordelijke auto
weg. In 1987 werd met 
de bouw begonnen en 
tien jaar later, eind au
gustus 1997, kon de weg 
worden geopend. 

Twee zegels die op 26 
augustus werden uitge
geven, laten de nieuwe 
autoweg zien. De ene 
zegel toont de Bitanbrug 
over de Shindianrivier, 
op de andere is het 
knooppunt bij Hsinschu 
in beeld gebracht. De 
nieuwe autoweg heeft 
een lengte van ongeveer 
117 kilometer. 

LOLLINI BELEEFT 
NEGENTIENDE DRUK 
De /.o///n/catalogus is 
ondanks de titel Conquê
te de l'espace en de futu
ristische ruimtebeelden 
die de kleurige blauw
paarse omslag sieren 
méér dan een ruimte
vaartcatalogus. Ook 
aanverwante thema's, 
zoals de astronomie 
worden behandeld. De 
Franstalige catalogus is 
een standaardwerk 
waarvan nu al weer de 
negentiende editie is ver
schenen. De inhoud is 
met behulp van de com
puter geheel vernieuwd; 
de catalogus telt nu 320 
pagina's. Per serie wordt 
een gekleurde afbeel
ding gegeven! 
Aan het Doekje met zijn 
duizenden kleurenaf
beeldingen hangt echter 
wel een stevig prijskaart
je: f 97.50. Misschien 
kunt u de catalogus eerst 
eens bij uw vereniging of 
bij uw handelaar inkij
ken, om te zien of u er 
bijna honderd gulden 
voor over heeft. 

DE VERSCHRIKKINGEN 
VAN DE ATOOMBOM 
In februari 1996 kwa
men in deze rubriek de 
standaardvelletjes van 
Venezuela al aan de 
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prohwoc art At \^ 

I Eifuw» fHenwa d* loi palMi 
ta ■ lolinooiMctonaokuKlKil« * y^HapBüftm^iatrm^ • puhbicK 6nil*l<nDram • Ain4r>(Btohna^•!Cwbcporo • 
IE ï pgHhm dtpoiydtdtHnrok • lArdtar olMtnuHcwOitil» * nudMTttygoronCxgrlapoE • lognrinBnMHi 101»poUoda ■ 
| P i pwotoooMwwloJiwtniooenol * ddiraiada , rugwidodhMmgaanot ä KndVanMinKlior« . 

ïTsx̂ Ax (fa sfnii amoi tfaf*> 
lucia •! d«ia<<n> 

Apom^ 
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orde ('Venezuela zoekt 
het in de marge'). De 
tien zegels in net velletje 
30 Ahos del Tratado ae 
Tiateloico, op 31 juli uit
gegeven door Ipostel (de 
Venezolaanse PTT), val
len op door de afbeel
dingen. De emissie ver
scheen ter gelegenheid 
van het dertigjarig be
staan van een verdrag 
tegen de verspreiding 
van nucleaire wapens. 
De emissie van Venezu
ela vraagt de aandacht 
voor de atoombommen 
die in augustus 1945 op 
de Japanse steden Hiro
shima en Nagasaki wer
den gegooid. Ook de 
beroemde Cubacrisis 
(1962) is behandeld, 
waarna wordt uitgelegd 
hoe in 1967 het Tratado 
para la Proripción de las 
Armas Nucleares en 
America Latina y el Cari
be, kortweg Tratado de 
Tiateloico, tot stand 
kwam. De naam van het 
verdrag kan worden ver
taald als het 'Verdrag te
gen de verspreiding van 
nucleaire wapens in La
tijnsAmerika en hetCa
rioisch gebied'. 
Basis voor het velletje zijn 
schilderijen van de kunste
naar Alirio Rodriguez uit 
zijn reeks Cuaderno de 
Hiroshima. Dewekanden 
zijn voorzien van korte 
toelichtingen. De Spaanse 
titels van de schilderijen 
luiden als volgt. 
Op de bovenste rij 
(v.l.n.r.): Hierven los 
hombres; Epicentre va
cio, donde una vez vibró 
el susurro; Eniutado pa
riente con el Horizonte 
alto; Diós miol En el ca

parazón vacio en Demo
nio. 

Geometria perversa. 
Op de onderste rij 
(v.l.n.r.): Mediante la re
donda desnudez de la 
tragedia; Sin pensamien

to, solo dolar en came 
viva; Como para revelar
nos; Calvario de multi

ples simbiosis en Energia 
liberada que pretende 
enmudecer el grito. 

ZEEVOGELS 
Vanuatu, een eilanden
groep ten westen van 
Fiji, begon op 4 juni een 
vogelreeks. Op de zes 
zegels in de eerste serie 
zijn zeevogels afge
beeld. De vogelsTeven in 
en rondom de oceaan en 
dat is te zien op de ze
gels. Op de meeste ze
gels zijn twee exempla
ren afgebeeld, waarvan 
de Engelse en de Latijnse 
naam wordt vermeld. 
Het gaat om de volgende 
waarden en vogels: 

25 V. Pijlstaartstrandlo

pers 
55 V. Kuirsterns 

60 V. Kleine bonte aal
scholvers 
75 v. Rotspelikanen 
80 V. Rifreigers 

Wat de waarde 90 v. 
betreft, dat is waar
schijnlijk een roodstoart
keerkringvogel (Phaeton 
rubricauda). De Latijnse 
namen op de eerste vijf 
waarden luiden respec
tievelijk Calidris acumi
nata, Sterna bergii, Pha
lacrocorax melanoleu
cosoor, Sula leucogaster 
en Egretta sacra. 

INHEEMSE KOEIEN IN 
ZUIDAFRIKA 
Op 10 augustus gaf 
ZuidAfriko een serie van 
vier zegels (standaard 
posttarief) uit, waarop 
inheemse runderen (ßo
vinae) zijn afgebeeld. 
Op de zegels zijn de na
men van de runderen 
vermeld. 

De Afrikander  ook te 
zien op een zegel van 
1 V2 c. in de Republicse
rie uit 1961  is een 
vleeskoe bij uitstek. Os
sen zijn als trekdieren 
niet uit de geschiedenis 
van ZuidArrika weg te 
denken. De dieren wer
den gebruikt voor het ex
ploiteren van de dia
mantvelden bij Kimber
ley en de goudvelden 
van Witwotersrond. 

Een aantal rassen 
wordt met de verzamel
naam Drakensberqer 
aangeduid, naar de 
South African Drakens
berger CattleBreeders 
Soc/'e/y die in 1947 
werd opgericht. Dat 
zijn de Uvs, Kemp en 
Tintern Black. Deze ras
sen komen uit de Dra
kensbergregio van 
KwaZuluNatal. De ont
staansgeschiedenis van 
deze rassen is niet pre
cies bekend. Veronder
steld wordt dat soortge
lijke zwarte koeien al in 
1659 voorkwamen. 
Vermenging met Friese 
koeien en Groninger 
blaarkoppen wordt niet 
uitgesloten geacht. 



De Nguni hebben een 
opvallende huidtekening, 
die per streek kan ver
schillen. Er wordt be
weerd dot deze koeien 
meer don vijftienhonderd 
jaar geleden de Zambezi 
zijn overgetrokken. De 
kleur van de huid en 
vorm van de horens wa
ren voor de stammen be
langrijk. Zo gebruikten 
Zulu's de verschillend ge
kleurde huiden voor de 
schilden van de verschil
lende groepen strijders. 

Bonsmara is een inheems 
ros, ontwikkeld door Jan 
Bonsma van het Mara 
Research Station in het 
Zoutpansbergdistrict. De 
naam is afgeleid van 
Bonsma en Mara. Het 
nieuwe ras is een krui
sing van de Afrikander 
(62.50%), de Hereford 
18.75%) en de Short

horn (18.75%). De ßons
morawerd in 1991 al 
afgebeeld op een Zuid
Afrikaanse zegel van 
21 c. 

TAG DER BRIEFMARKE 
Duitsland geeft sinds 
1975 jaarlijks een zegel 
uit ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel. 
Ditmaal is de emissie Tog 
der Briefmarke  een ze
gel op het thema liistori
sche Postmotive  in een 
velletje ondergebracht. 
Op het velletje zijn de 
thema's post, fietsen, au
to's en vliegtuigen te 
zien. In Duitsland ging de 
luchtpost omstreeks 1910 
van start, in gang gezet 
door Hans Grade met zijn 
beroemde 'eendekkeK. 
Met zijn frankeerwaarde 
van 440 p. en de toeslag 
van 220 p. is het blokje 
behoorlijk prijzig uitge
vallen. Als excuus mag 
gelden dat de toeslag ten 
goede komt aan de Stif
tunq zur Förderung der 
Philatelie und Postge
schichte, zeg maar de 
Duitse Stichting Filatelie. 
Deze stichting neeft onder 
meer tot taak gelden bij
een te brengen voor de 
internationale postzegel
tentoonstelling IBRA 99. 
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Het is voor het eerst in bij | expositie in Duitsland 
na dertig jaar dat zo'n I wordt gehouden. 
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38® GESPECIALISEERDE VEILING VOOR 
THEMATISCHE FILATELIE, POST
GESCHIEDENIS, POSTMECHANISATIE 
EN HISTORISCHE DOCUMENTEN 

Eind november 1997 houd ik weer mijn jaarlijkse gespecialiseerde veiling 
met meer dan 8000 veilingkavels (stukken) met meer dan achthonderd 
thema's en motieven Het zwaartepunt ligt ditmaal bij de eerste particulie
re postwaardestukken van het Duitse Rijk, vroege geïllustreerde postwaar
destukken van de Sovjetunie en postwaardestukken met reclame uit Euro
pa en daarbuiten. Daarnaast zijn stukken met perfecte stempels zwaar ver
tegenwoordigd; deze stempels hebben betrekking op alle belangrijke the
ma's en op postgeschledenis, postmechanisatie en geschiedenis In het al
gemeen. 
Hoofdthema's zijn: de auto, spoorwegen, luchtvaart, scheepvaart, natuur 
en milieu (van A tot Z), Rode Kruis en geneeskunde. Verenigd Europa, lite
ratuur, muziek, geologie, Verenigde Naties, Wereldpostunie en een groot 
aantal weinig gevraagde thema's, zoais Esperanto, film en bioscoop, car
naval, meteorologie, circus etc. Een ander zwaartepunt vormen de grote 
gebieden: sport van A tot Z (met ca. 50 deelgebieden) en Olympische 
Spelen. 
Andere thema's: religie, architectuur, papier en druk, chemie, wiskunde en 
computers en talrijke verdere themagroepen en Individueie thema's. De 
Index en de tussenkoppen in de cafaiogus zijn in drie toien uitgevoerd 
(Duits, Engels, Frans); ze verwijzen naar meer dan 1000 thema's en motie
ven. Meer dan de heift van aiie stukken zijn tussen de tekst of op aparte fo
topagina's afgebeeld. 

6838 

y j i . AUSSTELLUNO 
ASCHERSLEBEN 19S3 

De catalogus Is vanaf begin november tegen een tegemoetkoming in de 
kosten van 20 mark contant (of 25 gulden/15US$), of voor tien internatio
nale antwoordcoupons verkrijgbaar. Vermeld s.v.p. uw speciale wensen of 
verzamelgebieden. Schrijft u ons oistubllef In het Duits, Engels of Frans. 

Christian Wapier 
Postfach 303769, D10726 Berlin 

Duitsland 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren 2. Planten 
3' Spoorwegen 4* Pad'vinderij 
5> Schepen 6. Lucht/Rulnitevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE  BLOKKEN 
Cnieer dan 5000 verschillende velle^es) 

l ijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche IZ 

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



INTERESSANTE PASVERSCHENEN 
[f>®S^2[l(B S [LB® [1 [Kö SS 
Alderney 
Australië 
Azoren 
China 
Denemaricen 
Duitsland 
Franltrijk 
Gr. Brittannië 
Gr. Brittannië 
Hong Kong 
Ierland 
Japan 
Jersey 
Nederland 
Nieuw-Zeeland 
Noorwegen 
Polen 
Singapore 
USA 
Zweden 

Vlinders/bloemen (2) 
Moerasvogels 
Houtsnijwerk 
Guang Zhou: 5 boekjes 
Spoorverbinding 
DIVI 11 Bellevue 
Nieuwe IVIarianne 
Postkaartenboekje 
4 nieuwe boekjes 
Skylineboekjes (3) 
Vuurtorenboekje 
Briefschrijfdag 1997 
Eilandspelen 
43d herdruk 1997 
Kerstmis 1997 
TrondheimlOOOj. (2) 
Dierenriem (2 boekjes) 
'Fnendship' (2 boekjes) 
Bugs Bunny postkaartenb. 
Wenszegels (driehoek) 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t 

19,75 
10,50 

6,75 
72,50 
17,00 
16,75 
15,00 
18,00 
29,00 
39,00 
21,50 
18,50 
43,50 

6,00 
8,00 

75,00 
10,00 
12,50 
19,00 
12,00 

WBC BOEKJESCATALOGUS: 
MIDDEN-OOSTEN (52 biz.) incl. porto f 28,50 

7.500 POSTZEGELBOEKJES 
(en 8 bIz. afbeeldingen in Ideur) 

van Nederland en allerlei andere landen 
vindt u in de inmiddels verschenen 

Wilt u een exemplaar? Gratis bij elke bestelling boven 
ƒ 50,00 of na overmaking van ƒ 7,50 op postgiro 1428625. 

Bestellingen onder ƒ 75,00 + ƒ 2,50 portokosten; 
tot ƒ 250,00 + ƒ 9,50. Boven ƒ 250,00 géén portokosten. 

booklets@telebyte nl 

gTi[^^/»arö I A IL P°S™US 1051 
5140 CB WAALVIfIJK 
TEL 0416-331451 
FAX 0416-342856 

/ VEILINGEHy 
ƒ EEN ZAAK VAN VERTROUWEN t 

Taxaties 

Verzekering 

Boedelverdeling 

Nalatenschappen 

Posthistone 

Prentbriefkaarten 

Iwlunten 

Telefoonkaarten 

WIJ WISTEN NOG NIET 
wat wij de komende 

VEILING OP ZATERDAG 
1 NOVEMBER A.S. 

zouden gaan brengen, 
toen wij deze advertentie opsteiden. 
Maar dat ziet u vanzelf wel, als u de 

catalogus bestelt, dus: 

BEL VOOR DE CATALOGUS 
070 382 50 37 of 385 65 99 

Kijkgelegenheid vanaf zondag 26 oktober. 
Abonnement ƒ 25,-, giro 52 82 831. 

Kantoor en veilingzaal is gelegen vlakbij de 
uitvalswegen en NS-stations! 

JULIANA VAN STOLBERGLAAN 248 
2595 CN DEN HAAG FAX 070-347 25 76 
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grote sorter ing - kwali tei t - lage 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, 
Israel, Kanaaleilanden, Liechtenstein, 
Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, 
Partijen/verzamelingen, rep. Suriname, 
Vaticaan, Verenigde Naties New York/Genève/ 
Wenen, Zweden, Zwitserland 

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

de venrayse 
postzegelhandel 

«. <?. 

Julianaaingel 1 - 5802 AS Venray 
teiyfax: 0478 - 531717 prijslijstenAMStellingen 

161.0478-586391 winkel 
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P o s t B e e l d U n i e k 
Postzegelwinkel PostBeeld is uniek Want PostBeeld is al bijna 15 jaar lang 
bezig om nieuwe methoden te bedenken waar U als verzamelaar voordeel bij 
heeft In deze advertenties willen we elke maand een aantal van die zaken op 
een rijtje zetten Als deze aanpak U bevalt zien wij U graag als klant 

Een motiefnieuwties
abonnement tegen een 
vast bedrag per maand! 
Motie/verzamelaars zijn een speelbal van de ßlatelistische 
diensten Met een nieuwtjesabonnement kunt U soms voor 
onverwachte (ßnanciele) verassingen komen te staan. Voor een 
aantal motiefverzamelaars is dat reden om geen nieuwtjes

abonnement te nemen PostBeeld heeft geluisterd naar de wensen 
van vele motiefverzamelaars en komt nu met het MotiefVast

Abonnement (MVA). Met een MVA betaalt U een vast bedrag per 
maand en knjgt U om de maand de zegels toegestuurd. Vraag 
vandaag nog geheel vrijblijvend onze MVA informatiefolder aan' 
Uiteraard verzorgt PostBeeld ook graag uw andere abonne

menten op landen en/of motieven. 

lPr\ C 1 r ^ O O I H Kloosterstraat 19/21 
I I ^ O l L  / W W l v J 2021 VJHaarlem 
 _ _ tel: 0235272136 

de leukste postzegelwinkel f ax : 0235272753 

Email: pstbeeld@worldonIine.nl 
Bezoek ons op internet: http://www.cronje.net/collectio 
Uiteraard hebben wij ook nog steeds de meest uitgebreide pnjslijstenservice 
Van vrijwel ieder land en bijna 200 motieven hebben we lijsten Tot 2 lijsten is 
gratis Wilt U meer lijsten' Sluit dan 80c postzegels per extra lijst bij 

mailto:pstbeeld@worldonIine.nl
http://www.cronje.net/collectio


AiymM\icES 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; DE VERMELDING VAN NAAM 

EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMÄNNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; ANGABE NAME 
UND ADRESSE (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN: 
Zoekt u I tal ië/col/gebieden? ik 
heb een grote voorraad van begin 
tot heden (xxx,xx,o) 
Heeft u interesse bel of stuur uw 
mancolijst aan mij op. J. Dehé, 
Griegstraat 34, 2625 AE Delft, 
Tel: Na 7 uur 015-2627346. 

V.R.China** gratis prijslijst bij 
Harrie Baken, pb 1291, 5004 BG 
Tilburg, tel/fax 013-4684615. 

700 Zegels W-Europa veel grf. 
H.W. en kpl serie's ƒ10,- giro 
3330084 Boet7kes, Baroniehof 
100, Helmond. 

Verzamel-items van papier jaar 
1800/1900 poststukken met the
ma's effecten, rekeningen, en / . 

Gratis 50-vers-gr-f-WestEuropa bij 
storting van ƒ 20 op giro 2197981 
van W-Stouten Leiden tel-
0715722626 voor 400 ver.sch-ne-
derland 

Israël, pfr. full-tab. 1949-95 25-
35% zonnebloem. Stuur manco-
lijst naar W. Cornelissen tel: 0348-
423035. 

300 Paarden ƒ 22,50. 300 Vogels ƒ 
22,50 600 Canada ƒ 45,- 500 
Frankrijk ƒ 42,- 600 Zweden ƒ 54,-
1000 Dieren ƒ 58,-. 500 Wereld 
ƒ 9,-. Jac. van Welsenis, Colo-
niastr. 57, 3024 TA, Rotterdam, 
gironr. 6513551. © 

Nette beschreven of getypte enve
loppen no . E l l t / m E28 voor 
30% NVPH cat. H.C. Kleiweg Bar-
mentioo 56, 7161 KH, Neede, 
Tel: 0545-294442. 

350 GFM NL + toeslag ƒ 10,-, 800 
Wereld + Europa 10,-, PTT mapje 
zegelprijs 0252-675671 

Verzameling automa atb. 
N e d / N e d - A n t i l l e n / S u r i n a m e 
veel variëteiten, één koop ƒ4250,-
P. Oosterhout, Tel: 024-6423855. 

Ned groot formaat per kg ƒ 40,-
23 kg Ned. klein formaat ƒ 76,-
Ned. afgewerkt per kg ƒ 12,- H 
v / d Akker Tel: 0174^628673 Fax: 
624171. 

Canada 100 grf met nwste ƒ 14,-; 
10 cpl series van 4 ƒ 15,-; 10 cpl se
ries van 5 ƒ 19,- mancolijst moge
lijk giro 1282149 tnv. J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL Vaassen. 

DDR ** 1960/69 ƒ 540,- 1970/79 
ƒ 250,- 1980/90 ƒ 360,- 1965/90 
ƒ 700,- 1960/90 ƒ 1100,- 1956/90 
ƒ 1400,- Oudere jrg. + gestempeld 
op aanvraag. Arkenbosch Gertru-
disstr. 8, 6436 BL Amstenrade. 
Tel: 046-4422241. 

Maandbl. Philatelie 1951-1995 in 
goede staat. Tel: 050-4041367 M. 
Pentermann, Harkstede. 

Gratis prijslijst van + 500 kavels 
betere zegels/series West-Europa 
volgens Michel-cat (ned:nvphcat) 
tevens lijst volgens \Vert-cat. 

<»̂  West-Europa (Aland t / m Zwits.) 
"* Ver. Eur. en VN. Alléén postfr. 

Van welk land (40!) mag ik u een 
oc gratis prijslijst sturen? R. Hout-
^ kamp Statendaalder 41, 2353 TH 
^ Leiderdorp. 

^ Nederlandse Aantekenstrookjes 
o 750 verschillende ƒ 100,-, 500 ver
tu schillende ƒ 50,-, J. Spijker, Lei-
3 den, giro 561404. 
H- ' 
< Jaargangen Philatelie 1978 tot he-
- den. Tel: 0168472895, J. Ouwen-
J dijk, Willemstrad. 

A A * Philatelie Jaargang '60 t / m '94. 
h n h P""*^ '̂' bladen PTT 1 t / m 99 Alles 
U v U t.e.a.b. Buwalda KI. Belt 9, 9642 

BW, Veendam, Tel: 0598-616585. 

Frankeergeldige zegels, NL. Van
af nr. 1050, ook zonder gom, 
eventueel te ruilen voor zegels 
NL. Geef tot 80% van de fran-

keerwaarde. W. Flier, tel. 0180-
617448. Niet op zondag. 

100 versch. telefoonkaarten ƒ 
50,-, giro 1537084, H. Garrelds -
Hengelo. 

Indonesië pfr. stuur uw manco
lijst. Zonnebloem/Franko v.a. 
40%. Tevens W.N.F., dieren, par
tijtjes en nieuwtjesdienst. M. 
Snoek, D. Wierengastraat 45, 
1602 TK Enkhuizen, tel./fax: 
0228-318267, na 18.00 uur s.v.p. 

DDR-jaargangen** uit 1965 t / m 
1989, i e d e r / 3 5 , - . Kollektie; 1965 
t / m 1990 compleet ƒ 880,-. Bij 
vooruitbetaling -5% (postbank: 
6846173) t.n.v. E. v.d. Linden, 
Postfach 185551, D-45205 Essen, 
Fax: 0049 2054 15439.(Porto ƒ 8,-
extra. 

Baltische staten op brief ook klei
nere plaatsen w.o. Aangetekend. 
A.P. van Ooyen, Dykwater 170, 
Zoetermeer. Tel: 079-3510520. 

Vele partijen, coli, en restanden 
Centro Filatelico, Havenslr. 43, 
3441 BH Woerden 0348-423885. 
Lijst op aanvraag. Ook uw manco
lijst is welkom. 

Te koop: Duitsland & Berlijn: 
Gest. 10-40% postfris 35-50%. 
Vraag prijslijst. 35 versch. vanaf 1-
l-'96 tot heden ƒ 10,-. Giro 
1257797 t.n.v. B.C. van Verseveld, 
De Olmen, 6903 BP Zevenaar. 

Duitsland Aanbieding veel grf. 
Deze m n d 150 gest ƒ 15,- - 500 
gest ƒ 40,-. Giro 2300785 RSD Lin
delaan 23, 1775 GK Middenmeer. 
Ook het adres voor uw mancolijs-
ten europese landen. 

Israël, Palestijns gezag en gehele 
wereld. Nieuwe uitgiften tegen 
nominale waarde, ongelofelijke 
aanbieding, kostbaar geschenk, 
beste voorwaarden, prijslijst gra
tis. Eilat Philatelie Club, Israël. 

Nor + Indonesië en O . Evr. tot '40 
Pf v.a. 50% Na '40 v.a. 40% Ge
bruikt v.a. 30%. Frankeergeldige 
zegels nom. + 15%. Abonnemen
ten gehele wereld Pzh Advantage, 
Pb 148, 3350 AC Papendrecht. 
Tel: 078-6153386 Fax: 078-
6413340. Tevens Inkoop. 

Veld-censuur-krijgsgev-kamp en 
Dienstpost. Div. Oor logen/Lan
den J. Hoogakker, Pb, 181, 7040 
AD 's-Heerenberg. Tel: 0314-
662518 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc. J. Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel. 079-
3610229. 

Nederlanden Ver. Europa***, © 
v.a. No. 1. Stuur uw no.'s, ontvang 
mijn prijs. F. Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar, 
Tel /Fax: 0316-.529241. 

250 grf Australië met hogere 
waarden ƒ 25,- kontant in brief of 
op giro m r 1834376. Huls BV, 
M.L. Kingsü-aat 55, 6245 GH Eys-
den. Tel: 043-4093495. 

Polen, Joegosla\ië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije. P/h. Robert Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/Fax: 046-4512751. Ook rari
teiten! 

NZ/Australië enz. regelmatige 
verkooplijsten & ruil mogelijk bij: 
phila NZ, p.o. box 39-014 Howick-
Auckland, New Zealand. 

Australië per kg ƒ 70,- Met de laat
ste nieuwe en hoge waarden. Incl. 
porto P. Antonisse, Uden, tei: 
0413-268333, giro 3423666. 

Greenland special-offer: 
1960/1990** only 200,- Gld., 
1991/1996** only 250.- Gld. Alle 
mainnumbers and sheets. Free 
Greenlandpricelist. Knud Jesper-
sen, Frederiksdal Allé 34D, DK-
7800 Skive. 

IJsland 40 versch. grfm. ƒ 10,- met 
nw. H. v. Lienen Buurserbeek 13, 
1.509 EJ Zaandam. 

Philatelie J.gang 1957-1997 
ƒ 125,-. Afhalen v. Beek, tel: 076-
5874177. 

Ierland alles leverbaar uw manko-
lijst naar Kuipers Diepenbrock-
straat 109, 7604 CX Almelo. Tel: 
0546-852449. 

Grote dozen met verzamelingen, 
restanten, zakjes, enz. gehele we
reld TH Verheijn, Soest, 035-
6023837. 

GEVRAAGD 
Bod gevr. Indonesië compl.1948 
t / m 1984 Nieuw Gunea compl. + 
fdls P. Vader Usquert 0595-
431224. Fdc's Ned. El-2-3-4-5 t / m 
240. 

Ned. de nieuwste zegels in bundel 
prijs + aantal H. v.d. Akker. Tel: 
0174-628673. Fax: 624171. 

Engeland/Guernsey nom. 
ƒ 2.20/£ Jersey/Ier land ƒ l ,85/£ , 
man ƒ l ,80 /£ , Smits, Socrates-
straat 192, 7323 PL Apeldoorn. 

Engeland: Alle 2p blauw behalve 
1840 koop of ruil. A.P. van Ooy
en, Dykwater 170, 2715 EJ Zoeter-

Verzamelaar zoekt 
Firmaperforaties. Koop of ruil. 
W.J. Manssen Laan der V.N. 31, 
3844 AD Haidei-wijk. Tel: 0341-
417980. 

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: 
6420837. 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. P.J. Roigers. Tel: 010-
4205276, Fax:() 10-4552991. 

Collectie China postfris of onge
bruikt ook losse series en of blok
ken tevens Macau collecties, M. 
Prins. Tel: 020-6960165. 

Frankeergelidige postzegels Ne
derland en alle West Europese 
landen. J.F.P. Peerenboom Tel: 
0499-475622. 

Elngeland collecties, partijen, be
tere losse nummers tegen topprij-
zen. Brouwer, Kollum. Tel: 0511-
453726. 

Frankeergeldige zegels Ned tot 
85% verzameling partijen en gros 
FDC. C. Cruyssen IJsvogelhoek 6, 
3201 HR Spijkernissen. Tel: 0181-
624635 of 010-41.53844. 

Aiman/Manama 1972 Mi nrs. 
1153 t / m 1174 Tel. na 18.00 A. 
Sprangers 072-5621728. 

DIVERSEN 
Ruil: zegels met Jeep voor 50 v. 
uw voork. Wittermans Tjoener-
straat 54, 7416 XN Deventer. 

Ruilen, stuur 100 of meer, andere 
retour, G. Jonkman en Ch. de 
BourbonIn. 26, 7242 BRLochem. 

Rmlen: Zend mij 100 tot 1000 ver
schil, gr. for. zegels. Zelfde aantal 
retour. Gelens, J. Pauwstraat 18, 
2170 Merksem België. 

Studiegroep Britannia de verza
melaars van Engeland en Eng. 
Geb. organigeren 4 keer per jaar 

een bijkomst in Nieuwegein. Ei
gen rondzending, veilingen 8x, 
en clubblad. Secretaris. L. van 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugo-
waard. Tel: 072-5711935. 

Israël jaargang 1996 ƒ 67,- (zegels 
+ bloks) automaatzegels kerst 
1995 ƒ 16,-, kerst 1996 ƒ 18,- (6 
waarden) ook info. vVoor uw 
abonnementen A. Bouwense, tel: 
0113-212762. 

Fil. Vereniging Zuidelijk Afrika. 
Rondzending, veilingen, eigen bi
bliotheek, nieuwsbrief, informa
tie FVZA pb33223 3005 EE Rot
terdam. 

Israël: Verzorging van abonne
menten 5 of meer abon. extra 
kortingen, inl. LA. Bouwense, 
tel: 0113-212762. 

Contactgroep Italië. Ruildagen, 
rondzending, veiling. Inl. L. v.d. 
Meer, Voorstr 23, 2201 HJ Noord-
wijk. 

Aangeboden grote aantallen En
geland yvert 26, gevraagd 27 A.P. 
V. Ooyen, Dijkwater 170, 2715 EJ 
Zoetermeer. Tel: 079-3510520. 

Nijhoff zoekt poststukken met de 
familienaam Nijhoff. Tel: 0548-
.541454. 

zeven gespecialiseerde verenigingen 
[de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, de Filatelistenvereniging Gabriel, 
de Ruimtevaart Filatelieclub Nederland, de Filolelistische Motiefgroep 'Papier en Druk', 

de Kontaktgroep voor het Kind en Maximafilie, de I.V. De Spoorwegmotieffilatelist 
en de Nederlandse Vereniging voor Verenigde Naties/Verenigd Europa Filatelie] 

organiseren 
X 

THEIl iUPHILEX'i^ 

7,8 ,9 en 10 mei 1998 
'rans Otten Tennisstadion Amsterdam 

thematische tentoonstelling in de categorieën 2 en 3 
ruim 750 kaders 

speciale tentoonstellingsenvelop met bijzonder PTT-stempel 
stands van deelnemende verenigingen en handelaren 

éénkoderverzamelingen en inzendingen inde Open Klasse 

de inschrijving voor deze unieke tentoonstelling 
sluit op 1 november 1997 

Inlichtingen: Themaphilex 98 , Zr. Spinhovenlaan 25, 
3981 CR Bunnik, telefoon 030-6561965 

file:///Vert-cat


ffkWQ aanbiedingen verkrijgbaar bij 
THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 

in Amsterdam: Theo Peters in Rotterdam: Joh. Huisman Philatelie B.V. 
Lijnbaan 44 ^VR«. 
3012 EP Rotterdam | © | 
Tel. 010-4137957 ^ ^ 

open ma. t/m za. 10.00-17.00 uur open wo. t/m za. 11.00-17.00 uur 

r_ Rosmarijnsteeg 7 
' p 1012 RP Amsterdam 

Tel. 020-6222530 

FDC-SPECIAL 
JAARGANGEN 

^ 

BESTEL PER: 
brief(kaart) - tel. 020-6222530 - fax 020-6222454 

J a a r g a n g e n N e d e r l a n d , c o m p l e e t , v o o r d e l i g g e p r i j s d en p e r f e c t v a n k w a l i t e i t 
Ie DAG ENVELOPPEN: HET VERZAMELGEBIED, OPNIEUW IN DE BELANGSTELLING! 

LUXE MET ADRES LUXE BLy\.NKO "IE DA.GS ENVELOPPEN PEFt JA.A.RGANG 



NEDERLAND LUXE ALBUMS 
u ffc*f^i, 

Met de DAVO LUXE albums Nederland maakt U 
de beste keus! 
Op de bladen van stevig houtvrij papier zijn transparante klem

strookjes aangebracht, waarmee U uw zegels direkt veilig kunt 
onderbrengen. De gewatteerde band, bedrukt met het wapen 
van het Koninkrijk in goud en kleur, is voorzien van een fraaie 
cassette, waardoor uw album en kostbare verzameling optimaal 
worden beschermd. Hieronder geven wij U de indeling van de albums voor de 
zegels van Nederland waarin U alle zegels, blokken, luchtpostzegels, roltandingen, 
portzegels, enz., kunt onderbrengen. 
Er zijn albums voor complete automaatboekjes (Nederland AU) en voor losse zegels, voor de 
velletjes van 10, paren en blokken uit automaatboekjes (Nederland S). Onderstaande albums 
zijn voorzien van een Luxe titelblad Nederland. 

aq^ju

NEDERLAND^ S^I^BBP 
II 
III 
IV 

Vel 
AU 
S 

^ 18521944  " ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ V 
i^^^^^K 

19701989 ^ ^ ^ ^ ^ ^ P 
19901996 ^ ^ ^ ^ K 

velletjes 
complete automaatboekjes 
zegels, paren en blokken uit 
automaatboekjes 

■= 125,00 
125,00 
125,00 
100,00 

65,00 
110,00 

115,00 

Voor de vermelde prijs ontvangt U een compleet album, de bladen met klemstroken, band én 
cassette! 

DAVOalbums zijn verkrijgbaar bij de vakhandel filatelie (postzegelhandel). 
Voor verkoopadressen kunt U bellen met Uitgeverij DAVO, telefoon 0570  630304. 
U kunt ons ook bereiken onder email: davo@worldonline.nl 

mailto:davo@worldonline.nl

