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VANAF 25 JANUARI ZIJN DE 
SUPPLEMENTEN VOOR DE 

IMPORTA HOLLAND 
ALBUMS 

BIJ UW WINKELIER VERKRIJGBAAR 

l\m. 
I IMPORTA IMPORTA N.V. POSTBUS 390.DELFT 

18.-
1 betalen wij voor 

3 . -
1 betalen wij voor 

PER KILO 
grootfornnaatzegels van Nederland op papier 

PER KILO 
uitgezochte k i lo 's Nederland 

1 Ook buitenlands kilowaar steeds te koop qevraaqd 
1 leder kwantum - snelle afwikkeling (geen zendingen onder 
1 Tevens te koop gevraagd complete series Nederland, alleen tn 
1 hoeveelheden 

1 
H de Hoge Brug 4 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM' 

f 50 , - ) 
engros-

Malden Telefoon (08896) 2818 1 

P r i n z K r i s t a l h e l d e r e 
p o s t z e g e l s i r o k e n 

Hoogte: 20, 21, 24, 26, 27, 5, 29, 30, 31, en 33 mm per pak f 2,50 
Hoogte: 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52, 55 mm per pak f 3,50 
Pakjes ä 11 stroken, twee zijden dicht: 
210x66, 210x86, 130x85, 148x105, 160x120 per pak f 2,50 
Pakje ä 11 blokken, twee zijden dicht: 210x170 per pak f 3,85 

Bij bestelling vermelden zwart of wit 
Bij een bestelling boven f 10,^ portovrije toezending. 

P o s t z e g e l h a n d e l T. P . V e r b u r g 

Paul Krugerstraat 78, Nijmegen. Tel. 08800-75844. Giro: 1348996 

TE KOOP GEVRAAGD 
Collecties 

Landenverzamelingen 

Part i jen 

Engros 

Goede prijzen Contante betaling 

J. D. ALDERKAMP 
Aristoteleslaan 22 - Zeist - Te l . 03404-16037 

ONZE 78e POSTZEGELVEIUNG 
word t binnenkort gehouden. 
Inzendingen of aanbiedingen tegen 
contante betaling steeds gevraagd. 

Laagste veilingkosten. Vlot te afwikkeling. 

Voor belangrijke posten bezoeken wi j u. 

Gratis catalogus. Inlichtingen vri jbl i jvend. 

Vele referenties. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht. 
Telefoon (01850) 40733. 



GOUDZOEKERS, OPGELET!! 
Zojuist ontvangen 'n prachtige partij gemengd buitenlands ki lowaar, vele landen, véél avontuur! Alles door ell<aar, dus zoeken 
maar ! 14 kg van deze mooie EL ITE M I X T U R E slechts ƒ12.50: 1 kg geheel idem, alleen nóg méér vondsten, voor slechts/'24.50. 
U BELEEFT VÉÉL GENOEGEN A A N DEZE GOUDMIJNENi I N D O N E S I Ë POSTKIL 'OS, onvoorstelbaar mooji Zéér kort afgeknipt, dus een enorm aantal zegels per ki loi 
U vindt ook iets van Ned -Indie, JAPANSE BEZETT ING (meest de hoge waarde) en verder Indonesië tot 1958, de meest interessante periode dus Erg veel topwaarden 
van Gedenksenes' Zeer hoge cataloguswaarde, u kunt o a zeldzame portzegels vinden van f 10,— per stuk' Wi) kochten de allermooiste partijen' LAAT UW KANS NIET 
VOORBIJ G A A N ' Per '/, kilo slechts f 35, h f 2 50 porto Per 1 kilo (verzegeld) nog goedkoper, nl f 67 50 + f 3 25 porto 

f BIJ aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete seriell 
leder die voor f 50,— uit onze aanbiedingen bestelt, ontvangt '/i l<>lo Amerikaanse Missiezegels ter waarde van f 12,50 C A D E A U ! Dit pakket ontvangt u 
GEHEEL GRATIS. U bent dan verzekerd van vele dagen sorteergenot met véél mooie vondsten' 

f 
Eveneens, zojuist ontvangen HONGARIJE POSTSTROKEN bijna allemaal 
grootformaat-zegels met enorm veel topwaarden' Verzegeld, per ktio f 32,50 
Per halve kilo, onverzegeld f 16,90 
NIEUW 1 KG POSTVERZEGELD TSjECHOSLOW. VELE VONDSTEN' 
Slechts f 32,50 
1 KG SPANJE v/d MISSIE, VELE GROOT FORMAATZEGELS. ENORM MOOI ' 
Slechts r32.50 / , KILO, Slechts f 16.90 
WIJ ontvingen een partijtfe Engelse Bankpost, bestaande uit allemaal Grootformaat 
Gedenkzegels, het mooiste van het mooiste' Vele Engelse schildenjzegels, enz enz 
Alles gaat weg voor de abnormaal lage pnjs van slechts f 14,95 per 100 gram Als u nu 
direct bestelt bent u verzekerd van een uniek koopie 
/ , kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Veel landen, veel avon

tuur, alles door elkaar, dus zoeken maar' f 12,50 
1 kilo GEMENGD BUITENLAND, ELITE MIXTURE' Idem vele landen, veel 

avontuur f 24,50 
/« kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels (-|- 6250 zegels) f 21.50 
/ , kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels (-{- 12500 zegels) f 42,50 

1 kilo afgeweekte BUITENLANDSE zegels (-{- 25000 zegels) f 82,50 
/ , kilo NOORD-IERLAND. zéér veel AVONTUUR, mooi sortiment met heel 

erg veel plaatjeszegels en vele vondsten Toch slechts f 16,90 
IDEM 1 KILO SLECHTS F 32.50 ERG MOOI ' 
y^ kilo IERLAND, van de Missie, wat 'n ri|k sortiment met veel grootformaat 

zegels' 'n Koopje f 16,90 ERG MOOI ' 
IDEM 1 KILO SLECHTS F 32,50 
400 gr postverzegeld JAPAN, ongelooflijk mooi' Ontzettend veel gedenk

zegels Grandioos* Slechts f 27,50 
% kilo NOORWEGEN, buitengewoon mooi Missiegoed, beslist onuitge

zocht, veel gedenkzegels Kleine voorraad f 12,50 
1 KILODOOS NOORWEGEN, verzegeld door de missie, enorm mooi < 

Slechts f 25,— 
100 gr U S A bankpost, alleen grootformaat gedenkzegels, enorm mooi met 

zeer vele vondsten' Gaan weg i f 13,90 
1 KG U S A MISSIEZEGELS, DAGEN LANG SORTEERGENOT'SLECHTS f 24.50 

300 GEMENGDE EUROPAMOTIEFZEGELS 
(1956 tot heden)zonder Nederland erbij, 
voor de vuist afgeteld door de secr van 
de Raad van Europa' Deze unieke partijen 
gaan weg voor slechts f 30,-

A T T E N T I E I DE ALLERNIEUWSTE N O O R S E MISSIEPAKKETTEN, S T I K V O L M E T G R O O T F O R 
M A A T GEDENKZEGELS, VELE E U R O P A M O T I E F Z E G E L S , IETS GEWELDIGSl T O C H M A A R f 29,95 
PER K ILOPAKKET E N f 15,50 PER / , K I L O ( N O O R W E G E N SUPER). 

50 gram Westduttse Bankpost, allemaal Grootformaat-Gedenkzegels der Duitse Bundespost, geheel ongesorteerd, 
een pracht en n jk sortiment voor slechts f 18,95, ook deze voorraad is zéér beperkt 

' N SPOTKOOPJE! Onuitgezochte kilos SCHOTLAND SUPER (Engeland met enorm veel Schotse en andere Regionals) Het abnormaal hoge aantal Grootformaat-Ge
denkzegels valt onmiddellijk op ' Vele zeldzame fosforzegels zitten er tussen, hier spreekt u nog jaren over Voorlopig niet meer dan 1 kilopakket per besteller wegens be 
perkte voorraad Per kilopakket slechts f32,50 + f3,25 porto Per y^ kilo (500 gram) slechts f 16,90 + f 2 , — porto 

Vele verzamelaars on tdek ten dat ' t geld nog op st raat l i g t , als men de st raat maar wee t ! Ons Engelse k i lowaar z i t n l . s t ikvol me t fosforzegels, waarvan 
sommige f 4,50 tot f 18.— per stuk genoteerd staan. (Z ie betreffende rubr iek sinds februar i in d i t blad.) 
y^ k i l o Engeland, e n o r m g roo t aanta l , zeer modern . Slechts f 12,50 + f 2.— po r to . 1 k i lo Engeland , .Super" geweldig f 29,— -|- f 3,25 po r to . 

VOOR 'N GOUDMIJN MOET U BIJ FIORANI ZIJN!! 
„De inhoud heeft ten volle aan mijn verwachtingen beantwoord, in uw adver
tentie stond geen woord te veel ' " B W te Arnhem 
„ wat u mij stuurde is mij uitstekend bevallen'" J G V te Helmond 
„Ik heb van u ontvangen de doos met zegels Nederland en O G waarmede ik 
DIK tevreden was " A H te Waddinxveen 
„De zending USA-bankpost voldeed beslist aan mijn verwachting " O E H te 
Doetinchem 

en nogmaals mijn erkentelijkheid uitsprekend voor de samenstelling van de 
door mij gekochte 5 pakketten " A J S te Heemstede 
„ de zegels waren van prima kwaliteit en zijn hun geld dik waard'" L L C 
Breda 
Dit js slechts een greep uit de honderden brieven die ons bereikten, geen wonder 
dat men onze pakketten soms per 10 tegelijk de deur uit sleept' Voor uitzoeken 
en sorteren hebben wij geen t i jd, u bent het die daarvan profiteert' 

LANDEN- EN MOTIEFCOLLECTIES!! 
NIETTE VERGELIJKEN MET WAT U ELDERS KUNT KOPEN BIJ ONS ALLEEN MET DE DUURDERE ZEGELS ER I N ' ECHT HET BETERE WERK OP COLLECTIE-GEBIED' 

RUSLAND ^rj:;ïp:Tr"'*"'"" 
Jaargang 1969 (115 zegels -|- 7 blocks) 
1968 (133 zegels + 4 blocks) 
1967 (131 zegels + 5 blocks) 
1966 (139 zegels + 3 blocks) 
1965 (ISO zegels) 
1964 (178 zegels) 
300 ZWEDEN, Speciaal 
400 ZWEDEN, prachtig' 
200 ZWITSERLAND 
500 ZUID AMERIKA 
500 TURKIJE, erg mooi ' 
500 U S A , Speciaal 
100 VIETNAM, platen 
500 BELGIË, nog n enkel pakket 
600 BELGIË, uitzonderlijk mooi 
800 BELGIË, 'n enkele collectie 
500 BULGARIJE, zeldzame zegels 

1000 ENGELSE KOLONIËN en GEBIEDEN 
1000 GROOT-DUITSLAND, SPECIAAL 
1000 HONGARIJE, bijna allemaal grote 

zegels mee een kapitale waarde 
1000 INDONESIË en NED INDIË 

800 NEDERLAND, bi|na compleet 
1000 POLEN, bijna compleet' 'n pracht 
500 ROEMENIË, werkelijk iets geweldigs 

1000 ROEMENIË, bijna het land compleet 
500 OOSTENRIJK 
200 PAKISTAN 
500 POLEN 

f 29,50 
f 27,50 
{ 27,50 
f 27,50 
f 2 6 , — 

f* 

f 

27,50 
24,95 
36,— 
32,50 
27,50 
24,95 
39,75 

9,95 
25,— 
39,95 
79,50 
29,95 
39,95 
37,50 

48,— 
f 119,— 
f 199,— 

89,— 
24,95 
65,— 
31,— 
35,— 
29,— 

500 AMERIKAANSE GELEGENHEIDSZE-
GELS Voor de vuist weg afgeteld door 
ons U vindt het mooiste goed in deze 
partijen, veel nieuwe soorten erbij Ze 
gaan weg voor slechts f 16,95 

500 ZELDZAME RUIMTEVAART (verschil
lend) f 79,50 

50 VATIKAAN, mooi 
100 VATIKAAN 
100 MONACO 
132 MONGOLIË 
100 NOORD-KOREA 

1000 TSJECHO SLOWAKIJE 
500 TSJECHO SLOWAKIJE 
300 PORTUGAL 

20 w INDONESIË RIAU, postfris { 200,-
catalogus voor 

500 INDONESIË super 
200 LUXEMBURG 
300 LUXEMBURG 
400 LUXEMBURG 

1000 OOSTENRIJK 
100 IJSLAND 
300 ZWITSERLAND 
500 ZWITSERLAND 
500 RUIMTEVAART 

1000 CHINA 
500 CHINA 
300 DENEMARKEN 

f 19,50 
f45 ,— 
f 11,85 
f 14,95 
f 8,95 
f 7 9 , -
f 29,50 

f 19,75 
_ f 17,90 

f 4 5 , -
f 3 5 , -
f 79,— 
f125 ,— 
f 1 4 5 , -
f 5 7 -
f 62,50 
f 125 ,— 
f 79,50 
f 39,75 
f 13,95 
f 25,— 

2000 INDONESIË (Tweeduizend) voor de 
hand afgeteld, veel ongebruikt w o de 
meest waardevolle soorten, op catalo
guswaarde werd niet gelet (door leken 
afgeteld) U vindt de meest dure soor
ten in 'n grote verscheidenheid' Beslist 
'n gelegenheidskoopie voor 

100 EUROPA-MOTIEF 
200 LUCHTPOST 
300 DIEREN 
500 DIEREN 
100 SCHILDERIJEN 
200 SCHILDERIJEN 
300 SPORTZEGELS 
400 DENEMARKEN 
400 DUITSLAND D D R 

2000 ENG KOL + GEB 
3000 ENG KOL + GEB 

500 FRANKRIJK 
100 GRIEKENLAND 
400 HONGARIJE 
500 HONGARIJE 
500 ITALIË 
500 JOEGOSLAVIË 
100 MALAYSIA 
500 NEDERLAND 
600 NEDERLAND 
200 NOORWEGEN 
300 NOORWEGEN 

f 39,— 

f 22,95 
f 16,95 
f 1 7 , -
f29 ,— 
f 9,95 
f 24,75 
f22,50 

f 49,50 
f 21,95 
f 129,— 
f 295,— 
f 27,50 

11,95 
17,95 
24,95 
27,50 
29,85 
8,95 

69,— 
f126 ,— 
f 12,85 
f 39,95 

Postzegelhandel H. FIORANI HEEFT u EEN POSTZEGELMANIE? DAN MET SPOED NAAR FIORANU 
P O S T O R D E R A D R E S : ! J Mark.J. W Fnsostraat 48, ZOETERMEER Tel .(01790)52 33̂  

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N 
Uitsluitend vooruitbetaling of rembours 
Postgito 41511 t n v I J Mark te Zoetermeer 
Portokosten extra. Alle pakketten, ook kilowaar f 3,25 
5 kg pakket f 5.75, 10 kg pakket f 7,25 Rembours f 1 , — 

Vraag gratis PRIJSCOURANT 
Honderden koopjes 

W I J nemen bundel- en massawaar 
in betaling Vraag inkooplijst 

A F H A A L A D R E S S E N : (bespaart u portokosten) 
Amsterdam-O Mevr J Nuisker-Vaandering, Zwaardemakerstr 63 

(bij Amstelstation) Tel (020) 92 19 05 
Den Haag Mark Primulastraat 19, Tel (070) 68 16 78 
Zoetermeer Mark, J W Frisostraat 48, Tel (01790) 52 33 (NÄ TELEF AFSPRAAK) 



M M 
VEILING 449: 6-9 maart 1972 
bevat o.a de collectie British Common
wealth van Wijlen de Heer F W M Straesser 
te Heelsum en prachtige Landencollecties van 
Europese Landen' 

VEILING 450: 10 maart 1972 
bevat uitsluitend de tentoonstellings-
collectie van: 
Mr. W. S. Wolff de Beer te Huizen (N. H.) 

^ele unica: w.o. Spoorwegstempels 
Langstempels 
Rondstempels enz 

Ĵa ontvangst van f 5,— op onze postrekening 
no. 17369 worden de catalogi U toegezonden. 

^oor veiling 451 kunnen nog inzendingen 
aangenomen worden tot 
1 maart a.s. 

\fan Dieten Postzegelveilingen N.V. 
Fournooiveld 2-Den Haag 

Nieuw: 
Catalogus der 
Puntstempels 
(4e en geheel herziene druk) 
Meer dan 7200 prijzen 
en 
Catalogus der 

Kleinrondstempels 
van Nederland 
door H. Koopman 

prijs per stuk f 8,— 

Bestellingen bij ' 

VAN DIETEN BOEKENIMPORT 
of bij de erkende postzegelhandel 
Tournooiveld 2-Den Haag 
tel. 070-117661 

BRANDKASTEN. 
INMETSELKLUISJES 

BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 

voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

Kom eens kijken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht 
Tevens bieden wij u nog 
de mogelijkheid tot inruil 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel (010) 1345 90 
HOEK VAN KNAP 
Schiedamsevest 91 97 

A M S T E R D A M 
Tel (020) 23 94 36 

Singel 279 
Spuistraat 244 

B 
POSTZEGELHANDEL 

DE LOUPE 
0 1885 3409 

voor een uitgebreide zichtzending Wij behandelen 
ook, met zorg Uw mancolijst, eventueel maande
lijkse toezending tot een door U te bepalen maxi
mum bedragi 
Indien U liever een briefje schrijft dan graag aan 

POSTBUS 324 - OOSTVOORNE 
Of wilt U ons kantoor bezoeken, dan graag van 
9 uur tot 12 uur en van 1 uur tot 5 uur maandag 
t/m vrijdag aan de 

LIJSTERBESLAAN 18 - OOSTVOORNE 
Wilt U ons op een andere tijd bezoeken maakt U 
dan van te voren een afspraak Na kantoortijd kunt 
U bellen 

0 1 8 8 5 - 3 2 2 5 
Zichtzendingen van: 
Baden, België, Beieren, Bosnië, Danzig, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Lombar-
dye, Memelgebied Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Pruissen, 
Saargebied Servië, Silesie, Tsjecho-Slowakije Vatikaan, Venetiè, 
Wurtemberg, Zweden, Amerika (USA), Argentinië, Brazilië 
Ceylon, Curagao, Hongkong, Ned Antillen, Ned Indie Salvador, 
Suriname 
NIET GENOEMDE LANDEN OP AANVRAAG 
VOOR FILATELISTISCHE ARTIKELEN 
HET AANGEWEZEN ADRES" 



I ■■» » • » » ■ 

WILLY BALASSE 
biedt U opnieuw de gelegenheid om Uw inzending voor Belgica 1972 nog te verbeteren door 
het in veiling brengen op 2 6  2 8 en 29 februari 1972 van een belangrijke verzameling 
Zwitserland  met goud bekroond  evenals. 
A. een zeer fraaie verzameling luchtpost met o.a. 'He de France', in paren met wijde 

opdrul< en de allerzeldzaamste kopstaande opdruk, en als steeds, 
B een belangrijke verzameling België waarbij de zeldzame postfrisse blokken van nrs 1 5, 
C. een zeer fraaie selectie klassieke zegels van Europa en Overzee. 
Het restant van deze verzameling zal ongelimiteerd per land als restantverzamelingen verkocht 
worden op de oorspronkelijke albumbladen. 
De geïllustreerde catalogus met afbeeldingen in kleur kost f l . 5,— welk bedrag bij aankoop in 
mindering gebracht wordt. 

Als U Uw verzameling wilt verkopen, wend U dan tot WILLY BALASSE, wiens postzegelveilingen 
in de internationale markt een steeds groter wordende belangstelling vinden. De totale besomming 
van onze laatste twee veilingen overtreft de 15 millioen. Als U liever onderhands verkoopt dan is 
daarvoor een bedrag van 20 MILLIOEN ter beschikking. 

De veiling van april 1972 is reeds in voorbereiding; daarvoor koopt Willy Belasse reeds zeld
zaamheden en verzamelingen m tegen de hoogste prijzen. 
Bureau, winkel en verkoopzalen: 43a, 45, 45a: rue du Midi, 8. 1000 Brussel, Tel. 132951 
1329 52. Telegramadres BALASPHILA Brussel. 

De drie laatste nummers van "Belasse Magazine" bevatten, behalve veel artikelen waaronder een 
studie over de afstempelingen van Frankrijk, bijzondere aanbiedingen van klassieke en moderne ze
gels van Frankrijk, Groot Brittanmë en koloniën. Oostenrijk, België etc. Prijs Hfl 5.—. Jaarabonne
ment Hfl. 9,—. 



interessante aanbieding: K o l l G k t J G S 
Keuze uit onze kollekties: Bij ons liggen dagelijks ter inzage me 

klassiek en modern welke wij per ka\ 
2 /6 Aden, prachtkol lekt ie, gespecial i 

seerd op land ing, kleurverschil len 
etc vr i jwel kompleet 
Afars en Issas Épreuves de luxe 
Afghanistan, klassiek 
Ant igua, klassiek met opdruk 
„Spec imen" interessante kol lekt ie 
Arch des Comores, postfns onge-
tand 
Argent inië, met zeer zeldzame 
exemplaren 
Argent inië, belangri jke kol lektie 
proeven en ranteiten Hoogst in 
teressant en zeldzaam i 

18 /14 Australië, emissie kangaroe leuke 
snuffel koop 

1 8 / 1 5 Austral ie-Zuidsnuffel restant klas
siek, r i jpen groen 
Bahamas, restant klassiek, hoge 
cat waarde 
Barbados, klassiek, gemengde 
kwal i tei t 
België, W I mooi klassiek mate
riaal 
België, boekje met pracht ig en 
zeldzaam matenaal 

2 7 / 1 4 België, groot aantal zegels 2e 
emissie, gemengde kwal i te i t 
Benin, pracht kwal i te i t Yv frs 
ruim 3 0 0 , — 
Brazilië, mooie verzameling, met 
vele betere en zeldzame nummers 
Bulgarije, hoogst interessante 
komposit ie rariteiten en zeldzaam-
heden 
Cameroen, ongetand, zeldzaam i 
Canada, snuffelrestant gebruikt 
met betere nummers 
idem 
Centraal Afnka, verzameling 
„Cosmos " specialiteiten w o Cu -
ne ongetand etc Hoogst interes
sante en zeldzame kollektie 
Ceylon, verz né 1937 
Chil i , leuke snuffelpart i j , onge
plukt 
China, prachtkol lektie ongebruikt 
met vele zeldzaamheden 
China, 1970, ongebruikt schaars i 
China en Formosa 

6 3 / 1 0 Congo (Republ iek voormal ig 
Frans) ongetand en ministervel le
tjes Prachtkollektie I 
Congo (Portugees) leuke snuf-
fe lkoop klassiek, ongepluk t 
Cuba, klassiek, hoge kat waarde 
Interessante verzameling 

67A/1 Curapao, specimen opdrukken 
klassiek 
Cyprus, klassiek postfris, zeer 
groot aantal zegels klassiek met 
plaatnummers en letters Zeer i n 
teressante en zeldzame snuf fe l -
kollektie 
Cyprus, restant koll klassiek 
Dahomey, belangri jke verzame
l ing postfns ongetand 
Denemarken, leuk i 
Denemarken, interessant 
Denemarken, stadsposten en 
telegraafzegels 
Dominica (Bnts) oud 
Egypte, ongebruikt 
Engeland, restantverz 
idem, ongebruikt met vele zeldza
me nummers 

7 7 / 1 3 Engeland, gebruikt klassiek, 
prachtkollektie 

78 /1 Engels India, w i zeldzame exem
plaren 

3 /6 
4 / 3 

14 /3 

15 /3 

16/1 

16 /3 

21 /3 

2 4 / 5 

27 /1 

27 /7 

28 /1 

3 7 / 4 

4 9 / 8 

51 /3 
5 2 / 3 

5 2 / 6 
5 4 / 6 

55 /5 
57 /1 

58 /1 

58/2 
58/5 

63/11 

67 /7 

68/6 

68 /7 
69 /1 

70/2 
70/3 
70 /5 

7 3 / 4 
7 5 / 5 
77/1 
7 7 / 2 

975,— 
700,— 

40,— 

1 5 0 , — 

4 0 0 , — 

5 2 5 , — 

875 ,— 

47,50 

1 0 0 , — 

32,50 

1 5 , — 

1 0 0 0 , — 

8 7 5 , — 

1 5 0 , — 

4 0 , — 

4 0 0 , — 

6 0 0 , — 
3 7 5 , — 

72,50 
42,50 

7 0 0 , — 
17,50 

8 0 , — 

1 1 0 0 , — 
1 1 5 , — 
1 1 0 , — 

1 0 0 0 , — 

3 5 , — 

72,50 

1 2 0 , — 

950,— 
32,50 

1 1 7 5 , — 
7 0 0 , — 
1 1 0 , — 

60,— 
7,50 

325,— 
27,50 

7 5 0 , — 

325,— 

1 5 0 , — 

79 /10 Engelse Kolomen, op stock-
kaarten met vele komplete series 
en £ 1 — w a a r d e n Prachtkoop ' 

79 /19 idem, klassieke postwaarde-
stukken Zeer mooi 

79 /21 Engelse Kolomen, restantkollektie 
met vele betere en schaarse num
mers Toren-hoge katalogus-
waarde 

82 /1 Estland, gebruikt 
83 /3 Ethiopië, ongeplukte snuffelkol-

lektie, geschikt voor vele doele in
den opzet verzameling, rui l , s tu
die etc leuke k o o p ' 

8 5 / 5 Fyi Eilanden, restantsnuffel klas
siek 

8 8 / 5 Frankrijk, komposi t ie zeldzaam 
en interessant matenaal 

8 8 / 2 2 Frankrijk, klassiek, zeer curieus 
93 /3 Franse Kolomen, alles van vóór 

1940, prima kwal i te i t , met zegels 
van de allergrootste zeldzaamheid 

93 /11 Franse Kolomen, kol lektie klassiek 
met vele betere en zeldzame num
mers 

94 /3 Gabon, schitterende kollektie 
specialiteiten 

120/1 Goudkust, gebruikt né 1937 
123 /3 Gnekenland, verzameling met 

vele komplete senes en zeldzame 
nummers 

123 /8 Griekenland, Kleine Hermeskop
pen, bijzonder interessante en 
fraaie komposit ie 

123 /8 Gnekenland, Prachtkomposit ie 
Hermeskoppen ongebruikt, uit
zonderl i jk mooie kwal i te i t 

127/1 Guinea (portugees) leuke kollek
tie, ongeplukt 

133 /4 Hawaï, r i j pen groen 
133 /5 Hawaï, zeldzaam 
138/15 Hongarije, oude verzameling tot 

1935 vr i jwel kompleet Prima 
kwal i tei t , hoge kataloguswaarde, 
alles gebruikt 

138 /19 Hongari je, klassiek, met vele bete
re nummers 

139 /5 Hongkong, klassiek met vele be
tere nummers 

141 /5 Ierland, prachtkol lekt ie met vele 
schaarse series 

141/7 Ierland, uitzonderl i jk mooie ver
zameling postfris, ui ts lui tend kom
plete senes 

145/1 India (Portugees) w o vele betere 
series 

148 /2 Indonesië, belangri jke verzame
l ing foutdrukken, proeven, dub-
beldrukken, specialiteiten etc 
Hoogst interessante en zeldzame 
kol lekt ie ' 

149/1 Inhambane, mooie verzameling 
151 /4 Irak, Frans Jordanië en Palestina 

w o beter en schaars matenaal 
Partij met vele mogel i jkheden op
zet en ui tbreiding kollektie, ruil, 
belegging, studie etc 

r 1 
Een bezoek aan onze winkel, of 

I uw manko-lijst loont altijd! 

2000 — 

300,— 

375,— 
12,50 

42,50 

16,50 

500,— 
250 — 

1 500,— 

435,— 

500,— 
17,50 

152/6 
154/6 

154/7 

155/2 

155/8 

155/13 

156/1 

159/2 

160/7 

161/11 

600,— 

140,-

2 0 0 , — 

8 5 , — 
12,50 

2 7 5 , — 

425,-

65,-

50,-

345,-

750,-

75,-

3500,— 
50,— 

450,— 

192/1 

196/7 

198A/1 
199/4 

200/1 
202A/1 

Bij aankopen 
5% korting. 

boven f500,— I 
J 

152 /5 Iran, komplete zeldzame series 
rond de jaren 1950 Interessante 
kollektie, postfns 
Iran, klassiek rijp en groen 
Israel, officieel boekje van de pos
terijen uit 1951 met alleen kom
plete ongebruikte series met tap 
Yv frs ruim 2 5 0 0 , — Interessant 
en zeldzaam' 
Israel, verzameling gebruikt met 
groot aantal verschil lende zegels 
Italië, snuffelpartij met vele betere 
series overwegend gebruikt 
Italië, poststukken en brieven, in 

teressante verzameling, w o zeer 
schaarse 
Italië, ongebruikte komplete se
ries, alléén de schaarse jaren rond 
1950 Yv frs ruim 3 3 0 0 , — pracht 
kollektie, geschikt voor vele doe l 
einden 
Italiaanse gebieden, leuke gras-
dumkollekt ie 
Ivoorkust, belangrijke en ui tzon
derlijk mooie kollektie 
Jamaica, aardige verzameling 
overwegend gebruikt 
Japan, kollektie postwaardestuk-
ken van prima kwal i tei t w o 
exemplaren van de allergrootste 
zeldzaamheid 

162/1 Japanse bezetting van Ned Indie, 
interessante kollektie, met vele 
mogeli jkheden 
Zeer zeldzaam object 

163/1 Jemen, Olympiade kollektie met 
goud-zegels in speciale karnetjes 

1 6 4 / 2 Joego-Slavie, prachtverzameling 
tot 1943 

164/7 Joego-Slavie, gebieden Zeer ui t
gebreide verzameling met veel 
schaars matenaal 

167 /2 Kaap de Goede Hoop, Snuffe l -
koop klassiek, rijp en groen 

175A/1 Kreta, ongeplukt snuffeltje 
176/1 Kroatië, uitzonderli jk mooie ver 

zameling ongebruikt 
183/1 Letland, aardige verzameling met 

betere nummers 
185/1 Libanon, leuk ' 
186 /2 Liberia, veel komplete series 
191 /2 Luxemburg, gebruikt, pnma kwa

liteit, bijzonder mooie verzameling 
met veel schaars matenaal Yv frs 
ruim 8 0 0 0 , — Prachtkoop' 

191 /3 Luxemburg, vóór 1940, zeer in 
teressante snuffelkollektie, ge
schikt voor vele doeleinden ruil, 
belegging, opzet of aanvul l ing 
kollektie, studie etc 
Macao, hoofdzakeli jk klassiek, 
zeer hoge cat waarde ' 
Malaya, Singapore w o diverse 
komplete senes en betere en zeld
zame nummers 
Mal i , iets heel bijzonders, postfris 
Malta né 1937 overwegend ge
bruikt 
Mandsjoerije 
Marokko, Spaans restantkollektie 
klassiek 

2 0 4 / 3 Mauretanie, astronautique m 
Épreuve de luxe 
Hoogst interessant en zeldzaam 

2 0 5 / 8 Maurit ius, klassiek met betere 
nummers, interessante snuf fe l -
k o o p ' 

2 1 1 / 4 Monaco, prachtkollektie, met de 
allerzeldzaamste exemplaren o a 
5 fr 1 e emissie 

475,-
12 5C 

6 7 5 , -

22,5( 

475 , -

9 0 , -

1 0 7 5 , -

2 0 0 -

9 5 0 , -

1 0 0 -

2 0 0 0 -

7 0 0 -

3 5 0 -

325 , -

500 , -

145 , -
12,5 

500 , -

1 2 5 , -
32,5' 
7 5 -

1 800,-

8 0 0 , -

35,-

40,-
5 2 5 -

10,-
2 5 -

27,5 

450,-

27,5 

1 1 0 0 -

Postzegelhandel WILLEM 



/erzamelingen en Partijen 
n tweeduizend verzamelingen van de gehele wereld, 
rkopen tegen kleine prijzen. 

211/11 

211 /17 

212 /3 
215/1 

217/3 

220/5 

Ï 2 0 / 6 

>21/13 

221/33 

225/3 
226/6 

227/2 

231/1 

234/3 
237/3 

241/2 

241/7 

244/2 

246/2 
248/1 

248/16 

248/21 

248/22 

252/3 

256/2 

257 /5 

259 /3 

263 /2 
265/1 

267/2 

Monaco, ongetande proevenkol-
lektie w o Jules Verne 1 0 0 0 , — 
Monaco, aardige verzameling 
ongebruikt 6 0 , — 
Montenegro zeer fraai 1 0 0 , — 
Mozambique, uitgebreide verza
meling 1 5 0 , — 
Natal, snuffelrestant klassiek met 
betere nummers Interessante s tu-
die-kol lekt ie 37,50 
Nederlands Indie, proeven en spe-
cimen-kol lekt ie w o zeer zeldza
me exemplaren 
Hoogst interessante kollektie 5 2 5 , — 
Nederlands-Indie, schitterende 
vl iegbneven met vele bijzondere 
stempels 1 1 0 , — 
Nederland Uitzonderli jk uitge
breide kollektie in dne banden 
roltanding met t irma-perforatie 
Geschikt voor vele doeleinden 
belegging, uitbreiding en op ho
ger plan zetten van recht- toe-
recht-aan kollektie, tentoonstel
l ing, studie etc Hoogst interes
sante en zeldzame kollektie i 2 5 0 0 , — 
Nederland Verzameling post-
waardestukken, met vele pronk
juwelen 1 3 7 5 , — 
Newfoundland, klassiek 7 0 , — 
Nicaragua, leuke vooroorlogse 
verzameling 1 2 0 , — 
Nieuw Brunswijk, hoge c a t -
waarde aardige verzameling 7 5 , — 
Nieuw Zeeland leuke verzame
l ing met vele schaarse nummers 1 5 0 , — 
Nigena, leuk kavel I 21,50 
Noord Borneo, interessante 
snuffelkollektie 2 1 0 , — 
Noorwegen, gebruikt, restant-
verzameling 22 50 
Noorwegen, met vele betere en 
zeldzame nummers Yv frs ruim 
3 0 0 0 , — 5 7 5 , — 
Nyassaland, vele betere en zeld
zame zegels 6 5 , — 
Océanie, postfris 4 0 0 , — 
Oostenrijk, aardig kavel, overwe
gend gebruikt 22,50 
Oostenrijk, verzameling klassiek 
met vele interessante afstempe-
l ingen Kollektie met vele moge
li jkheden aanvul l ing, studie etc 
Ongeplukte prachtkol lekt iei 5 5 0 , — 
Oostenrijk, tentoonstel l ingskol-
lektie met Unica, brieven etc 
Enorm mooi i 2 9 0 0 , — 
Oostenrijk, groot aantal zegels 
eerste emissie in jubelkwal i tei t , 
zeer geschikt voor specialisatie 3 5 0 , — 
Opper-Volta, kollektie rode kruis 
specialiteiten 
Hoogst interessant en zeldzaam 2 5 0 , — 
Palestina, Bui tengewoon mooie 
kollektie 4 2 5 , — 
Panama, aardige verzameling, o n 
geplukt, beslist vol verrassingen 
en vondsten 1 4 0 , — 
Paraguay, prachtkomposit ie met 
foutdrukken en ranteiten 4 7 5 , — 
Perak, leuke verzameling 12,50 
Peru, uitzonderli jk mooie kollektie 
met internationaal gezochte exem
plaren w o dubbeldrukken, centre 
renversee etc 
Belangrijke en hoogst mteressante 
verzameling 1 5 0 0 , — 
Phi l ipp inen, mooie komposit ie 
komplete senes en zeldzame 
exemplaren 4 0 0 , — 

Wilt u een verzameling ver-
I kopen ? Wij hebben interesse I | 
* Het geeft niet welk land het ' 

IS. 

269 /8 

270/1 

271 /4 

273 /6 

275 /3 

275A/1 

276 /2 
283/1 

283 /2 
283 /8 

283 /14 

286/1 

286 /10 

286 /19 

289/1 

291/1 

292/4 

293/4 

300/3 

3 0 5 / 4 

306/1 

307 /3 
310 /2 
3 1 1 / 5 

312A/1 

313 /3 
324 /13 

326 /5 

328 /2 

316/2 

330/3 

Polen, kol lektie van 1860 tot 1945 
bijzonder fraai 5 7 5 , — 
Polynesie, verzameling special i
teiten w o Sport in Épreuves de 
luxe Hoogst interessante en zeld
zame kollektie 8 0 0 , — 
Por to-RICO, leuke verzameling 
klassiek 87,50 
Portugal, n jp en groen, zeer hoge 
ca t -waa rde 225 — 
Portugese Kolomen, klassiek met 
vele betere en zeldzame nummers 3 0 0 , — 
Pnns Edward Eilanden, snuffelver-
zameling klassiek Interessanti 32,50 
Queensland, prachtkoopi 2 2 5 , — 
Roemenie, belangri jke verzame
l ing, met vele mogel i jkheden 4 0 0 , — 
Roemenie, hoge cat waarde 8 7 5 , — 
Roemenie, zeer gespecialiseerde 
col lectie met proeven, foutdruk
ken, rariteiten etc Crème de la 
crème i 2 0 0 0 , — 
Roemenie, verzameling klassiek 
met betere zegels, ongeplukt 8 5 , — 
Rusland, col lectie klassiek met 
veel bneven 1 0 7 5 , — 
Rusland, luisterrijke collectie post-
waardestukken Hoogst interes

sant en zeldzaam geheel 1 5 0 0 , — 
Rusland, Romanov-per iode in 
gebruikte veldeeltjes 57,50 
Karpaten - Oekraïne, zeer interes
sante en zeldzame collectie 6 0 0 , — 
Rusland, Wrangel Armee, met 
schaarse en zeldzame nummers 6 5 , — 
Rusland, Zemstov brieven Hoogst 
interessant en zeldzaam 3 0 0 , — 
Zuid-Rusland, kompleet met alle 
mogeli jke en onmogel i jke vane-
teiten Alléén aan genoteerde ze
gels Yv frs 1 6 5 0 , — Over- en 
overkomplete kollektie, uitsluitend 
ongebruikte prachtexemplaren 
Saint Pierre et Migue lon, pracht-
kollektie, postfris 
San-Mar ino postfrisse prachtkol 
lektie Yv frs 5 0 0 0 , — 
Saoedi-Arabie, leuke snuffelkol
lektie, gebruikt 
Sarawak, restantsnuffel klassiek 
Senegal, postfris, héél bijzonder 
Servië, prachtkol lekt ie, met veel 
betere series 
Shanghai , klassiek, interessante 
k o o p i 
Siam, prachtkavel 
Spanje, 1850-1935 , restantkol-
lektie ongebruikt 
Spaanse ko lomen, met mooi en 
schaars materiaal Prachtige snuf-
fe l koop l 
Straits-Sett lements, interessante 
verzameling klassiek, met vele 
leuke stempels etc 
Skandinavie, belangrijke kollek
t ie, prima kwal i te i t 
Sunname, interessante komposi -

3 3 0 B / 3 
3 3 6 / 2 

341 /2 

343/2 
344/1 
347/3 

348/1 

349/2 

353/3 

353/4 
353/51 

353/47 

356 /1 
356 /14 

356 /15 

361/2 

361 /6 

361/11 

361 /15 

361 /17 

725,— 

3000,— 

1135,— 

22,50 
7,50 

600,— 

350,— 

65,— 
67,50 

1175,— 

245,— 

37,50 

4475,— 

362/5 

363/1 
366/2 

367/2 

371/2 
372/1 

378/5 

379/4 

379/7 

379/9 

379/11 

379/24 

t ie variëteiten 1 1 0 , — 
Syrie, aardige verzameling 27,50 
Tchad, kollektie Épreuves de luxe 
Zeer zeldzaam 3 8 5 , — 
Togo Belangrijke en schitterende 
kollektie postfris, ui tslui tend o n 
getande uitgi f ten W O Voet
ballen Rode Kruis Ruimtevaart, 
Ver Naties etc Hoge cat waardel 4 0 0 0 , — 
Tonga, mooie verzameling 2 7 5 , — 
Transjordanie, fraai I 1 7 0 , — 
Tnest Italiaans, prachtverzame-
l ing, ui tslui tend komplete onge
bruikte senes 3 9 0 , — 
Triest B postfris vr i jwel kompleet 
inklusief blocks 3 7 5 , — 
Tnnidad, snuffelrestant klassiek, 
n jp en groen 15 — 
Tsjechoslowaki je, groot aantal 
verschil lende zegels, overwegend 
gebruikt, w o komplete series en 
zeldzame exemplaren 1 1 0 , — 
Tsjechoslowaki je, 1918-1925 5 0 , — 
Tsjechoslowaki je, prachtkollektie 
gebruikt 3 2 5 , — 
Tsjechoslowaki je, 1920, gespe
cialiseerde kollektie krantenzegels, 
allen keur prof Gilbert Hoogst 
interessante en zeldzame kollek
tie 1 0 0 0 , — 
Turkije, prachtkol lektie 1 6 5 0 , — 
Turkije, verzameling oude post
stukken rond 1900 met interes
sante stempels etc , prachtkwa-
hteit (60 s t ) 1 5 0 , — 
Turkije, vluchtelmgenjaar 1960, 
Yvert nr 1 5 2 3 i n g e b r strip tussen 
de zegels ongetand Hoogst in 
teressante en zeldzame ranteit 6 7 5 , — 
U S A leuke snuffelkol lektie, over
wegend gebruikt met komplete 
series 6 5 , — 
U S A komposit ie, gebru ik ten o n 
gebruikt uit de Columbusserie tot 
$ 3 , zéér mooi 1 3 0 0 , — 
U S A selektie alléén het betere 
matenaal, Yv frs ruim 4 5 0 0 , — 
Uitzonderl i jk mooi kaveM 1 1 7 5 , — 
U S A verzameling plaatnummers, 
ongebr 1 6 5 , — 
U S A Bijzonder grote en belang
rijke kollektie precancels, geschikt 
voor vete doeleinden il lustratie en 
garnering huis-, t u i n - en keuken-
kollektie, rui l , belegging, studie 
etc 1 4 4 5 , — 
Vaticaan, prachtige echt gelopen 
bneven, zeldzaam i 3 2 5 , — 
Venezuela, hoge cat waarde 4 0 0 , — 
Wallis en Futuna, 2e spelen pacific 
du Sud, ongetand, in proef en 
Épreuves de luxe Hoogst interes
sant en zeldzaam i 1 2 0 0 , — 
IJsland, prachtkol lekt ie, Yv frs 
ruim 4 0 0 0 , — 7 0 0 , — 
Zuid-Afnka, leuke snuffelkollektie 1 1 5 , — 
Zuid-Amerika, snuffelkoop, onge
plukt met prachtig matenaal 5 0 0 , — 
Zweden, hoge cat waarde, mooi 
kavel I 4 0 0 , — 
Zwitser land, restantverzameling 
gebruikt, met veel leuk materiaal 1 4 5 , — 
Zwitser land, prachtkol lektie met 
bneven, dienst en luchtpost 2 5 0 0 , — 
Zwitser land, studiekol lekt ie klas
siek, w I pronkjuweelt jes 2 2 5 0 , — 
Zwitser land, verzameling alleen 
komplete ongebruikte series 7 0 0 , — 
Zwitser land, Winterhi l fe, afstem-
pelingen in verschil lende plaatsen 7,50 

TIEMAN Nieuwe Zijds Voorburgwal 334, b.h. Spui - Amsterdam (C.) 
Telefoon (020) 63243,16 6910 en (02980)73667- Postgiro 193598 
Geopend van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 6 uur. 



Onze veiling 

vindt plaats op 25 en 26 februari 1972 
waarin uitgebreid Nederland en West-Europa 

Vraagt regelmatig toezending van onze gratis veilingcatalogus ! 
(Een briefkaart is voldoende.) 

Voor de volgende veiling (31 maart en 1 april) kunt u dagelijks materiaal 
brengen (ook zaterdags) of zenden (aangetekend) tot 29 februari. 

Pas verschenen: "De puntstempels van Nederland en Nederlands Indië met de prijsnoteringen." 
(Meer dan 13000 prijzen I), prijs f. 9,— 

Verkrijgbaar bij uw winkelier of thuisgestuurd door overschrijving 
van f. 9,75 op onze giro, no. 686666. 

W. H. de Munnik 
Korte Houts t raat20 B - Den Haag -Te l . (070) 180500 

INDONESIA tegen UW prijst 
Alle series, vanaf nr. 72/80 t.e.m. 668/71 (cat. Zonnebl.) 
leveren we to t nader order tegen de prijs, die u zelf 
n.a.v. de advertenties in de bladen moogt bepalen! 
Boven nr. 671 tegen 1J4 et. per Rupiah. P.M. ü gratis. 
En dan geven vye nog gratis aandelen toe. Zie P.M. 
Op deze advert, geen order beneden f 20,—. Porto 
extra. Geen voorui tbet. Wel referenties. 

J. Bijlsma 
Van Anrooystraat 174. Os. Te l . : (04120) 31879. 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken, 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuwe en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan. Nieuwe brandveil ige kasten 
f268,80, ƒ420 ,— enz. Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder ci j fercombinatie, tegen voordel ige prijzen. U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
ruilen. 

TEL- en SCHRIJFMACHINES 
keuze uit 3000 machines. Nieuwe VICTOR TELMACHINES met 
teistrook f 224,—. Nieuwe Amerikaanse elektr. telmachines met 
verm. en teistrook van ƒ425 ,— NU ƒ325,—. El. winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ929,—. Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, al le-schrif tsoorten van GIGANT tot 
micro. Nieuwe stalen schri jfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af. 
Komt u ook eens kijken? Al le dagen geopend. U koopt bij ons 
prett ig en 

BIJ KAP1 iNO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zi j lweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

A A N B I E D I N G N E D E R L A N D GESTEMPELD, 
1 n u m m e r i n g volgens N V P H 1972. 

1 26,— 
2 24,— 
3 115,— 
4 U , — 
5 7,— 
6 72,50 
7 0,80 
8 2,— 
9 24,— 
10 16,— 
11 65,— 
12 92,50 
13 1,70 
U 40.— 
15 0,75 
16 33,— 
17 6.80 
18 30.50 
19 0.19 
20 13.— 
21 0,40 
22 1.25 
23 2,— 
2» 2,05 
25 45,— 
26 2,05 
27 5,— 
23 18,50 
29 79,50 
30 0.15 
31 0,12 
32 1,50 
33 0,40 
30b 0,12 
31a 0,12 
32a 1,75 
33a 0,16 
33b 0,30 
34 0,75 
35 0.10 
36 4,05 
37 0,40 
37a 0,50 

37c 3,20 
38 0,50 
38a 0,95 
39 2,60 
39a 2,60 
39c 2,60 
40 1,50 
40c 1,50 
41 11,50 
42 1,60 
43 16,— 
44 45,— 
45 D.P. 
45A D.P. 
46 7,20 
47 28,— 
48 D.P. 
49 D.P. 
50 0,05 
51 0,05 
52 0,25 
53 0,10 
54 0,10 
55 0,05 
56 2,— 
57 0,10 
58 0,70 
59 2,10 
60 0,05 
60 a 0,10 
61 0,10 
62 0,10 
62a 0,10 
63 0,10 
64 2,— 
65 0,10 
66 5,25 
67 0,30 
68 0,85 
69 0,10 
70 0,20 
71 0,10 
71a 0,15 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84a 
85a 
86a 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
108a 
109 
110 
111 
112 
113 

D.P. = DAGPRIJS. Orders beneden f40. 
Becaling gaarne op miin giro 1139196 of op 

0,20 
0,45 
0,65 
0,30 
0,75 
0,25 
3,— 
5,— 

D.P. 
0,10 
3,25 
3,75 
0,70 
0,70 
0,70 
0.85 
1,80 
1,60 
0,40 
0,60 
0,35 
1,20 
2,— 
5,35 
5,— 

2 0 , -
1 5 , -
37,50 
32,50 
D.P. 
3,20 
3,60 

D.P. 
D.P. 
0,70 
0,10 
2,10 
2,50 
0,15 
0,40 
0,10 
0,50 
0.50 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

- plus porco. 

0,20 
0.10 
0,10 
0,20 
0,50 
2,25 
2,— 
0,05 
0,15 
0,10 
0,05 
0,20 
0,35 
1,45 
0,15 
5,20 

D.P. 
D.P. 
0,55 

17,50 
12,90 
16,50 
D.P. 
D.P. 
D.P. 
1,40 
1,70 
1,40 
3,90 
1,20 
0,25 
0,10 
0,30 
0,90 
0,20 
0,20 
0,50 
0.10 
1 . — 
0,10 
0,40 
0,25 
0.25 

de AMRO-BANK N.V.. gi 
Heuvelring, Tilburg, t.g.v. rek. no. 45.50.15.201 van |. F. H Brouwer 
MANCOLIISTEN GEVRAAGD S.V.P.; GEEN PRIISLIjSTEN AANWE 
P O S T Z E G E L H A N D E L J. F. H . BROUWERS 
Westerpark 72, T i l b u r g . Te l . : 0(l250-70071. 

157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164B 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 

0,30 
0,25 
3,90 
0,35 
0,35 
0,35 
0,30 
5,— 
3,— 
1,20 
2,85 
0,80 
0,60 
0,05 
0,05 
0.05 
0,05 
0,10 
0,05 
0,10 
0,05 
0.05 
0,10 
0,10 
4,60 
0,0» 
0,10 
2,— 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
1 , — 
1,25 

22,50 
0,10 
0,75 
0,10 
6,40 
0,12 
0,12 
0,50 

ro bank 1091055 
s. 
ZIG. 



A A N B I E D I N G N E D E R L A N D O . G . POSTFRIS (zonder pi.) 
78 f 9 0 , — ; 77 f42,50 plakker: 78 f 60; Plakker: 79 f160 ,— ; Plakker 80 
f490,— ; 90-101 ƒ850,—; Plakker: 104-05 f185 ,— Plakker: 
110-4 f 8,25; 114-20 f 25,— ; 166-68 f 8,25; 199-02 f 14,75; 203-07 
f 27,25; 220-23 f 17,75; 229-31 f 33,50; 236-37 f 107,50; 236-37B 
f 112,50; 236-37 B Blokken f 4 6 0 , — ; 283-86 f 2 4 , 5 0 ; 287-88 f 8 , 2 5 ; 
289-92 f 2 7 , — ; 296-99 f 14,25; 300-04 f 11.50; 305-09 f 15,75; 313-17 
f 9 , 2 5 ; 318-22 f 16,75; 323-24 f 5 , 7 5 ; 325-26 f 7 . 2 5 ; 327-31 f 10.—; 
356-73 f51 ,50 ; 350-55 f 17.50; 374-78 f 5 . 5 0 ; 392-96 f 2 , 3 0 ; 402-03 
f 5,— ; 402-03B f 57,50; 449-53 f 1,95; 428-42 f 5,50; 454-59 f 1,85; 
460-68 f 7,85; 462 f 6.75; 469-73 f 1,95; 490-94 ƒ 3.10; 495-99 f 2 . 4 0 ; 
500-03 ƒ3.75; 508-12 f 2 , 4 0 ; 513-17 ƒ5,25; 534-37 f185 ,— Plakker: 
534-37 f 12,50; Gebr.: 538-41 f 5,— ; 542-43 ƒ 2.50; 544-48 ƒ 5.50; 
550-55 ƒ13,— ; 556-60 ƒ24.— ; 561-62 ƒ3.25; 663-67 f 10.—; 568-72 
f 10.—; 573-77 f9 .75 ; 578-81 f9 ,75 ; 582 ƒ1,25; 583-87 ƒ 10,75; 588-91 
ƒ 3,45; 592-95 f 29,—; 596-00 f 6.90; 602-06 ƒ 11.25; 607-11 f 7.25; 612-
16 f 9 . 6 5 ; 617-36 ƒ10.50; 637-40 ƒ33.50; 631 ƒ2.45; 641-45 ƒ11.75; 
647-48 ƒ 1,60; 649-53 ƒ 6.35; 655-59 ƒ 7.—; 661 -65 f 5.75; 666-70 f 7,—; 
671-75 f 17,— ; 676-80 ƒ 5.40: 681-82 ƒ 18,25; 683-87 ƒ 5,75; 688-92 
ƒ 4.75; 693-94 ƒ 1,45; 695-99 ƒ 4.75; 700-01 ƒ 1.75; 702-06 ƒ 6.75; 707-11 
ƒ5.25; 712 t /m 985 70% catalogus; Amphilex BI f 54.50; Boekjes 56 
ƒ5.25; 57 ƒ2.25; 58 ƒ 2.— ; 59 ƒ 2,25; L p . 6-8 ƒ 39,50; 12-13 ƒ265,—; 
12-13 ƒ97,50 gebr.: cour de Justice. Gebr. 9-40 f72 ,50 ; 28-48 f 10,50; 
Ned. Indië: 167-70 ƒ15 ,— ; 176-79 ƒ13 ,— ; 182-85 ƒ15.50; 211-15 
ƒ1925; 226-27 ƒ6,— ; 239-40 ƒ 3,50; 269-70AB ƒ 12.75; 293-97 ƒ 18.75; 
326-32 ƒ 2 1 . — . 

N. Guinea: 1-9 ƒ14 ,— ; 19-21 ƒ34 ,— ; 19 ƒ12,75; 21 ƒ9,50; 22-24 
ƒ39,50; 38-40 ƒ4,25; 41-44 ƒ5,25; 45-48 ƒ 5,25; 49-52 ƒ5,55; van 53-81 : 
65% cat. Port 1-6 ƒ7,25. 
Curasao: 147 ƒ3,10; 149 ƒ9.75; 150 ƒ11.50; 151 ƒ9,75; 152 ƒ9,75; 
158-63 ƒ 3,25; 164-68 ƒ 2,50; 168-77 ƒ 11,50; 182-84 ƒ 2.15; 200-05 
ƒ10.50; 206-08 ƒ 14,50; 209-10 ƒ7,25; 211-17 ƒ 3 , — ; 245 ƒ2.85; 248-52 
ƒ16,75; van 253 t /m 429: 65% cat. L.p. 4-16 ƒ32 ,— ; 45-52 ƒ24,— ; 
53-68 ƒ32,50; 69-82 ƒ11.50. 
Suriname: 127-29 ƒ6.25; 130-36 ƒ 18.75; 157-66 ƒ 5,85; 183-86 ƒ10,50; 
178-89 ƒ 4,60; 190-93 ƒ 10,25; 194 ƒ 26,—; 200-01 f2 ,15 ; 206-09 f 5 , — ; 
214-19 f 14,50; 247-48 en Lp. ƒ10,50; 249-56 ƒ 6 , — ; 274-75 ƒ1,15; 
276-77 ƒ 8,25; 278-79 ƒ 8.75; 285-94 ƒ 26,— ; 295-96 ƒ 8,25; 297-02 
ƒ 9,75; 312-15 ƒ 19,—; 317-20 ƒ 7,50; van 325 t /m 563 65% cat.; 376-77 
velletjes A ƒ7,50; B ƒ7,50; L.p. 1-7 ƒ12,— ; 20-22 ƒ36,50; 24-26 ƒ38,— ; 
27-28 ƒ 5,50; 31 ƒ5,— ; 33-34 ƒ 3,50; Port : 47-57 ƒ 14,50. 

Engros: 
60% catalogus 5 x per serie vanaf 392 t /m 926, behalve 

402-03B. 474-89; 592-95. 634-37. 

C. S E V E N H U Y S E N . Provenierssingel 16, Ro t te rdam. T e l . : 
010-285518. Giro 2326539. 

Koell 
iioeki 

1922 

oeKema 
BOJAAR 1972 

IN DE POSTZEGELHANDEL 

Voor onze volgende V E I L I N G 
ontvingen wij o.a. 

NEDERLAND Ie EMISSIE, 
verder zeldzaamheden zoals: 
FOUTDRUK 5 cent ORANJE, 
PORTZEGELS IN TYPEN 
& TANDINGEN. 
NEDERL INDIË: JAVA HOOG 
en KOPSTAAND, BEZIT BUITEN! 
JAPANSE BEZETTING VAN 

NEDERL. INDIË 
EUROPA — OVERZEE 

U K U N T V O O R DEZE V E I L I N G N O G I N Z E N D E N ! 

Ixoeir 
JDoem oeKQma 

P R I N S E S T R A A T 58 -60 Hoek J U F F R O U W I D A S T R A A T 
' s - G R A V E N H A G E 

P O S T A D R E S : P O S T B U S 45 - T E L E F O O N (070) 110319 

Blanko albums ,Neerlandia' 
Dit album, dat wij al meer dan 30 jaren voeren geniet grote 
bekendheid. Gebonden in kunstleren band met goudop-
druk. Met binnenschroeven, 2814 X 25 cm. Met prima 
houtvrije bladen. Band in de kleuren groen, rood, bruin of 
blauw. 
No. 5 met 100 normale bladen, ruitjes voordruk f 15,35 
No. 9 met 200 normale "bladen, ruitjes voordruk f24,80 
No. 13 met 150 dikke bladen, ruitjes voordruk f 23,60 

Deze bladen zi|n sceeds naleverbaar. S.v.p. numme.r opgeven. 

Easy ring albums 
In een prachtige kunstleren band met goudopdruk bevin
den zich 100 houtvrije bladen met fijne ruitjes voordruk. 
Elk btad ligt volkomen vlak open, terwi j l de bladen buiten 
het album beschreven kunnen worden. De bladen zijn zeer 
gemakkelijk uitneembaar. Afm. 30 X 26 cm. Albums ge

stoken in sterke kartonnen opberghoes. Insteekkarton voor nog in te plakken zegels. 
Zeer gewild album voor motiefverzametaars, ƒ30,95. 

Tekensjabloon 
Een plastic tekensjabloon voor het zelf tekenen van zuivere vierkante vakjes in elk 
willekeurig album. Voor zegels van diverse afmetingen. Zeer geschikt voor mensen 
zonder tekentalent. In enveloppe met gebruiksaanwijzing, ^3,55 per ex. 

N.V. BOEKBINDERIJ TER HORST - NEERLANDIA - UTRECHT 
Ceylonlaan 11 - Telefoon (030) 880834 - Giro 352003 

LUXEMBURG 
nagenoeg compleet in onze Z ICHTZENDINGEN aanwe
zig, zowel gebr. als ongebr., ook de DIenstzegels in be
langrijke mate aanwezig, w.o. nagenoeg alle kopstaande 
opdr., merendeels gekeurd. 

POSTZEGELHANDEL "OLYMPIADE" 
Baambrugse Zuwe 141 F, Vinkeveen. Te l . : 02949-1377 

Voor GROOTFORMAATZEGELS Nederland 
op papier, betalen wij minstens 

22,— PER K I L O 
is de kwal i tei t goed zelfs meer. 

Voor Export hebben wi j dringend nodig 
N E D E R L A N D S E MISSIE K I L O W A A R 

wij betalen de hoogste prijs, iedere parti j is welkom, onverschillig 
hoe groot . 

E. BREDENHOF 
C. D. Tuinenburgstraat 210 - Rotterdam-26 - Telefoon 19 66 50 



Europese landen en Overzee 
Betere zegels, p r i a k w a l i t e i t e n b i l l i j ke pr i jzen 

A n d o r r a (F) 
Lp 2/4« 21,50 
Belgiè 
68/70« 
71/73* 
81/83* 
88/91° 
122* 
175* 
179/81* 
190/10* 
238/39* 
240/44* 
258/66* 
293/98* 
301** 
301° 
302/04* 
305/07* 
308/14* 
317/24* 
326/32* 
353/55* 
385* 
386/89* 
390/93 
394/00* 
411/18* 
438/45* 
458/65* 
466/70* 
478* 
471/77* 
481/83* 
488/95* 
496/03* 
504/11* 
513/18* 
532/37° 
538/46* 
556/67* 
592A* 
602* 
623/24* 
6Ï1/38* 
761 /72* 
773/76* 
777/80* 
781/84* 
785* 
803/06* 
823/25* 
827/31* 
898/99* 
912/17* 
955/60* 
979/85* 
987/89* 
991/93* 
998/04* 
1013/18* 
1032/36* 
1076/81* 
1102/07 * 
1114/20* 
1133/38* 
1153/58* 
1163/68* 
1182/87* 
1198/03* 
1206/11* 
1216/21* 
1225/30* 
1262/68* 
Lp 1/5* 
blok 10** 
blok 10a** 
blok 20/21 • • 
blok 26* 
nlok 26° 
blok 27/28* 
blok 27/28** 
blok 30* 
blok 3 1 * * 
blok 32** 
blok 32° 
blok 36/37** 
Cohs 369/72** 
Dui ts land 
Zones A A S BI 1 
Bizone 82° 

3,50 
3,90 
5.50 
7,— 

50,— 
16,50 
12,50 
50.— 
6,25 
6,— 

57,50 
26.50 
55,— 
50,— 
5,75 

12,— 
26,50 
50 — 
41,50 
23,50 

4,— 
10,— 
30,— 
95,— 
13,25 

9,— 
8,— 
6,75 
6,50 

16,50 
5,50 

18,25 
15,— 
49,50 
30,— 
8,— 
4,50 
8,— 
5,75 
6,— 
5.25 
5.25 

23 50 
21.50 
18.50 
11.75 
13.50 

6.75 
8.— 

3 5 , -
65,— 
20,— 
15,— 
21,50 
1 1 , — 

5,50 
15,— 
6,75 

16,— 
12,50 
8,50 
7,50 
8,— 
8,— 
8 — 
8.— 
5.50 
5.— 
5,— 
4,75 
4,— 

30,— 
6,75 
6,75 

11,50 
27,50 
32,— 

110,— 
140,— 

55,— 
82,50 
22,— 
20.— 
8,— 

72,50 

**45,— 
20,— 

Dui ts land-W. 
1/2° 
3/6° 
7/8° 
25/26° 
27/28° 
29/32° 
38° 
42/45° 

18,— 
46,— 
30,— 
63,— 
35,— 
50,— 
10,— 
35,— 

51° 
59/62° 
76/79° 
98/01° 
Dui ts land-BerI 
21/27** 
58/59° 
61/65** 
61/65° 
66/67° 
73° 
74/76° 
68/72° 
87/91° 
92/95° 
96/97° 
Engeland 
279/82** 
312/14° 
359/61** 
365/66** 
367/69** 
375/77** 
382/86** 
Frankr i j k 
147* 
154* 
156° 
162/69* 
203* 
207* 
229/32* 
241/42** 
249/51 * 
252* 
253/55* 
256* 
258* 
260* 
273/75* 
301* 
307/08* 
309* 
310* 
312* 
313* 
314/15* 
316/17* 
318/19* 
330/33* 
343/44* 
379* 
396* 
398* 
436/39* 
493* 
553/64* 
587/92* 
593/98* 
795/02* 
853/58* 
859/62* 
867/72* 
930/35* 
945/50* 
989/94* 
1066/71* 
1108/13* 
1166/71* 
Lp 1/2* 
Lp 20* 
Lp 35/37* 
Groen land 
18 A/K* 
L iechtenstein 
94/07* 
L u x e m b u r g 
52* 
74/85* 
282/87»* 
429/32** 
433/38* 
439/42** 
453/54** 
455/60** 
490/93** 
496/99** 
520/25** 
621/31»» 
Dienst 67/76» 
N o o r w e g e n 
151/53» 
154» 
Oos ten r i j k 
3/4/77» 
393/98* 
471/76* 
485/88* 
489/94* 
504/16* 
732/38* 

27,50 
16,— 
15,— 

i jn 
210,— 

35,— 
72,50 
60,— 
11 ,— 
10,— 
11 .— 
25.— 
13.— 
25,— 
7.50 

15,50 
4,50 
6,— 
5,— 
6,40 
7,— 
9,50 

13,50 
125,— 

20,— 
82,50 
20,— 
55,— 
68,— 

300,— 
30 — 
92,50 
33,50 
45,— 
15,— 
10,— 
85,— 
20,— 
37 50 
7,50 

13,25 
4,50 

13,25 
3,25 

15 — 
1 1 , — 
18,25 

6 50 
13,50 

5,25 
52,50 

6,— 
12,50 
10,— 

5,50 
6,75 
5,50 

13 75 
6,50 

23,50 
20,— 
18,50 
43,50 

8,50 
6,— 
6,— 

16,50 
16,75 
29,50 

149,— 

155,— 

135 — 
130,— 

10,— 
20,— 
52,50 
22 50 
72,— 
40,50 

8 — 
9 75 
10— 
9,75 

95,— 

32,50 
5,50 

20,50 
49,— 
54,— 
8,— 

20 — 
21 50 
21,50 

794/97* 
Por tuga l 
299/29* 
688/95** 
696/01*» 
702/06** 
716/23** 
734/39* 
762/63** 
766/70** 
831/34** 
837/40** 
845/48** 
849/50** 
853/56*» 
San Mar ino 
7° 
157* 
342* 
Lp 73A** 
Lp 128/38* 
Spanje 
226/35° 
goed gecentreerd 
802/05 + Lp 
242/45* 
Lp 31/36* 
Lp 263* 
Lp 277* 
blok 5 ** 
Zw i t se r land 
149/50* 

50,— 

25,— 
9,— 

12,— 
4,50 

15,— 
15,— 
11,25 
12,— 

5,— 
7 50 
5,— 
4,75 
3,50 

36,— 
47,50 
30,— 
33,50 
12,50 

150,— 

425 — 
82,50 
50,— 
15,— 
16,50 

149a* 
151/53* 
154/56* 
168/69* 
173/75* 
176/78* 
313/15* 
320/28* 
358/66* 
405/17* 
481/92* 
512/16» 
517/20» 
526/30» 
536» 
Lp 3/9» 
Lp 6» 
Lp 27/34» 
Lp 27/34° 
Lp 41» 
Lp 45* 
blok 3* 
blok 5* 
blok 9* 
blok 10* 
blok 11* 
blok 12* 
blok 17* 
blok 18** 
blok 19° 
Dienst 60A° 
Dienst 61° 
Dienst 77° 
Dienst 206/26 
Dienst 327/37' 
Dienst 363/6B 
Dienst 362* 
Dienst 381/86' 
Zw i tse r land 
postfns zonder plakker 

97,50 
45,— 
67,50 
48,— 
28 — 
12 50 
16,50 
49,— 
11,50 
39 50 

355,— 
17,50 
9,75 
6 — 
9,75 
5,75 

58 — 
15,— 
65,— 
15 50 
14 — 

5,50 
13,50 

265,— 
45,— 
40,50 
90 — 
63,— 
18 — 
9,25 

10 — 
165,— 
115,— 
160,— 

77 50 
20 — 
16,— 

5,50 
8,— 

192/95* 
231/34** 
246/49** 
263/66** 
267/70*» 
282/85** 
316/19»» 
371/74»» 
380/83** 
388/91** 
399/02** 
423/26** 
433/36»* 
477/80*» 
502/06** 
539/43** 
553/57** 
567/71** 
576/80*» 
581/85»» 
590/94»* 
606/10** 
616/20** 
Lp 35** 
Lp 40** 
Lp 44** 
Dienst 248/68** 
Dienst 279/84** 
Dienst 354/61** 

22,-
3,75 
4,25 
8,— 
6,— 
6,— 
4,75 
5 10 
5,10 
4,60 
5,75 
5 — 
4,80 
7 — 

17,50 
12,50 
13,75 
12 50 
9 25 
8,75 
9,— 
8,— 
6,75 
7,50 

24,— 
30 — 

135,— 
25,— 
79 — 

** == postfns zonder plakker, * = ongebr met plakker, ° = mooi gebruikt Nrs vol 
gens Yvert, prijzen zijn incl BTW, levering zolang de voorraad strekt Porto extra, 
echter franco vanaf f75 ,— opdracht Postgiro 271040 

Lu tkemeerweg 149, Ha l fweg N - H 
Telefoon (020) 194187 en bu i ten 
kan too r t i j d 760371. J. H. ACKERMANN 

Hl̂ BMaM ffllMiffll/l 
mm PfflD r̂a 
RAAD VAN BEHEER 
Sec re ta r i s 
M r A n t v d Fl ier, 
T o r t e l l a a n 69. 
' s -Gravenhage-2023 

Penn ingmees te r 
H P van Lente , 
C u r a c a o s t r a a t 35, 
A m s t e r d a m - 1 0 1 7 

HOOFDREDACTEUR 
A B o e r m a , 
B r o n s t e e w e g 86, 
Heemstede-1546 , 
t e l e f o o n (023) 28 4 0 1 5 

C o r r e s p o n d e n t i e ove r 
i nd i v i due le a b o n n e m e n t e n 
naar de 

ADMINISTRATEUR 
A van Laer, 
Da Cos ta laan 2 1 , 
Ams te l veen -1134 , 
t e l e f o o n (020) 41 29 56 

V e r s c h i j n t in de t w e e d e h e l f t 
van ledere maand 

ABONNEMENTEN 
V o o r leden van aanges lo ten 
ve ren ig i ngen is het 
abonnemen t sge ld in de 
v e r e n i g i n g s c o n t n b u t i e beg repen 
V o o r m e t - a a n g e s l o t e n e n 
(b i j v o o r u i t b e t a l i n g aan de 
penn ingmees te r ) f r a n c o per 
pos t per jaar f 20,— ( b i n n e n l a n d ) , 
f 2 5 , — (bu i t en land ) 
B I J i n g a n g s d a t u m per 1 apr i l o f 
1 j u l i naar even red ighe id t o t 
he t e inde van he t j a a r , 
b i j i n g a n g s d a t u m per 1 o k t o b e r 
a l leen in c o m b i n a t i e m e t de 
d a a r o p v o l g e n d e vo l le j a a r g a n g 
A l les b i j v o o r u i t b e t a l i n g 
op g i r o r e k e n i n g 70 69 68 
t e n name van de Penn ingmees te r 
van het Neder landsch 
M a a n d b l a d v o o r Ph i la te l ie t e 
A m s t e r d a m 
Losse exemp la ren , n u m m e r s 
van v o r i g e j aa rgangen v o o r 
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Nederlandsch Maandblad voor 

waarin opgenomen „De Philatelist" 

ie Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingj 

FILATELISTISCH NIEUWS 

Op 29 maart verschijnen de vijf 
Surinaamse Paasweldadigheidsze
gels, die tot 31 mei verkrijgbaar 
zullen zijn, in de waarden 10 + 5 
(PaaskaarsJohannes 12:46), 15 + 
8 (Christus leraarLucas 18:31), 
20 + 10 (Gevouwen handen en 
drinkbekerLucas 22:4143), 25 + 
12 (Vissen en netwerkLucas 5:1
11) en 30 + 15 cent (dertig zilver

StorNAME 

1̂ ^ IPI 
1518 

ImgenMattheus 26:1415). De kleu
ren: 10 + 5paars, geel en oranje, 
15 + 8roodbruin, geel en zwart, 
20 + 10paars'blauw, bruin en 
blauw, 25 + 12blauw, lichtblauw, 
lichtgroen en zwart en 30 + 15
scharlakenrood, blauw, zilver en 
zwart. De ontwerpen zijn van P. 
Wetselaar uit Bennebroek. 

SURINAM£«SUR1NAME 

De uitgiftedatum van de al aange
kondigde nieuwe luchtpostserie van 
dertien waarden is verschoven 
naar 26 juli (was 24 mei). 

Op 7 april verschijnt op de Neder
landse Antillen een bijzondere 
frankeerzegel ter gelegenheid van ' 
de ingebruikneming op Curagao 
van het grootste commerciële 
droogdok van het westelijk half
rond. Het ontwerp van de zegel, 
die tot en met 6 april 1973 ver
krijgbaar zal zijn, is van Oscar 
Ravelo uit Willemstad, Curagao. 
De waarde is 30 cent. De kleuren 
zijn grijs, blauw, blauw/zwart en 
rood. 

Op 20 juni zal op de Nederlandse 
Antillen een bijzondere zegel uit
komen ter herdenking van Juan 
Enrique Yrausquin en in de herfst 
komt een zegel uit ter herdenking 
van Moises Frumencio da Costa 

^^m^ 

Gómez. Beide in de waarde 30 
cent. 
De Sociale en Culturele Zorg
zegels, drie waarden, zullen ver
schijnen op 16 mei en de Antil
liaanse kinderzegels op 14 novem
ber. 

De data van enkele al aangekon

digde Nederlandse emissies zijn 
inmiddels ook bekendgemaakt: 
Thorbeckezegel (20 cent) op 5 juni. 
Olympische Spelen (3 waarden) 20 
juni. 
Nederlandse vlag 400 jaar (20 
cent) 4 juli. 

MAANDBLADREIS NAAR DE 
BELGICA 72 

De Raad van Beheer overweegt 
ook naar de internationale filatelis
tische tentoonstelling in Brussel 
een groepsreis te laten organise
ren. Er is al contact opgenomen 
met de ANWB, die ook de bijzon
der geslaagde reis naar Budapest 
heeft verzorgd in 1971. 
De bedoeling is een ongeveer tien
daags verblijf waarin de hoogte
punten van het filatelistische evene
ment van dit jaar zijn opgenomen. 
Wij verzoeken kandidaatdeelne
mers hun voornemen om met deze 
reis mee te doen kenbaar te ma
ken aan de secretaris van de Raad 
van Beheer: Mr. A. van der Flier, 
Tortellaan 69, 'sGravenhage. 
Het gaat om voorlopige aanmeldin
gen, die u altijd nog ongedaan kunt 
maken. De hotelruimte in Brussel 
wordt evenwel nu verdeeld en om 
kamers te kunnen reserveren moet 
enige zekerheid verkregen worden 
over de omvang van het gezel
schap. 
Het grote voordeel van een ge
meenschappelijke reis is dat men 
ook buiten de openingstijden van 
de tentoonstelling veel plezier be
leeft aan eikaars gezelschap. De 
ervaringen van de vaste deelne
mers zijn onverdeeld gunstig. 
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EN ZIJN STRIJD TEGEN HET WATER 
door Mevrouw N. Roos't Hart 

OeiTAPLAN 

20 C NEDERLAND 
I Deltazegel 1972 

Op 15 februari is een postzegel verschenen 
die herdenkt dat op 15 november 1971 
de autoweg over de Haringvlietdam officieel 
voor het verkeer werd opengesteld. 
Deze officiële opening, die door koningin 
Juliana werd verricht, Symboliseerde tevens 
dat een jaar eerder, op 2 november 1970, 
het Haringvliet definitief afgesloten werd 
en de spuisluis in de Haringvlietdam 
officieel in gebruik werd gesteld. Dit was 
het sluitstuk van een gigantisch waterwerk. 

Want deze viereneenhalve kilometer lange 
dam die het eiland Voorne met Goeree
Overflakkee verbindt, behoort tot de meest 
gecompliceerde zeewerende dammen in 
het Deltagebied. De functie van deze dam 
is op meer doelen afgestemd. Hij dient niet 
alleen als zeewering en beschermer van 
het noordelijk Deltagebied met zijn dichte 
bevolking en industrie. Door zijn uitwate
ringssluizen met zeventien doorstroom
openingen fungeert hij tevens als 
,,hoofdkraan" voor de zoetwaterhuishouding 
van bijna geheel 'Nederland. 
In deze sluiting ligt de ervaring van vele 
eeuwen waterbouwkunde, doch in het 
bijzonder van de laatste vijftig jaren, de 
jaren van de Zuiderzeewerken en het 
Deltaproject. Dit project zal eindigen in 
1978 met de afsluiting van de Oosterschelde 
door een negen kilometer lange dam. 

GROTE DELTA 

Van de vroegste tijden af werd Nederland 
voor het grootste gedeelte door de zee 
overspoeld. Dit werd afgewisseld met tijden 
waarin het voorkwam dat de Noordzee 
pas begon bij de Doggersbank en 
Nederland met GrootBrittannië één geheel 
vormde. 
We mogen aannemen dat dit ,,land" er 
toen zal hebben uitgezien ais een grote 
delta, waarin Rijn, Maas en Schelde 
slingerend hun weg naar zee zochten. Al 
naar gelang de omstandigheden van 
grondsoort, hoogte enzovoort zal de 
begroeiing hebben bestaan uit bossen en 
heidevelden, afgewisseld door gras en 
rietlanden. De fauna zal naast vele kleinere 
dieren vertegenwoordigd zijn geweest door 
de mammoet (2), het reuzenhert (3) en het 
rendier (4). 

DERDE IJSTIJD 

De derde van de vier bekende ijstijden is 
voor Nederland van grote invloed geweest. 
Toen werden door de ijsmassa's van het 
noorden uit miljoenen kubieke meters 
zand, grind, stenen en keileem opgehoopt 
en voortgeschoven. Zij vormden de hogere 
geaccidenteerdo zandgronden van oostelijk 
Nederland. Door het smelten van de 
ijskappen steeg na de laatste ijstijd de 
waterspiegel zo hoog, dat het gehele 

gebied tussen de hoge zandgronden en 
GrootBrittannië in een platzee (,,shelf") 
— later Noordzee — werd herschapen. 
Naast deze zeespiegelrijzing is er als 
gevolg van verschillende oorzaken ook nog 
een bodemdaling opgetreden. 

DUINVORMING 

Tot ongeveer 1500 voor Christus ontstond 
door een ingewikkeld spel van stroom, 
wind, golven en zand achtereenvolgens een 
drietal schoor of strandwallen met 
duinvorming, ongeveer op de plaats van 
de tegenwoordige kustlijn. Een Belgische 
zegel laat zo'n duinlandschap zien (5). Zo 
was het toen en zo is het nu nog op vele 
plaatsen. De duinenrij was niet aaneen
gesloten doch op tal van plaatsen, 
bijvoorbeeld bij uitmondingen van rivieren, 
onderbroken. 
In de watervlakte tussen de duinen en de 
hoge zandgronden van oostelijk Nederland 
ontstonden door plantengroei grote 
moerassen, waarin tot ongeveer 500 voor 
Christus veen werd gevormd. 
Midden in dit gebied lag het meer Flevo, 
dat in de Romeinse tijd uitgroeide tot het 
veel grotere Almere en in de dertiende 
eeuw, door het wegslaan van veen dat 
weinig weerstand kon bieden aan de 
beukende golven, vergroot werd tot de 
Zuiderzee, zoals die nog op oudere 
kaarten voorkomt. 

KWELDERVEGETATIE 

De zee had eeuwenlang klei afgezet tegen 
de hogere zandgronden van Groningen en 
Friesland en deze strook klei werd zo 

breed en hoog, dat hij nog slechts een 
enkele keer tijdens hoge vloeden over
stroomd werd. Door spontane begroeiing 
en door de door wind en vogels 
meegevoerde zaden ontstond een kwelder
vegetatie. Zelfs bomen ontbraken niet. 
Riviertjes en beken voerden zoet water 
aan van de hoge zandgronden. Daarmee 
was voldaan aan de primaire voorwaarden 
voor bewoning. Het landschap kon er zo 
uitgezien hebben (6). 

FRIEZEN EN CHAUKEN 

Rond 500 jaar voor Christus vestigden de 
eerste bewoners zich op deze kuststrook. 
Men spreekt van Friezen en Chauken. 
Waar kwamen zij vandaan? Een Friese 
legende vertelt dat zij in schepen de Eems 
opvoeren en de hoogten in het kwelderland 
tot woonplaats kozen. Zo'n schip is 
afgebeeld op een Deense zegel (7). 
Een ander verhaal vertelt dat de eerste 
bewoners uit het hoger gelegen Drente 
kwamen en afstammelingen van de 
Hunebedbouwers waren. Er zijn vele 
hunebedden in Drente gevonden, maar niet 
een is er op een zegel of stempel van 
Nederland afgebeeld. Op een Deense zegel 
komt er echter wel een voor (8). Deze 
eerste bewoners wisten niets van zee
spiegelrijzing en bodemdaling, maar van 
het verschijnsel eb en vloed leerden ze 
toch dat er verband bestond tussen de 
schommelingen van de zeespiegel en de 
schijngestalten van de maan. Het waren in 
hun ogen weergoden die dit veroorzaakten. 
Het is begrijpelijk dat ze zo dachten, want 
hun hele bestaan in dit kwelderland hing 
ten nauwste samen met alle verschijnselen 
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3. Finland Eland of reuzenhert, 4. Finland, Rendieren, Yvert 504 
Yvert 403 

2 Mongolië, Mammoet, Yvert 412 
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5. België, Duinlandschap in de 
Westhoek, Yvert 1409 

6. Denemarken, Kwelder
landschap, Yvert 437 

7. Denemarken, S'chip uit bronzen 
tijdperk, omstreeks 1000 voor 
Christus. Yvert 508 
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van mooi en slecht weer. Zij vereerden de 
zon. Als bewijs hiervoor geldt onder meer 
de zogenaamde zonnewagen van Trundholm 
(9). Ook dacht men dat Thor (10), de god 
van donder, bliksem en luchtstromen, met 
een grote hoorn water uit zee opzoog en 
het terug l iet vallen. Dit zou de oorzaak 
zijn dat hun gebied steeds vaker — 
tweemaal per dag — werd overstroomd. 

TERPEN OF WIERDEN 

Maar ondanks dat lieten deze eerste 
bewoners zich niet door het wassende 
water verjagen. Ze bouwden grote kunst

matige hoogten, terpen of wierden. De 
Romeinse geschiedschri jver Plinius de 
Oudere, die als officier in het jaar 47 de 
veldtocht van Corbula tegen de Friezen 
meemaakte, schreef hierover: ,,Tweemaal 
per dag wordt dat gebied door de zee 
overstroomd. Hier twi j fel t men of de bodem 
tot de aarde of tot de zee behoort. Mensen 
wonen op zelf opgeworpen hoogten boven 
het peil van de hoogst bekende vloed. Als 
schepelingen, wanneer de omgeving 
overstroomd is, als schipbreukel ingen als 
het water weer geweken is . " 
In deze terpen, waarvan er rond het begir, 
van onze jaartell ing meer dan duizend in 
dat gebied verspreid lagen, hebben deze 
mensen niet alleen hun levensverhaal 
achtergelaten doch ook een monument van 
wereldformaat. Vergel i jk ing met bijvoorbeeld 
de grote piramide van Cheops (11) leert 
ons dat op de grootste terpen plaats was 
voor vier van deze piramiden. Verscheidene 
terpen hadden in hun eindtoestand een 
mhoud van een miljoen kubieke meter. 
Dit is onder andere het geval bij de terp 
bij Hoogebeintum bij Ferwerd in het 
noorden van Friesland. Deze terp, de 
hoogste van Nederland, reikt tot bijna 
negen meter boven de zeespiegel Ook de 
terp van Ezinge in Groningen, afgebeeld 
in het machinestempel van deze gemeente 
(12), was zo groot. In deze terp vond men 
resten van boerderi jen, die al vijf eeuwen 
voor het begin van onze jaartel l ing in 
gebruik waren. Men kwam tot de 
ontdekking dat in de grootste stallen wel 
vijft ig tot zeventig koeien konden worden 
geborgen. 

Bij het afgraven van terpen vertel len 
archeologische vondsten in de verschil lende 
lagen ons van het dageli jks leven en van 

de economische vooruitgang van deze 
eerste bewoners. Vooral echter van de 
noodzaak om de terpen voortdurend te 
verhogen wegens de zeespiegelri jzing en 
de bodemdaling. Zij vertel len ons, dat de 
terpen na de twaalfde eeuw niet meer 
verhoogd zijn. Niet omdat de boven

genoemde verschi jnselen, die zelfs nu nog 
doorgaan, gestopt waren, maar omdat toen 
bijna het gehele terpengebied door een dijk 
was omgeven. Het aldus omsloten land 
vormde eigenli jk de eerste polders. 

DIJKEN EN POLDERS 

Natuurli jk kunnen wij hier niet de gehele 
geschiedenis op de voet volgen. Maar het 
was in die t i jd een voortdurende stri jd 
tegen de krachten van de natuur. Men 
bouwde di jken, maar ondanks dat moest 
men steeds meer land aan het water 
pri jsgeven. Tot de dertiende eeuw werd 
meer land door het water overstroomd dan 
dat er ingepolderd werd. De kusten van 
ons land bestonden uit een lange duinenrij, 
die slechts onderbroken werd door rivier

mondingen. De Waddenzee was er nog 
niet. Tussen NoordHol land en Friesland 
lagen moerassige veenstreken. Tijdens een 
hevige stormvloed werden grote stukken 
van de duinenrij weggeslagen. Zo 
ontstonden de Waddenzee, de Zuiderzee, 
de Lauwerszee en de reusachtige zee

armen, die ver het land binnendrongen, 
zoals bijvoorbeeld de Middelzee, die tot 
Sneek en Bolsward reikte. 

STORMEN EN VLOEDEN 

Als we met zevenmijlslaarzen door de oude 
kronieken stappen, dan lezen we steeds 
weer over hevige stormvloeden. In 1164 
de Julianavloed, de eerste grote over

stroming na het begin van de dijkenbouw. 
De eerste Allerhei l igenvloed had plaats in 
het voor Hollanders, Zeeuwen en Friezen 
rampzalige Jaar 1170. Al het land tussen 
Texel, Stavoren en Medemblik werd door 
het water opgeslokt. 
Medemblik, aan de monding van de Leeck, 
werd al in het Jaar 1000 gesticht. De kerk 
op deze zegel (13) werd al in de t i jd van 
de watersnood vermeld. Staveren was in 
de t i jd van Karel de Grote al een 
belangri jke stad. Het lag bijzonder gunstig 
aan de Vliestroom. In de t i jd van de 
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iV DANMARK 

overstroming was Staveren een centrum 
van wereldlijke macht (14). Op dit zegeltje 
is daar^ran niet veel meer te zien. Tijdens 
deze overstroming werden Texel en 
Wieringen, die nog aan het vasteland vast

zaten, eilanden. 

REIDERLAND 

In 1218 was er weer een stormvloed, 
waarbij het water tot Appingedam kwam. 
Een Jaar later komen we in de oude 
geschriften de Marcellusvloed tegen, die 
vooral in Groningen en Friesland huishield 
en duizenden slachtoffers maakte. Op 
13 januari 1277 werd het rijke Reiderland, 
dat 33 dorpen telde, door een stormvloed 
overvallen. De Dollard is toen ontstaan en 
later, bij verschillende stormen, heeft hij 
zich steeds verder het veenland ingebeten. 
In het begin van de zestiende eeuw was 
de Dollard het grootst. Het zeewater kwam 
toen bijna tot aan Midwolde. In Midwolde 
stond een prachtige kerk met vier torens, 
die toen verwoest is. Deze kerk is in het 
wapen van het waterschap Oldambt 
afgebeeld en komt voor op het machine

stempel van dit waterschap (15). 
Bellingwolde wordt beschouwd als de oude 
hoofdplaats van Reiderland. In het wapen 
van deze plaats is een in romaanse stijl 
opgetrokken kloostergebouw afgebeeld: 
het voormalige klooster Palmar in 
Reiderland. De SintLuciavloed, die alle 
kustgebieden van Zeeland tot Denemarken 
teisterde, werd veroorzaakt door een 
hevige storm die op 14 december 1287 
langs deze kusten trok. Dorpen, kloosters 
en kerken werden weggevaagd. Alleen al 
in het noorden van ons land zouden meer 
dan vijftigduizend mensen verdronken zijn. 
Het veengebied tussen Terschelling en het 
Friese vasteland spoelde weg en een 
ommuurd stadje, dat op de plaats lag van 
het tegenwoordige vogeleilandje Griend, 
werd geheel verzwolgen. 
Het wonen in het land van terpen en dijken 
was in die tijd niet eenvoudig. Er zijn vier 
Marcellusvloeden bekend en in ieder geval 
vier of vijf Allerheiligenvloeden. Over

stromingen, die op de naamdag van die 
heiligen plaatshadden. Hoe kwam het toch 
dat er juist in de Middeleeuwen zoveel 
watervloeden zijn geweest? Daarvoor 
waren twee oorzaken. Ten eerste: de lage 
en nog niet erg stevige dijken en ten 
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8 Denemarken, 
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Hunebed, 9. Denemarken, Zonnewagen, 
Yvert 376 

10. IJsland, Dondergod Thor, 
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11. Egypte, Piramide van Cheops, 

luchtpost Yvert 25 
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12. Terpkerkje met zadeldaktoren, 
machinestempel gemeente Ezinge 

13. Nederland, Medemblik, 
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14. Nederland, Staveren 
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MADE EN DRIMMELEN M A D E 

i 19.IV .71 

16. Spanje, Karel V. Yvert 916 

tweede: men maakte vaak ruzie over de 
vraag wie de dijken moest onderhouden. 
Door dit eindeloze geredetwist kreeg de 
zee steeds weer nieuwe kansen. 

DAMMEN EN STEDEN 

Aan het einde van de dertiende eeuw 
kwam hierin langzaam verandering. Men 
kwam tot uitvoering van voor die tijd 
geweldig moeilijke afdammingswerken. De 
„Deltawerken" van die tijd bestonden in 
de aanleg van onder andere afsluitdammen 
in de Noordhollandse wateren die in open 
verbinding stonden met de Zuiderzee. 
Daartoe behoorde het aanleggen van een 
dam in de Amstel. Deze leidde tot het 
ontstaan van de stad Amsterdam. De dam, 
die zich bevond ongeveer op de plaats 
waar nu het Nationale Monument staat, is 
tijdens het bewind van Flohs V omstreeks 
1275 gebouwd. Andere voorbeelden van 
dergelijke dammen waarbij woonplaatsen 
ontstonden, zijn Zaandam, Monnickendam 
(in de twaalfde eeuw gebouwd door de 
monniken van het klooster Mariengaarde 
op Marken), Volendam, Durgerdam 
enzovoort. 
Ook Karel V, 1500-1558, (16) heeft zich 
met waterwerken en inpolderingen bezig
gehouden. Tijdens zijn regering is de dam 
in de Ye gebouwd (Edam). Dit stroompje 
liep vroeger van het Purmermeer naar de 
Zuiderzee. In 1552 verleende de keizer een 
octrooi voor de bedijking van het Zipe 
(Zijpe), een brede inham van de Noordzee 
bij het tegenwoordige Schoorl. 

ST. ELISABETHS VLOED 

Maar ondanks al deze waterwerken sloeg 
de ,,waterwolf" steeds weer toe. In de 
vijftiende eeuw vormde het gebied, dat nu 
Biesbos heet, een deel van de grote 
Zuidhollandse waard, waarin ook de stad 
Dordrecht gelegen was. Op 18 november 
1421 braken zeer hoge golven, die 
opgestuwd waren door een hevige 
noordwesterstorm, door de dijken. Deze 
overstromingsramp, de St. Elisabethsvloed, 
deed 72 parochies in de golven verdwijnen 
en gaf geboorte aan dat wonderlijke gebied 
van kreken en slikplaten, dat nu Biesbos 
heet. Er is niets postaals van de Biesbos 
te vinden, of het zou een machinestempel 
van de gemeente Made en Drimmelen 
moeten zijn, waarop het „Watersport
centrum de Biesbosch" te zien is (17). 
Drimmelen ligt aan de Amer in de 
nabijheid van de Biesbos. In 1570 viel de 
Allerheiligenvloed, een der ergste storm
vloeden uit de geschiedenis. Op 
1 november stak er een hevige storm uit 

^ "Watersportcenirum 
de Biesboich FR6,_t 

17. Watersportcentrum de Biesbosch, 
machtnestempel gemeente Made en Drimmelen 

NEDERLAND 
18. Nederland, Dordreclit, NVPH 844 

het westen op die 's avonds naar het 
noordwesten liep. Stormwinden, die twee 
volle etmalen over zee kwamen aanjagen, 
dreven het water met angstwekkende 
kracht naar de kust. Het zeewater werd zo 
hoog opgestuwd dat het al spoedig door 
en over de dijken spoelde en in een 
geweldige vloedgolf de lage landen van 
Noordwest Europa binnenstroomde. 

KLEINE ZONDVLOED 

Deze overstromingsramp, die de kleine 
zondvloed genoemd werd, bracht dood en 
bittere ellende van Calais tot ver voorbij 
Denemarken. In ons land hadden de 
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden veel 
van deze vloed te lijden. Volgens sommige 
berichten waren er alleen in Zeeland al 
drieduizend doden. Bij deze vloed moet 
ook het land van Saaftinge in het noord
oosten van Zeeuws Vlaanderen in het 
zoute water zijn verdwenen. In Dordrecht 
(18), Rotterdam en andere steden kolkte 
het water door de straten. Langs de kust 
liepen Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, 
Zandvoort, Wijk aan Zee en Egmond 
ernstige schade op. Het pas ingedijkte 
Zijpe werd weer door de zee overspoeld. 
Callantsoog werd daarbij geheel 
verzwolgen door het kolkende zeewater. 
Volgens een kroniek kwam de zee bij 
Huisduinen van het westen uit ,,aanbruisen 
en stortte zich, over het dorp heen rollend, 
oostwaarts weder in de Zuiderzee". Ook 
de Zuiderzeedijken begaven het. Het 
zeewater stroomde Amsterdam binnen en 
het hele gebied tussen Harderwijk en 
Kampen werd in een zee herschapen. 
Volgens een kroniekschrijver hield de zee 
het hevigst huis in de Friese landen. Het 
zeewater stond voor de poorten van 
Leeuwarden en Groningen. 
Hoe kwam het dat deze overstromingen 
in onze gewesten zulke afmetingen 
aannamen? Vijfzesde van ons land stond 
onder water. 

Alom werden de ernstige gevolgen van 
deze vloed in verband gebracht met de 
belastingdruk, die in de vorm van de 
honderdste, twintigste en tiende penning 
en de kosten voor de in ons land 
gevestigde Spaanse garnizoenen zo groot 
was, dat er geen geld overbleef voor het 
onderhoud van de dijken. 

ALVA EN PHILIPS II 

De hertog van Alva deed alle moeite om 
koning Philips II te bewegen een deel van 
de belastingen (twee miljoen pond) kwijt 
te schelden. Hij schreef zelfs op 22 januari 
1571 een uitgebreide brief naar Spanje 

GEMEEIvTE 
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21. Wapen gemeente Reimerswaai inmaciiinestempel 

V. 

20. Uruguay, Hollands V e e , 
luchtpost Yvert 285 

over de ,,miserabele calamiteit". Op 
21 februari schreef hij nogmaals over de 
kwijtschelding van de belastingen. Alles 
zonder succes. Een brief aan Aiva van 
16 april vermeldde sober: ,,De koning heeft 
kennis genomen van de brieven van 
22 januari en 21 februari. De financiën, die 
tot zijn beschikking komen uit de 
Nederlanden, schijnen hem onontbeerlijk". 
Toch werden de dijken weer hersteld. De 
nieuwe polder Zijpe werd weer omdijkt, 
maar moest voordat hij geheel drooggevallen 
was om militaire redenen weer onder water 
gezet worden. Pas in 1597 kwam de 
herdijking definitief tot stand. 
Volgens ruwe schattingen kwamen er 
twintigduizend mensen om het leven en 
verdronken er alleen al in Groningen en 
Friesland zeventigduizend ,,hoornbeesten". 
Om de bewoners van deze gewesten te 
helpen werd er vee uit Hongarije ingevoerd. 
Het beroemde Friese stamboekvee zou dus 
Hongaars bloed in zijn aderen hebben. Dit 
vee wordt nu naar vele landen uitgevoerd 
en Uruguay heeft zo'n ,,hoornbeest" op 
een postzegel afgebeeld (20). 

REIMERSWAAL 

Tijdens al die watervloeden is ook 
Reimerswaai, een belangrijke stad op 
Zuid-Beveland, in het water verdwenen. Dit 
Reimerswaai lag aan de Schelde, tegenover 
Tholen, met een veer op Bergen op Zoom. 
Op 5 november 1530 werd Reimerswaai 
getroffen door de Sint Felixvloed en 
daardoor van Zuid-Beveland afgescheiden. 
Tijdens stormen in 1532, 1551, 1561, 1563 
en de hierboven beschreven Allerheiligen-
vloed bleef er van deze stad slechts een 
ruïne over. In 1573 plunderden de 
Spanjaarden de resten van de stad. In 
1634 verdween Reimerswaai voor goed in 
de golven. 
Op 1 januari 1970 is een nieuwe gemeente 
Reimerswaai gesticht door samenvoeging 
van de gemeenten Rilland-Bath, 
Krabbendijke, Yerseke, Kruiningen en 
Waarde. Er is door PTT geen stempel 
Reimerswaai in gebruik genomen, maar de 
gemeente gebruikt een machinestempel 
met het wapen van het verzonken 
Reimerswaai (21). (wordt vervolgd) 

Literatuurlijst: 
Terpen tussen Vlie en Ems, H. Halbertsma 
Land van terpen en dijken. Jan A. Niemeijer 
Van Terp tot Gouden Delta, J. S. Lingsma 
De Allerheiligenvloed van 1570, Dr. K. de 
Vries en dr. J. P. Winsemius 
Rond het IJsselmeer, J. de Jong en 
W. Haentjens 
Het ontstaan van De Dollard, J. Bakker 
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Oogsttijd 

Een nieuw recreatiegebied is toegevoegd aan 
het reeds in Nederland bestaande aantal ter
reinen en gebieden waar men de sleur van alle
dag van zich zal kunnen afschudden. Een 140 
hectaren groot terrein in onze nieuwste polder 
komt de aandacht vragen en stelt de bezoekers 
in staat niet alleen te ervaren wat dit nieuwe 
recreatieproject alzo inhoudt, maar op weg er 
heen en/of op de terugweg wordt die bezoeker 
tevens in de gelegenheid gesteld het nodige te 
zien van hetgeen tot stand is gebracht in Ooste
lijk Flevoland. 
Opnieuw hebben de Nederlandse polderbou
wers een stuk werk afgeleverd dat er zijn mag. 
Opnieuw is een stuk grond van vele duizenden 
hectaren op het water veroverd, waar vele han
den werk vinden en waar landbouw, tuinbouw 
en veeteeltbedrijven hun zo gewaardeerde bij
dragen leveren aan de Nederlandse economie. 

ZEEBODEM 

De bezoeker van Oostelijk Flevoland zal er 
goed aan doen zich te realiseren dat hij met zijn 
auto op de bodem van de zee rijdt. Hij zal 
kunnen waarnemen hoe in deze drooglegging 
nü de landbouw zich al een waardevolle plaats 
heeft veroverd. En, aangekomen in het recrea
tieproject FLEVOÉOF zal de bezoeker ervaren 
dat de landbouwer door een prima presentatie 
toont hoe het in landbouw, tuinbouw en vee
teelt toegaat. 
Agrarisch Nederland komt op deze presentatie 
niet naar voren als een modelboerderij. In 
een samenspel tussen de natuur en de tech
niek leiden ervaren vakmensen een akkerbouw
bedrijf, een veehouderijbedrijf en een tuinbouw
bedrijf op dezelfde wijze als hun vakgenoten 
dat elders in het land doen. 
Toch is er een verschil. De bezoekers van de 
Flevohof zullen in ruime mate de gelegenheid 
krijgen de talrijke facetten van land en tuin
bouw en van veeteelt die daar aanwezig zijn en 
die alle in normaal dagelijks bedrijf zijn, mee te 
beleven. En wat kan gezelliger, belangwekken
der, leerzamer zijn dan langs akkers te dolen 
waar op een oppervlakte van circa 65 hectaren 
tarwe, suikerbieten, aardappelen en uien staan, 
die — als de tijd daar is — zullen worden ge
oogst of gerooid en opgeslagen in bedrijfs
schuren en bewaarplaatsen. En komt die be
zoeker op tijden dat die akkers op enigerlei 
wijze bewerkt moeten worden dan zal hij ver
schillende soorten landbouwmachines in be
drijf kunnen zien, want de perceelgrootte is van 
dien aard dat mechanisatie zoveel mogelijk 
wordt toegepast. 

Recreëren in Oostelijk Flevoland 
NIEUWSTE SNUFJES 

Die mechanisatie is bijvoorbeeld ook zeer goed 
te zien bij een wandeling langs de kippenleg
hokken, want daar zullen vijfduizend kippen 
laten zien dat zij tegenwoordig een levende 
eierlegmachine zijn. 
In de weiden, die een areaal van 35 hectaren 
beslaan, of in de veestallen zal men — al naar 
gelang het jaargetijde en de omstandigheden — 
een fikse veestapel kunnen zien van roodbonte 
en zwartbonte koeien en kalveren, terwijl het 
geknor van de 36 fokzeugen en haar biggen wel 
zal verraden waar deze spekleveranciers zich 
ophouden. 
Wie nieuwsgierig is hoe champignons nu eigen
lijk groeien kan door het glas heen in zes cellen 
kennis nemen van dit proces. Zonder groente
en bloementeelt onder glas is Nederland on
denkbaar. En dus kan in zesduizend vierkante 
meter warenhuizen worden waargenomen hoe 
sla, komkommers en tomaten gekweekt en ge
oogst worden, hoe snijbloemen en potplanten 
verzorgd, ja vertroeteld worden. Dat in deze 
glascultures de nieuwste en modernste tech
nische snufjes zijn toegepast behoeft wel nau
welijks betoog. 

roosteren en soortgelijke activiteiten ontplooi
en. 
En wanneer de jeugd soms al gauw genoeg 
krijgt van een dagje op het land dan zal zij op
trekken naar de speciaal voor hen gebouwde 
ontspanningsobjecten. Kinderboerderij, india
nendorp, ponyrijden zijn maar enkele van de 
voor de jeugd aanwezige faciliteiten. 
Het landbouwbedrijf is tegenwoordig een zeer 
zakelijk geleide onderneming die tezamen met 
verwante industrieën op efficiénte manier 
voedsel produceert voor de bevolking van ons 
eigen land of eventueel ook voor de wereld
markt. Daarmede kennis te maken of mogelij
kerwijs die kennismaking te hernieuwen, het 
werk van boer en tuinder echt mee te beleven, 
zal voor velen een prettig en interessant uit
stapje betekenen. 

A. SMIT 
Studiegroep Landbouw 
De Beeldfilatelist 

De Flevohof bevindt zich m Oostelijk Flevoland tegen
over Elburg. Het gehele jaar door geopend van 9 uur 
af. Entreeprijzen: Volwassenen f 3.—, kinderen 212 jaar 
f 1.50. In deze prijzen zijn alle attracties inbegrepen. 
Open van 1 mei 1971 af. 

1» 

Wuivend graan Gemechaniseerde landbouw 

Nederlandse polder
bouwer 

Op de kinderboerderij 

Terwijl de mechanisatie in het landbouwbedrijf 
steeds toeneemt is er toch nog wel een onder
deel aan te wijzen waar daarvan nauwelijks 
sprake is, waar voor het grootste deel nog 
sprake is van zelfwerkzaamheid. Wie daar 
nieuwsgierig naar is doet het best een bezoek te 
brengen aan de bijenstallen. 

DOE HET ZELF 

Kijken, drentelen, stilstaan, het is vermoeiend, 
doet de aandacht verslappen. Zelf iets doen kan 
dan een aangename afwisseling vormen. Dat 
kan, want in daarvoor ingerichte paviljoens 
kunnen de bezoekers zelf boter karnen, saté 

Bloementeelt in kassen 
i»»e»»»e»■«»»■»■ 

6c+4 

NEDERIAND 

Kinderen hoeven met 
bang te zijn voor bijen 

» » » » ^ ■ » » ■ » » » « » ■ » ■ ■ 

»«»■■'iia««e«ii««»i 
. . . Indianendorp . Zullen in het voorjaar 

de kieviten zich laten 
zien? 
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Nederlandsch Oost-lndië 1921/1932 

Batavia Mail-stempels 
door J. W. Bunge 

Postal history has been called the parent 
of philately and a study of the mails of 
yesteryear reveals many stories told 
through the pen of the inhabitants of 
those days. 

( Postgeschiedenis is de ouder van de fila
telie genoemd en bestudering van het post
vervoer van vroeger tijden brengt vele 
verhalen aan het licht die zijn opgetekend 
door de tijdgenoten van die dagen) 

Een kleine toelichting is noodzakelijk ter verklaring hoe de hier besproken 
acht afstempelingen bij elkaar gebracht zijn. 
Na het verschijnen van het boek van J. H. Beer van Dingstee in 1935 bij 
de uitgever A. C. Nix & Co te Bandoeng zijn de Nederlandsch Oost Indi
sche afstempelingen niet direct in de volle belangstelling gekomen in Ne
derland omdat te weinig materiaal aan de markt was. In Nederland zijn 
dan ook slechts tien exemplaren van dit goede boek verkocht. 

VERWAARLOOSD 

De belangstelling ging hoofdzakelijk uit naar de VOC-afstempelingen. 
Kort daarop kwamen de nummerstempels aan de beurt. Andere stempel-
soorten, zoals de kleinrond-, de vierkante-, de grootrond-, de korte- en 
tenslotte de lange-balkstempels werden niet als verzamelwaardig beschouwd. 
Ook de afstempelingen van hulpkantoren en bestelhuizen verwaarloosde 
men. De in Nederland gebruikte langstempels werden wel uitgezocht en 
beschreven; de Indische tot op heden nog niet. 
Stempelverzamelaars werden (eerlijk gezegd) nog niet voor vol aangezien. 
P. C. Korteweg bracht ze te samen in de Kring Laren; zijn vereniging 
C.s.K. (Contact schept Kracht) bracht ze in circulatie. 

PIONIERS 

Toch waren er naast Korteweg andere pioniers. Twee van hen wil ik noe
men: J. P. Traanberg voor de West-Indische en W. K. Rutgers voor de 
Oost-Indische stempels. Traanberg bewaarde alles. Zijn huis was een pak
huis, waaruit velen plukten wat hij kon afstaan. 
W. K. Rutgers was officier van administratie in Nederlandsch Oost-lndië 
en een echte sociëteitsman. Zondagsmorgen huurde hij in Batavia een rij
tuigje en reed er al zijn relaties mede af voor postzegels en oude gebruikte 
couverten, waarvan hij een groot gedeelte heeft overgebracht naar ons land. 
Over en weer hebben beide verzamelaars belangstelling gehad voor eikaars 
terrein mede omdat Rutgers familie in West-Indië heeft gehad. De bron 
van Traanberg was de KNSM. 
Ik schrijf hierover zo uitvoerig omdat poststukken geadresseerd aan 
Traanberg en Rutgers in iedere verzameling voorkomen. 
Rutgers was mijn eerste leermeester, naast Korteweg. Hij bracht mij op de 
hoogte van de stempelvormen en de soorten. Zijn royale houding heeft mij 
heel wat bij elkaar kunnen laten brengen. 
In mijn jeugdjaren zijn nog meer verzamelaars uit Nederlandsch Oost-
lndië teruggekomen. Een ervan was zeer welkom als een groot kenner van 
Nederlandsch Oost-lndië. Hij had belangstelling voor mijn collectie en liet 
zich ontvallen dat hij nog een kist met vijftig kilogram (toen nog) modern 
materiaal op zolder had. 's Middags bracht ik hem thuis en ging terug naar 
Nijmegen met vijftig kg poststukken en vijftig gulden minder op zak. 
Mijn ouders keken bedenkelijk want zo'n rommel hadden zij nog nooit 
gezien. Drie maanden later toonde ik tijdens bezoek een aantal albums met 
leuke Indische afstempelingen waarop een van de aanwezigen de vraag 
stelde hoe ik eraan kwam. Mijn antwoord was kort: ,,uit jouw kist", tot 
zijn grote verbazing. 
Hiermede werd de grondslag gelegd voor mijn Indië-collectie. Tussen 1927 
en 1940 dachten wij nog niet in guldens, doch in stuivers en dubbeltjes. 

INTENSIEF GEBRUIK 

Bij het sorteren en opzetten van de lange-balkstempels kwamen de stem
pels van de grotere postkantoren veelvuldig voor. De stempels werden 
gesneden in een niet al te hard metaal. De gebruiksduur was slechts enkele 
jaren. 
Proefstempels van grote postkantoren werden algemeen aanvaard en 
dienden als model voor de stempels van hulpkantoren. Deze laatste stem
pels werden minder gebruikt en gingen daardoor langer mee. Batavia 
kreeg bijna ieder jaar nieuwe stempels. Ook werden meer stempels van één 
model gemaakt met kleine deviaties. Dit bracht met zich dat een groot 
aantal stempels van verschillende vorm naast elkaar gebruikt werd. 
De poststempels werden intensief gebruikt omdat zij niet enkel als ver-
trekstempel dienst deden doch ook als passe- en aankomststempel. 
Op een couvert uit die tijd vindt men een aantal stempelafdrukken, waar

onder vaak heel interessante. Brieven gepost op een hulpkantoor kregen 
als vertrekstempel een langstempel. Het nabij gelegen postkantoor ver
nietigde de postzegel of waarde-indruk. 
Een poststuk uit zee te Weltevreden aangebracht werd aldaar bij aankomst 
afgestempeld en doorgezonden naar Batavia. 

WELTEVREDEN 

In het jaar 1921 is men begonnen, bij aankomst van de mail, de voor Bata
via bestemde correspondentie te doen behandelen door personeel van dat 
kantoor op het kantoor Weltevreden, waarbij gebruikt werd een stempel 
met in de plaats van de uuraanduiding het woord ,,mail", teneinde ver
keerde opvatting omtrent het uur van bestelling door het publiek te 
Batavia te voorkomen. 
Hierdoor is de afstempeling: 

Batavia 
datum MAIL 

ontstaan. In de lange balk de datum (bijvoorbeeld 6.3.21.) en daar achter 
MAIL. Aan de scherpe afdruk kan men zien dat het een nieuw aangemaakt 
stempel moet zijn geweest. 
De heer J. Giphart maakte mij attent op een passage in het manuscript van 
Forbes Wels, waaruit duidelijk blijkt dat het stempel Batavia-Mail te 
Weltevreden in gebruik is geweest en niet te Batavia. 

^^nfffef 
16.3.21. MAIL 

3.8.23.MAIL1 

>i< M M 
>r< >i< 

i 14.11.24.5-6 C:!! 

Stempel 1 
Bovenbeschreven stempel wil ik 
model 1 noemen. Ook als balkstem-
pel is het uniek omdat de datum-
balk niet doorloopt en afgerond is. 
Dit in tegenstelling met de stempels 
uit de volgende jaren. 
Door het veelvuldig gebruik zijn af
drukken van deze stempel na 1921 
gemakkelijk te herkennen door een 
deuk aan de rand boven BAT van 
Batavia. 

1921-1923 

Stempel 2 
Afdrukken van dit model heb ik het 
eerst gevonden uit het jaar 1922. De 
belettering van het stempelmodel 1 
is anders. Letterhoogte stempel 1 is 
3 mm, die van 2 is 4 mm. Voor mijn 
gevoel zijn dit proefstempels, daar 
de datumbalk van de normale stem
pels steeds doorloopt. 

1922-1924 

Stempel 3 
In de datumbalk is een uuraandui
ding opgenomen. Het woord MAIL 
is overgebracht naar het beneden-
segment van de stempel. De buiten
rand heeft onderbrekingen (biffage-
stempel); de lijn loopt niet door. 

1924-1927 
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B ATA V I A 
1922 

Stempel 4 
De cijfers in de balk zijn veel klei
ner Er IS nog een verschil, dat men 
enkel kan zien bij afdrukken van 
een regelmatig gereinigd stempel 
De rand is niet doch 
= = = = = Het IS een normaal 
Indisch stempel, gemaakt speciaal 
om de mailbrieven van een aan
komststempel te voorzien 

19241929 

Stempel 5 
Dit type wijkt weinig af van model 4 
De letters zijn zwaarder en vooral 
breder 

19301931 

Stempel 6 
Dit is ook een normaal Indisch 
stempeltype met een doorlopende 
rand (geen biffage) De cijfers zijn 
tamelijk groot en de uuraanduiding 
is 24 uurs geworden 

1932 

Stempel 7 
Dit Stempelmodel is gelijk aan 6 
doch het heeft kleine cijfers 

1933 

Opmerking 
Deze BataviaMail stempels komen 
uitsluitend voor als aankomststem
pels Ik heb ze als vertrekstempels 
nooit toegepast gezien 

Stempel 8 
Deze afstempeling heb ik gevonden 
op een brief uit China met passe
stempel Weltevreden 21 2 22 78N 
en een aankomststempel Batavia 
22 2 22 89V De langstempel BA
TAVIA beschouw ik als een aan
duiding dat de brief van overzee 
werd aangevoerd met een schip, 
doch ik heb hiervoor, wegens gebrek 
aan vergelijkend materiaal, geen 
enkel bewijs 

MOEILIJK TE VINDEN 

Ik behoef u niet erop opmerkzaam te maken dat de afstempelmgen nu na 
gemiddeld 45 jaar moeilijk te vinden zullen zijn Geen enkel poststuk uit 
Nederlandsch Indie is hetzelfde, uitsluitend die welke aan dezelfde ge
adresseerde op een gelijk uur van vertrek gepost zijn Daarom kunnen mij 
persoonlijk de eerstedagenveloppen en dergelijke als verzamelobject wei
nig bekoren 
Aan collegaverzamelaars wil ik vragen hun collecties voor mij na te zien 

I Vijftig Jaar ge/eden | 
J (Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, eerste jaargang, B 
g nummer 1, 16 Januari 1922) g 

i NED INDIÉ I 
s — De heer J W Buter, Amsterdam, zendt ons ter inzage drie zegels H 
p der tegenwoordige uitgifte, 10, I21/2 en 30 cent, welke min of meer 1 
ï gehavend lijken Dit is echter geenszins zoo, doch de kleurstof van het 1 
g papier is gedeeltelijk verdwenen Wij zagen deze verschijning reeds B 
ï eenige tijd geleden, onder andere op de 20 cent der zelfde uitgifte ■ 
m De heer H F W Becking, den Haag, schreef ons hieromtrent, dat = 
g WIJ hier wel te doen zullen hebben met,,losse" kleuren — met ,,op g 
m losbare" kleuren, zooals meestal gezegd wordt —, welke ook ge g 
g bruikt worden voor de lagere waarden van Suriname en Cura?ao i 
g Dat WIJ hierbij werkelijk met te doen hebben met oplosbare, doch g 
g met minder goed aan den ondergrond hechtenden kleurstof, blijkt g 
g duidelijk daar uit, dat de kleurlijnen bij enkele zegels op een anderen g 
g plaats (dus verplaatst) gevonden worden, dan zij volgens de teekening g 
g moesten aanwezig zijn g 

1 ADVERTENTIES | 
g — C Rootheb & Co , Den Haag, biedt aan Ned Indie, foutdruk g 
g Bezit Buiten, geheel compleet, zestien stuks, ƒ 100,— g 
g — H C Correlje, Utrecht Nederland 1852, 5 et ƒ2 ,—, 10 et ƒ0,80, ■ 
g 15 et ƒ 8 , 1864, 5 et ƒ0,80, 10 et ƒ0,30, 15 et ƒ7,50 — 1867, ■ 
= 15 et ƒ 2 , — , 20 et ƒ 1,—, 25 et ƒ 3 , — 50 et ƒ 5,— Enzovoort g 
g Jubileum 1913, 1 gld ƒ0,50, 2 50 gld f 0,95 5 gid / 2,—, lOgld ■ 
g ƒ 12,50 m 
g J J A Engelkamp biedt aan de 10 gulden Jubilee a ƒ 9,50, m onbe- g 
g rispelijke exemplaren en licht gestempeld, ook blokken en strips voor g 
g dezelfde prijsberekening s 

M (Eerste Jaargang, nummer 2, 16 Februari 1922) g 

1 IERLAND i 
M — Een nieuw albumblad, dat binnen korten tijd onze aandacht zal g 
g vragen Een der artikelen van het verdrag met Engeland vermeldt g 
g onder anderen dat Ierland dezelfde rechten zal bezitten m de ver- g 
g eeniging van naties, die te samen het Britsche Wereldrijk vormen, als g 
g Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Zuid-Afrikaansehe Unie g 
g Het zal een volksvertegenwoordiging hebben, die de bevoegdheid g 
g heeft tot het uitvaardigen van wetten in het belang van de goede orde M 
g en het richtige bestuur van Ierland, enzovoorts g 

g Statistiek der nieuwe uitgiften in 1920 en 1921 S 
B Uitgegeven (gecatalogiseerd) werden g 
g 1920 
g Europa 1824 
1 Azie 343 
g Afrika 103 
g Amerika 258 
g Australië 68 
m Totaal 2596 

i NEDERLAND 
g Postzegels, Nederland Verschenen is no 2 van de verwachte cijfer- [ 
g waarden in de nieuwe kleur en wel 121/2 cent rood, getand 121/2 kam ; 
g in vellen van 200 zegels 

1921 
910 
198 
509 
207 
28 

1852 

Verschil 
—914 
—145 
+406 
— 51 
— 40 
—742 

l Uitslag Rijks-zegelveiling van 22 November J921 
Jubileumzegels 1813-1913 200 st ƒ10,— 

1000 st ƒ 5,— 
1000 st ƒ 2,50 
1000 st ƒ 1,— 
300 st ƒ 0,50 

1510,-
1331,-
520,-
249,-
105, 

en mij zo mogelijk aanvullingen en ook gebruiksjaren op te geven (de 
aangegeven gebruiksduur van de stempels is volgens mijn verzameling) 
In het voormalige Nederlandsch Oost-Indie was Weltevreden een van de 
belangrijkste havens met als eindbestemming voor de stukken Batavia en 
verder gelegen plaatsen Bestaan er Mailafstempelmgen van Semarang en 
Soerabaja'' 
Na 1933 heb ik geen Mailstempels gezien Er kwam toen uiteraard meer 
post per vliegtuig via de luchthavens binnen Hiervoor werden nieuwe 
poststempels aangemaakt 

Nijmegen, januari 1971 
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SCHBBPSdOURNnni . 
door R. H. Misset 

1 

C RMSQueenEIizabsWe 

f] 

HET VROEGSTE BEGIN 

In onze moderne wereld bevaren slanke witte cruise
schepen de oceanen. Tankers van 100.000 ton, die 
enkele jaren geleden nog als mammoettankers werden 
beschouwd, zijn nu lilliputters vergeleken bij de reuzen 
van tegenwoordig. 
Ten onrechte soms aanvaarden wij deze uitingen van 
de moderne techniek als de normaalste zaak van de 
wereld. Wij realiseren ons maar nauwelijks dat de 
scheepvaart een lange en vooral moeilijke ontwikke
ling heeft moeten doormaken om deze perfectie te 
kunnen bereiken. 
Het is ook niet zo gemakkelijk zich voor te stellen dat 
de scheepvaart is begonnen bij het vlot en de uitge
holde boomstam. 
In deze aflevering van het scheepsjournaal zullen wij 
een aantal van deze primitieve voorlopers eens wat 
nader gaan bekijken. 
Maar eerst het volgende probleem. 

PROBLEEM 

Nog altijd is er strijd over de oorsprong van het schip. 
De ene groep noemt het houtvlot de eerste vorm van 
scheepvaart, terwijl de andere groep juist de uitgeholde 
boomstam als eerste vaartuig beschouwt. 
Laten we door middel van een weliswaar simplistische 
reconstructie eens nagaan wie er gelijk zou kunnen 
hebben. Een ondernemend oermens woont al jaren 
aan een rivier. Hoewel hij tevreden is met zijn woon
plaats zou hij toch wel eens die rivier willen opgaan om 
te kijken wat voor interessante zaken daar verderop 
liggen. 
Maar hoe? 
Na veel piekeren komt hij op het idee een flinke boom 
uit het oerwoud te gebruiken. Hij werkt de stam iets bij 
waarna hij, voorzichtig zittend op de boom met een 
tak als primitieve peddel, de rivier afvaart. 
Na een aantal tochtjes lijkt het hem beter een aantal 
stammen aan elkaar te binden met behulp van lianen. 
Het houtvlot is geboren. 
Men zou kunnen zeggen: het houtvlot was het eerste 
transportmiddel te water. 
Dit klopt echter niet, want tegelijkertijd zou aan de 
andere kant van het oerwoud een ander oermens de
zelfde ontdekking hebben kunnen doen van het drijf-
vermogen van een boom. Hij bond de stammen echter 
niet aan elkaar maar holde één stam uit, zodat hij 
comfortabel kon varen. 
Uit bovenstaand verhaaltje kunnen wij de conclusie 
trekken dat het eenvoudig niet meer na te gaan is 
welke de oorsprong van het schip is geweest. 
Wij kunnen het alleen maar gissen, zodat verder strij
den zinloos is. 

Voor de schepenverzamelaars heeft de dageraad van 
onze geschiedenis echter wel een aantal interessante 
motieven voor onze collectie opgeleverd. 

HOUTVLOTTEN 

Postzegels die de afbeelding van een vlot vertonen 
komen niet al te talrijk in onze verzameling voor. 

Toch zijn er een aantal die voor een bespreking in het 
scheepsjournaal in aanmerking komen. 
Een fraaie afbeelding van een geweldig groot houtvlot 
vertoont een zegel van Suriname uit 1953 (afbeelding 1). 
Het vlot ziet er niet uit dat het wordt gebruikt als per
manent vaartuig; het is meer een aantal stammen dat 
gevlot wordt. 
Een zelfde soort vlot zien wij op een zegel van Equato
riaal Afrika (afbeelding 2). 
Dergelijke vlotten moeten wel lange tochten maken. 
Dit blijkt uit het hutje dat de inboorlingen op het vlot 
hebben gebouwd om zich te beschermen tegen de felle 
zon. 
Beide afbeeldingen laten goed zien dat wij hier nog 
niet kunnen spreken van een schip. Het zijn slechts 
drijvende voorwerpen, maar toch zijn ze belangwek
kend genoeg om een plaatsje te vinden in onze collectie. 

MEDUSA 

Een vlot dat altijd een beruchte naam zal houden is het 
vlot van de „Medusa". 
Op 2 juli 1816 verging het Franse fregat de ,,Medusa". 
Er bevonden zich vierhonderd personen aan boord. 
Het bleek echter dat de reddingboten slechts plaats 
boden aan 250 mensen. Voor de overige schipbreuke
lingen werd een enorm vlot gebouwd. Men vond het 
overdreven om proviand mee te nemen, want het land 
was in zicht en het vlot zou door reddingboten worden 
getrokken. 
De touwen braken echter en het contact met de boten 
raakte verloren. Het vlot dreef zeventien dagen hulpe
loos op de oceaan rond. De ontberingen waren ver
schrikkelijk en toen het vlot eindelijk door het schip 
,,Argus" werd gevonden konden slechts vijftien men
selijke wrakken worden gered. 
Mauretanië heeft het vlot op een luchtpostzegel afge
beeld (Yvert luchtpost 61). 

PRIMITIEVE VAARTUIGEN 

Een aantal vaartuigen heeft qua vorm en gebruikt 
materiaal zijn eigen karakter behouden. Het merk
waardige van deze scheepjes is dan ook dat zij nog 
steeds op diverse plaatsen in de wereld in gebruik zijn. 
Tot hen behoren de ambatche, het balsavaartuig, de 
umiak en de kayak. 

I AFW9W «««»TOÏBM'K ( 
i>OSr£ ASSIENNS 

Reuzehoutvlot, 
Suriname 
- 19B4 - Yvert 
303 

2. Reuzehoutvlot, Equatoriaal Afrika - 1955 
- Yvert luchtpost 58 

3. Ambatche. Soedan - 1951 
Yvert 104 
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4. Balsavaartuig, Bolivia 
1916  Yvert 106 

5. Kayal<, Groenland : 1945 
Yvert 17 

Il ■ ■!> ■ ■ ■ ■ * * * * *  * ■ * ' * ■ ^ 

6. Roviana oorlogskano. Sale
mons eilanden  1939 
Yvert 62 

7. Malaita kano, Salomons 
eilanden  1956  Yvert 85 

8. Ysabel kano, Salomons 
eilanden  1956  Yvert 80 

AMBATCHE (afbeelding 3) 

De ambatche is een vaartuig dat wordt gemaakt van 
takken van de ambatcheboom. Op de Witte Nijl en het 
Tsaadmeer worden deze zeer primitieve vaartuigen 
nog steeds door de inboorlingen gebruikt. 

BALSAVAARTUIG (afbeelding 4) 

Een ander vaartuigje dat ook uit takken van een boom 
bestaat, de balsaboom, is het Zuidamerikaanse balsa
vaartuig. Dit bootje voert zelfs al een klein zeil. Men 
neemt aan dat de balsabootjes reeds duizenden jaren 
in gebruik zijn. Op het Titicacameer in Zuidamerika 
kan men ze nog steeds zien varen. 

UMKK 

De umiak is eveneens een zeer oud vaartuig dat he
den ten dage nog in de Scandinavische landen en voor
al op Groenland wordt gevonden. 
Het bootje wordt gemaakt uit ribben van hout, 
die men overtrekt met rendierhuiden. De zegel van 
Zweden uit 1954 (Yvert 389) is een rotstekening die 
werd ontdekt te Tanum in Zweden. 

KA YAK (afbeelding 5) 

Het bekende vaartuig van de eskimo's, de kayak, is 
waarschijnlijk even oud als de umiak. De romp van de 
kayak wordt ook overtrokken met dierenhuiden in dit 
geval zijn het zeehondenvellen. Op één punt wijkt zij 
echter sterk van de umaik af. De kayak heeft in het 
midden van de boot een opening, die door de eskimo 
wordt gebruikt om in en uit te stappen en waarin hij 
stevig zit tijdens de visjacht. 

UITGEHOLDE BOOMSTAMMEN 

De afbeeldingen van uitgeholde boomstammen vor
men een omvangrijk hoofdstuk van onze collectie. 
Niet alle zijn interessant genoeg voor het scheeps
journaal, maar toch verdienen een aantal kano's het 
om er in opgenomen te worden. 
Een kleurrijke en boeiende groep kano's vormen de 
prauwen van de Britse Salomonseilanden, die vooral 
opvallen door hun vorm en versieringen. 

De ROVIANA oorlogskano (afbeelding 6) is een 

prachtig voorbeeld van primitief vakmanschap. Deze 
lange en sierlijke kano heeft een hoge boeg die ver
sierd is met honderden glinsterende schelpen. De boot 
heeft noch een kiel noch zogenoemde ,,outriggers". 
Deze oorlogskano bood plaats aan twintig tot hon
derd krijgers. 

De MALAITA kano (afbeelding 7) is een grote kano, 
die eveneens uit de Salomons stamt. De kano wordt 
gebouwd van planken die met rietstengels worden 
vastgesjord en daarna worden dichtgestopt met ,,stop
verf" van de kitaboom. 
Tot slot van dit Salomons hoofdstuk rest mij alleen 
nog de YSABAL kano (afbeelding 8) te vermelden. 
Deze oorlogskano vertoont veel gelijkenis met de eer
der genoemde Rovianakano. 
Deze kano's zijn niet meer in gebruik. Zij worden 
zorgvuldig door de bevolking van de Salomons be
waard in een botenhuis dat als museum is ingericht. 

De PAOPAO (afbeelding 9) is een kano met outrigger 
die in WestSamoa voorkomt. De boot heeft een sier
lijk bewerkte boeg. De paopao doet vooral dienst als 
vissersprauw voor de inboorlingen. 

Op de Gilbert & Elliceeilanden komt men de NANO
MEA kano (afbeelding 10) als karakteristiek vissers
vaartuig tegen. 
Ook deze kano is voor de stabilisatie uitgerust met 
outriggers. De sigaarvorm behoedt de boot voor be
schadiging van de romp bij landing op ruw strand. 

De NAURUAN kano of „E Kuo" (afbeelding 11) is 
een vrij grote kano die vooral wordt gebruikt voor de 
visserij en het transport van goederen. Deze boot kan 
acht personen vervoeren. 

Een bijzonder karakteristieke kano is de TAHITI 
TIPAIURA (afbeelding 12). 
Met deze dubbelkano's staken de Tahitianen tijdens de 
grote volksverhuizingen de oceaan over om zich te ves
tigen in hun nieuwe land. 
Elke kano werd geheel gebouwd met stenen werktui
gen; een grote prestatie! 
De hoge totem, die aan een mast doet denken, was 
geheel bedekt met houtsnijwerk. Grote beelden moes
ten de boten van een goede vaart verzekeren. 
De kano's hadden een lengte van twintig meter. 

9. De Paopao, West Samoa  1 9 5 2 
 Yvert 154 

10. Nanomea kano, Gilbert 8i 
Ellice eilanden  1939 
Yvert 44 

1 1 . Nauruan kano of ,,E 
Kuo" , Nauru  1954 
Yvert 40 

12. Tahit i Tipaiura, Oceania  1942 
Yvert 162 
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13. Maor i kano „Te A r a w a " , 
Nieuw Zeeland  1906  Yvert 
126 

14. Tigris Guffa . Iral(  1923 
Yvert 50 15. Laliatoi, Papua  1910 

Yvert 43 

Een zeer beroemde kanosoort is de Maori dubbelkano 
„TE ARAWA" (afbeelding 13). Met deze kano's be
reikten de eerste Maori's onder hun grote leider Tama
teKapua de kust van NieuwZeeland. 
Evenals de Tipairua van Tahiti was ook de Te Arawa 
versierd met houtsnijwerk dat jaren van moeizame 
arbeid moet hebben gekost. De boot had geen totem
mast omdat dit onnodige gewicht de stabiliteit van de 
kano ongunstig beïnvloedde. 

Tenslotte rest ons nog één interessante vertegenwoor
diger van de kano's de TIGRIS GUFFA (afbeelding 
14). 
De guffa is een zeer oud vaartuig, dat wij reeds in 
Assyrië tegenkomen, zoals rotstekeningen ons laten 
zien. 
De ,,moderne" guffa doet nog altijd dienst als trans
portmiddel op de wateren rond Bagdad. 
Het vaartuigje bestaat uit vlechtwerk, vastgebonden 
met inlands touw gemaakt van palmvezels. De buiten
kant van de guffa wordt ingesmeerd met inlandse bitu
men. Twee man zorgen dat het bootje door middel van 
peddels vooruit komt. 
De guffa op de afbeelding van de zegel is een vrij 
grote want er kunnen zelfs paarden in vervoerd wor
den. 
Dit overzicht van de uitgeholde boomstammen is na
tuurlijk niet compleet. Het scheepsjournaal bevat 
alleen de meest boeiende van hen. 

PRIMITIEVE ZEILVAARTUIGEN 

Tot nog toe hebben we alleen scheepstypen bekeken 
die door menselijke kracht moeten worden voortbewo
gen. De uitvinding van het zeil was voor de mensheid 
een belangrijke ontdekking omdat het toen mogelijk 
werd zich zonder al te grote lichamelijke inspanning 
voort te bewegen over het water. Primitieve zeilvaar
tuigen komen ook weer veel op postzegels voor en ook 
hier geldt: Het scheepsjournaal kan ze niet allemaal 
beschrijven. 

Eén van de meest karakteristieke is wel de LAKATOI 
van Papua (afbeelding 15). De lakatoi bestaat uit drie 
of vier kano's die aan elkaar worden gekoppeld met 
behulp van balken. Daarover legt men dan een plat

form van bamboe. Het meest opvallende van de 
lakatoi zijn haar zeilen die de vorm hebben van een 
klauw. 
Deze klauwvormige zeilen golden trouwens honder
den jaren lang als normaal in het gebied van de Stille 
Zuidzee. 

Een zeilkano uit hetzelfde gebied is de MASAWA 
(afbeelding 16) die wordt gebruikt door de bevolking 
van de Trobriandeilanden. Het is een kleurige kano 
die fraai versierd is met houtsnijwerk. In vroeger tijden 
bevoeren de leden van het zogenoemde ,,Ukula Cir
cuit", een soort inlandse Euromarkt met deze boten. 

Uit Fidjzi stamt de CAMAKAU (afbeelding 17). Een 
smalle kano met één outrigger. Het zeiltje kon slechts 
dienst doen als er voor de wind gevaren werd. 

De NGWALA (afbeelding 18) is een zeilkano uit 
Zanzibar met aan beide zijden een outrigger. De kano 
wordt voornamelijk gebruikt voor de visserij. Hoewel 
de boot erg smal is geven ae beide outriggers het 
scheepje een goede stabiliteit en zorgt het zeiltje voor 
een flinke snelheid. 

In onze tijd bevaren nog steeds duizenden GYASSA's 
(afbeelding 19) de Nijl. 
De gyassa is getuigd met een latijnzeil, terwijl de ver
hoogde boeg teruggaat tot de scheepsbouw van de ou
de Egyptenaren. 

Als laatste in de rij van zeilkano's vaart de CATBOOT 
(afbeelding 20) voorbij. 
Deze scheepjes zijn karakteristiek vcor de Cayman 
Islands. De spanten van de catboot zijn op natuurlijke 
wijze onder invloed van de passaatwinden gevormd. 

Wanneer wij tot slot van dit verhaal nog eens terug
blikken op de eerste alinea's van deze aflevering, waar
in ik heb gewezen op de moeizame ontwikkeling van 
het schip, dan blijken deze woorden niet overdreven te 
zijn geweest als we de afbeeldingen van de zeer primi
tieve voorlopers van onze tegenwoordige schepen eens 
nader bekijken. 

(wordt venolgd) 

16. IVIasawa, Papua  1970 
Yvert 171 

|W i p f 9m 
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17. Camalcau, Fidzji eilanden 
 1938  Yvert 108 

18. Ngwala, Zanzibar 
1913  Yvert 124 

19. Gyassa, Egypte 
 1914  Yvert 
44 

20. Catboot, Cayman eilanden 
1950  Yvert 126 

Geli jkt i jd ig koersveranderen 

In het Maandblad van februari 1967 wordt op bladzijde 58 aandacht ge
vraagd voor de betekenis van de seinvlaggen die zijn afgebeeld op de 
waarde 5 cent van de serie postzegels die in 1944 door de Nederlandse 
regering werden uitgegeven. 
De mening werd geuit dat het sein zou betekenen ,,Very Many Thanks", 
Het hoofd van het Bureau Maritieme Historie van het Ministerie van 
Defensie, Commandeur b,d, J. T, van Duim M,W.O., deelt mede dat de 
origirïele foto waarnaar de ontwerper, professor J. B. Romijn, de postzegel 
met de aflseelding van Hr. Ms. De Ruyter ontwierp, is teruggevonden. 
Op deze foto, die van omstreeds 1939 dateert, waaien de vlaggen naar 
bakboord. Toentertijd was in gebruik het Seinboek K.M. 1933. Volgens 
lettercode tabel 1 D is de betekenis: S 62 of ,, gelijktijdig koersveranderen 
62" stuurboord". dH 
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Guernica, op Tsjechoslowaakse zegel uit 1966 

Het feit dat het Louvre te Parijs tegen zijn principes in een tentoonstelling 
heeft ingericht ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van een 
expressionistische schilder is wel een reden ook in de filatelistische pers 
deze grote schilder te herdenken, temeer daar op tal van zegels afbeeldin
gen van zijn schilderijen te zien zijn. 
Dit veelzijdig genie, niet alleen schilder doch ook beeldhouwer, graficus 
en pottenbakker, werd geboren te Malaga op 25 oktober 1881. Sinds 
1938 is hij zijn geboorteland ontvlucht, daar hij zich niet kon verenigen 
met het Francoregiem en hij zich sinds jaren een overtuigd communist 
toont. 
Hij woont in Zuid-Frankrijk, te Vallauris, waar op zijn verjaardag de be
volking een groots volksfeest organiseerde. Hij kwam niet op het feest doch 
bleef werken in zijn kasteeltje in het nabije Mougies. Ook de tentoonstel
ling te Parijs moest zijn tegenwoordigheid missen. Rusland sympathiseert 
erg met deze schilder, getuigen hiervan waren de 25 werken uit het Ermi
tagemuseum te Leningrad, die naar Parijs werden gezonden. 
Picasso's kunst is gekenmerkt door een onuitputtelijk zich steeds ver
nieuwend streven om de innerlijke structuur der dingen te openbaren en de 
eigen tijd te doorgronden. 
In zijn werk zijn bepaalde perioden aan te wijzen. Aanvankelijk realistisch, 
daarna een trieste sentimentele blauwe periode, vervolgens een opgewekter 
roze periode (schilderijen van harlekijnen). Onder invloed van Cézanne en 
de primitieve negerplastiek gaf hij de essentiële elementen van het lichaam 
weer in een zwaar donker coloriet. Hoofdwerk uit deze negerperiode is 

CUBA CORREOS 31 = 

SAtONDEMAiO HABANA!967 

? jam '^HS.^ 

'̂ c:̂ ' 

Man met de pijp. op Cubaanse ze
gel uit 1967 

Les demoiselles d'Avignon, op Se
negalese zegel uit 1967 

Eerstedagenvelop van de Verenigde IMaties met als vignet Picasso's portret 
van Alexander Rutsch en de VIM-zegel met waarde in Zwitserse francs van 
Picasso's dochter Maja op driejarige leeftijd 

,,Les demoiselles d'Avignon" in 1907. Dit werk is afgebeeld op Senegal 
luchtpost 1967 100 francs. Het bevindt zich in het museum voor Moderne 
Kunst te New York. In 1909 begon de kubistische periode en na 1914 
waren het surrealistische onderwerpen die uit zijn vingers gleden. 
Getroffen door het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog in 1936 schil
derde hij in een voor zijn Spaanse geest meest karakteristieke stijl een serie 
aanklachten tegen de afschuwelijke menselijke hartstochten die in een oorlog 
losbarsten. Het meesterwerk uit deze periode is de ,,Guernica" uit 1936, 
afgebeeld op Tsjechoslowakije 1966 60 heller, dat te zien is in het Museum 
voor moderne kunst te New York. De voorstelling is opgebouwd rond 
twee vrouwefiguren, rechts Marie Therese Walter, een zijner modellen 
sinds 1932 (moeder van Maja Picasso) en een treurende vrouw links, een 
afbeelding van zijn model de Joegoslavische fotografe Dora Maar. Voor
gesteld is de gruwel van de oorlog. 
Gedurende de tweede wereldoorlog maakte hij een groot aantal werken in 
alle takken der kunst, indrukwekkend van expressie en overheerst door zijn 
lyrisch temperament. 
Behalve de reeds genoemde werken zijn op postzegels afgebeeld: 
,,Man met de pijp" uit de Salon de Mayo: Cuba 1967 3 centavo ,,Acrobaat 
op bal" uit het Pouschkinmuseum te Moskou: Burundi 1967 18 francs, 
Rusland 1971 20 kopeken. Mali gaf in 1967 een serie luchtpostzegels uit in 
drie waarden 50 francs ,,Vogelkooi" (collectie Picasso), 100 francs,.Paul 
als harlekijn" (privé collectie Picasso) daterend uit 1924 en 250 francs 
,,Fluitend paar" daterend uit 1923 (collectie Picasso). 
,,Maja" op driejarige leeftijd, ook uit zijn privé collectie, werd afgebeeld 
op Nations Unies 1971 8 en 21 cents. 
En tenslotte,,Vredesduif" op Tsjechoslowakije 1951 2 en 3 kronen. Polen 
1951 40 en 45 groszy, China 1951 400, 800, 1000 $ en 1952 400 en 800 $. 

J. W. SMITS 
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NEDERLAND 

In het begin van deze eeuw hebben de Engelsen A. J. Warren, H. Wade en 
R. W. Wilkinson, in verband met de bijwerkingen die op de zegels van de 
eerste emissie van Nederland voorkomen, een onderzoek ingesteld naar de 
samenhang der zegels. 
De heer Warren publiceerde reeds in 1909 in het N.T.P. bladzijde 147 dat 
er drie platen van de 5-centwaarde, drie platen van de 1 O-centwaarde en 
één plaat van de 15-centwaarde bestonden. Kapitein G. J. Haas verstrekte 
op 30 oktober 1910 in hetzelfde tijdschrift bladzijde 161 zijn gegevens over 
een onderzoek van de Jaarverslagen van het Muntcollege waaruit was ge
bleken dat er vijf platen van de 5-cent-, acht van de 1 O-cent- en één plaat van 
de 15-centwaarde waren gemaakt. In december 1910 bedankt Warren, 
wederom in hetzelfde tijdschrift, kapitein Haas voor zijn inlichtingen. 
Sindsdien hebben de Engelsen ontdekt dat voor het maken van deze emis
sie zes platen van de 5-cent-. tien van de 1 O-cent- en één plaat van de 15-cent
waarde MOETEN zijn gebruikt. Voor het bewijzen van hun ontdekking 
reconstrueerden zij door middel van paren, strippen en blokken alle platen 
vrijwel volledig. 
Het verschil tussen de door kapitein Haas vermelde aantallen drukplaten 
en het door de Engelsen gevonden aantal drukplaten wordt onder meer 
veroorzaakt doordat sommige van deze platen na gebruik, door afscha
ving, geschikt gemaakt waren voor de fabricage van een nieuwe drukplaat. 
De heer J. Stuyck del Bruyère te Antwerpen ontdekte dat er zegels 
van 10 cent waren met duidelijke afstempelingen van 1852 die niet herken
baar waren als plaat I. Hij toonde ze in juni/juli 1933 op de WIPA te 
Wenen. De zegels waren zo zeldzaam dat een reconstructie van de 
plaat niet mogelijk was. Deze zegels worden toegeschreven aan een mo
gelijke plaat IA. De heer P. W. Waller kon later door een onderzoek in 
de archieven aantonen dat de bevindingen van de Engelsen juist waren 
maar slaagde er niet in een spoor van deze plaat IA te vinden..Deze zegels 
vertonen in vele gevallen een zware kleurveeg naast de linker buiten kader
lijn. 
In een publikatie in de Philatelist 1938 pagina 168 deelt de heer Korteweg 
over de zegels van plaat IA het volgende mede: ,,Zij komen zeer weinig 
voor en vermoedelijk stammen ze van een proefplaat of proefplaatje, dat 
aangemaakt werd ter leering voor de stempelsnijders aan de Munt te 
Utrecht, dateerende uit den aller eersten aanvang van de postzegelfabri-
cage aldaar... 
De zegels van de 10 cent plaat IA gelijken zeer veel op die van plaat I, zijn 
dan ook vermoedelijk met denzelfden werkstempel ingeperst". 
Het eerst gestelde uit de laatste zin bestrijden wij, het laatst gestelde lijkt 
ons thans juist. 
Gezien het zeer nauwkeurige onderzoek van Waller omtrent de aanschaf, 
fabricage en het gebruik der platen werd onder anderen door wijlen de 
heer Bill Lea aangenomen dat deze zegels niet van een eigen plaat stammen 
maar afdrukken zijn van de ongecorrigeerde (nog niet gepolijste) plaat I 
(zie Fred L. Reed, London Philatelist, november 1971). 
Mede in verband met het feit dat er geen rekening en verantwoording is 
gevonden over de fabricage van de 10 cent plaat II hebben wij zelf oor
spronkelijk gemeend dat deze zegels afdrukken waren van een ongecorri
geerde, reeds eind 1851 als proeve van bekwaamheid door de heren 
D. van der Keilen en J. P. Menger gemaakte plaat II. Dit laatste achten wij 
thans uitgesloten gezien de bij plaat II vrijwel constante dunne tot open 
onderkaderlijn, links onder het cijfer 10. Er was bij de zegels van plaat IA 
die wij gezien hebben geen reden om op die plaats de plaat bij te werken en 
deze afwijking is een fout van één der vier gemaakte stempelkopieën op de 
transferrol. 
Vóór het standpunt van de heer Lea pleit dat plaat I zeer vele geretou
cheerde linker buiten- èn binnenkaderlijnen heeft, mogelijk ten gevolge van 
het ter plaatse overmatig wegpolijsten van de zware wallen die tijdens het 
inwiegen van de gravure in de plaat naast het zegelbeeld waren ontstaan. 
Tegen het standpunt van de heer Lea pleit dat wij zegels van plaat IA 
hebben gezien die kleurlijnen tussen de rechterkaderlijnen hebben die niet 
op de zegels van plaat I voorkomen en waarbij, indien deze kleurlijnen 

zouden zijn weggepolijst, zodanige beschadigingen ter plaatse zouden 
moeten zijn gemaakt dat men deze in de afdruk bij de zegels van plaat I 
zou hebben moeten terugvinden. 
Dit hebben wij niet kunnen constateren. Wij zijn van mening dat de zegels 
van plaat IA stammen van een eigen plaat. 
Bij het doorlezen van het boek van Waller viel het ons op dat deze geheel 
voorbij gaat aan het feit dat, toen op 9 december 1858 acht platen verbruikt 
waren, de controleur der fabricatie acht platen plus twee stukken van een 
proefplaat inventariseerde. 
In een poging het geheim van deze plaat IA te ontsluieren geven wij hier
onder de belangrijkste gegevens uit het boek van Waller, voorzien van ons 
eigen commentaar en een schema van de fabricage der stempels. 

Volgens overeenkomst dd 12 Juli 1851 was de Muntmeester verplicht te 
leveren: 
Ie. Een werktuig geschikt voor de oorspronkelijke gravure der zegels te 

vermenigvuldigen (zoogenaamde Transfermachine) gelijk aan die, 
welke door de Belgische postadministratie gebruikt wordt, doch voor
zien van in graden verdeelde cirkels, waarover een naald zich beweegt, 
om zoowel de verdeeling der postzegels op de stalen platen, als de ver-
eischte drukking met de meest mogelijke nauwkeurigheid te bepalen en 
geplaatst op een ijzeren voet, die in den grond bevestigd kan worden. 

Er is hier sprake van een andere — verbeterd type — Transfermachine, dan 
die welke bij de Belgische Postadministratie in gebruik was. 

2e. Twee gepolijste stalen stempels bestemd voor de gravure van de beelte
nis des konings, die op de postzegels zal geplaatst worden, en waarvan 
de vervaardiging, buiten kosten van den tweeden contractant is opge
dragen aan den Heer Kaiser, graveur te Amsterdam. De stempels 
zullen voor rekening van den tweeden contractant door den Heer 
Wiener, die met de vervaardiging der stalen platen voor de postzegels 
in Brussel belast is, gehard worden. 

In tekening aangegeven met A en B. 

3e. Een stalen cylinder, waarop door den Heer Wiener de oorspronkelijke 
(door den Heer Kaiser gegraveerde) type, vier malen wordt overge
bracht en die daarna gehard wordt. 

De kopieën op deze cilinder in tekening aangegeven met Al, A2, A3 en A4. 
4e. Drie stalen stempels, waarop de type van den cylinder sub: 3e vermeld, 

wordt overgebracht en die vervolgens met invulling der drie soorten van 
geldswaarden, door den Heer Kaiser worden afgewerkt, en daarna door 
den Heer Wiener worden gehard. 

5e. Drie stalen cylinders op ieder van welk vier malen wordt overgebracht 
een der sub: 4e vermelde stempels van Postzegels geheel afgewerkt, 
waarop de geldswaarde is aangeduid en die daarna gehard worden. 

6e. Vijf stalen platen, opgewerkt en met zorg gepolijst, benevens twee onge
polijste en niet afgewerkte platen, alle 280 strepen lang, 255 strepen 
breed en 20 strepen dik. 

7e. Op drie der sub: 6e vermelde platen zullen ten koste van den tweeden 
contractant worden overgebracht honderd postzegels, waarna deze 
platen zodanig afgewerkt zullen worden, dat ze in alle opzigte voor het 
afdrukken gereed zullen zijn (met afgewerkt wordt bedoeld geretou
cheerd. Waller). 

Bij contract dd. 28 mei 1851 werd de levering van bovenvermeld materiaal 
gegund aan de Heer J. Wiener (Ottenheym, bladzijde 73). 

Waller Pag. 13. De Heer Wiener (vergezeld van zijn werktuigkundige) is 
met zijn toestel voor de vermenigvuldiging van het oorspronkelijke 
stempelwerk der postzegels op 29 September 1851 aangekomen. 

Waller Pag. 14. Den 15en October werden van iedere waarde twee proef-
bladen aan den Minister van Finantiën gezonden. 

In nauwelijks twaalf werkdagen werd de oorspronkelijke gravure negen
tien maal gekopieerd en werden drie platen volledig klaar gemaakt inclu
sief het polijsten en retoucheren. Zeg tien dagen voor drie platen. Indien er 
ook nog een proefplaat zou zijn gemaakt vergde het maken van een plaat 
slechts tweeëneenhalve dag. 

Waller Pag. 47. 24 April 1858 geeft de Minister machtiging om nog vier 
stalen platen aan te schaffen. 

In totaal zijn er dan elf platen besteld. 

De cijfers links corresponderen met de cijfers der artikelen uit de overeen
komst dd. 12 Juli 1851 met de Muntmeester. 

Waller: Overzicht van het vermoedelijke gebruik van de zeventien stalen 
platen voor de uitgifte 1852-1864. 

Op I oktober 1858 waren er van de elf gekochte platen acht gebruikt. 
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3e 

4e 

7e 

alternatieve mogelijkheid van kopieren 

De cijfers corresponderen met de 
cijfers der artikelen uit de over
eenkomst dd 12 Juli 1851 met de 
Muntmeester 

Waller Pag 50 De controleui der fabricatie inventariseert dato 9 Decem
ber 1858 onder meer sub 
22e Een stalen dienstplaat voor de 15 cents 
23e Een stalen dienstplaat voor de 10 cents 
24e Een stalen dienstplaat voor de 5 cents 
25e Vier buiten dienst gestelde platen 
26e Eene proefplaat 
27e Twee stukken van eene proefplaat 

In totaal zijn dit acht platen plus twee stukken van een proefplaat 

Het IS naar onze mening gezien de nauwkeurige rapportage door de 
Muntmeester over de aanschaf en het verbruik der platen dat door Waller 
in een zodanig schema werd vastgelegd dat dit naar onze mening niet voor 
verbetering vatbaar is, uitgesloten te achten dat deze sub 27e vermelde 
twee stukken van eene proefplaat als extra plaat door de Muntmeester zou 
zijn aangeschaft 
Veel plausibeler lijkt het ons aan te nemen dat de heer Wiener, die op 
29 september 1851 was aangekomen een extra plaat uit België heeft mee
genomen om daarop hetzij de eerste proef met het nieuwe type Transfer
machine te nemen hetzij deze te gebruiken als lesplaat voor zijn opvolgers 
Deze plaat is dan echter gemaakt voor vertrek van de heer Wiener 
(Ottenheym, bladzijde 73) en na diens vertrek abusievelijk gebruikt voor 
de fabricage 

Uit het feit dat talrijke zegels van plaat IA zware kleurvegen naast de 
Imker buitenkaderlijn vertonen, doordat de tijdens het inpersen van de 
gravure ontstane wallen naast het zegelbeeld niet (bij alle zegels) werden 
weggepolijst, volgt dat de tijd benodigd voor het maken van een dergelijke 
proefplaat nog korter was dan de hier boven getaxeerde tweeeneenhalve 
dag 

Waller Pag 10 De eerste zegels moesten 1 November 1851 worden afge
leverd 

Wallei Pag 16 De eerste zegels werden 2 December 1851 
wel 3000 vellen waarvan 1250 roode 

afgeleverd en 

Waller Pag 26 Per dag werden minimaal 25 en maximaal 200 vellen ge
drukt Het gemiddelde was 165 ä 170 vellen per dag 

De vertraging in de aflevering werd met veroorzaakt door het maken van 
een proefplaat maar omdat het drukken van de zegels meer tijd vergde dan 
was voorzien 

Waller Pag 17 3000 vellen verdeeld over zeven pakketten werden op 2 
December 1851 aan het Departement van Finantien gezonden 
In pakket no 6 bevinden zich 87 vellen roode postzegels door een af
zonderlijken omslag van de anderen afgezonderd, welke door de bo
venvermelde Commissie (n I de commissie voor het nazien en in ont
vangst nemen der nieuw vervaardigde postzegels v B B ) beschouwd 
worden als te kunnen worden aangenomen, doch welke door haar af
zonderlijk zijn gehouden om aan het beter oordeel van Uwe Excellentie 
te worden onderworpen, ten einde zoo Uwe Excellentie van gevoelen 
mögt wezen dat de geringe vlekjes, meestal door het watermerk van het 
papier ontslaan, aanleiding tot afkeuring mögt geven, deze vellen nader 
tegen andere te kunnen inwisselen 
In het pakket no 7 bevinden zich ingelijks 61 vellen oranje postzegels 
waaromtrent dezelfde opmerking gemaakt wordt 

Waller Pag 17 Op 18 December 1851 berichtte de Minister van Finantien 
aan het Munt-college het volgende 

,,De hoeveelheid postzegels waarvan de toezending door tusschen-
komst van den Inspecteur der Posterijen te Utrecht mij bij U HoogEd 
Gestr missive van den 2en dezer, no 844/782 wierd aangekondigd, zijn 
in goede order bij mijn Departement ontvangen, en onder bewaring van 
den Controleur-magazijnmeester gesteld geworden Dezelve schijnen mij 
toe m allen deele, aan hetgeen omtrent de wijze van uitvoermg kan ver
langt worden, te voldoen 

De 87 vellen rode postzegels en de 61 vellen oranje postzegels waren dus 
door de Minister geaccepteerd en aan de Controleur-magazijnmeester 
doorgezonden 
Naar onze mening zijn de afwijkingen bij plaat IA zeker niet een gevolg 
van het watermerk in het papier en kan niet gesproken worden van 
,geringe" vlekjes 

Tenzij de hier boven door de Muntmeester gegeven omschrijving een wat 
euphemistische is voor de afwijkingen van de zegels van plaat IA zal het 
wel nooit te achterhalen zijn of de afdrukken van de proefplaat (IA) per 
ongeluk dan wel doelbewust, gezien de ernstige overschrijding der gecon
tracteerde leveringsdatum, aan deze zending postzegels werden toegevoegd 
dan wel in een latere zending zijn terechtgekomen 
Er werden in 1852 in totaal 6829 vellen rode postzegels verkocht Dit is per 
maand ongeveer 570 vellen De op 2 december 1851 afgeleverde 1250 vellen 
waren dus voldoende tot ongeveer begin maart 1852 De afstemf)elingen op 
de zegels van plaat IA dateren van mei-juni 1852 Het lijkt derhalve on
waarschijnlijk dat de 87 op 2 december 1851 alsnog ter goedkeuring mee
gezonden vellen betrekking hebben op plaat IA en zijn afdrukken van deze 
plaat waarschijnlijk aan een latere zending toegevoegd 
Nu werden reeds op 6 januari 1852 1025 en op 3 februari 1852 nog eens 
1(X)0 vellen rode postzegels afgezonden De op 6 januari afgezonden vellen 
dekten de behoefte tot eind april en de zegels van plaat IA hebben ver
moedelijk gezeten in de zending van 3 februari 1852 

Indien men ons zou vragen waarom de heer Wiener een 1 O-centstempel 
gekozen heeft om een proefplaat te maken moeten wij daarop het ant
woord schuldig blijven Alleen indien hij per toeval een 5-cent- of een 15-
centstempel gekozen zou hebben waren er heden ten dage geen bezitters 
van een 10 cent plaat IA zegel maar wel van een 5 cent plaat IA dan wel 
15 cent plaat IA zegel geweest en die zijn niet bekend 
Dat er meer afdrukken van plaat IA werden gemaakt en in omloop ge
bracht wordt niet alleen bewezen door het feit dat zowel de heer E 
Gerrish te Londen als de heer Fred L Reed te New York m het bezit zijn 
van een zegel van plaat IA die beide zonder enige twijfel identiek zijn, 
doch ook doordat van meer plaatsen afstempelingen op zegels van plaat 
IA bekend zijn Wij zelf hebben gezien Alkmaar, Eindhoven, Monnicken-
dam. Roermond en Rotterdam De Heer J Poulie vermeldt nog Almelo, 
Arnhem, Breda, Brielle, Delft, Deventer, Doesborgh en Oud Beijerland 
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NEDERLAND 
1852 

I o cent 
Plaat IA 
door J a n Poulie 

De eerste keer dat ik een aantal zegels 10 cent plaat IA zag was in 1946, 
toen ik de collectie 1852 van Ir. Klink bezichtigde. Mijn interesse was ge
wekt en nog in hetzelfde jaar vond ik mijn eerste zegel van de plaat IA. 
Deze had stempel Doetinchem 28/9, doch het jaartal was buiten de zegel. 
Daarna kocht ik een 10 cent IA op envelop met stempel Almelo 14/7. Gelei
delijk vond ik verdere zegels IA. Op een veiling in België kocht ik een aan
tal lA-zegels, afkomstig uit de verzameling-Klink. 
Toen ik nog in Nederland woonde vond ik jaarlijks enkele exemplaren IA, 
zodat ik sinds 1966 de beschikking heb over 32 zegels IA, waarbij 27 ver
schillende exemplaren. Drie exemplaren zijn op brief. Paren en ongebruik
te zegels IA heb ik tot heden nog nooit gevonden. Bij mijn 32 exemplaren 
variëren de standen van het watermerk net als bij de overige zegels van de 
eerste emissie. Hierdoor is bewezen dat ook de zegels van plaat IA zijn 
gedrukt van een plaat van honderd stuks. De zegels hebben dezelfde tint. 
Mijn oudste Stempeldatum is 19/5, doch ik heb een exemplaar gezien van 
15/5, terwijl nog vroegere data in mei gevonden schijnen te zijn. Mijn 
laatste datum is 19.11.52. 
Van mijn exemplaren zijn er negen gebruikt in mei, zeven in juni, drie in 
juli, een in augustus, drie in september, twee in oktober en één in novem
ber. Bij de overige zes zegels is de maand niet leesbaar. 
Ondanks het feit dat de meeste stempels geen jaartal hebben, en dat slechts 
vier zegels een jaartal tonen, kan men toch wel aannemen dat de zegels van 
plaat IA in gebruik waren voordat in september 1853 de zegels van 10 cent 
plaat II in omloop kwamen. 
Om te weten of een zegel van 10 cent van plaat IA zou kunnen zijn, moet 
men de zekerheid krijgen dat een dergelijke zegel niet is te plaatsen bij de 
platen I, III of IV. Er zijn namelijk bij de 10 cent plaat I enkele exemplaren 
die op de zegels van plaat IA lijken. Hetzelfde vindt men in meerdere mate 
bij de 10 cent plaat II, doch daarbij wijken de nuances zoveel af, terwijl 
bovendien de beschadigde onderrand bij de plaat IA niet voorkomt. 
Verwisseling zal met deze plaat praktisch niet voorkomen. Echter bij plaat 
III heeft men enkele zegels die zonder het te zijn sprekend op de IA gelij
ken. Plaat IV vertoont vele zegels die men door de kleurvlekken voor IA 
zou kunnen aanzien. 

Wat betreft het ontstaan van de plaat IA kunnen wij slechts veronderstel
lingen uiten. Wanneer men van de plaat IA, alsmede van de plaat II van de 
10 cent vele zegels heeft gezien, valt het op dat de zegels van deze beide 
platen buiten het zegelbeeld vaak opvallende kleurstrepen en kleurvlekken 
hebben. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de platen IA en II door 
dezelfde personen zijn gemaakt. De vlekken en strepen komen in percen
tages echter vaker voor bij IA dan bij II. 
Zou het nu niet mogelijk zijn dat men met behulp van éénzelfde moeder-
cliché, als gebruikt voor de 10 cent plaat I, was begonnen met het maken 
van een nieuwe plaat van de 10 cent? Dat men dit tijdig heeft gedaan is 
begrijpelijk, want het waren andere personen dan die de platen I voor de 
5 en 10 cent en de enige plaat van de 15 cent hadden gemaakt. Toen de 
plaat klaar was, en men met afdrukken bezig was, is blijkbaar geconsta
teerd dat de afdrukken van de nieuwe plaat minder mooi waren dan van de 
plaat I. Men zou toen gestopt kunnen zijn en, nadat de plaat was afgesle-
pen en weer bruikbaar gemaakt, opnieuw zijn begonnen waarbij tevens 
nieuw vervaardige moedercliché's werden gebruikt. Het resultaat kennen 
wij als 10 cent plaat II, die wel veel te wensen laat, doch beslist beter is uit
gevallen dan de plaat IA. 
Het papier en de metalen platen waren in Utrecht aanwezig. Waarom zou 
dan de Muntmeester niet reeds in 1852 een gepolijste stalen plaat voor de 
fabricatie van een toekomstige nieuwe oplage beschikbaar hebben gesteld, 
evenals dit toch ook het geval moet zijn met de moedercliché's en het 
speciale met de hand geschepte papier met watermerk. 
Wanneer wij er van uitgaan dat er misschien wel honderd vellen van de 
plaat IA zijn gedrukt, en dat deze vellen in maart 1852 met vellen van 
plaat I naar Den Haag zijn gezonden ter verdeling over de kantoren, is het 
ook verklaarbaar dat plaat IA in zovele plaatsen is gebruikt. Het aantal 
zegels dat ik van de verschillende plaatsen heb, staat achter de plaatsnaam 
vermeld. Almelo één, Arnhem zes, Breda twee, Brielle twee, Delft één, 
Deventer drie, Doesborgh één, 's-Gravenhage één, Nijmegen drie, Oud-
Beijerland één, Rotterdam elf. 
Er zijn ook exemplaren in andere plaatsen gebruikt. Ik zag onder meer 
stempels van de plaatsen Alkmaar, Eindhoven, Maastricht, Monnicken-
dam en Roermond. 
Volledigheidshalve vermeld ik nog dat er bij de genoemde 27 verschillende 
zegels veertien exemplaren zijn, die men direct als IA kan herkennen. De 
overige dertien zegels kunnen pas na nauwkeurige bestudering als IA 
worden herkend. Uit deze verhouding kan men afleiden dat zegels van 
Plaat IA in verzamelingen kunnen zijn opgenomen als plaat I, omdat de 
kenmerken van plaat IA niet altijd duidelijk in het oog springen. Slechts na 
een poging tot nummering zou men de zekerheid kunnen krijgen dat een 
zegel van plaat IA is. Ik taxeer dat er tot heden — dat is 120 jaar na de 
uitgifte — omstreeks vijftig stuks zijn gevonden. Ik neem aan dat er van de 
10 cent plaat IA waarschijnlijk wel tienduizend zegels hebben bestaan. 
Ik herinner mij hoe moeilijk het voor mijn mede-auteur en mij is geweest 
tot een juiste reconstructie te komen van de 5 cent plaat II, waarvan toch 
ten minste anderhalf miljoen stuks zijn uitgegeven en waarbij wij de be
schikking hadden over strippen, paren, een blok en een groot aantal elkaar 
overlappende losse exemplaren, waardoor tenslotte de plaats van elke 
zegel bewezen kon worden. 
Wij kunnen stellen dat een plaatreconstructie van de 10 cent plaat IA 
nimmer mogelijk zal zijn. Desondanks blijft de 10 cent IA de meest inte
ressante zegel van de eerste emissie Nederland en behoort een exemplaar 
van deze plaat wel in een collectie van de verschillende platen, want het is 
nu toch wel zeker dat er achttien verschillende platen hebben bestaan. 

GRENSOVERSCHRIJDING 
Ingezonden 

In het Maandblad van november 1971 geeft de heer J. Dekker op bladzijde 
512 een beoordeling van de door de heer H. Okker en mij samengestelde 
catalogus van de eerstedagbrieven van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 
Hierin zouden volgens hem twee duidelijke vervalsingen zijn opgenomen, 
namelijk de Legioenblokken 1942 met stempel 1 november en de Zomer-
zegels 1935, de gehele serie met stempel 17 juni. 
Een door mij naar aanleiding van deze bewering ingesteld onderzoek heeft 
het volgende resultaat opgeleverd. 

De Legioenblokken zijn bekend met stempel 1 november 1942 van onder 
andere de volgende plaatsen: Vlissingen nr. 2, 's-Gravenhage nr. 46, 
Berg en Dal nr. 1, Tilburg, Vollenhove (ov), Amsterdam en Feldpost 
Dienststelle Amsterdam. 

Al deze kantoren zouden volgens de heer Dekker hebben geantidateerd? 
De Directie Zegelwaarden van PTT geeft het volgende op: 
Legioenblokken: 

besteld bij de drukkerij op 7 oktober 1942; 
opgeleverd door de drukkerij op 21 oktober 1942; 
uitgiftedatum: 1 november 1942. 

Wat betreft de Zomerzegels luidde de opgave als volgt: 
opdracht aan de drukkerij op 23 april 1935; 
opgeleverd door de drukkerij de 11/2 -I- V/2 cent op 14 juni 1935; 
5 -I- 3 cent op I2juni 1935; 6 + 4centop 18juni 1935; I2V2 + 3'/2cent 
op 18 juni 1935. 

Het is bij laatstgenoemde data niet bekend of op die dagen van elk van de 
waarden de eerste dan wel de laatste oplevering geschiedde. 
Gezien de datum van uitgifte van de serie komt het mij aannemelijk voor 
dat op genoemde dagen de laatste oplevering gebeurde. 
De serie is op 17 juni 1935 verschenen. 

Tot zover de opgave van de Dienst Zegelwaarden die aan duidelijkheid 
niets te wensen laat. 
Wat betreft de vervalsingen slaat de heer Dekker de plank wel mis. 

Zijn betoog over de moderne emissies na 1920 in onze catalogus heeft met 
een recensie niets meer te maken. Hier zet de heer Dekker zijn toch al 
algemeen bekende afkeer van de moderne filatelie nog weer eens op papier 
met argumenten die kant nog wal raken. Ik meen dat als men uitgenodigd 
wordt een bepaald werk te beoordelen men toch wel bepaalde grenzen in 
acht behoort te nemen, namelijk: a. zorgen voor een objectief oordeel, en b. 
het werk en de samenstellers in hun waarde laten. Ik meen dat de heer 
Dekker met zijn geschrijf deze grenzen verre overschrijdt. 

C. AVEZAAT 
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Wij ontvingen 

LES MARQUES POSTALES ET LES OBLITERATIONS par 
Jean-Louis Nagel, AIJP. 

Dit werkje over postmerken en postale afstempelingen, dat ver
schijnt als nummer 9 in de thematische reeks van de Zwitserse 
bond, wordt aangediend als een thematische studie. Die omschrijving 
kan verwarring wekken, vooral omdat de heer Nagel bezitter is van 
een omvangrijke thematische verzameling. Het blijkt evenwel dat hij 
een proeve biedt van een indeling van alle hem bekende stempels, 
naar soort, kleur, lettertype, grootte en vorm. Als gids in het stem-
peloerwoud gebruikt hij de decimale classificatie, waardoor iemand 
die de Franse taal niet machtig is, toch de sleutel kan vinden. 
Het is een bewonderenswaardig werkstuk, dat iedere stempelverza-
melaar zal aanspreken, al komt Nederland er met zijn rijke stempel-
historie ook bijzonder bekaaid af. 

Uitgave: Schriftenreihe des Schweizerischen Motivsamniler-Vereins 
CH-3250 Lyii, giro: PC Berne No. 30-28152. Prijs: 8 Zwitserse 
francs. 

DE POST GEDURENDE DE GRIEKSE ONAFHANKELIJK
HEIDSOORLOG 1821-1827, door M. Constantinis, AIJP. 

Deze posthistorische studie, die geheel in het Grieks is gedrukt, 
bevat vijf hoofdstukken, voorafgegaan door een inleiding over de 
post in Griekenland onder de Turkse overheersing. Twee hoofd
stukken zijn gewijd aan de landroutes, respectievelijk van 1821-1823 
en van 1823-1826, één aan de scheepspost van 1823-1827, één aan 
de postverbindingen met het buitenland en een slothoofdstuk aan 
het postverkeer tussen steden onder Turkse bezetting. 

Uitgave: Helleense posterijen (ELTA), Athene 11], Griekenland. 

OESTERREICH 1850 9 KREUZER TYPE I, Dkfm Karl Frey 

De heer Karl Frey, internationaal jurylid, heeft deze studie gewijd 
aan de Oostenrijkse zegel die een record aantal plaatfouten op zijn 
naam heeft staan. Ing. Sig. Katscher schreef in 1932 een baan
brekende studie over deze emissie. Sindsdien is er geen samenvat
tend werk over gepubliceerd. 
De grote plaatfouten worden toegelicht aan de hand van 28 foto's, 
waarna alle 336 afwijkingen op de vergrote zegel worden getoond 
volgens hetzelfde procédé dat de heer J. F . Cleij destijds in het 
Maandblad heeft toegepast voor de velreconstructie van honderd 
zegels Nederlandsch-Indië nummer 1. In een slothoofdstuk is een 
puntenwaardering opgenomen voor de enkele exemplaren, paren, 
strippen en blokken. 

Uitgave: Verband Oesterreichischer Philatelisten-Vereine, Wien IX, 
Universiiätsitrasse 8. Prijs S 120.—, plus porto. 

ZAAITIJD: ,,Laten we hopen dat de oogst rijke vruchten 
zal afwerpen". 
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AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het maart
nummer dienen uiterlijk op 18 februari In het 
bezit te zijn van de redactie 

Hoewel deze agenda met de meeste zorg wordt samengesteld, kan de redactie 
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het al of met plaatshebben van de 
genoemde evenementen op de aan haar opgegeven tijdstippen. 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 2004 

Telefoon (070) 63 09 49 

EXPOSITIES 
— De kunst van de ontwerper 
— Moderne postzegelontv^erpen 
— De totstandkonning van postzegels 

in plaat- en rasterdiepdruk 
— Keur en kleur Schatten van Ne

derland en Overzeese Rijksdelen 
— Collectie C D Ricardo ,,Japanse 

bezetting van Nederlands-Indie ' 
Java, Borneo, Celebes, Kleine 
Soenda-ei landen en Molukken 

— De postzegels van Afghanistan, 
Cuba, Ivoorkust, Litouwen, Opper 
Volta, Papoea, Papoea en Nieuw 
Guinea, Reunion, Tunesië en de 
Verenigde Staten van Noord-
Amerika 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar 

1972 
1 februari-1 april: 
Bern Tentoonstell ing ,.Veertig jaar post
zegels drukken voor zestig landen in vijf 
werelddelen" van de firma Helio Courvoisier 
SA, La Chaux-de-Fonds Ostermundigen-
strasse 91 , 3000 Bern 29 
19 februari: 
Goes Jaarlijkse postzegelrui ldag, kantine 
veil ing Fruitlaan 4, 10 00-17 00 uur Toe
gang vri j Handelaren alleen op uitnodiging 
Inlichtingen B C van Tienhoven, M D 
de Grootstraat 98, Goes Philatelica-afde-
ling 
19-20 februari: 
Antwerpen Tentoonstell ing ter vier ing van 
het twint igjarig bestaan van de School der 
fi latelie, Stichting Soeber, Eikenstraat 
26-27 februari: 
Borculo Internationale ruildagen, vei l ing, 
aula LTS LEO-stichting, 10 00-18 00 uur 
Handelarenstand Inlichtingen B Frank 
Charlotte de Bourbonlaan 19, Lochern of 
frater J Putman, LEO-stichting, Borculo, te
lefoon 05457-1441 
28 februari-4 maart: 
London Tentoonstell ing / handelarenbeurs 
Stampex The Royal Horticultural Society's 
New Hall London SW1 
4 maart: 
Wychen Nationale ruildag. Het Sterrebos, 
Kasteellaan 4, 10 00-17 30 uur Inlichtingen/ 
tafelreservenng Th de Kleyn, Ringlaan 22, 
telefoon 08894-3486 Globe-afdel ing 
12 maart: 
Enschede Internationale ruildag, 10 00-17 00 
uur, hotel Av ion, Deurningerstraat Hande
laren aanwezig Inlichtingen Enschedesche 
Philatelisten Vereniging, p/a W E J 
Aeyelts Averink, Minister dr Kuyperplein 
25 
12 maart: 
Bochum Internationale rui lbeurs/tentoonstel
ling voor verzamelaars van postzegels en 
munten Numisphila '72 Ruhrland-Halle, 
09 00-18 00 uur Tijdeli jk postkantoor, b i j 
zonder stempel Gratis deskundige exper
tise van munten Inlichtingen Gerhard 

Weiss, 463 BO-Langendreer, Hasselbrink-
strasse 17, BRD 
18 maart en 22 april: 
Zwol le Overdekte postzegelmarkt. Hotel 
Wientjes, 10 00-17 00 uur Toegang ƒ0,50, 
jeugd tot 16 jaar ƒ0,25 Inlichtingen R 
Boom, Ter Pelkwijkstraat 9, Zwol le, tele
foon 05200-15160 
21 maart en 18 april: 
Harderwijk Noordveluwse postzegelmarkt 
(elke derde dinsdag van de maand) winkel
centrum De Passage, Vondel laan, 19 00-
22 00 uur Inlichtingen J Bosman, Marnix-
straat 1 Afdel ing Philatelica 
25 maart: 
Deventer Ruildag Wi jkgebouw Hervormde 
Gemeente, J van Vlotenlaan Toegang 
ƒ 0,50 Tafelreservenng a ƒ 5,— J P Laar
hoven, Van Reydstraat 11, Deventer Telef 
05700-11210 
25 maart: 
Hilversum Negende nationale ruildag in de 
Totohal van het Gemeenteli jk Sportpark, 
naast NS-station Sportpark 10 00-17 00 uur 
Handelarenstands ƒ 2 0 — Inlichtingen Ver
eniging Hilversum en omstreken p/a D 
Baas, telefoon 02150-44626, (1971 700 be
zoekers) 
25 maart: 
Hoogezand Regionale ruildag De Kern, 
Rembrandtplein, 10 00 18 00 uur Filatelie-
loket 's-middags open Handelaren alleen 
op schriftel i jke uitnodiging Inlichtingen G 
J M Vlek, Philatelistenvereniging Hooge-
zand-Sappemeer 
25-26 maart: 
Hoogvliet Tentoonstell ing en ruilbeurs ter 
viering van het derde lustrum van de Phila-
telica-afdelinq De Maasmond Oude Wal , 
09 30-22 00 (25) en 12 00-20 00 uur (26) Ta
felreservenng ƒ 15,— P P Machgeels, 
Ondersim 73, Hoogvliet, telef 010-166584 
25-26 maart: 
Viersen/Dulken Tentoonstell ing ter v ienng 
van het vi j fentwint igjang bestaan van de 
vereniging Duiken Duitse Rang III 
25-26 maart: 
Geilenkirchen Tentoonstell ing ter viering 
van t ienjang bestaan van de plaatseli jke 
vereniging. Rang III Stadhuis Tijdelijk post
kantoor, bijzonder stempel Zondag Inter-
philruildag Ursulinenschool Inlichtingen 
I A Peters, An Frankenrah 9, 513 Geilen
kirchen DBR 
29 maart: 
Sunname Eerste dag van uitgifte Paas-
weldadigheidszegels, vijf waarden Verkr i jg
baar tot 31 mei 
31 maart-3 april: 
Kevelaer Duitse-Nederlandse jeugdpost-
zegeltentoonstell ing, Duitse rang II Tweede 
Paasdag Grensland-ruildag van de vereni
ging Kevelaer 
6-8 april: 
Aalsmeer Regionale postzegeltentoonstel
ling ter v ienng van het 25-jang bestaan van 
de Philatelica-afdeling Aalsmeer Gebouw 
Irene, Kanaalstraat 3 Donderdag 19 00-
22 00, vri jdag 10 00-22 00, zaterdag 10 00-
18 00 uur Secretariaat B J Koedijk, Oost-
einderweg 3 Aalsmeer, telef 02977-25957 
7-9 april: 
Zutphen Gelrepost '72, tentoonstell ing ter 
v ienng van het 75-jang bestaan van de 
Gelderse Filatelisten Vereniging De Globe 

Vri jdag 19 00-22 00, zaterdag 10 00-22 00, 
zondag 11 00-17 00 uur Secretanaat B G 
van den Berg, Jan van Riebeeckweg 40, 
Oosterbeek 
11 april: 
Eerste dag van uitgifte Zomerpostzegels, 
verkri jgbaar tot 27 mei 
15 april: 
Ruildag en ledententoonstell ing ,,Assen 
1972' ter viering van het 35-jang bestaan 
van de vereniging , ,Assen" Restaurant Bel-
levue, 10 00-17 00 uur Toegang vr i j , enige 
handelaren Inlichtingen D B Dooyes, Bei-
lerstraat 33, Assen 
15 april: 
Soest Ruilmiddag, De Rank, Soesterberg-
sestraat 18 Toegang vri j Inlichtingen en 
tafelreservenng a ƒ 3 — vereniging ,,Eem-
land p/a mejuffrouw C M de Bruin, Kas
tanjelaan 11, Soes t -Z , telefoon 02155-2032 
16 apnl : 
Berg en Dal Internationale ruildag 10 00-
17 00 uur. Hotel Erica Inlichtingen en tafel
reservenng a ƒ 3,— per meter, maximaal 
2 per persoon Globe-afdeling Nijmegen 
p/a F J de Bruin, Jasmijnstraat 23 Ni j 
megen telefoon 08800-70396 giro 1606970 
21-23 april: 
Zunch Achtste internationale tentoonstel
ling INTEBA 1972 van de spoorwegbeamb-
ten-fi latelisten Zuspahalle, 7 Zunch-Oer l i -
kon Inlichtingen Ernst Grassli , Honig-
strasse 50, 8052, Zunch 
5 mei: 
Eerste dag van uitgifte Europazegels, 30 en 
45 cent verkri jgbaar tot 3 juni 
5-7 mei: 
Scheveningen Kurhaus NVPH-show 
11-14 mei: 
Bielefeld Tentoonstell ing Rang II met inter
nationale deelneming ,,Bielefeld 1972" Aan
meldingen Ch Glantzer, 48 Bielefeld 
Postfach 3328 BRD, met porto voor ant
woord 

VERGROOTGLAS OP DE 
POSTZEGEL 

De Belgische Radio en Televisie, die 
in een groot deel van Zuid-Neder
land kan worden ontvangen, zendt 
tweemaal per maand op woensdagen 
een fi latelistisch programma uit van 
een kwartier, in pnncipe te 19 30 
maar nu en dan 19 15 uur 

^ 

VEILINGAGENDA 
Medio maart 
Londen Veil ing Stanley Gibbons, 
Drury House, Russell Street, London 
WC2B 5HD 
6-10 maart: 
's-Gravenhage Veil ing 449 en 450 
J L van Dieten, met onder meer 
collecties van F W M Straesser 
en mr W S Wolf f de Beer Tour-
nooiveld 2 
27-29 maart: 
's-Gravenhage Veil ing 283, J K 
Rietdijk, Plaats 31A 
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ANPHILEX 71 NEW YORK 

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de „Collector's Club" in New York 
heeft deze filatelistische vereniging een ten
toonstelling van 26 november - 1 december 
1971 georganiseerd in de grote zaal van het 
Waldorf Astoria Hotel in New York. Men 
kon er achttien van de grootste rariteiten 
bewonderen, waaronder de zeldzaamste 
zegel die bestaat: Brits Guiana 1856 1 cent. 
Deze zegel werd voor de laatste maal ge
veild in 1969 en behaalde toen $ 280.000.—. 
De zeldzaamste brief was er ook: Mauri
tius met twee stuks 1 penny Post Office. 
Verder rariteiten van Baden, Beieren, 
Frankrijk en Zweden, bestaande uit fou
tieve kleuren of keerdrukken, waarvan 
slechts één tot drie stuks bestaan. Ten
slotte zeldzaamheden van Canada, Chili, 
Hawai, Honduras, Japan en Noord-Ame-
rika. 
Het verzamelgebied Verenigde Staten van 
Noord-Amerika, inclusief Kanaalzone, 
Deens West-lndië en Hawaii' was samen
gesteld uit gedeelten van 31 verzamelingen. 
Aan de afdeling „Buiten de Verenigde Sta
ten" werd deelgenomen door 45 verzame
laars, waarvan één uit Nederland, twee uit 
Duitsland, twee uit Frankrijk, drie uit Bel
gië en vijf uit Engeland. 
Van elk verzamelgebied werd slechts één 
verzameling getoond. Een uitzondering was 
gemaakt voor drie Amerikaanse verzame
laars, die eenzelfde gebied mochten tonen 
om hierdoor te laten zien hoe in Europa 
en in Amerika werd verzameld. Het betrof 
Nederland, Engeland en luchtpost New 
Foundland. 
De Europese inzenders van deze gebieden 
waren: J. Poulie, M. Guggenheim en H. R. 
Harmer. De Amerikanen waren: F. L. 
Reed, W. W. Knox en dr J. J. Matejka. 
Ondanks het feit dat volgens de organisa
toren voor meer dan $ 25.000.000.— waar
de in de zaal van Waldorf Astoria te zien 
was, viel het bezoek tegen. 
De zeer hoge entreeprijs, $ 5.— per keer 
of $ 10.— voor de gehele duur van de ten
toonstelling, zal waarschijnlijk vele verza
melaars hebben afgeschrikt. Zelfs de inzen
ders moesten deze $ 10.— betalen, doch er 
was op deze uitnodigingstentoonstelHng 
geen kaderhuur en geen jury. 
Elke inzender kreeg een gouden medaille. 
Trouwens alleen verzamelingen die reeds 
internationaal goud hadden gekregen, kwa
men voor uitnodiging in aanmerking. Ge
ëxposeerd waren: Argentinië, Oostenrijk, 
Baden, België, Bermuda, Bolivia, Brits 
Honduras, Bulgarije, Brazilië, Canada, 
Kaap de Goede Hoop, Chili, China, Co
lumbia, Denemarken, Egypte, Fidjzi, Fin
land, Engeland, Frankrijk, Gambia, Grie
kenland, Guatemala, Hannover, Hongarije, 
Jammu Kashmir, Japan, Mauritius, Modena, 
Nederland en Nederlands-Indië, New Found
land, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Nieuw-
Schotland, Oldenburg, Peru, Polen, Portu
gal en koloniën, Prins-Edwardeiland, Rus
land, Sleeswijk-Holstein, Sicilië, Spanje, 
Zweden, Zwitserland, Thurn & Taxis, Tri
nidad, West-Australië en tenslotte nog een 
verzameling kopstaande middenstukken. 
De tentoonstellingszaal was zeer geschikt 
voor een postzegeltentoonstelling, want 
licht van buiten kon er niet doordringen. 

De elektrische verlichting was goed aan
gebracht en werkte nergens storend. 
Leden van de Collector's Club vulden in 
een zijzaal nog een aantal kaders met van 
elk der leden enkele bladen uit hun ver
zameling. 
De bezoekers aan de tentoonstelling zullen 
ongetwijfeld een onuitwisbare herinnering 
aan dit geweldige filatelistische evenement 
mee naar huis hebben genomen. 
Alle lof en dank aan de organisatoren: 
J. R. Boker, dr. N. S. Hubbard, B. D. 
Harmer en R. A. Siegel, alsmede voor 
mevrouw Hubbard en A. Rendon. 
Voor de bezoekers, die ook nog hun col
lecties wilden aanvullen waren er twaalf 
handelarenstands, waar veel zaken werden 
gedaan. 

JAN POULIE 

„DE GLOBE" JUBILEERT 

De Gelderse Filatelisten-Vereniging De 
Globe is de viering van haar 75-jarig be
staan begonnen op 15 januari, met een 
dagje uit voor 120 genodigden op de Hoge 
Veluwe, waar na de koffietafel in Rijzen-
burg een ontvangst werd gehouden. De be
langstelling voor de receptie was indruk
wekkend. 
Vele verenigingen en afdelingen hadden 
bestuursleden afgevaardigd om geschenken 
te overhandigen. De Bond was vertegen
woordigd door voorzitter P. Th. van der 
Heijden, vice-voorzitter W. F. Smit en pen
ningmeester H. P. van Lente, het Maand
blad door de heren L. H. Tholen en mr. 
A. van der Flier, respectievelijk voorzitter 
en secretaris van de Raad van Beheer, de 
Filatelistische Dienst van PTT door zijn 
hoofd, de heer J. J. M. Kiggen. 
Het hoofdbestuur, ereleden, leden van ver
dienste, leden die vijftig jaar lid waren, 
leden van de tentoonstellingscommissie 
Gelrepost 72 en 21 afdelingsvoorzitters, 
allen met echtgenoten, vierden het jubi
leum 's avonds met een diner. Het menu 
was in een oplage van honderd gedrukt op 
de jubileumbriefkaart van vorig jaar. 
Eenentwintig verenigingen en zes afdelin
gen gaven blijk van hun belangstelling 
door middel van telegrammen, brieven of 
aanwezigheid. Bij de geschenken waren drie 
ereprijzen voor de jubileumtentoonstelling, 
waaronder het tegeltableau van het Maand
blad en een gouden Nederland nummer 1 
van de Wageningse drukkerij J. J. de 
Goede. 

Globevoorzitter H. L. J. Weidema neemt geluk
wensen en cadeaubon in ontvangst van bonds
voorzitter P. Th. van der Heijden. In het midden 
de heer Van Lente; links de heer Smit. 

Voor de jubileumtentoonstelling van de 75-
jarige Gelderse Philatelisten-Vereniging De 
Globe, die van 7 tot en met 9 april 1972 
in de Hanzehal in Zutphen zal worden 
gehouden, zijn al 65 inschrijvingen ontvan
gen. De inzendingen zijn bijzonder geva
rieerd. De tentoonstelling zal in rond vijf
honderd kaders veel bezienswaardigs bie
den. 
De officiële opening van de tentoonstelling 
is bepaald op 19.30 uur, vrijdag 7 april. 
Van 10 maart tot 10 april zal het embleem 
van Gelrepost 72 gebruikt worden in de 
vlag van het machinestempel van het post
kantoor Zutphen. 

JUBILEUMTENTOONSTELLING 
IN DEN HAAG 

De Haagsche Philatelisten-Vereeniging, die 
75 jaar en de afdeling 's-Gravenhage van 
de Internationale Vereniging Philatehca, die 
25 jaar bestaat, zullen haar jubilea geza
menlijk vieren rond de Dag van de Post
zegel 1972. 
De tentoonstelling zal worden gehouden in 
het gebouw van de Nationale Nederlanden, 
Prinses Beatrixlaan 15, 's-Gravenhage. Toe
gang vrij. Openingstijden: zaterdag 7 okto
ber, 10.00-22.00 uur, zondag 8 oktober, 
10.00-17.00 uur. 
Naast een concurrentieklasse, die openstaat 
voor inzenders uit district V (Zuid-Holland, 
noord en zuid) is er een ereklasse, waarin 
uitsluitend op uitnodiging zal worden ge
ëxposeerd. 
De jury krijgt de beschikking over diplo
ma's en ereprijzen. 
Aanmeldingsformulieren kunnen worden 
aangevraagd en dienen vóór 1 april 1972 te 
zijn ingezonden bij de secretaris van het 
organisatiecomité: C. van Alderwegen, 
Aardbeistraat 8, 's-Gravenhage. 

REGIONALE TENTOONSTELLING 
GRUNOPOST III 

Ter gelegenheid van de Dag van de Post
zegel 1972 en de herdenking van Gro
ningens ontzet driehonderd jaar geleden, 
zal de Philatelisten Vereniging Groningen 
op 7 en 8 oktober een regionale postzegel
tentoonstelling organiseren in de Koren
beurs te Groningen, in samenwerking met 
de Emder Briefmarken Sammler Verein 
E.V. De huur bedraagt ƒ 2.50 per kader. 
Inzenders voor de Grunopost III kunnen 
aanmeldingsformulieren aanvragen en vóór 
1 juni retourneren aan de secretaris van 
het organisatiecomité: Mr. J. C. Timmer, 
Hertenlaan 69, Haren (G.). 
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de beeldfilatetist 

0^ postzegel-
'' "W tentoonstelling u 'eeld 7 2 

18 augustus t/m 27augustus 
amstelhal • r a i . amstetxtenn 

De termijn voor inschrijving voor de eerste 
landelijke thematische tentoonstelling Beeld 
'72, die van 18 tot en met 27 augustus 1972 
zal worden gehouden in de Amstelhal op 
het Floriadeterrein in Amsterdam, is ge
sloten. 
Het aantal deelnemers en de kaderaanvra-
gen garanderen een bijzonder aantrekke
lijke tentoonstelling. 
De jury zal bestaan uit de heren: A. Boer-
ma, N. F. Hedeman, P. Th. van der Heij
den, drs. E. A. Mennega, C. G. van Vee-
nendaal en J. G. Th. Wind. 
De tentoonstellingscatalogus, waarin enkele 
artikelen zullen worden opgenomen die ge
richt zijn op beeldfilatelistische onderwer
pen, is in voorbereiding. 
Secretariaat tentoonstellingscomité: mevrouw 
E. Wessels, Waldeck Pyrmontlaan 26, 
Doorwerth. 
Pers en propaganda: F. Vrijaldenhoven, 
Jan de Weertstraat 46, 's-Gravenhage. 

NATIONALE TENTOONSTELLING IN 1973 
IN ZEELAND 

Vlissingen zal volgend jaar de gastheer zijn 
voor de nationale tentoonstelling en de 
Bondsdagen. U kunt alvast de data no
teren: van donderdag 14 tot en met zondag 

17 juni in de Schelde en het Schelde-
kwartier. 
Het bondsdiner zal worden gehouden op 
de zaterdagavond. De vrijdagavond wordt 
gereserveerd voor een feestavond met op
treden van een Zeeuws operettegezelschap. 
De tentoonstellingszaal biedt ruimte aan 
duizend kaders. 
De tentoonstellingscommissie is samenge
steld en de resultaten van haar voorberei
dende werkzaamheden zullen niet lang op 
zich laten wachten. 
Inlichtingen kunt u voorlopig inwinnen bij: 
A. Rorije, Sottegemstraat 44, Vlissingen, 
telefoon 01184-2269. 

JUBILEUMBEZOEK VAN PO & PO AAN HET 
HUIS ENSCHEDE IN HAARLEM 

vTer gelegenheid van haar twintigjarig be
staan heeft een afvaardiging van twintig 
leden van de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzamelaars 
1."? december 1971 een bezoek gebracht aan 
de drukkerij van waardepapier Joh. En
schede Grafische Inrichting N.V., te Haar
lem. 
Het verzoek daartoe werd bij hoge uitzon
dering ingewilligd mede omdat van Po & 
Po oorspronkelijk het voorstel is uitgegaan 
om een bijzondere briefkaart uit te geven 
ter viering van het eeuwfeest van de Ne
derlandse briefkaart. 
Specialisatie en vindingrijkheid werden hier 
beloond met deskundige rondleiding over 
de verschillende afdelingen van het bedrijf, 
afgewisseld met de vertoning van een dia
lezing over de geschiedenis van het huis 
Enschedé, die nauw verweven is met de 
lotgevallen van de stad Haarlem. Een 
merkwaardig feit is het dat het drukken 
van waardepapier zich heeft ontwikkeld uit 
de mogelijkheden die het vervaardigen van 
muziekschrift bood. 
Bij waardepapier dient men behalve aan 
bankbiljetten en postzegels (meer dan een 
miljaid per jaar alleen voor Nederland) 

ook denken aan banderolles voor de ta
baksaccijns (1 miljard per jaar) en aan aan
delen, obligaties en dergelijke. 
Er bleken na afloop toch nog diverse vra
gen te zijn gerezen. De antwoorden werden 
gegeven door de Directeur Zegelwaarden 
en/of de rondleiders van Enschedé. Po & 
Po-voorzitter mr. W. S. da Costa vatte aan 
het slot de dank van alle deelnemers sa
men. Namens de directie van Enschedé, 
was daarbij aanwezig mr. M. Enschedé. 

PHILATELISTENVERENIGING 
ZUID LIMBURG VIERDE 
VIJFTIGJARIG BESTAAN 

De Philatelistenvereniging Zuid-Limburg 
heeft haar vijftigjarig bestaan luisterrijk ge
vierd met een feestelijke vergadering en een 
jubileumtentoonstelling, die op 30 oktober 
werden geopend, in aanwezigheid van de 
heren P. Th. van der Heijden (voorzitter) 
en C. G. van Veenendaal (secretaris) van 
de Bond. 
De Bondsvoorzitter wenste het bestuur ge
luk met het jubileum, nadat de voorzitter 
van Zuid-Limburg in zijn openingswoord 
het wel en wee van de vereniging sinds de 
oprichting op 19 december 1921 de revue 
had laten passeren. Na huldiging van de 
jubilarissen van de vereniging en de ver
toning van filatelistische films opende de 
heer Debats, wethouder van cultuur van 
de gemeente Maastricht, de tentoonstelling, 
die goed was opgezet en een verzorgde in
druk maakte. 
Op 15 november werd in de Grote Sociëteit 
een veiling gehouden van 271 kavels, waar
in naast zeldzame en gezochte zegels ook 
goed materiaal voor elke beurs voorkwam. 
Op 28 november werd een geanimeerde 
feestavond gegeven, die op originele wijze 
filatelistisch begeleid werd door een confe
rencier. Het slot van de jubileumviering 
was een geslaagde kienavond op 11 decem
ber met een prachtige prijzentafel. 

Mededeling Raad van Beheer Kerstpuzzel: 245 inzendingen 

De voorjaarsvergadering van de Raad van Beheer van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie zal dit jaar worden gehouden 
op zaterdag 15 april des namiddags te 14.00 uur in een der zalen 
van het Jaarbeurs/Congrescentrum annex het NS-station Utrecht. 
Aan deze vergadering nemen deel de vertegenwoordigers van de 
acht verenigingen-eigenaren van het Maandblad, waaronder de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 
Punten ter behandeling in deze vergadering kunnen worden op
gegeven aan: 
a. De besturen van de verenigingen-eigenaren, waarvan de adressen 

zijn vermeld onder het „Verenigingsnieuws", nummers 1 tot en 
met 7. 

b. De secretaris van de Raad van Beheer, mr. A. van der Flier, 
Tortellaan 69, 's-Gravenhage. 

De afgevaardigden ontvangen te gelegenertijd nog een convocatie. 
Deze mededeling dient slechts om de vastgestelde datum bekend te 
maken. 

Personalia 
R. D. E. OXENAAR ADJUNCT-HOOFD DIENST ESTHETISCHE 
VORMGEVING 

Met ingang van 1 januari 1972 is bij Dienstorder 704 van 28 decïmber 1971 
de heer R. D. E. Oxenaar aangewezen als adjunct-hoofd van de Dienst 
voor esthetische vormgeving van PTT. 
De heer Oxenaar, reeds enige tijd een bekende verschijning in de postzegel-
wereld, heeft enkele series Nederland?; postzegels ontworpen, onder an
dere de Onafhankelijkheidszegels van 1963, de Kinderpostzegels van 1964 
en 1968 en als bekendste serie de,,computer" zomerzegels van 1970 

Onze puzzelredacteur heeft de 245 oplossingen bekeken die op 
15 januari waren binnengekomen op de jaarlijkse kerstpuzzel. Er 
zijn 87 goede inzendingen bij. zodat er geloot zal moeten worden 
om de prijzen. Onder de inzendingen uit het buitenland is er een 
uit Canada. De enig goede oplossing met de namen van de winnaars 
hopen wij te publiceren in het maart-nummer. 

W/J ontvingen... 
Een catalogus van de posthistorische tentoonstelling „400 JAHRE 
POSTVERBINDUNGEN ZWISCHEN SKANDINAVIEN UND 
DEUTSCHLAND", die van 21 december 1971 tot 6 februari 1972 
in het Postmuseum in Frankfurt am Main (Schaumainkai 53) is ge
houden. Op 31 bladzijden worden 118 nummers beschreven. 
Onder de zestien afbeeldingen is een lijst van tijden en tarieven uit 
1634 waarop de voornaamste Europese steden in een krans om 
Frankfurt zijn afgebeeld. Amsterdam is er bij, getekend van over 
het IJ. Met Amsterdam worden in de lijst genoemd: Haage, Utrecht, 
Rotterdam, Leyden en Mastricht, dat toen niet tot Nederland be
hoorde. 

TREFPUNT, tijdschrift van het Ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk van januari 1972 met de voor posthistorici 
belangrijke mededeling dat een structuurschets is opgesteld voor het 
Algemeen Rijksarchief waardoor in de toekomst een grotere dienst
verlening mogelijk zal worden. Voorts een artikel ovel- het in ge
bruik nemen van het nieuwe archiefgebouw in Utrecht, waar rijks-
en gemeente-archief onder één dak zijn gebracht aan de Alexander 
Numankade. 
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Hubriekredacleur: C. H. W. Heusdens, postbus 619, Rolterdatn 3005 

JULIANA REGINA-POSTZEGELS 
(Dienstorder H. 668 van 21 december 1971) 

1. Binnenkort zullen in de serie Koningmnezegels (Juliana Regina) 
de volgende waarden verschi jnen: 

30 cent 
40 cent 
45 cent 
50 cent 
60 cent 
70 cent 
75 cent 
80 cent 

bruin/rood 
karmijn 
blauw 
paars 
staalgrijs 
groen'geel 
groen 
steenrood 

2. Bijzonderheden 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Perforatie 
Papiersoort 
Gomming 
Velindeling 

Druktechniek 

17.8 X 22.2 mm. 
20.8 X 25.2 mm. 
kamtanding 13y2 : 12%. 
zonder watermerk/fosforescerend. 
synthetische gom. 
20 X 10 is 200 zegels, alsmede rollen met voer de 
waarde 30 cent 1.000 zegels en voor de overige 
waarden 500 zegels per rol. 
rasterdiepdruk. 

3. Van de zegels van 45 cent, 60 cent, 70 cent, 75 cent en 80 cent 
zal één dezer dagen reeds een ambtshalve verstrekking door Direc
teur Zegelwaarden geschieden. In het begin van 1972 zullen succes
sievelijk de overige waarden worden verstrekt, alsmede rollen in 
alle waarden 

4. Met de verkoop van nieuwe Juliana-Reginazegels mag pas 
worden begonnen nadat de in de kassen van de ambtenaren en in 
de zegelvoorraad van de agent zegelwaarden aanwezige zegels van 
45 cent, 60 cent, 70 cent, 75 cent en 80 cent van de vorige uitgifte 
zijn uitverkocht, tenzij speciaal om de nieuwe zegels wordt gevraagd 

POSTZEGELS VAN 1 CENT 
(Dienstorder H. 693 van 28 december 1971) 

Voor bijfrankering bli jkt nog behoefte te bestaan aan postzegels van 
1 cent. BIJ de Directeur Zegelwaarden is nog een voorraad van deze 
zegels aanwezig, zodat de verkoop van 1-centpostzegels nog zal 
worden voortgezet (zie dienstorder H. 532-1971). 

In deze dienstorder werd de staking van verkoop van de incourante 
postwaarden, als de 1 en 3 cent, bepaald. Zolang echter nog post
zegels van 12 cent in omloop zijn, om van de lagere waarden niet 
te spreken, is de waarde van 1 cent noodzakelijk om de verhoogde 

portbedragen mogelijk te maken. Pas wanneer alle postzegels met 
een frankeerwaarde anders dan 5 cent of een veelvoud daarvan niet 
meer verkri jgbaar zijn — en deze waarden hun geldigheid voor 
frankering hebben verloren — kan de 1 cent-zegel worden afge
schaft. 

DELTA-POSTZEGEL 
(Dienstorder H. 13 van 11 januari 1972). 

1. Algemeen. 
Ter gelegenheid van het gereedkomen van belangrijke werken in het 
Deltagebied zal op 15 februari 1972 een bijzondere postzegel (zonder 
bijslag) worden uitgegeven met een frankeerwaarde van 20 cent. 

2. Ontwerp, voorstelling. 
De zegel, vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar R. J. 
Draijer te 's-Gravenhage, toont een afbeelding van het Deltagebied 
met daarop aangegeven, in kleurcodering, de uitgevoerde en nog 
uit te voeren werken: dijken (zwart), kunstwerken (wit; rood), de 
ontworpen dijkplannen (stippell i jn). 
De tekst en waardeci j fers zijn ontworpen door de heer P. C Cossee. 

3. Verkooptijdvak. 
De zegel zal van 15 februari 1972 tot en met 20 mei 1972 op de 
postinrichtingen en bij de bestellers, belast met de behandeling van 
postzaken aan huis t i jdens de bestell ingen, verkri jgbaar zijn. Aan het 
publiek moeten gedurende genoemd tijdvak bij de aankoop van 
zegels van 20 cent Deltazegels worden verstrekt, tenzij speciaal om 
zegels van de normale uitgifte wordt gevraagd. 
Mef de verkoop mag niet vóór 15 februari aanstaande worden 
begonnen. 
Eventueel op 20 mei 1972 nog voorradige exemplaren moeten wor
den uitverkocht. 

4. Bijzonderheden 
Bijzondere tekst : 
Kleuren : 

DELTAPLAN. 
blauw (vier gradaties), groen (twee gradaties), 
rood en zwart. 

Zegelformaat : 36 x 25 mm. 
Beeldformaat : 33 x 22 mm. 
Perforatie kamtanding 12% : 14. 
Papiersoort : zonder watermerk, fosforescerend. 
Gomming : synthetische gom. 
Vel-indeling : 10 x 10 is 100 zegels. 
Druktechniek rasterdiepdruk. 
Oplaag : 30.000.000. 
Geldigheidsduur : onbepaald 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N V. te Haarlem. 

overzeese rijksdelen 

SURINAME 

PERFORATIE-AFWIJKING 

De heer L. Vermey uit Nieuw Vennep heeft een perforatiefout ont
dekt in de onderste rij van een vel Volkstel l ingzegels die op 31 juli 
zijn verschenen. 
Hoe ongewoon een dergeli jke afwijking is hebben we kunnen zien 

toen ons ter plaatse werd gedemonsteerd hoe de fout ontstaan is 
Het bleek wel mogeli jk een grovere fout te begaan maar om de 
volgende slag van de perforatiepennen precies te mikken naast de 
gaatjes van het perforaat van de vorige slag was niet mogelijk. Deze 
op het oog geringe afwi jking is door de controle van de firma 
Enschede geglipt. Dat maakt haar niet minder belangrijk. 
De hele ri j, die al voor gebruik in het midden was gescheiden, wordt 
hierbij — tegen elkaar gelegd afgebeeld. 
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postwaardestukken Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen 1760 

BELGIË 

L'Entier Postal 9/10 van 1971 begint met een vervolg van ,,Les 
Cartes postales des étapes de Belgique 1914-1918" door J. Stibbe 
(met vele afbeeldingen van censuurstempels). 

CANADA 

Briefkaart 5c, Elizabeth II naar links, blauwgrijs op wit en op room-
kleurig karton, met rode opdruk new value / 6 diapositief in maple 
leaf / Canada / Nouvelle valeur. 
Envelop 5c in twee formaten met dezelfde opdruk ,,6". 
Briefkaart 7c, Elizabeth II naar links, groen. 
Enveloppen 7c in de formaten 105 x 93 en 240 x 103 mm. 
Naar het voorbeeld van de USA is ook Canada gekomen met een 
groot aerogram van 98 x 175 mm. Boven rechts in blauw Canada, 
15 gedrukt op een blauw esdoornblad, onderaan rechts in rood: 
Aerogramme / Air Mail / Par Avion. De gehele voorzijde is bedrukt 
met een vliegende gans, met drie wit uitgespaarde afzenderslijnen 
(linker bovenhoek) en vier blauwe adreslijnen. Een illustratief ge
heel, zonder naam van de ontwerper. Het is te hopen dat meer post-
administraties dit voorbeeld zullen volgen en tot dergelijke ont
werpen komen. 

GUERNSEY 

Voor het zestigjarig bestaan van de Padvindersorganisatie van 
Guernsey werd een bijzonder Air letter sheet met bijdruk van het 
Padvindersembleem (lelie) en de jaartallen 1911-1971 uitgegeven 
5p op blauw papier. 

NIEUW-ZEELAND 

De kleine maar uiterst ijverige Postal History Society of New 
Zealand heeft ter perse een monografie van A. H. Voyce over ,,New 
Zealand Registration Markings". Daarna komt een nieuwe ledenlijst 
met de verzamelgebieden der leden. Gewerkt wordt aan lijsten van 
,,New Zealand Telegraph and Telephone Offices" (F. Watters en 
R. M. Startup) en ,,New Zealand Post Offices" (R. M. Startup) en 
een tweede druk van ,,New Zealand Postal Stationery" (met her
zieningen van G. E. C. Bratt en H. F. Barnett) en ,,New Zealand 
Postal Slogans". Al deze publikaties naderen hun definitieve vol
tooiing en kunnen dit of volgend jaar het licht zien. 

THAILAND 

In een kritiek op Fladung's World Catalogue of World Postal Sta
tionery wordt ,,l'Entier Postal 1971", 9/10 gezegd: ,,ln het bijzonder 
bij ,,Siam" treft de meest complete opgave van wat over dit interes
sante land tot op heden verschenen is" en verder: ,,dit werk wordt 
met elke publikatie meer geperfectioneerd dank zij het doorzettings
vermogen van de heer Fladung, de hoofdredacteur, en zijn vele toe
gewijde medewerkers". 

U.S.S.R. 

A. Wéry vervolgt in ,,l'Entier PotsaI" 9/10 van 1971 zijn opgave van 
nieuwe luchtpostenveloppen van 16 (17) k. met vijf afbeeldingen. 
Genoemd wordt een catalogus van geïllustreerde enveloppen uit 
1968 door B. A. Oriov en S. I. Nagel-Arbatski. Het eerste deel 
eindigde met 1967 en gaf een opgave van in totaal 5347 envelop
pen. Dit tweede deel, dat in 1971 verscheen, bevat de enveloppen 
van 1968, in totaal de nummers 5348-6019, totaal 672 stuks in één 
jaar: 1 van 10 k voor aangetekende brieven, 1 van 16 k voor lucht
postenvelop, 79 voor luchtpostenveloppen van 6 k en 591 van 4 k 
voor gewone brieven. Als prijs voor het nieuwe boek wordt 27 k 
opgegeven. 
Van tachtig luchtpostenveloppen werd er één gedrukt in een oplage 
van 15 miljoen, 47 met ieder 10 miljoen en 32 met oplagen variërend 
van 500.000 tot 8 miljoen. Het totaal aantal van de 672 stuks komt 
op 594V2 miljoen exemplaren. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 

De wijziging der posttarieven heeft geleid tot een opwaardering 
(revaluation) van 230 miljoen enveloppen in zeven variëteiten. De 
revaluatie werd uitgevoerd door de U.S. Envelope Co. te Williams
burg Pa met drie machines, VH., Jet Rotary en Verner flatbed 
In afgeronde aantallen verscheen het volgende: 
6c (size 10, groot), drie machines, 92 miljoen exemplaren 
6c (size 6%, venster), twee machines, 21 miljoen exemplaren 

drie machines, 
drie machines, 
twee machines, 
twee machines, 
twee machines, 

6c (size 6%, klein), 
6c (size 6%, venster) 
6c Youth Conference, 

10c (size 6%, luchtpost), 
10c (size 10, luchtpost). 

56 miljoen exemplaren 
46 miljoen exemplaren 
9,5 miljoen exemplaren 
2,5 miljoen exemplaren 
1,7 miljoen exemplaren 

AEROGRAIVIMEN 

Nederland. De heer Janssen te Malden meldt een Borobudur (45 + 
20 cent) waarvan één kleur, ongeveer 5 mm naar links verschoven 
is. Een misdruk ongetwijfeld, doch één, die bij de Controle is door-
geglipt en, indien opgemerkt, — gelukkig — vernietigd wordt. 
Brits IHonduras. 15c oker en violet. 
Egypte. 80m (met vier afbeeldingen) en 140 (met vier andere af
beeldingen). 
Ethiopië. 10c (kop Halle Selassie), groen met andere tekst aan de 
achterzijde. 
Groot-Brittannië. Het aerogram van 5d heeft twee verschillende 
teksten: ,,wil be surcharged" of ,,may be surcharged", aan de ach
terzijde. 
Libanon. 25 p rood en 50 p violet. 
St. Thomas en Principe. 1 escudo, koffiepiant, groen en zwart; 1.50 
escudo, Pousada, veelkleurig. 
Verenigde Staten. Op 13 december verscheen een 15 cent (eerste 
dag Philadelphia, Pennsylvania) in hetzelfde type als in mei 1971 
verscheen. Het formaat werd groter, nu 102 vierkante inches schrijf-
oppervlak voor correspondentie, tegen 87 voorheen. 

Stempels Rubriekredacteur: A. M. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
's-Gravenhage 2023 

MACHINESTEMPELS 

De in het vorige nummer vermelde stempelvlag van Deventer kun
nen wij hierbij nog afbeelden. 

SEö'/ESiJSSELSEIIEÜVELfiyG 
onSALLANÜ 

- M i V A K A N I I t W A A ' J d 

Q - 3ü 

1'J7Z , 

In één, onderscheidenlijk de, stempelmachine van de volgende kan
toren zijn voorts nog een tweetal bijzondere stempelvlaggen ge
durende enkele weken in gebruik; 
1. van 3 februari tot en met 29 maart te Utrecht met tekst: Woerden 

600 jaar stad 1372-1972; 
2. van 7 februari tot en met 5 maart te Heerenveen met tekst-

WK 1972 Wereldkampioenschappen schaatsen voor dames 
Heerenveen 4 en 5 maart 1972. 

Verzamelaars kunnen afdrukken hiervan bij de betreffende kantoren 
vragen door toezending van één of meer geadresseerde en vol
doende gefrankeerde enveloppen of kaarten in een andere gefran
keerde envelop aan de directeur van het postkantoor ter plaatse. 
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TYPENRADERSTEMPELS FRANKEERMACHINES 

W I J danken de heer D Veenstra te Buitenpost vriendelijk voor de 
toezending van een envelop op 31 december 1971 voorzien van een 
poststempelafdruk HarkemaOpeinde de laatste dag van gebruik 
Sedert 3 januari 1972 wordt aldaar, wegens naamswijziging van de 
betreffende postinrichting, een poststempel Harkema gebruikt 

1 12 1971 Gevestigd een „ in tern postagentschap Eindhoven

PhilipsProf Holstlaan 
3 12 1971 Gevestigd bijpostkantoor RotterdamHendersonplaats 

16 12 1971 Gevestigd postagentschap Vlissingen Paauwenburgweg 
en plattelandspostagenschap MaasbrachtStationsweg 

3 1 1972 Opgeheven poststation Bunschoten 
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Naar wij pas nu vernemen is al gedurende ongeveer een half jaar te 
Amsterdam een frankeermachine merk Satas in gebruik bij een 
loket voor de aanneming van postpakketten Bij aanbieding van 
pakketten met adreskaarten, waarop nog geen postzegels zijn ge

plakt, wordt het verschuldigde porto door de loketambtenaar op een 
strookje afgedrukt, dat daarna op de pakketkaart wordt geplakt Een 
tweede machine zou te Amsterdam in reserve worden gehouden 
Van een dergeli jke, sinds begin januari 1972 te sGravenhage voor 
hetzelfde doel gebruikte, machine met nummer SR 3 kunnen wij 
hierbij een 000 cent proefafdruk afbeelden 

er

^l 31 1 7 2 ; 
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Deze machine wordt met gebruikt voor het frankeren van andere 
stukken, zoals aangetekende brieven, waardoor het verkri jgen van 
afdrukken, welke normaal gebruikt zijn, met eenvoudig zal zijn 
Mogeli jk worden deze strookjes echter ook gebruikt op de voor het 
buitenland bestemde postpakketten en deze kunnen dan wel in han

den van geadresseerden komen, nu de frankering daarvan tegen

woordig op de pakketten zelf moet worden geplakt 
W I J houden ons aanbevolen voor meldingen terzake 

belgië Rubnekredacteur L C Mademan, Alf. Sctineiderlaan 61, 
B2100Deurne 

GEEN NIEUWS V A N HET BRUSSELS FRONT 

Zoals de traditie het wi l , weten wij Belgen nog met wat ons op 
postaal gebied voorgeschoteld zal worden in 1972 Wij weten dat 
men m ons democratisch stelsel erg veel aan geheimdoenerij doet 
Maar ach, daar komt met de t i jd misschien wel eens iemand met een 
openere geest — en tot dan wachten wij dan maar met geduld naar 
de officiële bekendmaking uit Brussel 

VARIANT BIJ 10 c — GROVE BAARD — 

Tijdens een studievergadering m de schoot van de Koninkl i jke 
Borgerhoutse Vereniging voor Postzegelverzamelaars ,,EMILE 
VLOORS" maakte de heer A Buelens melding van een nieuw ont

dekte variant van de 10 c grove baard — Leopold II — uitgifte 1905 
Het onderscheid met het gekende type kan als volgt vastgelegd 

band de band waarin Belgique —■ België voorkomt schijnt 
langer te zijn wat zijn oorzaak vindt in het korter zijn 
van de versieringsli jntjes aan de beide uitersten van 
deze band 
Deze versieringsli jntjes l iggen ook meer afgescheiden 
van elkaar en zijn ook dunner 

Afbeelding II Nieuwe variant — links beeld 
Loof l inks, het derde blad van boven af geteld vertoont 

een duideli jke deuk 

BIJ verdere onderzoekingen kwam men tot de vaststel l ing dank ziJ 
het voorbrengen van een blok van 25 uit de verzameling van de 
heer J Jordens (titularis van de Leon de Raay medaille) dat dit type 
voorkomt in een verticale rij in een paneel van het blad 

Afbeelding 1 Nieuwe variant — bovenste beeld 
verschil m de breedte is bijna 0 5 mm smaller dan bij het normale 
formaat type 

letters in het woord , ,Belgique" zijn op te merken de letter 
L IS enigszins hellend — de letter U is hoekig 
onderaan en het bovenste been der letter E nijgt 
opwaarts 

BELCIOUEBELC 

9 c j 
a^lOüEBELCIE 
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Dit nieuwe type werd alleen gevonden in de drukken op dik papier 
(wit) van even na 1910. 
De heer Jordens maakte de foto's van de bijgaande afbeeldingen, 
zodat het ons mogelijk is de lezers van het Maandblad de primeur 
te geven van deze nieuwe ontdekking. 

SCHOOL DER FILATELIE STICHTING SOEBERT 

Om het twint igjarig bestaan van de stichting der school te vieren, 
wordt op 19 en 20 februari een tentoonstell ing ingericht in de School ; 
gelegen aan de Eikenstraat te Anwerpen. Er zal tevens een t i jdeli jk 
postkantoor functioneren, waar de zegel Internationaal jaar van het 
Boek — in de waarde van 7 frank in voorverkoop te bekomen zal 
zijn. 

INVENTARIS 1971 

Wij kunnen wel een inventaris opmaken van het materiaal, waar

mede de postadministratie ons bedacht in 1971: 
7 gebruikspostzegels nieuw type 80,75 frank 

26 gelegenheidspostzegels 102,50 frank 
13 l iefdadigheidsvignetten met als frankeerwaarde 89,50 frank 

en toeslag 35,50 frank 
5 postzegelboekjes 80,— frank 
1 bijzondere briefkaart 2,50 frank 

totaal: 390,75 frank 
De , , M " en " B " en andere spoorwegzegels werden in de opsomming 
niet opgenomen. 

brief uit Jonden 

STAMPEX 1972 

De nationale tentoonstell ing, annex handelarenbeurs, zal dit jaar 
gehouden worden in The Royal Horticultural Society's New Hall, 
Londen S W 1 , van 28 februari tot 4 maart. 
De Britse Posterijen zullen zijn vertegenwoordigd met een post

kantoor in Victoriaanse stijl en een uitgebreide verkooporganisatie 
van koerserende postwaarden. De Post Trofee, jaarli jks door de 
Posterijen ter beschikking gesteld voor de beste presentatie van 
Britse postzegels sinds 1924, zal voor de winnaar het voordeel 
hebben, dat hij — of zij ■— de bekroonde inzending mag tentoon

stellen in de tentoonstellmgsgaleri j in het Filatelistisch Bureau in 
Edinburgh. 

BANGLA DESH 

Nauweli jks was de nieuwe staat van OostPakistan uitgeroepen, of 
de eerste postzegels kwamen in omloop en wel in Calcutta, India' 
In het begin waren het zogezegde vignetten, voornameli jk bedoeld 
om propaganda te maken voor het streven naar onafhankeli jkheid, 
hoewel er enkele wel als postzegels gebruikt schijnen te zijn. Maar 
alras kwam men tot de ontdekking dat er in postzegels geld te 
verdienen was. 
Op 29 jul i 1971 kwam een bijzondere serie uit van acht waarden, 
van 10 Paisas tot en met 10 Rupees, die voornameli jk vla een f i la

telistisch agentschap in Londen aan de verzamelaar gebracht wer

den, compleet met postfrisse en gestempelde series en zowaar een 
eerstedagcouvert. 
De U.P.U. verklaarde deze — In Engeland gedrukte — emissie als 
ongeldig voor het vooruitbetalen van port voor briefvervoer, aange

zien Bangladesh officieel niet bestond. 

Dit nam niet weg, dat de zegels, al dan niet postzegels, In India 
erkend werden en ook in dat land afgestempeld werden. 
Een pikante noot is hierbij, dat het land waar de zegels werden 
afgestempeld ze niet als te beporten stukken doorzond, zodat men 
in het ontvangende land de poststukken meestal als voldoende ge

frankeerd aan de geadreseerden uitreikte. 
Toen de oorlog tussen India en Pakistan begon en de regering naar 
het voormalig OostPakIstan optrok kwam er een nieuwe emissie en 
wel de in Engeland gedrukte met een opdruk, die de bevrijding her

dacht. Ook tot en met de t ien Rupees. 
Dit was voor de Britten wel iets teveel van het goede. Hoewel men 
sympathie had met dit land, waren de f i latelisten geschrokken van 
de aanslag op hun beurs. De animo om dit nieuwe land te gaan 
verzamelen Is daardoor wat bekoeld, temeer daar voor komend 
voorjaar een nieuwe serie is aangekondigd die de vorming van een 
nationale regering in de hoofdstad Dacca zal herdenken. 
Wanneer de posterijen van Bangladesh zich de noodzakelijke be

perkingen kunnen opleggen, door bijzondere emissies tot de nor

male waarden te beperken, kan dit een Interessant verzamelgebied 
worden. 

DE EMISSIES IN 1972 

De definitieve data, waarop de bijzondere zegels zullen verschijnen, 
zijn: 16 februari : Britse poolvorsers (afbeeldingen); 26 apri l : algemene 
herdenkingen; 21 jun i : Britse architectuurserie; 13 september: vijf

tigste verjaardag van de B.B.C, en de 75ste verjaardag van de 
MarconiKemptransmissIe over zee; 18 oktober: Kerstzegels en 
tenslotte op 20 november: zilveren bruiloft van het koninkli jk paar 

I 
B 
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OOK ZWEEDSE ZEGELS OP BRITS PAPIER 

Na de Nederlandse Posteri jen, die voor de nieuwe Juliana Regina 
postzegels het papier van Harrison & Sons besteld hebben om een 
betere druk te kri jgen, heeft nu ook Zweden Brits papier ge

kocht om een diepere druk en een fraaier beeld op de postzegels 
mogelijk te maken. 
Londen, 1 februari 1972. 

CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 
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verenigde naties 
verenigd europa 

Rubriekredacteur: W. J. A. F. R. van den Clooster baron Stoet tot Everio, 
Bovensteweg 6, Mook 6846 

Op 14 februari verscheen bij de UNPA, de postadministratie van de 
Verenigde Naties, een nieuwe herinneringszegel onder het motto: 
,,Non-prollferatlon of nuclear weapons" of zoveel als: stri jd tegen 
de verdere ontwikkel ing van kernwapens. 
Deze zegel zal uitkomen in de waarden van 0.40 Zwitserse francs 
(groen, rood en zwart) en 8 dollarcents (roze, blauw en zwart) in 
oplagen van respectieveli jk 2.300.000 en 2.600.000 stuks. Gedrukt bij 
Heraclio Fournler S.A., Spanje in fotogravure. Het ontwerp van Arne 
Johnson (Noorwegen) stelt voor een doorgestreepte kernexplosie. 
De reeds bestaande kernwapens bevatten megaton concentraties 
met een verwoestende kracht groter dan alle conventionele explo
sieven, ooit in oorlogsti jd gebruikt sinds de dag van de uitvinding 
van het buskruit. Waar dergeli jke wapens ooit In aantallen aange
wend zullen worden, zullen miljoenen mensen gedood worden en zal 
de beschaving, zoals wi j die nu kennen, alsmede het georganiseerde 
maatschappelijk leven aan het einde komen In de bij het confl ict 
betrokken landen. 
De opschorting van kernproeven was een punt op de agenda van de 
twintigste zitting van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties 
In 1965. Het betreffende verdrag lag nadien gereed voor onder
tekening te Londen, Moskou en Washington op 1 juli 1968 en werd 
op dezelfde dag getekend door het Verenigd Konmkrijk, de Sovjet
un ie, de Verenigde Staten en door meer dan vi j f t ig andere landen. 
Een eerstedagenvelop voor deze uitgave werd ontworpen door Jozef 
Dockx, leerling van het Hoger Nationaal Instituut en Koninkli jke 
Academie voor schone kunsten te Antwerpen. 
Bij wijze van samenwerking met dit Instituut organiseerde de UNPA 
te Geneve een tekenwedstr i jd, waarbij Jozef Dockx als winnaar te 
voorschijn trad. De winnende tekening toont het effect van een 
kernexplosie op een boom, waarvan de brandende takken lijken op 
in wanhoop geheven mensenhanden. 

non-prol i férat ion des armes nycléaire»# 

nations uniesf;s.0,4üi 

De tweede prijs werd toegekend aan Herman Jansen voor diens 
ontwerp dat, In de vorm van een gesti leerde knoest, de wil van de 
mensheid opwekt tot beperking en verbod van kernwapens. 

De volgende combinaties van eerstedagenveloppen zijn beschik
baar: 
een eerstedagenvelop met één zegel In Zwitserse francs of in dollar
cents; 
een eerstedagenvelop met blok van vier In Zwitserse francs of In 
dollarcents. 

FILATELISTISCH NIEUWS 

Herinneringszegel voor Wereldgezondheidsdag. De UNPA geeft deze 
zegel uit op 7 april 1972. Waarde 0.80 Zwitserse francs (rood, geel, 
oranje, paars en zwart) en 15 dollarcents (rood, blauw, oranje, geel 
en zwart). Oplagen respectieveli jk 2.100.000 en 2.200.000 stuks. 
Tekening van George Hamori (Australië); gedrukt in offset bij Setel i-
paino (Finland). 
De laatste dag van verkoop van de zegel ,,International Support for 
refugees" zal zijn op 12 maart 1972. 
De UNPA te New York zal een nieuwe eerstedagenvelop met stem
pel OFFICIAL HEADQUARTERS COVER in verkoop brengen. Tot op 
heden bezigde het hoofdkwart ier van de UNPA te New York voor 
elke nieuwe uitgifte een eerstedagenvelop, waarop afgedrukt de 
UNO-vlag. 
Van 14 februari af, uitgiftedatum van de ,,Non-Proliferation of nuclear 
weapons" uitgifte, zal een nieuwe eerstedagenvelop worden gebruikt, 
ontworpen door de Deen Olav S. Mathiesen. Een relief In wit, zilver 
en goud. De voorstel l ing Is een luchtfoto van het UNO-gebouwen-
complex te New York. De prijs is 0.45 Zwitserse francs. 

DEFINITIEF PROGRAMMA UITGIFTEN 1972 

Definit ieve zegels: 
0.40 Zwitserse francs en 95 dollarcents 
Inperking kernwapens 
0.40 Zwitserse francs en 8 dollarcents 
Wereldgezondheidsdag 
0.80 Zwitserse francs en 15 dollarcents 
Luchtpost 9, 11, 17 en 21 dollarcents 
Menseli jke samenleving 
0.40 Zwitserse francs en 0.80 Zwitserse francs 
8 en 15 dollarcents 
Economische Commissie voor Europa 
1.10 Zwitserse francs en 21 dollarcents 
Postwaardestukken: 
luchtpost postkaarten 9 + 1 5 dollarcents 
postkaarten 7 dollarcents 
luchtpostbrief 15 dollarcents 
Kunst bij de Verenigde Naties te Geneve 
0.40 Zwitserse francs en 0.80 Zwitserse francs 
8 en 15 dollarcents 
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suid-afrika Rubriekredacteur: F. G. E. Nilant, Universiteit van Pretoria, Pretoria, Suid-Afrika 

Op 4 maart verschijnen drie zegels ter herdenking van de officiële 
ingebruikneming van de Hendrik-Verwoerddam, In de waarden 4, 5 
en 10 cent. 

Op de eerste dag zal te Oranjekrag een bijzonder poststempel 
gebruikt worden. 

Men kan een vol ledig verzorgde officiële eerstedagenvelop bestellen 
In Pretoria. De kosten bedragen: R. 0.35 -t- R. 0.10 bankkosten. 
U dient daarvoor vijf Internationale antwoordcoupons in te zenden 
naar: Filateliedienste Hoofdpostkantoor Pretoria Republiek van Zuid-
Afr ika. U kunt daar ook een bestelformulier aanvragen voor nieuwe 
postzegels en off iciële enveloppen. 

w w » w * »w^mw» w t^vmwtmtim »m'W^WWV^WfW* ^^ 
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yv'i'i l azen voor u 

In de rubriek ,,The Congress Papers 1971" publiceert „STAMP 
MONTHLY (november 1971) de tekst van een lezing van Alec C 
Rosenblum over het onderwerp „Philately Down Under, Some World-
Wide Problems" 

Down Under is een populaire, allang verouderde, aanduiding door 
sommige Engelsen gebruikt voor het Gemenebestland Australië 
Alec C Rosenblum is een bekend pionier van de wetenschappelijke 
filatelie van dat land 
Na een lange inleiding over de misere van de, de verzamelaars uit
buitende postzegelemittenten — en dat zijn met alleen de beruchte 
Arabische Sjeikdommen — eindigt de voordracht enigszins sensa
tioneel met de mededeling, dat het Australian Stamp Office sedert 
1964 een nieuwe druktechniek toepast die gebruik maakt van plastic 
voor het aanmaken van drukplaten 
Het nieuwe procédé levert een enorme tijdsbesparing op, maar ver
oorzaakt een groot aantal variëteiten en afwijkingen Als voorbeeld 
noemde de spreker de zegel 4 cent koningin Elizabeth rood Het 
voor postzegelboekjes bedoelde vel levert met minder dan 200 
variëteiten op een totaal van 240 zegels F C Tapp classificeerde 
ze reeds en beschreef ze over het algemeen als retouches 
Volgens Alec C Rosenblum zullen bij een hernieuwd onderzoek 
vrijwel alle ,,retouches" het resultaat blijken te zijn van vervor
mingen gedurende het vervaardigingsproces 

Of het onderwerp van de studie nu een postzegel is of een vignet, 
zoals de schrijver S J Macrymichalos meent, maakt weinig verschil 
voor de lezer die genieten kan van een voortreffelijk geschreven 
verhaal, goed gedocumenteerd en geïllustreerd en dat hem een 
kijkje geeft in de keuken van de posthistoricus 
De verzamelaar van Griekse zegels denkt daar vanzelfsprekend 
anders over Die verzamelaar is wel degelijk geïnteresseerd in ,,Le 
soi-disant timbre-poste Hellémque de 1831" waarover genoemde 
Macrymichalos schreef m de „SCHWEIZER BRIEFMARKEN ZEI
TUNG", jaargang 1971, nummer 10 

Het gaat om de vraag of een etiketachtig stukje papier, geplakt op 
de achterzijde van een brief, waarvan er slechts drie of vier bekend 
zijn, van Athene naar Piraeus of omgekeerd, ais de allereerste post
zegel moet worden beschouwd zoals de heren J C Andre en P 
Drossos dat doen in nummer 380 van het Griekse blad , Philotelia 
of dat die papierstukjes slechts het bewijs zijn dat iemand 40 Lepta 
heeft bijgedragen aan een weldadigheidsactie ten behoeve van 
vluchtelingen van Kreta in het jaar 1831 
De strijdvraag is het onderwerp geweest van vele artikelen ge
durende een lange reeks van jaren Aan de meningsvorming namen 
onder anderen deel mannen als dr Herbert Munk, de bekende 
Engelse verzamelaar C J Phillips en de eerste eigenaar van een 
door P Roussos in 1933 ontdekt veldeel van negen stuks, P L 
Pemberton 
De schrijver meent nu het laatste woord te hebben gesproken en 
onweerlegbaar te hebben aangetoond dat hier slechts sprake is van 
vignetjes voor een weldadigheidsactie 

Evenveel leesplezier, maar dan op een ander niveau, verschafte ons 
,,L'Echo de la Timbrologie" (december 1971) met een bijdrage onder 
het opschrift ,,L'lnvention du Timbre-poste, Les billets de port-paye 
en 1653" 

Voorzover u na het voorgaande nog In de mening mocht verkeren 
dat een zekere Rowland Hill in Engeland de in onze dagen steeds 
minder postaal gebruikte postzegel uitvond, kan deze ,,documen
tation", recueillie par F Klein-Rebour, u uit de droom helpen Al in 
1653 (sic) pasten de Fransen het systeem toe Helaas ging de vlie
ger met zo erg op en moesten de veel originelere Fransen lijdelijk 
toezien hoe een Engelsman met de eer ging strijken Een bijzonder 
amusant stukje dat u zich met moet laten ontgaan 

Over de filatelistische betrekkingen tussen Oostenrijk en Tsjecho-
Slowakije handelt de bijdrage van Jaroslav Jezek in ,,BRIEFMARKEN
MAURITIUS", Heft 53, onder de titel „Vindobona 1880-1970" 

Beide landen stammen uit de Oostenrijks-Hongaarse monarchie en 
de schrijver tracht aan te tonen dat met de vestiging van de onaf
hankelijke Tsjecho-Slowaakse republiek geen definitieve breuk in de 
filatelistische betrekkingen ontstond Zelfs maakt hij gewag van 
stempelvondsten die nieuw licht doen schijnen op de posthisto-
rische betrekkingen tussen beide landen 

Voor een goed begrip vermelden we nog dat het artikel een wat 
verlaat eerbewijs wil zijn bij het negentigjarig bestaan van de 
Oostenrijkse filatelistenclub ,,Vindobona" 

Bent u in de Tsjecho-Slowaakse filatelie geïnteresseerd' Dan kunt 
u ook nog iets vinden in „L'ECHANGISTE UNIVERSEL" Het 
decembernummer van vorig jaar bevat een kort artikel van Roger 
Rochet over ,,Les grandes dates de l'Histoire Philatelique de 
Tchechoslovaquie" 

De thematische filatelie zal nog voortdurend toenemen in betekenis 
IS de mening van Mare D'hotel in een verhandeling ,,Reflections 
sur quelques principes de philatelic", gepubliceerd in ,,La Philatelie 
Frangaise" van 15 november 1971 Beschouwingen over het hoe en 
wat van moderne thematische verzamelingen zijn (nog) hoogst 
welkom Zeker nu de benoeming van de Abbe de Troyer op de 
hoogste post in de internationale thematische filatelistische orga
nisatie ons een krachtige stimulans doet verwachten 
Minder verheugd zijn we over de opvattingen van de schrijver om
trent de omvang van dergelijke collecties In zijn ijver ook oudere 
zegels m deze verzamelingen te betrekken propageert hij het op
nemen van zegels die ook maar in de verste verte iets met het 
gekozen onderwerp te maken hebben Dat herinnert ons aan een 
zegel in een collectie op ,,Spoorphilex 1969" uitsluitend opgenomen 
omdat er met een loep en wat goede wil in een stadsbeeld tramrails 
waren te ontdekken 
Al jarenlang is het ons streven de verzamelaars ervan te door
dringen dat in een thematische verzameling juist een wijze beperking 
geboden is Wij vinden dat m zo'n verzameling elke zegel moet 
bijdragen tot verheldering van het onderwerp Gelukkig is het ook de 
mening van Mare D'hotel, dat een thematische verzameling moet 
zijn samengesteld uit filatelistisch materiaal, zegels, eventueel aan
gevuld met postwaardestukken en zogenoemde maximumkaarten of 
eerstedagenveloppen, maar dat landkaarten, foto's en dergelijke 
beter thuis kunnen worden gelaten Zelfs kranteknipsels kunnen 
daar van betekenis zijn, maar in een tentoonstellingsobject horen ze 
met thuis 

Dat aantekenstrookjes in het Duitse taalgebied R-Zettel worden 
genoemd, weet u natuurlijk allemaal Weet u echter ook wat V-
Zettel zijn'? Over die strookjes, bedoeld om aangetekende zendingen 
met aangegeven waarde te kenmerken, schrijft Josef Blochl in ,,DIE 
SAMMLER-LUPE" (2e Novemberheft 1971) De schrijver noemt zijn 
werk een ,,Versuch einer neuen Katalogisierung der im Fürstentum 
Liechtenstein gebrauchten V-Zettel" 

Cinderellaliefhebbers opgeleti De omstreden porto-wordt-door-
geadresseerde-betaald-zegels van ,,Det Basta" in Zweden staan 
nog steeds in de belangstelling Blijkbaar ook van de handel 
Onlangs ondergingen genoemde plakzegels opnieuw een wijziging 
De perforatie tussen de zegels werd vervangen door een ovaal gat 
Dit als een poging van de Zweedse autoriteiten om ook de twijfe
laar duidelijk te maken dat deze plakzegels geen postzegels zijn 
Een en ander bracht weer andere moeilijkheden mee en zo duurde 
het slechts een half jaar voor opnieuw tot een wijziging moest 
worden besloten Veelbetekenend stelt „THE PHILATELIC REPOR
TER" vast, dat deze variëteit dus wel schaars zal worden (december 
1971) 

,,AANGETEKEND", het sympathieke personeelsblad van PTT is toe 
aan aflevering 100 Het blad realiseert zich met gerechtvaardigde 
trots dat het een warm onthaal bij zijn lezers gevonden heeft 
Behalve veel intern bedrijfsnieuws en artikelen die PTT-ers slechts 
als PTT-ers aangaan heeft de redactie ook al enkele voortreffelijke 
bijdragen naar aanleiding van nieuwe postzegelemissies opgenomen 
Aan de kinderpostzegelactie wordt zelfs ruime aandacht besteed 
WIJ wensen de redactie en het bedrijf graag veel succes toe met de 
komende honderd afleveringen, in de hoop dat zal worden voort
gegaan met de publikatie van filatelistische artikelen als boven
bedoeld 

Tenslotte gaan we weer even neuzen in de verenigingsbladen 

Een nieuwe verschijning in onze rubriek is „Liechtenstein' , orgaan 
van de zeer jonge vereniging Liechtensteinverzamelaars in Neder
land Rene de Winter treedt op als redacteur De beide afleveringen 
die we onder ogen kregen (4 en 5) geven een goed beeld van de 
werkzaamheden We hebben de indruk dat de leden bij het huidige 
bestuur m actieve handen zijn Een gezamenlijk bezoek aan de 
komende ,,Liba 1972" in Vaduz staat op het programma 
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nederlandse bond van 
filatelisten-verenigingen 

Secretaris: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70 te Amsterdain-1011. 
Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester: H.P.van Lente, Curagaostraat 35-i te Amsterdam-1017. 
Telefoon (020) 38 83 64 
Gironummer 1078391 ten name van de penningmeester van de Bond 

BONDSINFORMATIEBUREAU 

Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden van bij de Bond aange
sloten verenigingen, alsmede voor de behandeling van klachten om
trent verzamelaars of handelaren wende men zich tot de beheerder: 
H. P. van Lente, Curagaostraat 35-1 te Amsterdam-1017, telefoon 
(020) 38 83 64. 

BONDSKEURINGSDIENST 

Zegels welke men ter keuring wi l voorleggen dienen gezonden te 
worden aan drs. A. M. A. van der Wil l igen, Laan van Poot 194, 
's-Gravenhage. Al le overige correspondentie naar M. de Meijer, 
Geestbrugweg 59, Rijswijk 2101. 

TENTOONSTELLINGEN 

Alle correspondentie aangaande tentoonstell ingen gelieve men uit
sluitend te richten tot de commissaris voor het tentoonstell ingswezen 
binnenland, de heer M. de Meijer, Geestbrugweg 59, Rijswijk 2101. 

BEKERTOERNOOI 

De zestigste Filatelistendag wordt gehouden op zaterdag 3 juni 1971 
in Grand Hotel Krasnapoisky te Amsterdam. In de voormiddag van 
deze dag wordt het Bekertoernooi gehouden. Het Bondsbestuur 
roept gegadigden op voor deelneming aan dit toernooi. 
De voordrachten moeten dienen tot het bevorderen van het ver
zamelen van postwaarden en moeten volgens het desbetreffende 
reglement bij voorkeur van wetenschappeli jke aard zijn. ledere lezing 
mag niet langer duren dan twint ig minuten. 
Zij die een voordracht wensen te houden gelieven dit vóór 15 april 
op te geven aan de bondssecretaris: C. G. van Veenendaal, Assum
burg 70, Amsterdam-1011. 

WALLERMEDAILLE 

Door toekenning van de Wallermedail le met diploma worden die
genen geëerd die zich bi jzonder verdiensteli jk hebben gemaakt voor 
de fi latelie. 
Toekenning van deze medaille geschiedt door het bondsbestuur 
De bij de Bond aangesloten Verenigingen kunnen voorstel len doen 
tot toekenning van deze medaille en wel uitsluitend schrifteli jk en 
met redenen omkleed. 
Verenigingen die een voorstel tot toekenning van de Wallermedail le 
wil len doen moeten dit uiterli jk 17 april 1972 indienen bij de bonds
secretaris, Assumburg 70, Amsterdam-1011. 

SPOORENBERGMEDAILLE 

Door toekenning van de Spoorenbergmedail le worden diegenen 
geëerd die zich bijzonder verdiensteli jk hebben gemaakt voor de 
thematische fi latelie en/of bijdragen op thematisch-fi latelistisch 
gebied. 
Toekenning geschiedt door het bondsbestuur. 
De bij de Bond aangesloten Verenigingen kunnen voorstel len doen 
tot toekenning van deze medail le. 
Deze voorstellen dienen vóór 17 april schriftelijk en met redenen 
omkleed te worden ingezonden aan de bondssecretaris, Assumburg 
70, Amsterdam-1011. 

JURY-OPLEIDING 

In het weekeind 22/23 april 1972 wordt weer een jurycursus ge
houden in De Hoorneboeg te Hilversum. De duur bedraagt een 
weekeinde van zaterdag 10.30 tot de zondag daarop aansluitend 
omstreeks 16.00 uur. Deelneming staat open voor leden van bi j de 
Bond aangesloten Verenigingen. Van de deelnemers wordt een b i j 
drage van ƒ 1 5 , — verlangd in het totaal van de reis- en verbli j f
kosten. Aanmeldingen via de secretarissen van de Verenigingen 
vóór 15 februari 1972 bij de commissaris: G. C. TOPS, Schiebroek-
sesingel 19, Rotterdam-3012. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Inlichtingen: Gelderse bibl iotheek, telefoon 085-425552. 

Beheerder: W. F. Smit, Utrechtseweg 33 C, Heelsum, telefoon 
08373-2607. 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de Bibliotheek 
Arnhem, Postbus 1168, Arnhem. Geopend: uitgezonderd maandag en 
zaterdag dagelijks 10.00-12.30 (ook zaterdag) en 13.30-17.30 (ook 
maandag). Bovendien woensdag 19.00-21.00 uur. Maandagmorgen en 
zaterdagmiddag gesloten. Adres: Mariénburgstraat 12. 
Aanvragen voor het lenen van boeken schrifteli jk te richten aan de 
Gelderse Bibliotheek, alle overige correspondentie aan de beheerder. 

VERKOOPAFDELING 

Bestell ingen te richten aan: E. C. de Poorter, Legerplaats Budel, 
5512, Postgirorekeningnummer 2 01 59 60 ten name van de Directeur. 
Verkoopafdel ing van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen, Legerplaats Budel, post Weert. Wegens de sterk gestegen 
portokosten is de Bond gedwongen de verzendkosten door te be
rekenen in de prijzen. 
Li jst van verkri jgbare uitgaven met aangepaste prijzen in het januari
nummer 1972, bladzijde 28. 

Stichting voor het philatelistisch jeugdwerk in Nederland 
Secretariaat: J. A. Bouwman, Landstraat 15, Utrecht 

Secretariaat: De secretaris is verhuisd; wi j vestigen uw aandacht 
op zijn nieuwe adres hierboven. 
De Leidraad: Wi j hebben deze aan belangstellenden geleverd tegen 
kostpri js, verhoogd met portokosten. Aangezien deze belangrijk zijn 
gestegen, zijn wi j genoodzaakt de prijs te verhogen; deze bedraagt 
thans ƒ1,50 per exemplaar. Bestell ingen voor franco toezending 
door middel van giro-overschri jving op rekening nummer 219.45.82 
ten name van J. D. Brandt te Eindhoven. 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar het oktobernummer 
1971. 
Het ABC van het Postzegels verzamelen: Ondanks het gestegen 
porto is de prijs niet gewijzigd; deze bedraagt ƒ4.00 franco thuis. 
Bestell ingen door overschri jving op girorekening nummer 40.51.87 
ten name van de Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederiand te Alkmaar. Verenigingen die voor hun leden collectief 
bestellen betalen bij 10 stuks ƒ3,75, bij 25 stuks ƒ3,50, bij 50 stuks 
ƒ3,25 en bij 100 stuks ƒ3,00, alles per stuk. Deze tweede druk is 
belangrijk gewijzigd en uitgebreid, ook in de i l lustraties. 

Stichting Filatelie 
Secretariaat: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70, Amsterdam-10it7. 

ADRESSEN VAN POSTZEGELHANDELAREN, 
WAAR DE WANDKAART VAN NEDERLAND VERKRIJGBAAR IS. 

KOSTEN f 2,50 

ALKMAAR: H. van Drunen, Huigbrouwerstraat 18 
AMSTERDAM: 
Mevr. Buhr-van der Sloot, N.Z. Voorburgwal 347 
Mej . N. Daub, Jan van Galenstraat 165 
D. Ederzeel, N.Z. Voorburgwal 172 
R. Freyhan, Paleisstraat 23 
N. van Gelder, 'N.Z. Voorburgwal 318 
J. Jonen, Gravenstraat 30 
H. M. v. d. Kolk, Albert Cuypstraat 26 
C. Muis, Rosmarijnsteeg 2 
H. Okker, Herengracht 167 
BREDA: A. A. Plasman, Passage 11 
DELFT: C. D. van de Wel , Nieuwstraat 16-18 
DEVENTER: J. J. te Riet, Nieuwstraat 21 
GOUDA: A. A. Siegt, Lange Tiendeweg 7 
's GRAVENHAGE: J. L van Dieten, Tournooiveld 2 
GRONINGEN: J. de Jonge, O Kijk in 't Jatstraat 19 
NIJMEGEN: H. Arendzen, Mariënburg 72-73 
OOSTVOORNE: De Loupe, Lijsterbeslaan 18 
ROTTERDAM: P. F. Wolff, Meent 133 
TILBURG: J. Th. Hoes, St. Annaplein 7 
UTRECHT: C. A. Bredero, Zadelstraat 14 
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verenigingsnieuws 
mt0i^mÊm 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, getikt 
op officieel kopijblad (in duplo), tezamen met de 
mutatiestrookjes en eventueel de maandstaat voor 
de komende maand, in het bezit te zijn van de 
administrateur, uiterlijk op de volgende data 

maartnummer 16 februari 1972 
aprilnummer 14 maart 1972 
meinummer 12 april 1972 
juninummer 16 mei 1972 

Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen né 
de hierboven genoemde data Nakomers worden 
alléén geaccepteerd in kleine hoeveelheden en mits 
u al eerder m de maand hebt ingezonden In dat 
geval de maandstaat met de laatste zending 
strookjes inzenden Nooit méér dan één maand
staat per maand toezenden 
H H Secretarissen en Leden administrateurs wordt 
dringend verzocht zich strikt aan de genoemde data 
te houden Indien te laat wordt mgezonden, is 
plaatsing in het nummer van de komende 
maand BESLIST NIET mogelijk. 

1 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS Secr W F Smit, Utrechtseweg 33-c, Heel-
sum Tel (08373) 2607 Ledenadm J Wmd, Celebesstraat 
33, Vlaardmgen Tel (010)343426 Dir Rondz J J Kroone, 
Socrateslaan 36, Utrecht Tel (030) 881032 
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden melden van 
onze leden 598 Dr A de Jongh, Castricum, 1314 Mevr 
A M Knoblich, Apeldoorn, 22 Ds G Smeenk, Almelo en 
1245G de Wilde, Hazerswoude 
2 
POSTZEGELVERENIGING , BREDA" Secrse Mevr A Cra-
merus-van den Wildenberg, Weth Romboutsstraat 62, Breda 
Tel 32307 
Ledenvergadering maandag 28 febr '72,19 30 uur. Gemeen
schapshuis „De Kleiberg , Dr Struyckenstraat 9, Breda Vei
ling Jeugdbijeenkomst zondag 5 maart, 9 30-12 00 uur in 
het Jeugdcentrum, Nwe Ginnekenstraat 18 Breda Copy-
adres Jeugdblad C Herreygers, Musschenbroekstraat 6, 
Breda 
3 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „HOL-
LANDIA" AMSTERDAM Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 
82, Hollandsche Rading Tel (02157) 489 
Ledenvergadering vrijdag 25 februari 1972, 20 15 uur 
Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam 
4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING Secr 
P O M van Hasselt, Pnns Hendnklaan 87, Utrecht, leden
adm Mr K G Wildschut Copijnlaan 17, Groeneken 
Ledenvergadering dmsdag 29 febr 20 00 uur, kleine foyer, 
Tivolt, Utrecht Agenda voordracht Joh van Rooijen over 
Druk en druktechniek, landenwedstrijd met vrije inzending, 
veiling en verloting 
5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING Secr N D 
Boevink, H Gerhardlaan 15. Rijswijk (Z H ) Ledenadm A v 

^Woerekom, Johan Willem Frisolaan 9-1, Voorschoten 
'Bijeenkomst 24 februan 1972, Diligentia, Lange Voorhout 5, 
's-Gravenhage 
6 
INTERNATIONALE VERENIGING , PHILATELICA" Secr 
Drs H C Kruidenier, de Mildestraat 23,'s-Gravenhage-2018 
Tel (070)241270 Beheerder Centraal Ledenregister N F 
Hedeman, Valkenboskade86,'s-Gravenhage-2026 Tel (070) 
390857 Bureau van het Rondzendverkeer Philatelicahuis, 
Valkenboskade 88,'s-Gravenhage-2026 Tel (070)659360 
Afdelingen De lijst der afdelingssecretanaten en -bijeenkom
sten IS als volgt gewijzigd 
afd 't Poststuk-Groningen Secr thans G Aasman, Korhoen-
laan 16, Haren (Gr) 
afd Kampen Bijeenkomsten thans 2e dinsdag, 20 uur 
A N B -gebouw, t o Berk, Noordweg, Kampen 
afd Vegfiel De secretaris, C J J M de Wert is verhuisd 
naar Populierlaan 30, Veghel 
7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING Secr 
C H W Heusdens, Postbus 2171, Rotterdam 3005 Tel 
(010) 244871. Ledenadmmistrateur P W van der Stel, 
van Wtjngaardenlaan 72, Rotterdam 3026 Tel (010)192316 
Ledenvergadering maandag 28 februari, gebouw „De Nieuw
poort", Grote Kerkplein 5, Rotterdam 20 uur Gewone agenda 
Jaarvergadenng maandag 27 maart, zelfde zaal Agenda 
1 Opening 2 Filatelistisch nieuws. 3 Notulen 4 Ingekomen 
stukken, 5 Bestuursmededelingen, 6 Ballotage kandidaat 
leden, 7 Jaarverslag secretans 8 Jaarverslag ledenadmini
strateur 9 Financieel verslag penningmeester, 10 Verslag 
afd Veiling, 11 Verslag afd Rondzendingen I, 12 Ver

slag Commissie Rondzendingen, 13 Verslag afd Rondzen
dingen II, 14 Verslag afd Keuring, 15 Verslag afd Aankoop, 
16 Verslag afd Bibliotheek, 17 Verslag afd Ruilbeurzen en 
Tentoonstellingen, 18 Verslag van de Beheerder van het 
Jubileumfonds, 19 Rapport van de Raad van Toezicht, 20 
Bestuursverkiezing (aftredend de secretans C H W Heus
dens, de vice-voorzitter Dr G H Jonkers, de bestuursleden 
W F L Lensink en G C Tops), 21 Verkiezing van de Raad 
van Toezicht (aftredend de heer W H Liesveld, lid en J C 
van Putten plvvlid), 22 Verkiezing van een lid van de Com
missie Rondzendingen (aftredend de heer C de Wit) 23 
Begroting 1972, 24 Bekendmaking bijzondere jaarverloting, 
25 Uitreiking van de S A Menist Wisselbeker, 26 Rond
vraag, 27 Sluiting Hierna kleine veiling 
Kijkdagen van de veilingen zaterdag 26 februan en 25 maart 
De aftredenden hebben ztch herkiesbaar gesteld Andere 
kandidaten kunnen veertien dagen voor de vergadering 
schriftelijk aan de secretarts worden opgegeven 
Clubbijeenkomsten elke zaterdag, 14 00-17 00 uur Stich
ting Gebouw „De Heuvel", Sint Laurensplaats 5, Rotterdam, 
elke donderdag 19 30-22 30 uur, gebouw „De Kunst
stichting", Zuidplein nabij Metrostation 
Over/eden Met leedwezen geven wij kennis van het over
lijden van de leden D Bronkhorst Jr, Waddinxveen, lid 101, 
P van Veen, Rotterdam, lid 340, J H Spoorenberg, Rotterdam, 
L J Versnel, Vlaardmgen, hd 1271, J J Kradolfer, Rotterdam, 
lid 1442, J Groesbeek, Rotterdam, lid 2416 Zij rusten in 
vrede 
8 

PHILATELISTEN VERENIGING ,AMERSFOORT" Secr 
J W Zwart, Amersfoortsestraat 78E, Soesterberg Tel 
(03463) 17 08 
Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand. Café 
,,Kobus ad Poort , Amersfoort Zaal open 19 30 uur, aan
vang 2015 uur Ruilen, veiling, lezingen Eerstvolgende bij
eenkomsten 24 febr (jaarvergadering) en 23 maart Belang
stellenden zijn altijd welkom 
Rondzendverkeer Boekjes N O G en West-Europa in goede 
kwaliteit gevraagd Voor „gencht rondzendverkeer' met 
korte looptijd bijzondere kwaliteit-boekjes van alle landen 
Inleveren aan secretaris 
9 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING „DE PHILATELIST' 
Secr L van Oosterwijk, W Brandligtstraat 51-I, Amsterdam-
1016 Tel (020) 139093 
Bijeenkomsten dinsdag, 7 maart ruilavond, dinsdag, 21 
maart ledenjaarvergadenng Beide avonden Krasnapolsky, 
ingang Warmoestraat, kleme zaal Aanvang 20 00 uur 
10 
POSTZEGELVERENIGING S P A . AMSTERDAM Secr P 
Veerman, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z 
Bijeenkomsten 22 februari, jaarvergadering, 14 en 28 maart 
Societeitsavonden 
16 
GELDERSE FILATELISTENVERENIGING „DE GLOBE" 
Secr H Vergoossen, Rembrandtstraat 61, Nijmegen Tele
foon (08800) 20396 Ledenadministratie Mej M J Rens-
sen, Leeuwenklaan 10, Zutphen Telefoon (05750) 4434 
Afdelingssecretanaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn D Huiskamp, Langeweg 54, Apeldoorn 2e 
maandag 
Arnhem A Mulder, Schavenmolenstraat 59, Arnhem Ie 
dinsdag 
Barneveld H E Denis, Gruttoweg 3. Stroe 2e vrijdag 
Brummen J B Scharrenberg, Zutphensestraat 36, Brummen 
Laatste maandag 
Dieren Mevrouw B J Schuijren, Industnelaan 11, Dieren 
2e dinsdag 
Doetinchem H Mentmg, Wilhelminastraat 106, Doetinchem 
2e donderdag 
Ede A Erkelens, van Voorthuizenlaan 39, Ede Ie donderdag 
Eist Mevrouw B Pels, Stationsstraat 13 b. Oosterhout (G) 
2e maandag 
Epe Mevrouw M Th Paape, Officiersweg 24, Epe Laatste 
donderdag 
Lichtenvoorde J J P Claessen, Meidoornstraat 39 te Lich-
tenvoorde Laatste dinsdag 
Lobitti M J Smid, Bloemenstraat 24, Lobith 
Nijmegen Mevr J A Dassel, Antiloopstraat 105, Nijmegen 
Ie vrijdag 
Oosterbeek L Mulder, Duivenlaan 3, Doorwerth (Geld) 
2e maandag 
Renkum-Heelsum S L Harkema, Hartenseweg 10, Renkum 
3e maandag 
Rfieden-De Steeg Mej A C L Wentmk, Laakweg 1 A, 
Rheden Laatste maandag 
Velp-Ffozendaal J W Kesler, Tramstraat 28, Velp 3e donder
dag 
Wageningen L M Wassenaar, Vleermuislaan 15, Wagenin-
gen 2e maandag 
Winterswi/k J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, Winters
wijk 2e dinsdag 
Wijchen M G Huting, De Uilenboom 4, Wijchen 4e vrijdag 
Zevenaar D W A Schmitz, Guido Gezellestraat 19, Zevenaar 
3e donderdag 
Zutphen Mej M J Renssen, Leeuwenklaan 10, Zutphen 
1 e woensdag 
Buitenleden Hoofd Rondzenddienst P Veenhuysen, Kuyper-
laan 18 Doetinchem 
17 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „ASSEN" 
Secr A F J de Jong, Vredeveldseweg 19, Assen Rondzend-
commissaris J J G Schaap, Troelstralaan 190, Assen 

Maandelijkse vergadenngIruilavond. „Bellevue ', 29 febr en 
28 maart a s Jeugdclub (nu al 40 leden) twee maal per maand 
zaterdagmiddag. Groen van Pnnstererschool Buizerdstraat 
onder leiding van Mevr Broek, Asserstraat 44, Rolde Nieuwe 
uitgiften Nederland en Overzee te verkrijgen via de vereni
ging Inlichtingen bij de penningmeester 
Contributie 1972 ad / 15,— bij voorkeur te voldoen op gironr 
1142738 t n v Penn Ver van Postzegelverz's „Assen', Peli
kaanstraat 25 Gelieve te noteren i 15 april 1972 Grote ruil-
dag ter gelegenheid van het 35-]arig bestaan 

PHILATELISTENVERENIGING BAARN Secr H L Hart
mann, Prof Fockema Andreaelaan 69 Baarn 
Bijeenkomst iedere derde maandag van de maand in zaal 
,De Schakel', Nassaulaan 17 Baarn 
Contributie 1972 / 15 ,— (indien betaald voor 1 maart 
daarna / 17 50) t n v Penningmeester Phil Ver Baarn 
Baarn Postgiro 628593 

20 
DE „KENNEMER POSTZEGEL CLUB , BEVERWIJK Wnd-
Secr Th W Andnesma, Corn Groenlandstraat 15, Heemskerk 
Tel (02510) 33168 Penn mr W Marcusse, H Burger
straat 14 te Beverwijk Postgiro 1558745 t n v Penn mr 
Kenn Postz Club Beverwijk Contnbutie/42,—perjaar 
Bijeenkomsten 14 en 28 februari veiling, 6 maart 1972 
algemene jaarvergadering, 13 en 27 maart veiling 
22 
NED FILAT VER DE VERZAMELAAR, BUSSUM Secr 
J van Pol, Brinklaan 82, Bussum Tel (02159)31162 
Leden-bijeenkomst elke 2e maandag van de maand. Lutherse 
Kerk, Mecklenburglaan 52, Bussum, aanvang 8 uur Graag 
goede Rondzendboekjes aan D Blanson Henkemans, Kon 
Sophielaan 14, Bussum Tel (02159) 10061 Vooral N O G 
en Europa 
25 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DOR
DRECHT" Secr F H Visser, Oranjepark 47, Dordrecht 
Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand, 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht Aanvang 
20 30 uur, zaal open 19 uur Gelegenheid tot ruil, kopen en 
verkopen 
27 
PHILATELISTENCLUB EINDHOVEN" Secr L Burghoorn, 
Heimerslaan 74, Eindhoven Tel (040)62516 
Bijeenkomsten elke 1 ste woensdag van de maand, 20 00 uur, 
Philips' Ontspanningscentrum, waarvoor convocatie wordt 
toegezonden 
28 
PHILIPS' FILATELISTEN VERENIGING, EINDHOVEN Secr 
M H Schenkelaars Tjalkstraat 34, Eindhoven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand, kantine 
van de afdeling US FA, Schouwbroekseweg, Eindhoven 
Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende bijeenkomst 6 maart 
1972 
32 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS„GOUDA" 
Secr E J P Mulders, Dreef 42, Gouda Tel (01820)19445 
Bijeenkomsten Ledenverg 28 febr , Het Brandpunt", Turf
markt 58, Gouda Dialezmg Zaal open 19 30 uur Ruilbeurs 
3 maart Burgerhal, Stadhuis, Gouda 19 00-21 00 uur 
33 
POSTZEGELCLUB „DE KRING". 's-GRAVENHAGE Secr 
A Rijntjes, Magnolia 47, Monster 
Bijeenkomsten iedere Ie en 3e maandag van de maand 
in de aula van de Petrus Dondersschool Ambachtsgaarde, 
's-Gravenhage Aanvang 8 uur, zaal open 7,30 uur 
35 
PHILATELISTEN VERENIGING GRONINGEN Secr R A 
Talens, Lijsterstraat 16, Norg (Dr) Tel (05928) 27 48 
Ledenadm G J Kolenbrander Westerse Drift 119, Haren 
(Gr) Tel (050)44514 
Bijeenkomsten 4e maandag van elke maand, café-rest 
Het Boschhuis, Heereweg to het Sterrebos, Groningen 
Zaal open 19 uur, aanvang ca 20 uur 
WIJ verzoeken onze leden nogmaals hun contributie ad / 1 5,— 
voor 1972 over te maken op prk 852363t nv Penningmeester 
Phil Ver Groningen te Groningen, mdien vóór 1 maart 
betaald /12,50 7/8 oktober a s reg postzegeltentoonstel
ling onder de naam GRUNOPOST UI, Korenbeurs, Vismarkt, 
Groningen, met deelname uit West-Duitsland 
Inlichtingen en aanmeldingsformulieren, welke voor 1 juni 
moeten zijn ingediend, te verkrijgen bij Mr J C Timmer, 
Hertenlaan 69, Haren (Gr) Tel (050) 45086 De kaderhuur 
zal ^2,50 bedragen De tentoonstelling zal in het teken staan 
van de 300ste herdenking van Gronmgen's Ontzet in 1672 en 
de Dag van de Postzegel Bijzondere enveloppen zuilen ver
krijgbaar zijn, een postkantoor is op de tentoonstelling aan
wezig 
36 
HAARLEMSE FILATELISTISCHE VERENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS', HAARLEM Secr M W v d Koog, „De 
Heemhaven", flat 401, von Brücken Focklaan 4, Heemstede 
A/gemene vergadenngen woensdag 23 februari, donderdag 
30 maart, 27 april, 1 juni en woensdag 21 juni 1972 
Contributie 1971-1972 ad f 12,50 zo spoedig mogelijk te 
voldoen via postrekening 245576 ten name van „Penning
meester O H V Z, Haarlem' Doe het nul 
37 
POSTZEGELVERENIGING HEERLEN, Secr C van Dishoeck, 
Lintjensstraat 21, Heerlen Tel (045)719931 
Bijeenkomsten ruilavond donderdag 17 februari, vergadering 



donderdag 2 maart Beide Pancratiushuis, Nobelstraat, Heer
len Gelegenheid tot ruil vanaf 19 00 uur 
41 
POSTZEGELVERENIGING „HILVERSUM & OMSTREKEN 
Secr W V Mei Neuweg 52, Hilversum Tel (02150)44548 
Ledenvergadering donderdag 17 februari as Ruilbeurs elke 
zaterdagmiddag 14 00—17 00 uur Alle bijeenkomsten Stich
ting Openbare Bibliotheek, Hilversum, 's-Grauelandseweg 55 
Zaterdag 25 maart Nationale ruilbeurs. Totohal Gemeent 
Sportpark, bij halte Soestdijkerstraatweg, Hilversum Entree 
ƒ 0,50 Handelaren-stands aanwezig 
42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS, LEIDEN Secr H Gaykema, Nic Beetsstraat 14, 
Hazerswoude/Rhynenburch, Tel (01714) 3060 
Jaarvergadering Door omstandigheden moest de jaarverga
dering van januari naar februari verschoven worden, nl naar 
dinsdag 22 februari a s Logegebouw, Steenscbuur 6, Leiden 
Aanvang 20 00 uur precies Jaarverslagen etc Bestuursver-
kiezing Na afloop veiling, gratis verloting en ruilen 
Veilingmeester Door vertrek naar het buitenland moest de 
heer de Hoop zijn functie neerleggen De nieuwe veiling
meester \s H L Voorn, Atjehstraat 63, Leiden Kavels dienen 
op dit adres ingeleverd te worden 
Jeugdafdeling Bijeenkomst m Huize Over 't Hoff, Gerecht 10, 
Leiden, elke 2e vrijdagavond van de maand Aanvang 19 00 
uur 
Contributie Zij, die voor 1 972 hun contributie ad / 16,— nog 
niet hebben voldaan worden dringend verzocht deze zo 
spoedig mogelijk over te maken op giro 390926 t n v pennm 
L V V P V, Leiden 
43 
PHILATELISTENVERENIGING ZUID LIMBURG, Secr 
J P M Selen, Dorpstraat 45, Heer-Maastricht Tel (043) 
22444 - 234 57 
Beursavond en vergadering 1 e en 3e maandag van de maand. 
Grote Sociëteit, Vrijthof, Maastricht, aanv steeds te 20 00 uur 
Eerstv data 21 /2, 6/3 en 20/3 '72 
44 
POSTZEGELCLUB„GROOTVELDHOVEN' Secr P Willems 
Mullerlaan 75, Veldhoven Tel (040) 533429 
Maandag 21 februari. Algemene Jaarvergadering en ruil-
avond. Buurthuis d'Ekker, Veldhoven Agenda zal worden toe
gezonden 
47 
POSTZEGELVERENIGING ROOSENDAAL Secr J F A 
Mortiers Burg Pnnsensingel 75 
Vergadenng iedere Ie maandag van de maand, 't Wit Roosken, 
Nispensestraat Gelegenheid tot veiling van postzegels ed 
die vóór de vergadering bij de veilmg-commissie moeten 
worden ingeleverd 
48 
PHILATELISTENCLUB „ROTTERDAM Secr Mevr T B 
Stemer-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotterdam-3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand. Beursgebouw, in
gang Meent 110, Rotterdam 
52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, TILBURG 
te Tilburg Secr W van Erve, Insulmdeplein 5 Tilburg 
Tel (04250) 26464 
Ledenvergadering 1 maart. Restaurant ,,Casino", St Jozef-
straat 38, Tilburg 

54 
POSTZEGELCLUB WASSENAAR Secr W van der Worp, 
Starrenburglaan 70 Wassenaar 
Bijeenkomsten donderdag, 9 maart, 13 april Jeroenhuis, 
Kerkstraat 75 
58 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, SASSEN
HEIM Secr Th A C M van der Wiel, Vermeulenstraat 32, 
Noordwijkerhout Tel (02522) 11346 
Vergadering-veiling-ruilavond iedere Ie dinsdag van de 
maand aanvang 20 00 uur Jeugdhuis Julianalaan Jeugd
club 18 45-20 00 uur 
64 
POSTZEGELVERENIGING „DRACHTEN Secr mevr E 
Terpstra-Meijers, Tj Wagenaarstraat 30, Drachten Tel 
(05120)3981 
Bijeenkomsten iedere eerste dinsdag van de maand, kantine 
van het Drachtster Lyceum, Torenstraat 28, Drachten Aan
vang 20 00 uur 
69 
FILATELISTENVERENIGING VEENDAM EN OMSTREKEN 
Secr J D Neuteboom, E E Stolperlaan 24 Veendam 
Bijeenkomst donderdag 9 maart, hotel Java, Prms Hendrik
plein 7 Zaal open 19 00 uur, veiling Kavels inzenden vóór 
26 febr Zaterdag 4 maart ruildag. Centrum bij de NH kerk in 
het plantsoen, 10 00-18 00 uur 
71 
POSTZEGELVERENIGING „DRIELANDENPUNT', Vaals 
Secr W Bulles, St Paulusstraat 1 Vaals 
In verband met de carnavalsdagen vmdt onze volgende bijeen 
komst vrijdag 18 februari plaats en vervolgens weer iedere 
2e vrijdag van de maand, 's avonds 20 00 uur, lokaal Scheffers, 
Maastnchterlaan 102, Vaals 
72 
PERSONEELSVERENIGING VREDESTEIN AFD FILATELIE 
Wnd Secr F W K Rombouts, Haagweg 41B Monster 
Tel (01749) 5731 
Bijeenkomsten Ie en 3e donderdag in de maand, kantine 
Vredestein Loosduinen 
73 
POSTZEGELVERENIGING s-GRAVENHAGE EN OMSTRE
KEN Secr Jhr J J L Hesselt van Dinter, Jan van Nassau-
straat 70 s-Gravenhage Tel (070) 24 9309 Rondzendver-
keer mevr J Klem-Schuil, Het Zicht 162, 's-Gravenhage 
Tel (070) 668036 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag van de maand, Harrison's 
Hotel, Spuistraat 16, 's-Gravenhage, 19 30 uur 
74 
PERSONEELSVERENIGING THOMASSEN & DRIJVER -
VERBLIFA - DEVENTER AFD FILATELIE Secr Th B 
Hebing, Het Wilgert 36, Epse Hoofd Rondzenddienst E den 
Adel, Witte de Withstraat 36, Twello Tel (05712) 21 82 
Regionale ruilavond Ie donderdag van de maand 19 00 -
22 00 uur, toegang vrij, kantine van het bedrijf. Parallelweg 
79 
POSTZEGELVERENIGING APPINGEDAM Secr S Dijk
man, Weth Huismanlaan 69, Appingedam 
VergaderingIruilavond vrijdag 3 maart 1972, aanvang 19 30 
uur Plaats der vergadering en verdere bijzonderheden wor
den m het jaarprogramma 1972/73 bekend gemaakt 
85 
„POSTZEGELVERENIGING HEEMSKERK' Secr H F A 

Maas Don Boscostraat 6 Heemskerk Tel (02510)32850 
De zaalproblemen zijn voorbij' We heten u van harte welkom 
m ons nieuwe, goed geoutilleerde clublokaal ,,Zaal Dam , 
21 febr - jaarvergadering, 6 en 20 maart, 10 en 24 april, 
8 en 29 mei Zie voor data en activiteiten ook uw eigen ver
enigingsorgaan 
94 
POSTZEGELVERENIGING „TELSTAR", PUTTEN (GLD) 
Secr H D Buitenwerf, De Ruyterstraat 45, Nijkerk (GId ) 
VergaderingIruilavond elke 3e donderdag van de maand 
waarvoor convocatie met lijst voor de kavelverkoop wordt toe
gezonden, gebouwtje van het Putten's Mannenkoor, achter 
Cafe-Restaurant „'t Puttertje , Putten (GId ) 
Aanvang 20 00 uur Zaal open 19 00 uur 
95 
POSTZEGELVERENIGING , CASTRICUM' Secr Linden-
laan 78 Castricum Tel (02518)53578 
Ledenvergaderingen ruilavonden, e d na convocatie 6 maart 
a s jaarvergadering 
Vriendelijk verzoek van de penningmeester Wilt u uw contri
butie overmaken op gironummer 709869 
Jeugdleden attentie'" Ruilavonden 2e woensdag van de 
maand Houtwarenbedrijf Eling, Bakkum 
98 

UNIVERSITEITS FILATELISTEN VERENIGING" NIJME
GEN Secr Mej M Jansen, Okapislraat 51, Nijmegen Tel 
(08800) 50339 
Contactavond iedere eerste donderdag van de maand Dus 
donderdag 2 maart 1972, 20 00 uur. Nieuwe Preklinische 
Instituut, Geert Grooteplein Noord 
101 
AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING HENDRIK IDO 
AMBACHT Secr mevr M W Bomers-de Bruin Scheep
makersstraat 8, H I Ambacht Tel (01858)4349 
Bijeenkomsten Ruilbeurs, zaterdag 4 maart 1972, 13 00 -
17 00 uur Ledenvergadering met gelegenheid tot ruilen 
maandag 20 maart 1972 beide Dorpshuis ,De Schoof , aan
vang 20 00 uur 
102 
AMERSFOORTSE POSTZEGELCLUB „DE KEI' Secr A 
de Wilde Dr Alb Schweitzerlaan 30, Barneveld, Tel (03420) 
4209 
Bijeenkomsten ledere eerste dinsdag van de maand. Johan-
neskerk Westsingel 30 Amersfoort (vergaderzaal) 
103 
POSTZEGELVERENIGING EEMLAND ' SOEST Secr Mej 
C M de Bruin Kastanjelaan 11, Soest Tel (02155) 2032 
Rondzending K Memecke Soesterbergsestraat 135 Soest 
Tel 81 66 
Bijeenkomsten ledere eerste vrijdag van de maand De 
Rank' Soesterbergsestraat 18 Soest 
108 
VERENIGING VAN ZAANSE POSTZEGELVERZAMELAARS 

DE POSTHOORN Red Th L Timer Chnspijn Wieringer-
waardstraat 27, Nieuwendam Tel (020) 276896 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag v d maand, , Eigen Gebouw' 
Wandelweg 55, Wormerveer Zaal open 19 00 uur 
Hoofd-rondzendmg E Pakvis, Fortuinlaan 87, Krommenie 
De Jonge Posthoorn Leider J Kluft, Kameelstraat 23, 

Wormer Tel (02982) 1004 
Bijeenkomsten elke laatste zaterdag v d maand m het Buurt
huis te Krommenie 

Sluitingsdatum maartnummer 24 februari 1972. Wilt u s. v. p. tijdig inzenden. 

Te koop gevraagd Wij betalen hoge prijzen voor grote collecties en voorraden, 
allesrkomt in aanmerking, 
echter voorkeur West-Europa en wereld collecties. 
Betalingen contant, tot elk gewenst bedrag, 
alleen interesse vanaf f 2.500. 

Aanbiedingen, en verdere inlichtingen H. Kuipers 

Postzegelhandel ,,Viking f » 

Boddenstraat 55 Almelo - tel. 05490-16417. na zessen 15773. 



RUIMTEVAART VERZAMELAARS 
Wij hebben goed bericht voor u. Er is nu een speciaal tijd
schrift voor de ruimtevaartverzamelaars dat maandel i jks 
verschijnt. 

ASTROPHIL 
met genniddeld UB pagina's inhoud met vele illustraties biedt u b i j voo rbe r l d : 

— Vermeldrng van adressen waar u originele autogrammen van 
astronauten, kosmonauten, technici, raketpioniers enz kunt 
aanvragen. 

— Vermelding van adressen waardoor u aan uzelf de brieven uit de 
U.S A. kunt toeadresseren 

— ruimtevaartcatalogus van de speciale stempels van Rusland 
— Bespreking van alle USAprogramma's mee een filatehstische 

uitwerking. 
— Interessante beschouwingen over de grondstations (tracking 

stations) van de vluchten, zowel filatelistisch als technisch 
— Interessante aanbiedingen. 
— En nog veel meer. 

Abonnementsprijs / 12,— per jaar. 
Als u nu besluit een abonnement te nemen ontvangt u de nummers 
6 en 7 (november en december 1971) gratis. 
Proefnummers op verzoek 

Verlag Hans Groth A G . 

CH6314 Unterägeri , Zwitserland 

hier afknippen 

— Ik wil mii abonneren 
Zendt u mij een proefnummer 
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Ned. postfris z. pi. voor 1940 voor de hoogste 
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nieuwe uitgiften Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesen, Rembrandtstraat 18, Goor 7720 
Telefoon (05470) 2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen en/of illustraties danken wi j , de verschillende postadministraties en -agentschappen. 
Voor inlichtingen en/of illustraties, — speciaal van verschillende Midden- en Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen dragen de actualiteit van 
deze rubriek te vergroten, houden wi j ons van harte aanbevolen. 

SS Dit teken is geplaatst bij u i tg i f ten die verboden zijn voor tentoonstel l ingen die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatelie. De Raad van Beheer van het NederlandschMaandblad voor Philatelie besloot dergeli jke u i tg i f ten te kenmerken en er geen afbeeldingen meer van 
op te nemen. De gebruikeli jke gegevens worden we l vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

VERENIGDE NATIES 
14-2 - ' 71 . Stop uitbreiding van kernwapens. 
8 c. (U.S.A.) roze, blauw en zwart; 0.40 f. (Zw.) groen, 
rood en zwart. Paddestoel van kernbomontploffing, met 
kruis erdoor. 

EUROPA 
ALBANIË 

23-11 - ' 7 1 . Dertigste verjaardag stichting unie Albane
se jonge arbeiders. 
15 q. en 1,35 I. Gestileerd symbolisch ontwerp 
27-12- '71 . Ballet Halili en Hajrija. 
5 ,10 ,15 , 50 en 80 q. 1,401. Momenten uit dit ballet dat 
de strijd van Albanië tegen de Turken uitbeeldt. 

BULGARIJE 
De eerste twee waarden van in november 1971 gemelde 
serie Olympische winterspelen m Sapporo stelten voor: 
skiërs en afdaling per ski. 
10-11 - ' 7 1 . Reprodukties schilderijen van Kyril Zonev. 

1 St. Voetballer. 
2 St. Landschap. 
3 St. Zelfportret. 

13 St. Vaas met bloemen. 
20 st. Landschap. 
40 St. Portret van P. E. 
December ' 7 1 . Ruimtevlucht Soyuz 11 . 

2 St. Salyut, 19 april 1971. 
13 St. Soyuz, 6 juni 1971. 
40 St. Soyuz, 7 juni 1971. 
Blokje van 80 st. Portret van drie omgekomen Russische 
ruimtevaarders, 10 juni 1971. 

D E N E M A R K E N 
11 -3- '72. Meteorologisch instituut 100 jaar 
1,20 k Symbolische voorstell ing. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
4-2- '72. Herdenking geboortedag van Friedrich Gilly 
(1772-1800), 200 jaar geleden. 
30 pf. zwart en blauw. Portret van de bouwkundige. 
Zie ook Duitsland (West) 

D U I T S L A N D (WEST) 
8-3- '72 Nieuwe waarden gebruiksserie Bondspresi
dent. 
120 p. olijfgeel en 160 p. oranjegeel. Portret Heinemann. 
8-3- 72. Nieuwe waarden rollenzegels voor auto
maten. 
10 p. bruin. Kapotte ladder. 
30 p. rood. Bouwvakkershelm. 
Deze uitgiften ook met Inschrift Berlin. 

D U I T S L A N D (OOST-) 
25-1- '72. Beroemde persoonlijkheden, uitgave 1972-
10 pf. donkergroen. Johannes Tralow (1882-1968), 

schrijver, dramaturg en regisseur. 

20 pf. karmijn-li la. Leonhard Frank (1882-1961), schrij
ver. 

25 pf. blauw. Korla August Kocor (1822-1904), musi
cus, werker aan opleving Sorbische cultuur 

35 pf. sepia. Heinrich Schliemann (1822-1890), ar
cheoloog, speciaal in Griekenland werkzaam. 

50 pf purperviolet. Friederike Caroline Neuber (1697-
1760), toneelspeelster. 

22-2- '72. Onoverwinnelijk Vietnam. 
10 -t- 5 pf. Vietnamese burgers verzorgen en beschermen 
hun land; hoofd van inlandse vrouw. 
22-2- '72. Mineralen, gevonden m Oost-Duitsland. 

5 pf. Gips, Eisleben. 
10 pf. Tinwaldiet, Zinnwald (Ertsgebergte). 
20 pf. Malachiet, Ullersreuth (Vogtland). 
25 pf. Amethyst, Wiesenbad (Ertsgebergte). 
35 pf. Haliet, Merkers (Rhön). 
50 pf. Proustiet, Schneeberg (Ertsgebergte). 

FRANKRIJK 
Afbeelding zegels gemeld in januari, bladzijde 35. 

;o,50 1 
lato 

GIBRALTAR 
6-3- '72. Tweehonderd jaar 'Royal Engineers' in Gi 
braltar. 
1 p. Militaire technicus, 1773. 
3 p. Moderne tunnelbouwer, 1969. 
5 p. Vroegere en moderne militair, embleem. 

GRIEKENLAND 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 35. 

GROENLAND 
29-2- '72. Tweede zegel in serie Vervoer in Groenland 
door de eeuwen heen. 
90 o blauw. Hondenslede. 

G R O O T - B R I T T A N N I Ê 
16-2- '72. Britse poolonderzoekers. 

3 p. l ichtblauw, zalmkleur, bruin, geel, zwart, donker
blauw, rood en goud. Portret Sir James Clark 
Ross; achtergrond zuidpoolgebied (1841). 

5 p. oranje, rood, bruin, zwart, bruin en goud. Sir 
Martin Frobisher (1535-1595) ; achtergrond 
deel van de wereld, door Desceliers (1530). 

7!4 p. l ichtbruin, donkerbruin, violet, zwart, beige, 
blauw en goud. Henry Hudson (1550-1611), 
achtergrond: wereldkaart van Petrus Plancius 
(1592). 

9 p. zalmkleur, blauw, geel, rood, donkerblauw 
zwart en goud. Robert Falcon Scott (1868-
1912), op achtergrond Trach Chart van noord-
poolgebied. 

G U E R N S E Y 
10-2- '72. Postboten. 
2 p Zeilschip Earl of Chesterfield, 1794. 
254 p. Raderboot Dasher, 1827. 
754 p. Ibex, 1891. 

9 p. Alberta, 1900. 

HONGARIJE 
30-12 - ' 71 . Definitieve uitgiftedatum serie en blokje 
Olympische winterspelen, gemeld in januari, bladzijde 
35. 
30 -12 - ' 71 . Definitieve uitgiftedatum zegel Internatio
naal jaar strijd tegen racisme, gemeld in december 1971, 
bladzijde 589. 
20-1 - '72. Herdenking vlucht vande Apollo 15. 
Blokje van 10,— F. met zegel, waarop maanvoertuig op 
maan rijdt; velletje geeft kaart van onderzochte maan-
terrein. 

ITALIË 
5-12 - ' 71 . Dertiende Dag van de postzegel. 
25 I. emerald groen. Boot van de Compagnie de naviga

t ion 'Tirrenia', die postdienst onderhoudt tussen 
Civitavecchia en Olbia. 

27-1- '72. Giovanni Verga 50 jaar geleden overleden. 
25 en 50 I. Portret van de schrijver; Siciliaanse twee-

wielige wagen. 

JOEGOSLAVIË 
3-2- '72. Elfde Olympische winterspelen in Sapporo, 
Japan. 
1,26 d. Schaatsenrijder. 
6,— d. Slalom. 
Beide zegels met emblemen winterspelen; zegels weer 
in velletjes van negen gedrukt. 
15-3- '72. Zevenhonderd jaar statuten van de repu
bliek Dubrovnik. 

februari 1972 99 



Voor vele postzegelliefhebbers 
heeft februari 

maar vier >^^^!S. ^% ĵs®" ^̂ * 
Grobe 
zijn 152ste 
grote veiling 
houdt 

dagen 

Want in de wereld van de philatelie 
is er nauwelijks een andere gebeur
tenis, die zó prikkelend en zó vol 
van verrassingen is. Iedereen weet 
ten slotte dat de veilingen bij Grobe 
van kostbaarheden fonkelen en ge
vuld zijn met materiaal van onge
droomde waarde. 
Dat waren ze allemaal en zo zal 
ook de 152ste zijn. Een waar vuur
werk van wereldklasse, ontstoken 
op 15 en afgesloten op 18 februari. 

Laat U zich dit genoegen niet ont
gaan! Maakt U vrij en komt! 

De veilingscatalogus lucht het ge
heim. Hebt U hem al? 

Hans en Jürgen Grobe. 

P.S. De inzending voor de 153ste 
veiling sluit op 15 maart a.s. 

Hans Grobe 
3 Hannover 
Theaterstraße 7 
Telefoon 0511/25220 

ERUBE 



LIECHTENSTEIN 
163 '72. Olympische Spelen, München 1972. 
10 r. Atletiek. 
20 r. Hoogspringer. 
40 r. Hardloopster. 
60 r. Discuswerper. 
163 '72. Inheemse bloemen, serie 3. 
20 r. Gele anemoon. 
30 r. Turkse lelie. 
60 r. Alpenklokje, 
1,20 f Lisdodde. 
163 '72. Europazegel. 
40 r. Gemeenschappelijk CEPTembleem. 

L U X E M B U R G 
63 '72. BeigischLuxemburgsche economische unie 
50 jaar 
1,50 f groen, zilver, zwart. Belgische en Luxemburgse 

munt van 1 frank gezien op de muntzijde. 
63 '72. Culturele reeks 1972 Galloromeinse kunst 
uit Luxemburgs staatsmuseum. 

1 f. Aardewerkkom met rijke rehefversiering. 
3 f. Bronzen masker als vizier van een sierhelm. 
8 f. Mannekop uit schelpkalk. 

15 f. Schenkkan in vorm van mensenhoofd. 
Druk: Enschedé, Haarlem 

I'« « w w w 9 W ' W ^ 
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N O O R W E G E N 
232 '72 Nieuwe waarden gebruiksserie. 
80 o. rood. Afbeelding gelijk Yvert 447, 
120 o, blauw. Afbeelding gelijk Yvert 439, 

OOSTENRIJK 
211 '72, Sterfdag Franz Grillparzer (17911872), 
100 jaar geleden, 
2,— sch, channois, goudoker en zwartbruin. Portret 
van de dichter en dramaturg, 
232 '72, Kunstschatten in Oostenrijk: fonteinen, 
1,50 sch, donkerkarmijn. Fontein op het hoofdplein van 

Friesach, Karintié, 
2,— sch, donkerbruin, Loodfontein in de kruisgang van 
het stift Heiligenkreuz, NederOostenrijk, 
2,50 sch, olijfgroen, Leopoldfontem in Innsbruck, Tirol, 

R E P U B L I K 

'̂ 1̂ ± S 2 
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POLEN 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 37, 
1711  ' 7 1 , Ruimtevluchten op de maan, 
2,50 zl Russisch automatisch maanvoertuig Lunochod, 

met Luna 17 gelanceerd 17 november 1970, 
2,50 zl, Amerikaans maanvoertuig Rover met twee as

tronauten, met Apollo 15, gelanceerd 
267  '71 , teruggekeerd 78  ' 71 , 
Zegels gedrukt in mmiatuurvetletjes van zes postzegels 
en twee aanhangsels met motieven van de vlucht, 
612 '71 , Zesde congres Poolse arbeiderspartij, 
60 gr. Aanplakbiljet: arbeider aan stuurrad, 
60 gr Aanplakbiljet: hoofd van arbeider. 
Deze beide zegels met tussenstrook 
60 gr. Schip in aanbouw. 
60 gr Gecombineerde maaierdorser, 
60 gr. Flatgebouwen in aanbouw, 
60 gr, Mijnliftinstallatie, 
60 gr, Poolse auto Fiat 125 P, 
60 gr. Chemische fabrieksinstallaties 
Deze zes zegels samenhangend in velletje waarover 
rood lint is gedrukt, 
2912 '71 , Bloeiende bomen en vruchten, 
10 gr. Kers, 
20 gr. Appels. 
40 gr. Peren, 
60 gr Perziken. 
1,15 zl. Japanse magnolia. 

1,35 zl. Hagedoorn. 
2,50 zl. Appel. 
3,40 zl. Rode kastanje, 
5,— zl. Zwarte acacia, 
8,50 zl. Zoete kers, 
51 '72, Poolse arbeiders (communistische) partij 30 
jaar, 
60 gr, rood. Gebeeldhouwde strijdende werker van J . 

Jarnuszkiewicz 
121 '72, Olympische winterspelen, Sapporo 1972 
40 gr, Bobsleerijder, 
60 gr. Slalom ski, 
1,65 zl. Skièr in vijfkamp. 
2,50 zl. Kunstrijdster. 
Blokje 10,— + 5,— zl. Afdalende skièr. 

ROEMENIË 
December ' 7 1 . Dag van de postzegel, 
1,10 I, ̂  90 b, Reprodüktie schilderij van Savia Hentia 

(18481904): 'Vrouw met br ief en 
en zegel Yvert 9, 

December ' 7 1 , Fresco's uit kloosters, 
10, 20 en 40 b. Uit Moldovita, 
55 b, 1,75 I, Uit Voronet, 
3 I, Uit Arborea, 
Blokje 5 I, uit Voronet, 

SAN M A R I N O 
232 '72 Reprodukties schilderijen van Bott icel l i , 
50, 180 en 220 1, 

S O V J E T U N I E 
3012 '71 , Aardolievelden van Bakoe, 
4 k, Boortorens, autoweg op palen boven water en deel 

van stad in Zwarte Zee, 
3012 '72, Blokje bloemen, bij serie botanische tuinen 
van 1 5  1 2  7 1 , 
Vier zegels van elk 10 k Amaryllis, Vanda caerulea 
(verbetering tevens van melding in januari, bladzijde 
37) 1 k, Vanda caerula ( niet: Cypripedium cv, Wanda), 
Medinil la en lidcactus, 
51 '72, G. Krshishanowski (18721959) 100 jaar ge
leden geboren, 
4 k. Portret van deze geleerde en partijfunctionaris, 
51 '72, A, N Skrjabin (18721915) 100 jaar ge
leden geboren, 
4 k. Portret van de componist 
121 '72, Zeevogels 

4 k, Kuifaalscholver, 
6 k. Ross' meeuw, 

10 k. Brandgans. 
12 k. Brileidereend 
16 k. Zwartkopmeeuw. 
201  '72 Olympische winterspelen, Sapporo 1972. 

4 k. Schaatsenrijder. 
6 k. Kunstrijdster. 

10 k Doelman ijshockey 
12 k. Skispringer. 
16 k. Skiloper. 
50 k Blokje met emblemen Olympiade en Sapporo. 

SPANJE 
271 '72. Beroemde personen, serie 1972. 
15 p. Emilia Pardo Bazen. 
25^3. José de Espronceda. 
50 p. Fernen Gonzalez. 
102 '72. Elfde Olympische winterspelen Sapporo 
1972. 

2 p. Trampolinespringen. 
15 p. Kunstrijden. 
242 '72. Internationaal jaar van het boek. 
2 p. Titelblad van Principe del Quijote, uitgegeven in 

Madrid'door Juan de la Cuesta, 1605. 

TURKIJE 
31  '72. Internationaal jaar van het boek. 
100 k. Eerste wereldkaart door Turken getekend, uit 

boek om Turks aan Arabieren te leren; embleem 
van dit jaar 
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V A T I C A A N 
222 '72. Brahmanteherdenking. 

25 I. Tekening van St. Pieterskoepel. Ontwerp. 
90 I. Medailleportret van de bouwkundige met rand

schrift. 
1 30 I. Tekening van wenteltrap in de Belvedere van 

Innocentius VII in Vaticaanstad. 

Z W E D E N 
232 '72. Sportvrouwen op tien gebruikszegels paars
gewijs in postzegetboekje met vijf verschillende voor
stellingen 
55 b. hlaroze. Schermsters. 
55 b blauw Schoonspringster. 
55 b. groen. Gymnaste. 
55 b hlaroze. Tennisster. 
55 b. donkerblauw. Kunstrijdster 
232 '72. Herdenking beroemde personen. 
35 o Standbeeld Lars Johan Hierta (stichter Afton

bladet. 
50 o Portret dichter Frans Michael Franzen (1772

1847) 
65 ó. Gebeeldhouwde buste componist Huga Alfvén 

(18721960). 
85 o. Geschilderd portret dichter Georg Stiernhielm 

(15981672). 

ZWITSERLAND 
172 '72. Propagandazegels. 
10 r. oli j fbruin, zwart, geel, grijsblauw en rood. Wegen

wacht van toeristenbonden: Gevarendriehoek, 
moersleutel en emblemen van de bonden. 

20 r. olijfgroen, blauw, l ichtblauw, rood en oranje. Hon
derdvijfentwintig jaar Zwitserse spoorwegen: 
schakelschema van modern emplacement. 

30 r. blauwrood en oranje. Vijftig jaar radio in Zwitser
land: gestileerd menselijk gezicht, waaroverheen 
radiogolven. 

40 r. l ichtblauw, groen, l ichtgroen en violet. Congres 
van Zwitsers in het buitenland: gestileerde boom 
met vijf takken; symbool van thuisland en vijf 
werelddelen. 

2,— + 1 , — Fr. blauw, grijs, rood en zwart. Pro Aero 
1972: Jumbo Jet van Swissair in de lucht 

w'9 ■'»rywu^'wr'i'igyr'»'» m »i 

■ * * * » * *  n *  * * * " * i n 
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1 POSTFRIS BELGIË MOEILIJKE SERIES 
No. Yvert  postfris  vrijblijvend 

f500,— 3 % kort 
108/25 108.— 
150/63 945,— 
190/210 68,— 
211/9 33,— 
221/33 60,— 
267/72 30,— 
289 26,— 
290 130,— 
293/8 42,— 
308 /U 37.— 
356/62 130.— 
394/00 160,— 
404/6 7.— 
407/9 8,— 
411/8 18,— 
466/70 8,50 
471/7 21,50 
496/503 24,— 
504/11 75,— 
513/8 50,— 
Ook niet verme 

ing. 

519/26 
728/36 
737/42 
743/7 
751/55 
756/60 
773/80 
781/4 
787/91 
792/7 
798/806 
807/10 
814/22 
827/31 
834/40 
842/44 
860/62 
863/67 
868/75 

de zegels 

L. De Houwer 
Fruithoflaan 13 

28,— 
10,50 
27,— 
22.50 
45,— 
23.— 
62.— 
15.50 
38,50 

150,— 
1 1 , — 

7,— 
40,— 
50.— 
3 1 . — 
22.50 
42,50 
60,— 
32,— 

boven f 100,— franco huis 

876/78 32,50 
880/91 200,— 
892/97 65,— 
898/99 102,— 
900/07 43,— 
912/17 30,— 
918/23 43,— 
930/37 36,50 
938/40 28,— 
943/45 5 1 , — 
946/51 160,— 
955/60 2 1 , — 
973/78 18,— 
979/85 31,50 
987/89 15,— 
998/004 23,50 
1013/18 9,— 
1031 20,— 
1032/6 25,— 

1039/45 
1047/52 
1053/62 
LP 30/5 
1066/75 
1076/81 
1102/07 

BLOKS 
1 
4 
5 
6 
7 
26 
31 
32 
34 
35 
43 

in voorraad  prijs op aanvraag. 

, 2600 B E R C H E M , Belgrë. 

boven 

12,— 
6,50 

met 
16,— 
92.— 
17.50 
11 ,— 

82.— 
135.— 

39,— 
3 9 , 

20,— 
44,— 
90,— 
23,— 
3.20 
3.50 
3,50 

y i * * * * i i * M M 

Vraagt de gratis toezending van onze 
tweewekeli jkse postzegelcataloqus 

FILATELIA 
EUGENIO LLACH. S.L. 
GEVESTIGD SINDS 1915 

Av Generalisimo 489  Barcelona15  Spain 

130 VERSCHILLENDE 
POSTZEGELS 

Reuzecollectie KaaimanEilanden, 
ongestempelde Kerstuitgave in serie van 4 
Mali, tieraldieksene, Mongolië, ruimtevaart
zegels, Dahomey, pantersene, Grenada, 
sctiitterende herdenkingserie 2e Wereldoorlog 
Ruanda Beethoven, plus Polen, een zeldzame 
complete serie van 9 zegels. Verder talrijke 
andere fascinerende zegels van de gehele 
wereld In totaal 130 verschillende zegels met 
een waarde van f 5,50 Ter introductie van 
Bargain Approvals (Eerst Kijken Dan Kopen 
Zegels 14 dagen ter inzage. 
U koopt alleen wat u bevalt en stuurt het 
restant terug) uw pnjs f 1,. 

C D A T I C 5 SCHITTERENDE 
U n A I l O NAAKTZEGELS 
Stuur vandaag nog f 1,— aan geldige Nederlandse postzegels. Bestelserie NF17 

BROADWAY APPROVALS tlTor^^^'U... 

25 gelegenheidszegels 
van GrootBr i t tannië, 

waaronder nieuwe 
decimale waarden, 

gratis I 

Een prachtpakket met 25 verschillende moderne Britse herdenkings en 
gelegenheidsuitgaven, waarbij vele van de nieuwe decimale waarden, ge

heel gratis aan wie onze maandelijkse postzegelzichtzendingen aanvraagt. 
(U koopt wat u gebruiken kunt en retourneert de rest met betaling voor 
wat u er uit genomen hebt.) 

P H I L A T E L I C SERVICES. (DEPT . P/H.9), 
Eastrington, Goole. England. 

O n z e N e d e r l a n d s e c o l l e g a ' s 

hebben prachtige voorraden zegels van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
België en Luxemburg en wij kunnen hen van harte aanbevelen aan verzamelaars dte 
zich op deze terreinen specialiseren Maar onze firma, nu m het 32ste jaar van haar 
bestaan, kan leveren 98% van de postfrisse series en blokken van 1920 tot 1972 van 

De resc van Europa, zowel Oost als WestU S A . Canada en Nev^ Foundland (hier
van hebben wij ook zegels van vóór 1920 in voorraad) 

Azie, de bijzonder populaire emissies van Japan, China, Formosa, Korea, RyuKyu
eilanden, Cambodja, Laos, Israel en alle Arabische staten enz 
Afrika met alleen de nieuvi/e onafhankeh)ke staten maar ook Ethiopië, Liberia, 
Egypte enz 

Zuid en MiddenAmenka, een zeer bijzondere voorraad lopende van Argentinië 
tot Venezuela 

Honderden Nederlandse verzamelaars ztjn reeds tevreden klanten van ons geworden 
Ook uw mancolijst zal snel en zorgvuldig bekeken worden 

FRANK WARNER 441 Lexmgton Avenue, New York, 
N Y 10017, U S A 

'One of the most complete stocks of the world — in the world ' 

I N DIT BLAD V O O R K O M E N D E NIEUWTJES PFRIS E N FDC: WestEuropa. 
USA, UNO, lsraSI.VoorrMdFDC1»6071.1ekw»l Sinds 19*7: T. Harteveld's FDC 
Serv. Blondeelstr. 36 RotterdamU. Tel. 010204070. (Lid NVPHIFSDA). 

GRATIS Zend f 20,— per aangetekende brief en u 
ontvangt franco complete motief series, 
sportdierenschilderijen. van Europa, post

fris zonder plakker, en gratis zegels in 
waarde van f 200.— (tweehonderd). 

Briefmarken  Langhorst 
P.O. Box 821 D.294 Wilhelmshaven. W.Duitsland. 

N U M I S M A P H I L A ' 7 2 . 
4de internationale postzegel en munten ruilbeurs in de Ruhrland

halle in Bochum op 12 maart 1972 van 09.00 tot 18.00 uur, verbonden 
met een postzegel en muntententoonstelling, speciaal postkantoor 
en handelaarstafels. 
De Ruhrlandhalle is dicht bij de Ruhrsnelweg B.1  afslag Stadion. 
Het is de moeite waard, wij verwachten u. 

U.S.A Onze prijslijst van gestempelde zegels der 
Verenigde Staten wordt u op aanvraag gaarne 

• toegezonden. 
O o k uw mancolijst is welkom. 

HET adres voor , , ^^ . „ C T A M D « : 
Amerikaanse zegels: , » U . r \ . M .  9 I M l V i r o 

Postbus 1124  ■sHertogenbosch 

D i r e c t g e l d voor verzamelingen, partijen, restanten, 
bundelwaar. Gaarne opgave van vraag
prijs. 

Postzegelhandel van den Eynde B. V. 
Arubadreef 9 Utrecht tel. 614320 

S E N S A T I O N E E L B O D voor aanvulling van mijn voorraad 
betaal ik superpr i j zen . 631 Hfl. 1,90 

638 „ 7,50 
Postfris zonder plaklterin vellen of veldelen 631 gestempeld in 
bundels van 100 Hfl 50.— 636 gestempeld in bundels van 100 
Hfl 1,— 

Postzegelhandel J . F. H. B r o u w e r s 
Westerpark 72 Tilburg Tel. 0425070071 



BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 

3-2- '72. Nieuwe uitgiftedatum van de in december 
gemelde zegel van 100 f. Nieuwe haven van Dzjibouti. 

} { A J M A N 
4 -12 - ' 71 . Beelden van Japan. 
10, 20, 30, 40 en 50 dh, 3,— r. Verschillende meisjes in 
kimono. 
10, 20, 30, 40 en 50 dh., 3,— r. Verschillende afbeeldin
gen met kersebloesems. 
10, 20, 30, 40 en 50 dh. , 3,— r. Verschillende toneel
spelers in Kabuki klederdracht. 
4 -12 - ' 71 . Festivals: 
10 dh. Yama-hokoparade in Kyoto. 
20 dh. Jidaifestival in Shirtko. 
30 dh. Gionfestival in Toi-yama. 
40 dh. Funa-bokoparade. 
50 c. Ceremonieel Aoifestival. 
3,— r. Yama-Hokoparade. 
Alle zegels getand en ongetand. 

4 -12 - ' 71 . Moderne en toekomstige ruimtevaart. 
5 dh. Landing op maan. 

10 dh. Toekomstig ruimtestation. 
15 dh Ruimteraket. 
20 dh. Ruimtestation. 
25 dh. Toekomstig ruimteschip. 
3,— r. Bemande ruimtevlucht naar Mars. 
5.— r. Maanvoertuig. 
Blokje van 5,— r. Maanvoertuig. 
Ook weer alles getand en ongetand. 

ALGERIJE 
4 -12 - ' 71 . Vijfentwintig jaar UNESCO. 
0,60 dh. Boom, dieren en embleem UNESCO. 
28-2- '72. Luohtpostserie. 
3,— da. Havencomplex van Oran uit de lucht gezien. 
4 ,— da. Brug over kloof van Rhumel. 

ANGUILLA 
24-1- '72. Oude landkaarten. 
10 c. Overzicht Caraïbische zee, Thomas Jeffry. 
15 c. Overzicht zuidelijke Anti l len, Samuel Fahlberg. 
40 c. Kaart door Jeffrey, 1775. 
50 c. Admiraliteitskaart van kapitein E. Barnett, 1847. 

ANTIGUA & B A R B U D A 

7-12- '71 . Oureruitgifte van Barbuda, gemeld in 
december, bladzijde 5 9 1 , is volgens de Antiguese poste
rijen uitgegeven buiten verantwoordelijkheid van Ant i 
gua, dat met Barbuda is overeengekomen voortaan ge
zamenlijk postzegels uit te geven. De laatste zelfstandige 
uitgifte van Barbuda was de serie kerstzegels van 1971. 

ARGENTINIË 

2-11 - ' 7 1 . Aanvullende waarde luchtpostzegel. 
68 c. Gestileerd vliegtuig, gelijk aan Yvert 9 1 . 
27-11 - ' 7 1 . Vijfentwintigste week van lucht- en ruimte
vaart. 
25 c Portret kapitein Luis Candelaria en vl iegtuig, 

waarmee hij in 1918 over Andesgebergte vloog. 
27-11 - ' 7 1 . Honderd jaar astronomisch observatorium 
van Cordoba. 
25 c. Telescoop van observatorium en sterrenevel van 

Magellan. 
1 8 - 1 2 - 7 1 . Solidariteitspostzegeltentoonstelling van 
Lion's International. 
1 , — p. + 50 c , Fragment,schilderij van Mariette Lydia: 
'Kind met postzegels'. 
1 8 - 1 2 - 7 1 . Kerstzegel. 
25 c. Christus in zijn majesteit, tapijt van Horacio 

Butler in Sint-Franciscusbasiliek te Buenos Aires. 

BAHRAIN \ 

1-2-'72. Erkenning volledig lidmaatschap van Ara
bische Unie en Verenigde Naties. 
30 ,60 , 120 en 150 f. 

B E R M U D A 

20-12- '71 . Ontmoeting tussen president Nixon (Ver
enigde Staten) en premier Heath (Engeland). 
4 , 1 5 , 1 8 en 24 c. uit gebruiksserie, nummers Yvert 246, 
252, 253 en 254, met opdruk. 

B H U T A N 
29-1 - '72. Reprodukties schilderijen in reliëfdruk. 
15 ch. 'Badend meisje', Auguste Renoir. 
20 ch. Bar in de Folies-Bergère, Edouard Manet. 
90 ch. Mona Lisa, Leonardo da Vinci. 
2,50 nu. De arenleesters, Jean-Franpois Millet. 
Ook blokjes met de vier zegels samengedrukt. 

BOEROENDI 
2-11 ' 7 1 . Kerstzegels, Madonna en kind. 
Gewone post. 
3 f. II Perugino (1446-1523). 
5 f. Andrea del Sarto (1486-1531). 
6 f. Morales (1509-1586). 
Luchtpost. 
14 f. Da Conegliano (1459-1518). 
17 f. Filippo Lippi (1406-1469). 
31 f. Leonardoda Vinci (1452-1519). 
Blokjes met drie zegels gewone en luchtpost. 
15-1- '72. Maanvluchten. 

6 f. Lunar Orbiter boven maan. 
11 f. Vostok op weg naar maan. 
14 f. Luna 1 boven maan. 
17 f. Apol lo 1 1 : eerste stap op maan. 
26 f. Soyuz 11 op weg naar maan. 
40 f. Apol lo 15: Astronauten bij maanvoertuig. 
Blok met de zes zegels in samenhang. 
27 -12 - ' 71 . UNESCO-actie ter redding van Venetië. 

3 -I- 1 f. De aartsengel Michael, ikoon uit de Sint 
Marcus. 

5 -1- 1 f. Reproduktie 'La Polenta', P. Longhi (1702-
1782). 

6 -I- 1 f. Reproduktie 'Le Bavard', P. Longhi. 
11 -I- 1 f. Het bad van Diana, Jean-Baptiste Pittoni. 
Luchtpost: 
10 -1- 1 f. Gej icht op Canal d'Oro. 
^^ + ^ i. Groothertogelijk paleis. 
24 + 1 f. Kerk van Sint Jacobus en Sint Paulus. 
31 -̂  1 f. Groothertogelijk paleis en plein in 'Het feest 

van de Hemelvaart', van Canaletto (1697-
1768). 

Twee blokjes met respectievelijk de zegels gewone post 
en de luchtpostzegels. 

^ p w ^ ^ w ^ ^ ^ p ^ n w v ^ ^ 

BRAZILIË 
24-11 - ' 7 1 . Week voor leprabestrijding. 
10 c. Portret van Eunice Wesver, bestrijder van lepra; 

zegel moest verplicht bijgeplakt worden. 
16 -11 - ' 71 . Orchideeënzegel. 
40 c. Laelia purpurata. 
3 -12 - ' 71 . Vi j fentwint ig jaar SENAC en SESC (natio
nale hulpfondsen). 
20 c. Embleem SENAC. 
40 c. Embleem SESC. 
De zegels samengedrukt. 
8 - 1 2 - ' 7 1 . Dag van de marine. 
20 c. Schip ter bescherming van vissers. 
11 -12 - ' 71 . Kerstzegels. 
20 en 75 c , 1,30 Cr. Embleem in kruisvorm. 

BROENEI 
' 2 9 - 2 - ' 7 2 . Opening museum van Broenei. 

10, 12, 15, 25 c. Verschillende oudheidkundige voor
werpen in museum. 
50 c. Maquette museum. 
Alle zegels met hoofd van heerser. 

C A M E R O E N 
2-2- '72 . Inlandse luchtvaartmaatschappij. 
50 f. Gestileerd vl iegtuig en embleem. 
22-2- '72 . Afrikaanse voetbalcup. 

20 f. Beeld van cup. waarop kaart van Afrika en voetbal. 
40 f. Speelveld in stadion en voetballers. 
45 f. Aanvoerders elftallen begroeten elkaar. 

C A N A D A 
1 -3- '72. Wereldkampioenschappen figuurschaatsen 
in Calgary. 
8 c. purper. Schaatsfiguur. 
17-3- '72. Nieuwe hoge waarden gebruiksserie. 
1 , — en 2,— $. Urbanisatie in Canada, geïllustreerd door 
moderne en historische omtrekken van steden. 

CEYLON 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 39. 

C H R I S T M A S EILAND 
7-2- '72. Eerste gedeelte nieuwe gebruiksserie, sche
pen. 

6 c. H.M.S. Flying Fish, 1687. 
7 c. Asia, 1805. 
8 o. T.S.S. Islander, 1929-1960. 

20 c. Thomas, 1615. 

C O L O M B I A 
2 0 - 1 2 - 7 1 . Nieuwe zegel in serie folkloristische dan
sen. 
1 . — $ Dansend paar van Chicha Maya Indianen, de

partement de la Guajira en regel muziek. 

C O N G O BRAZZAVILLE 
31-1 '72. Wi ldedieren. 

1 f. Panthera leo. 
2 f. Loxodonta africana. 
3 f. Panthera pardus. 
4 f. Hippopotamus amphibius 
5 f. Gorila beringei. 

20 f. Perodicticus potto. 
30 f. Cercopithecus neglectus. 
40 f. Perodicticus paniscus. 

COSTA RICA 
2 9 - 1 1 - ' 7 1 . Kerstzegels. 
10 c groen, 10 c. bruin, 10 c. rood, 10 c. paars. Maagd 
en kind: verplichte toeslagzegels voor kinderdorp. 
6 -12- '71 . Vijftg jaar voetbalfederatie. 
50 en 60 c. Embleem federatie. 
11-1- '72. UNICEF 25 jaar. 
0,50 en 1,10 C. Kinderen spelen tegen achtergrond van 
aardbol. 

CUBA 
8 -12 - ' 71 ' Wereldkampioenschappen basebal ama
teurs. 
13 c. Basebalspeler, bal met Inschrift en Latijns-

amerikaans stadion. 
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INKOOP 

N o Y v e r t 
169 87 
188 205 
206 13 
214/22 
223'31 
232 51 
253 89 \ 
314 25 ) 
290'96 
304'12 
326 30 
331/50 
368,73 
374'77 
378-89 = 14 

393 98 
398 a-( 
399/404 
405'18 
419 
420.25 
426 '29 
430 
430a 
W I P A blok 
431/36 
437 '40 
441 '58 
458a 
482'83 
484 
459 
460 
460a'65 
466 
467/70 
471'76 
477 '80 
481 
485'88 
489/94 
495 
496/98 
499/502 
5 0 T 0 5 
506/14 
515 16 
517 33 
534 
535'38 
539 42 
543 rech t 
543 schuin 
544 48 
549 52 
553 75 
576 
577 99 
600,32 
629 32 
R o l l e n d r u k 
633 
634'37 
634'37 gesch 

R c n n e r - K l e i 

638 45 
646 
2 niet u l tgeg 
waarden 
647 
648/52 
653'62 
663'65 
666'73 
674 
675'84 
685/86 
687/92 
693 
694 
694A 
695 
696 
697,711 
712 21 

• • 
15,40 

1,35 
0.55 
1.50 
0.65 
8,60 

22.70 

29.20 
36.30 
34,70 
35,30 
10,20 
28.60 

waarden 
164,50 

80,30 
248,50 
105,40 
249,40 

19.40 
158.80 
2 7 6 . — 
205 .— 
4 0 4 . — 

2240 
174.50 

43.50 
9 . — 

6 1 . — 
6 3 . — 

7 5 0 . — 
0,70 
1.70 

70.30 
0.80 

36.20 
69.30 
80.30 

0,55 
1 4 . — 
30.30 

0.65 
4 . — 
7.50 
2,65 

33.20 
0,40 
1.05 

30.30 
0.30 
8.90 
4 , — 
0,35 

16,25 
150 ,— 
323,50 

1.20 
1.20 
8.40 

23,20 

1,30 
12,10 

n i t t e n 
182,50 

Tbogen 
1600 ,— 

3,80 
0.30 

even 
5 0 0 , -

0.55 
13.80 
13.20 

0.35 
3.95 
0,20 
4,15 
0,40 
1,25 
0,10 
0.30 
4.95 
0.40 
0.55 

39.60 
1.80 

c. S| 
o 

14.90 
1.40 
0.55 
1.5C 
0.35 
9 .— 

8.50 

26.20 
33.50 
31.20 

9.70 
6,20 

2 7 . — 

10.70 
78.30 

219.50 
98.30 

4.15 
19.10 

145.20 
227.— 
195 .— 
379 .— 

,— 150,40 
41,20 

7 ,— 
60,50 
5 9 , — 

6 3 3 , — 
0,30 
0.90 

68.20 
0,30 

33.30 
65,20 
75.30 

0.40 
1 4 . — 
28,20 

0.35 
1.45 
7.30 
2 45 

29.60 
0.25 
1.15 

0.40 
9.20 
4,30 
0,45 

17,60 

340 ,— 
1,20 
1,30 
8.30 

19.20 

1.50 
13.10 

197.— 

1650.— 
4.30 
0,30 

0,60 
14,20 
1 4 , — 

0,35 
4,70 
0,25 
4,40 
0.40 
1.30 
0.10 
0.10 
2.90 
0.20 
0.30 
5.30 
1.80 

• _ l ^ 
pec ia ie 

N o Y v e r t 
722,'31 
732/38 
738a/54a 1 
801'07a ƒ 3 
882/900A w i 
755/62 
763 
764 
765/68 
769 
770 
771 
772 
773/76 
777 
778 
779/81 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788/90 
791 
792 
793 
794/97 
798 
799 
800 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822/26 
827 
828 
829 
330 
831 
832/37 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845/49 
850 
851 
852 
853/54 
855 
856 

857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 geel 
868 w i t 
869 
870 gee l 
870 w i t 
674 geel 
874 gr i i s 
874 n i e u w 
875 
876 

.. 
8.50 

3 8 . — 

eel 139.50 

t 14.20 
14.65 

2,80 
6,65 

53,40 
3,95 
1.55 
2.65 
6.30 

25.10 
3.50 
3.55 

15.30 
2.60 

11.50 
7.30 

12.40 
2.60 
5,65 

69,20 
2.25 
8,60 
2,70 

59.20 
3.50 
5.35 
5.15 
4.35 

2 1 . — 
5.60 
5.60 

20.30 
5.65 
5.65 
5.65 

12.20 
1 0 . — 

6.10 
6.10 
4.10 
7,15 

14,20 
2,10 
4,25 
8.30 
0.25 
9 . — 

14.50 
4 . — 
8.40 

14.60 
3.40 
4.60 
5.10 
2,85 

35,30 
2.45 
2,45 
2.35 
9 . — 
5,90 
3,85 

* ^ ° 
3,60 1,10 
5,70 1,70 
7 , — 2,80 
3,90 1,10 
2,50 2,20 
3,30 3,30 
0,40 0,35 
1,95 1,95 
4 , — 2,10 
0.90 0,35 
0,65 0,35 
2,40 0,25 
1 , 7 5 - 0 , 2 5 
1,05 0,30 
1.45 0.05 
1.45 0,05 

14.90 3.95 
6.30 2.50 
1.85 0,75 
3,60 3.60 
0.40 0.20 

__■_:. 
a a n D K 
o 

5,50 
37,40 

10.50 

3.55 
14.20 

2.10 
6.45 

5 3 . — 
1.40 
0.70 
1.05 
6.10 

24.10 
1.40 
3.30 

11,10 
2,50 
8 , — 
5,65 
9.05 
0.60 
3.30 

67.20 
0.95 
8.50 
0,40 

57,20 
1,35 
2,70 
2,95 
1,20 

19,80 
1.15 
1.15 

19.70 
0.95 
0.95 
0.95 

12.20 
3,85 
0,95 
0,95 
4.10 
1,15 

14,20 
0,35 
4,10 
1.45 
0,15 
1,50 

13.60 
0.45 
1.25 
1.25 
0,35 
0,75 
5 .— 
0,35 
5,85 
0.45 
2.45 
2,35 
2,10 
1,70 
3,75 
FDC 
5,10 
7,10 
7,10 
5,10 
4 . — 
4.90 
2.10 
2,90 

— 5 , — 
1,90 
1 , — 

1,70 

5,— 
1 , — 

N o Y v e r t 
877 
878 
879 
880 
881 
G e b o u w e n 
V 20 g t o t 
20 waarden 
G e b o u w e n 
V 20 g t o t 
23 waarden 
901 
902 
903 
904/07 
908 
909 
910/11 
91 I A 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927/30 
931 
932/36 
937 
938 
939 
940 
941 
942'47 
948 
949 
960 
961 '63 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974/80 
981 
982 
983;88 
989 
990 
991 
992 
993/1000 
1001/08 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020/25 
H e r d r u k b 

1026/27 
1028 
1029 
959A gee ' 

^ J: 
sai 

.. 
0,50 
0,50 
0,95 
0,55 
1,55 

i n g 
F D C 

0,20 0.95 
0.20 0.95 
0.45 1,50 
0.55 1 , — 
1,50 2,40 

geel papier 
S 6,40 

3 4 , — 
w i t pap 

S 6,40 
11,50 

0,65 
0,55 
0,50 
2,45 
0,75 
0,45 
1.50 
0,50 
0.55 
0.50 
1.15 
1 . — 
0.75 
0.35 
0.85 
0.80 
0.75 
0.90 
2,35 
0,60 
1.30 
0.55 
0.65 
2.20 
0.55 
2.50 
0.90 
0,55 
0.95 
1.40 
0.25 
2.75 
0.30 
0.30 
0.40 
1.85 
0.90 
1.70 
0.80 
3.30 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.80 
2.55 
0.35 
0 80 
2,20 
0,55 
0,35 
0,60 
0.35 
3.50 
1.90 
0.20 
0.50 
0.20 
0.25 
0,70 
0,45 
0,30 
0,40 
0,60 
0,55 
0,50 
4 , — 

ok W i p 

0,80 
0,30 
0,50 

ïap ie r 
1,60 

959 w i t pap ier 1,40 
1030 0,50 

2,60 
er 

5,40 
0,60 1,50 
0.30 1 . — 
0.20 1 . — 
1.15 3.90 
0,25 1 , — 
0,20 0,90 
0,50 2,90 
0.35 0.95 
0.30 0.95 
0.30 0.95 
1,10 1,50 
0.55 1.40 
0.25 1.50 
0.25 0.90 
0.25 1 . — 
0.25 1 . — 
0,25 1 , — 
0.70 1 . — 
2.40 3 . — 
0.25 1 . — 
1.30 1,70 
0,25 1 , — 
0,55 1,50 
2,10 3.50 
0.55 0,95 
2 , — 3 , — 
0,60 1,50 
0,25 1 , — 
0,65 1,50 
1,40 1,90 
0,25 0,90 
2,10 3,90 
0,20 0,90 
0,20 0,90 
0.25 0.90 
1.55 3 . — 
0.65 1 50 
1.70 2.10 
0.55 1.50 
1.70 
0.20 0.90 
0.20 0.90 
0,20 0.95 
0.20 0.95 
0.20 0.95 
0.55 1.50 
2.50 5.90 
0.10 1 . — 
0.80 1.45 
2.20 4.80 
0,50 1,45 
0,30 0,90 
0,50 1,45 
0.20 0,90 
3,50 7,80 
1,90 5,80 
0,15 0,85 
0,40 1,35 
0,20 0,90 
0,20 0,90 
0,70 1,40 
0,45 1,50 
0,25 1,30 
0,40 1.30 
0,60 0,90 
0,55 0,90 
0,45 0,90 
4 , — 7,90 

a 
1 0 , — 

0,70 1,40 
0,20 0,90 
0,50 0,90 

1,35 
1.10 
0,50 1.30 

f\^m 
0 0 2 

N o Y v e r t 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044/49 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054/57 
1058/63 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103/05 
1106 
1107 
1108/13 
1114/19 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124/31 
H e r d r u k BI 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142/49 

■JL,»< 

»t€ 
.. 
0.25 
0.55 
0.25 
0.60 

■ 0.25 
0.30 
0.50 
0.25 
0.30 
0.50 
0.50 
0.30 
0,30 
2.95 
0.50 
0.35 
0.50 
0.50 
1.40 
1.80 
0.70 
0.50 
0.50 
0.55 
0.50 
0.50 
0.60 
0.40 
0.55 
0,65 
0,35 
0,55 
0.40 
0.35 
0.55 
0.65 
0.35 
0.35 
0,35 
0,60 
0,60 
0.35 
0.35 
0.60 
0.35 
0.75 
0.35 
0.35 
0.35 
0.55 
0,65 
0.60 
0.65 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
1.15 
0.70 
0,35 
2,15 
2,15 
0.35 
0.35 
0.55 
0.35 
3.50 

ok O p e 
0,35 
0,35 
0,35 
0.35 
0.65 
0.35 
0.35 
0.35 
0.35 
0.75 
2.85 

^n 
o 

0.25 
0.50 
0.20 
0.60 
0.20 
0.10 
0.30 
0,20 
0,20 
0,30 
0.30 
0.20 
0.20 
2.50 
0.30 
0.25 
0.30 
0.35 
1.40 
1.55 
0.70 
0.40 
0.40 
0.35 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.35 
0.40 
0,30 
0,35 
0.35 
0.30 
0.35 
0,40 
0,30 
0.30 
0.30 
0.45 
0.45 
0,25 
0,30 
0.45 
0.30 
0.70 
0.30 
0.30 
0.30 
0.50 
0.55 
0.55 
0.55 
0,35 
0,35 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
1,10 
0,70 
0.30 
2 . — 
2 . — 
0.30 
0.30 
0.60 
0.30 
3.50 
5.— 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,60 
0.30 
0.30 
0.30 
0,30 
0,70 
2,75 

A l l e ve rde re u i tgaven na 
tegen n o m naai op 
Sch IS 18 cent 

basis 

N i e u w t i e s  a b o n n e m e n t 
de koers 1 — Sch IS 17 

• • 
r i j 
F D C 
0,90 
1,30 
0,90 
1,40 
0,85 
1 , — 
0.90 
0.90 
1.20 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
4.50 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
2.30 
2,30 
1.30 
0,90 
0,90 
1.50 
0.90 
0.90 
1 . — 
1,30 
1 , — 
1 . — 
0.90 
1 . — 
0.90 
0.85 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0,90 
0,90 
1.30 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
8.90 
0.90 
0,90 
0,90 
0,85 
0,85 
0.80 
0.80 
0.80 
1.90 
1.10 
0,80 
5,— 
5,— 
0,85 
0,85 
1,15 
0,80 
6,50 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
1,20 
0,80 
0,80 
0,80 
0 80 
1,20 
6,20 

1970 
1 , — 

t egen 
cent 

1 - VERKOOP 
K 

FDC s ie r enve loppen 5C 
per stuk e x t r a 

L u c h t p o s t z e g e l s ; 
N o Y v e r t »• 
4/11 6.50 
12/31 1 6 4 . — 
32/46 9 8 . — 
47/53 8.50 
54/60 2 6 3 . — 
61 1.10 
62 0.90 
63/65 2.30 
H e r d r u k Blok IFA 6.50 

cent 

* 7 . — 
0 7 . — 
9 6 . — 

8.70 
1 7 8 , 

0,40 
0.55 
2.30 

C o u r a n t e n - en expresse -

z e g e l s : 
29/33 0.80 
34/35 0.10 
36/54 0.80 
55 0.05 
56/63 0.30 
64 0.05 

P o r t z e g e l s : 
64/74 3 4 . — 
75/92 1.40 
93'101 0.55 
101A 0.05 
102/30 9.50 
131/54 200 .— 
155/70 7.90 
171/84 0.70 
185/99 1,20 
200/27 9,70 
228/53 geel papier 

3 2 , — 
228/53 gemengde papier 
soo r ten 13,50 
13 waarden w i t 9,40 

Z i l v e r e n m u n t e n van O 

0.90 
0.10 
1.20 
0.10 
1 . — 
0.05 

28.20 
1.30 
0.75 
0.05 

11.70 
2 2 . — 

3.45 
1.10 
1 . — 
4,90 

5 ,— 

4,90 
5 ,— 

os ten 

r i |k van 25 en 50 Schi l l ing 
Jaargang Afbee ld ing 
1955 Bonds thea te r 
1956 Mozar t 
1957 Mariazel l 
1958 A u e r von 

Welsbach 
1959 A a r t s h e r t o g 

Johann 
1959 Andreas H o f e r 
1960 V o l k s s t e m m i n g 

m K a n n t h i e 
1961 Burgen land 
1962 B r u c k n e r 
1963 Prins Eugenius 
1963 T i r o l 
1964 Gr iMparzer 
1965 O l y m p i a d e 
1965 Technische 

Hogeschoo l 
1965 U n i v e r s i t e i t 
1966 Raimund 
1966 Nat iona le Bank 
1967 Maria Theres ia 
1967 Waisen van de 

Donau 
1968 H i l d e b r a n d t 
1968 50 laar 

Repub l iek 
1969 Rosegger 
1969 Max imi l i aan 
1970 U n i v e r s i t e i t 

Innsbruck 
1970 Lehar 
1970 Renner 
1971 Beurs 
1971 Raab 

Col lec t ie 9 stuks 5 .— Sc 
z i l ve r Col lec t ie 5 Sc 
n i kke l 196871 10 Sc 
z i l ver 1964 

Maria Theres iadaalder 
i d e m , gepol i j s te plaat 
BIJ m u n t e n al t i jd p o r t o 
V o o r postzegels na 1961 

pr i js 
5 2 , — 

5.10 
5.10 

5.40 

8 . — 
1 5 . — 

1 8 . — 
1 9 . — 

7.50 
6.50 

1 3 . — 
6.80 

1 5 . — 

6.50 
1 3 . — 

7,30 
12,50 

5,80 

12.50 
1 7 . — 

13.50 
6.50 

1 2 . 

11.50 
5.80 

1 1 . — 
5 .— 

10.50 

Ti l l ing 
h i l l i ng 
h ' l l i ng 

e x t r a 
even

als voo r ges tempe lde zegels of 
zegels met p lakker pr i js 
overeen t e k o m e n 

nader 

Franco bij bes te l l ingen van f 1 0 0 , — af R e d u c t i e r e q e h n g . t o t f 2 0 0 , — 2 % k o r t i n g , van 
f 2 0 0 , — af 3 % k o r t i n g en van f S O O , — a f 5 % k o r t i n g 
Aanb iea ing v r i j b l i j v e n d en onde r v o o r b e h o u d van u i t v e r k o o p , pr i j sw i j z i g rngen of ver 

grssmgen D o m i c i l e W e n e n 
Toezend inq onde r r e m b o u r s of v o o r u i t b e t a l i n g op p o s t g i r o A r n h e m nr 2144006 Lever ing 
op r e k e n i n g betaalbaar b innen acht dagen na on tvangs t u i t s l u i t end tegen v e r m e l d i n g 
van beroep en l ee f t i jd en t egen c o n t r o l e e r b a r e re fe ren t ies 

I n k o o p . K o o p van O o s t e n r i j k van 1918 t o t 1960 post f r isse zegels zonde r p lakke r steeds 
t egen 7 5 % van deze l i jst 

V o o r postzegels na 1961 evenals v o o r ges tempe lde zegels of zegels m e t p lakker pn js nader 
ove reen t e k o m e n , 

* * post f r is z o n d e r p lakker ° ges tempe ld met r o n d s t e m p e l 
Bes te l l i ngen beneden de ƒ" 2 0 , — kunnen w i j he'aas me t u i t voe ren 

IMPORT EN EXPORT 
j n t en en ve rzame laa rsbenod igdheden , k u n s t v o o r v / e r p 

RINGSMUTH 
van postzege ls , m u n t e n en ve rzame laa rsbenod igdheden , k u n s t v o o r v / e r p e n en a n t i q u i t e i t e n 

postfach 154. A-1100 v^'ien. O o s t e n r i j k 



10-12- '71 . Ramon de la Sagra, bioloog aan unive'si-
teit van Havana, honderd jaar geleden overleden; vogels. 

1 c. Faico sparverioides 
2 c. Galucidium siju-siju. 
3 c. Priotelus temnurus temnurus. 
4 o. Saurothera merllni. 
5 c. Nesoceleus fernandinae. 

13 c. Spindalis zena patriae. 
30 c. Turdus rubripes. 
50 c. Chlorostilbon ricordii r icordii en Archilochus 

colubrls. 
11-12- '71 . Vijfentwintig jaar UNICEF. 
13 c. Gestileerde rondedans en embleem. 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
1 - 1 2 - ' 7 1 . Honderdvijftig jaar onafhankelijk. 

6 c. Portret dr. José Nunez de Caceres, vrijheidsstrij
der, die republiek proclameerde. 

10 c. Vlag Dommicaans-Colombiaanse republiek uit 
1821. 

10-12- '71- Kerstzegels. 
6 c. Herders met kudde. 

10 c. Kerstklokken uit 1493. 
December ' 7 1 . Vijfentwintig jaar UNICEF. 
6 en 13 c. Gezin en embleem. 

ECUADOR 
15-11- '71 . Panamerikaans congres over autosnel
wegen. 
5 ,10 , 20 en 50 $. Kaart van het gebied. 

EGYPTE 
2-12- '71 . Tien jaar Afrikaanse postunie. 

5 en 20 m. Embleem postunie en duif met brief: op 
achtergrond posthoorns. 

30 en 55 m. Embleem postunie en luchtpostenvelop. 
23-12- '71 . Zeventig jaar spaarbank. 
20 m. Compositie met safe, hand aan slot en papiergeld. 
23-12- '71 . Honderd jaar opera Aida. 
110 m. Scene uit Aida: de overwinningsparade, stukje 

muziek. 
2-1- '72. Dag van de postzegel 1972. 

5 m. Minaret El-Nasser-Mohamedmoskee. 
20 m. Minaret Ej-Nasser-Mohamedmoskee (groter). 
30 m. Minaret Singer-EI-Gawlimoskee. 
55 m. Minaret Ahmed-lbn-Tulunmoskee. 
De zegels samenhangend gedrukt, sommige met v ig
netten. 
1 -1 - '72. Aanvullende waarden gebruiksserie. 

1 m. Piramide van Saqqarah, gelijk aan Yvert 814. 
5 m. Al-Ahzarmoskee, Yvert 815. 

10 m. Tempel van Luxor, Yvert 816. 
20 m. Stadspoort, Yvert 802. 
50 m. Fort Quaitbay, in Alexandria, Yvert 817. 
55 m Huisje bij moskee van sultan Hassan, Yvert 803. 
Zegels gelijk aan genoemde: alleen landsnaam ge
wijzigd van U A R. in A R. Egypt 

ETHIOPIË 
Afbeelding zegel gemeld in december ' 7 1 , bladzijde 595. 
7-2- '72. Ethiopische rivierboten 
10, 20, 30 en 60 c. Verschillende inlandse boten voor 
gebruik op rivieren en meren. 

FIDZJI EILANDEN 
7-2- '72. Vijfentwintig jaar Commissie voor zuidelijke 

ti l le Zuidzee. 
2 c. Kind met boek en symbolen voor takken van 

onderwijs. 

4 c. Openbare gezondheidshulp. 
50 c. Economische groei: verbetering landbouw en 

veeteelt: moderne machines. 

F O R M O S A (NATIONALISTISCH CHINA) 
12-1 - '72. Tweede gedeelte serie tien prijswinnende 
honden. 
1 , — , 2,—, 2,50, 5,— en 8,— $. Reprodukties van ver
schillende inlandse honden. 
3-2- '72. Serie sportzegels. 
1 . — $. Afdaling per ski. 
5.— S. Skilopen 
8.— $. Reuzeslalom 

a FUJEIRA 
Enkele aanvullingen op serie schadelijke uitgiften van 
15 -11 - ' 71 , gemeld in december ' 7 1 , bladzijde 595. 
3 dh. Zwemster, 4 dh. Turner, 8 dh. Boksen, 9 dh. 
Kunstrijdster, 13 dh. Gewichtheffer, 14 dh. Volleybal, 
19 dh. Hordenloop 24 dh. Afdalende skièr, 18 dh. 
Worstelen, 23 dh. Judo, 28 dh Geweerschutter. 

G A B O N 
Februari '72. Oprichting monument ter ere van gene
raal De Gaulle. 
60, 60 ,120 ,120 en 180 f. Blokjes, gelijk aan zegels, uit
gegeven op 18 juni 1971, ter ere van De Gaulle, nu met 

20-12- '71 Vijfentwintig jaar UNICEF. 
5 np. Babyverzorging: baby gewogen. 

15 np. Moeder en kind. 
20 np. Vroedvrouw. 
50 np. Schrijvend kind. 

GUINEA EQUATORIAAL 
December ' 7 1 . Derde verjaardag onafhankelijkheid. 
2 en 8 p. Arabische boog. 

GUINEE 
24-12 - ' 71 . Vijfentwintig jaar UNICEF. 
25, 30, 50, 60 en 100 f. Kaart van Afrika, waarop Guinee 
aangegeven en embleem UNICEF. 

G U Y A N A 
23-2- '72 . Dag van de republiek. 

5 en 25 c. Kruis- en muntkant nieuw muntstuk van 
1 «. 

20 en 50 c. Munt- en kruiskant zelfde muntstuk. 

H O N D U R A S (BRITS) 
28-2- '72 . Paaszegels 1972, wilde bloemen. 

6 c. Petraea volubilis. 
15 c. Vochysia hondurensis. 
26 c. Tabebuia pentaphylla. 
50 c. Erythrina americana. 

INDIA 
1-12- '71 . Hulp aan vluchtelingen. 
5 p. Overdruk in Engels en Hindi 'Vluchtelingenhulp' op 

zegel gezinsplanning, Yvert 224; komt ook voor 
met violet rubberstempels, tweeregelige Engelse 
tekst: Refugee Relief, in twee verschillende letter
typen. 

24 -12 - ' 71 . Vijftig jaar Visva-Bharati-academie. 
20 p. Gezicht op academie en portret stichter Rabrin-

dranath Tagore. 
30 -12 - ' 71 . Overwinningen bij cricket. 
20 p. Vierspelersinactie. 

IRAK 
17-11 - ' 71 . Vierde panarabische spelen voor scho
lieren. 
15 f. Spelmoment voetbal. 
25 f. DisGuswerper en hardlopers. 
35 f. Actiemoment tafeltennis. 
70 f. Atletiek. 
95 f. Basketbal en volleybal. 

I V O O R K U S T 
29-1 - '72 . Vierde gedeelte zeefauna. 
25 f. Conus Prometheus. 
65 f. Cypraea stercoraria 

J A M A I C A 
17-2- '72 . Aardsatellietstation. 
3, 15 en 50 c. Station met ontvanginstallatie en aard
satelliet in ruimte. 

JAPAN 
11-1 - '72. Tweede zegel in serie nieuwjaarszegels. 
l O y . Schip, afbeelding gelijk aan zegel gemeld in 

januari, 1972. 
21-1- '72 . Nieuwe uitgifte gebruikszegels, licht ge
wijzigd voor mechanisch sorteren. 
20 y. Takken van denneboom. 
25 y. Hortensia, gelijk aan Yvert 839. 
1 -2 - '72 . Heruitgave gebruikszegel. 
l O y . Hert. 
3-2- '72. Olympische winterspelen in Sapporo. 
20 y. Afdaling per ski. 
20 y. Bobslee. 
50 y. Kunstrijden, schaats. 
Ook blokje met de drie waarden samengedrukt 

'°"-^rJ^ 
50. 
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Hawid klemstroken" U weet dat voor elke verzamelaar / / 

het ideale middel is voor het opbergen van postfrisse zegels Leverbaar 
zijn de volgende maten in zwart en wit Pakjes a 25 stroken lengte 21 cm 
H o o g t e 16, 20 , 2 1 , 24, 26 , 27 ,5 , 29 , 3 0 , 31 e n 3 3 m m p e r p a k ƒ 2,75 
H o o g t e 36 , 39 , 40 , 4 1 , 44 , 4 8 , 4 9 , 52 e n 5 5 m m p e r p a k f 3,75 
P a k j e s a 10 s t r o k e n , t w e e z i j d e n d i c h t 2 1 0 x 6 6 
2 1 0 x 8 6 , 130x85 , 148x105 e n 1 6 0 x 1 2 0 m m p e r p a k ƒ 2 , 7 5 
P a k j e a 7 s t r o k e n , t w e e z i j d e n d i c h t 2 1 0 x 1 7 0 m m p e r p a k f 3 ,75 
H a w i d k l e m s t r o k e n s n i j d e r f 2 ,75 , H a w i d S i m p l e x h e f b o o m s n i j -
a p p a r a a t ƒ 1 6 , 5 0 , t u b e l i jm ƒ 0 , 5 0 
BIJ bestell ing vermelden zwart of wi t Dit is sleohts een greep uit onze 
voorraad klemstroken vraag onze complete pri jsl i jst 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen 
BIJ een bestell ing boven ƒ 10 — worden u de klemstroken portvrij toege 
zonden 5 % korting bij een aankoop boven ƒ 10 — en 1 0 % korting bij een 
aankoop boven ƒ 25 — 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam 1 Tel (010) 143580 Giro 661478 

Postzegelhandel „MALBURGEN" 
Huissensestraat 133-I, A r n h e m . Telefoon 085Ui51023. 

Zendt u ons vri|bli]vend uw mancoti]sC 
Momenteel voorradig 
Nederland en Suriname gestempeld vrijwel geheet aanwezig Ook veel 
ongestempelde series van N O G Prijzen 60 80% van N V P H catalo 
gus N O G postfris vanaf 1960 (70%) F D C s Nederland en O G 
compleet Prijzen 70 80% 

West-Duitsland en Berlijn geheel gestempeld m voorraad 
Tevens veel ongestempelde series 
Zwitserland vrijwel compleet aanwezig vanaf 1900 
West Duitsland en Zwitserland postfris vanaf 1960 
Vraag voor deze landen vrijblijvend prijsopgaaf U kunt Yvert of 
Boreknummers gebruiken 
Tevens Nieuwtjesdienst van deze landen 

Aanbieding zolang de voorraad strekt 

Toezending onder rembours of bij vooruitbetaling op postgiro 2546505 
Bestellingen beneden f 75 — f 2,50 porto extra 

Bent U verzamelaar van één of meer hier onder genoemde landen, dan iseenZICHTZENDING de 
aangewezen weg na opgave van welke landen U wenst te ontvangen, beginner, gevorderd of verge
vorderde bent, gebruikt of ongebruikt verzamelt, wordt U nog de zelfde week een proefzending toe
gezonden, de onderstaande landen zijn regelmatig uitgebreid in voorraad; 

ALBANIË, BELGIË, LUXEMBURG, DENEMARKEN, NOORWEGEN, FINLAND, ZWEDEN, DUITSLAND 
(REICH), WEST-DUITSLAND, DUITSE GEBIEDEN o a , MEMEL, SAARLAND, DANZIG, etc, DUITSE 
KOLONIEN, OUD-DUITSE-STATEN zeer uitgebreid ENGELAND, FRANKRIJK, GRIEKENLAND en GEB, 
ITALIË, MONACO, RUSLAND, SPANJE, OOSTENRIJK, PORTUGAL, VATICAAN, ZWITSERLAND, TSJECHO-
SLOWAKIJE, POLEN,ISRAEL,EGYPTE,U SA,ZUID-AMERIKA,ENGELSE-KOLONIENtot1940zeeruitgebreid 

Bovenstaande Zichtzendmgen bevatten naast complete series, vele losse exemplaren, tevens zijn van alle landen de meeste hooggeno-
teerde exemplaren aanwezig, w o zeer zeldzame 

POSTZEGELHANDEL OLYMPIADE 
BAAMBRUGSE ZUWE 141 F VINKEVEEN TELEFOON (02949) 1377 

283ste POSTZECELVEILING 
Deze wederom importante veilmg wordt gehouden 

27, 28 en 29 MAART 1972 
te 's-Gravenhage m „Den Hout", Bezuidenhoutseweg 
no. 11-13 

Deze belangrijke veihng bevat-

ENGROS NEDERLAND 
NAGENOEG INTACT GELATEN 
EUROPESE VERZAMELINGEN 

alsmede 

bovendien 

NEDERLAND & O.R 
w.o. Nederland zéér uitgebreid 
interessante verzameling „klem rondstempels" 

EUROPA MET VELE RARITEITEN. 

Vraagt per omgaande de veilingcatalogus. 

VEILEN MET SUGGEST 
RIETDIJK n.v. HET ADRES! 

J. K. RIETDIJK N.Y. - DEN HAAG 
Plaats 31A. Telefoon (070) 117020 

KILOPAKKETTEN 
Pof t ve rzege ld ; 

M is t i epakke t ten : 

DENEMARKEN 59,— 
DDR, Luxus, Behordenpost, met speciale bijlagen en 
sperwaarden 58,— 
FINLAND, 1965, '66, '67 en '68 per laargang 46,50 
HONGARIJE, ,,300 plaaties' 47.— 
JAPAN, zeer mooi, 350 gr 23,— 
NOORWEGEN 59,— 
POLEN, met veel grootformaat 29,50 
ROEMENIE, met veel grootformaat 45,— 
TSJECHOSLOWAKIJE, nr 3 „Triumph ' veel FDC afsniisel 32,50 

AUSTRALIË, 50% grootformaat '/, kg 18,50 
CANADA 1 kg 26,50 
DENEMARKEN veel grootformaat en lumogeen '4 kg 18,— 
ENGELAND, uitsluitend grootformaat ' / kg 49,— 
ENGELSE KOLONIEN, leer mooi pakket '/, kg 44,— 
FRANKRIJK „Extra" 1 kg 29,50 
NOORWEGEN, „Roodzegel" zeer goed 1 kg 27,50 
POLEN, met 25% FDC afsniisel '/, kg 31,50 
U S A , veel grootformaat, zeer waardevol 1 kg 15,— 
U S A , uitsluitend grootformaat 1 kg 55,— 
WERELD, zeer grote verscheidenheid 1 kg 30,— 
ZWEDEN, 20% grootformaat '/, kg 20,— 
ZUID-AFRIKA, 30% grootformaat ' / kg 32,50 

'/. kg f 2 . — 
1 kg f2,75 
2 kg en meer f3 ,75, boven f 100,— franco 

De inhoud van de missiepakketten laten wi | u in onze zaak gaarne, geheel vrijbh|vend* 
zien 

Verzendkos ten : 

WEGENS VAKANTIE ZIJN WIJ 
T / M 26 FEBRUARI GESLOTEN 

AUF DER HEiDE'S POSTZEGELHANDEL 
Van K r e t t c h m a r van Veenlaan 81, H i l v e r i u m , Te l . 02150-50011, Poatgiro 1700 



JORDANIË 
7-9 - ' 71 . Beroemde Arabieren. 

5 f. Ibn Sma. 
10 f. Ibn Rushid. 
20 f. Ibn Khadoun. 
25 f. IbnTufa i l . 
30 f. Ibn El Haytham. 
9 -10- '71 . Nieuw gebouw Wereldpostunie. 
10 en 20 f. Maquette gebouw. 

KOEWEIT 
2-1 - '72. Internationaal jaar van het boek, 1972. 
20 en 45 f. Internationaal embleem voor dit jaar. 

KOREA ( Z U I D ) 
31-12- '71 . Rode-Kruisconferentie van Zuid- en 
Noord-Korea. 
l O w . Kaart van geheel Korea, waarop gebouw van 

Koreaans Rode Kruis en vlag. 
Ook blokje met twee gelijke zegels. 
5-1 - '72. Internationaal jaar van het boek 1 972. 
l O w . Wereldbol, met daaronder door twee handen 

vastgehouden boek, waarop internationaal 
embleem. 

Ook blokje met twep zpqels samen 

LAOS 
30-1 - '72. Internationaal jaar van het boek 

30 k. Kinderen lezen m dorpshuis. 
70 k. Schrijvende oude man. 

125 k. Vader onderwijst kinderen In Laotiaanse klas
sieken. 

LESOTHO 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 4 1 . 

LESOTHO IOC 

M A D A G A S C A R 
25-1 '72 Wapenserie. 
1 f. Wapen van Maintirano. 
2 f. Idem van Fénérive Est. 

MALAWr 
9-2- '72. Luchtvaartmaatschappij Air IVlalawi. 

3 t. Vickers Viscount. 
8 t. Hawker Siddeley 748. 

15 t . Britten Norman Islander. 
30 t. B.A.C. One Eleven. 
Ook blokje, waarop vier zegels samen, versierd met ver
schillende vliegtuigen in de lucht. 

MALI 
11-1- '72. Olympische Winterspelen in Sapporo, 
Japan. 
150 f. luchtpost Skiën. 
200 f. luchtpost. IJshockey. 
Beide zegels met Japanse voorstell ingen; ook blokje 
met tussenstrook, waarop olympische ringen. 

M A R O K K O 
23-12 - ' 71 . Vijfentwintig jaar project Arabische post-
unie. 
0,25 dh. Gestileerde halve maan met embleem, erom

heen keten. 
30 -12 - '71 . Vijftig jaar O.C.P. (Office Chérifien des 
Phosphates). 
0,70 dh. Heuvellandschap, waarboven zon. 
6-1 - '72. Internationaal jaar van het boek. 
1 , — dh. Brandende toorts, waarbij embleem van dit 

jaar. 

l ^ ^ A * 

M A U R E T A N I E 
11-12- '71 Vijfentwintig jaar UNICEF. 
35 f. Embleem. 

MEXICO 
29 -11 - ' 71 . Vijfde psychiatrisch wereldcongres. 
2,— $. Reproduktie schilderij: 'Twee dubbelgezichten 

en een hand, José Luis Cuevas. 
18 -12 - '71 . Monterry, N.L. 375 jaar geleden gesticht. 
40 c. Wapen van stad en jaartallen. 
18-12- '71 . Geboortedag schilder Albrecht Durer 
(1471-1526), 500 jaar geleden. 
2.— S. Ex libris van Durer 

M O N T S E R R A T 
Afbeelding zegel gemeld in december ' 7 1 , bladzijde 597. 

N I C A R A G U A 
15-2- '72 Vijfentwintig jaar Verenigde Naties en be
zoek van president Somoza Debayle aan V.N. 
10, 15, 20, 25, 30 en 40 c , 1 , — en 2,— C. Portretten 
secretaris-generaal U Thant en generaal Anastasio 
Sómoza, embleem en gebouw V.N. 
15-3- '72. Olympische Spelen München 1972. 
20, 40, 50 en 60 c , 5,— C. 

N I E U W CALEDONIË 
5-2- '72. Vijfentwintig jaar Commissie voor zuidelijke 
Stille Zuidzee. 
18 f. Gebouw van de Commissie waarop vlaggen deel

nemende landen en embleem 

JRHCmeWKSITHKBSWWO-)? 

NIEUWE HEBRIDEN 
29-2- '72. Luchtvaart op de eilanden. 
20 goud cent. Drover Mk. III. 
25 goud cent. Vliegboot type Sandringham. 
30 goud cent. Dragon Rapide. 
65 goud cent. Caravelle. 
Serie zowel met Franse als met Engelse tekst. 

i iefiri^RlOËS Condominium 
NIGER 

27-1- '72. Olympische winterspeten 1972 in Sapporo, 
Japan. 
100 f Japanse poort en embleem. 
150 f Olympische toorts, variaties op embleem van 

spelen en Japanse gebouwen. 
Beide zegels ook samen in blokje. 

B£PUBL|QUE BU NKER y p - . » ^ 

NIGERIA 
30-12- '71 . Aardstation voor telecommunicatie. 
4 d. Overzicht installatie. 
1 sh. 3 d. Gebouwen en ontvangststation. 
1 sh. 9 d. Gebouwen en omgeving. 
3 sh Ontvangsttoren en gebouwen. 

NORFOLK EILAND 
6-2- '72. Vijfentwintig jaar Commissie voor zuidelijke 
Stille Zuidzee. 
7 c. Kaart gebied en vl.Tq mpt emblpem van commissie. 

O O S T - A F R I K A 
23-2- '72. Handelstentoonstelling voor geheel Afrika. 
30 en 70 c., 1,50 en 2,50 s. 
15-12- '71 . Nieuwe postzegel boekjes. 
5 / _ : 4 X10, 4 X1 5, 8 X 30 en 4 >f 40 c. 
Tanzania: kaft w i t , Uganda: kaft oranje. 
10 / '- X10. 4 X 20, 4 X 30, 4 X 50 en 8 X 70 c. 
Tan a. kaft rood, Uganda kaft mauve; bovendien in 
Uganda in rollen van duizend. 

OPPER VOLTA 
23-12- '71 . Samenwerking tussen steden Bobo-
Dioulasso in Opper Volta en Chälons-sur-Marne in 
Frankrijk 
40 f. Beelden uit beide steden. 
15-2- '72. Olympische winterspelen in Sapporo, 
Japan. 
150 f. I jshockeyers en embleem. 

RtPUBlIOlil DCHAÜTfVOtrA' 
I »wHMwtuw-wnwit S mm 

PAKISTAN 
11-12- '71 . Vijfentwintig jaar UNICEF. 
50 p. Embleem UNICEF. 
25-1 2 - '71 . Vijftig jaar koninkrijk Jordanië. 
20 p. Portret koning Hoessein en Jordaanse vlag. 
31 -12 - '71 . Wereldkampioenschappen hockey Barce
lona. 
20 p. Embleem wereldhockeyfederatie. 

PAPUA & NEW GUINEA 
Afbeelding zege! gemeld in januari, bladzijde 43. 

CONSThïorONAt 

PAPUA NEW GUINEA ; 
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Rondzendingen van 
Na mijn advertentie m het Maandblad van maart 1970 is nu na 
oceanen van werk eindeli jk mijn zeer grote BIBLIOTHEEK( i) van 
rondzendboekjes van ALLE EUROPESE LANDEN klaar gekomen 

BIJ het vergroten van mijn reeds grote voorraad m vroegere jaren 
was het steeds mijn hoofddoel een goede keuze in de klassieke en 
oudere zegels op te bouwen Echter, om mijn rondzendingen voor 
ledere verzamelaar interessant te maken, heb ik mij in de laatste 
2 jaar erop toegelegd van elk Europaland de zegels van de laatste 
20 jaar op te nemen 

Zo heb ik nu van elk land van Europa stapels prachtige boekjes, 
waarin samen honderdduizenden zegels Bijv van 'groot ' Duits

land alleen al 40 000 zegels, van België 20 000 stuks, zelfs van 
piepkleine landjes als Monaco en Liechtenstein uitgebreide en 
kostbare keuze Ook OostEuropa is ui tbundig aanwezig, de 
studiegroepers weten er van 
Geen massagoed, geen rommel De zegels uit de beste en meest 
complete verzamelingen die ik in de laatste t iental len jaren heb 
kunnen kopen Kostbare topzegels of topseries, ook die zegels 
waarvan de zeer gevorderde verzamelaar weet dat ze uitermate 
schaars zi jn, veel van de nummers van 1 tot 300 van die landen, met 
de variaties a tot bijv d, kunt u in deze boekjes aantreffen Daar

door IS het ook voor de topverzamelaars, die alles al 'hebben' , nut

t ig deze boekjes te raadplegen Want als het gezochte nu nog met 
bij die stortvloed van aangeboden zegels is, is het lang niet on 

waarschi jnl i jk dat u na mijn volgende inkopen precies zult aantref

FRED. H.WILLEMS 
V 

JAC ENGELKAHP BIEDT A A N 
Neder land ongebruikt postfris zonder plakker 

nrs 61 c f200,—. nrs 8283 f 10,—. nrs 108 f 6,— . nrs 119120 f 6 , — . nrs 132133 
f 6 5 , — . nrs 136138 f135,—, nrs 139140 f 13,—. nrs 141 143 f 13,— nrs 166168 
f lO ,—, nrs 199202 f 17—.nrs 203207 f32 ,—, nrs 21219 f 80.— nrs 220223 f20,—. 
nrs 229231 f33,50. nrs 232235 f30,— , no 236 f40,— . no 238239 f60,— . no 240243 
f 40 ,— , no 248251 f 4 6 ,  . no 252255 f 24 .—. no 256 f 17.—, no 257260 f 60 .— , 
no 261264 f50,— , no 269 f 1 1 , — , no 270273 f40.— , nrs 279282 f27 ,—, nrs 283286 
f23 ,— , nrs 28788 f 8 . — , nrs 289292 f27,— , nrs 293295 f 8 , — nrs 296299 f 14,—. 
nrs 300304 f 11 —, nrs 305309 f 15,50, nrs 310312 f3 ,50, nrs 318322 f 16,—. nrs 
323324 f 5 , — . nrs 325326 f 6 . — . nrs 332345 f « . — , nrs 350355 f 17,—. nrs 356373 
f 55 ,— , nrs 374378 f5.50. nrs 402403 f 5.— . nrs 428442 f 6 . — . nrs 513517 f 5,—. 
nrs 538541 f 5 . — . nrs 544«8 f5,50, nrs 550555 f 13,—, nrs 556560 f23 .—. nrs 563
567 f 10,—. nrs 568572 f 10,—, nrs 573577 f 9,50. nrs 578581 f9 .50 . nrs 583587 
f 10,50, nrs 592595 f29,50, nrs 596600 f 7 , — 

Bestelling onder de f25 ,— porti extra 

JAC ENGELKAMP 
Spuistraat 301  Amsterdam ■ Telefoon 230998  Giro 312696. 

EERSTEDAGBRIEVEN N E D E R L A N D «r OVERZEE. 
Met * gemerkt zijn ook blanco in voorraad, vanaf 15% hoger in prijs 
Nederland 
E l 

2 
3 
4 
i 
6 
/ 

Culx 
B 
9 
IC 

Itep 
Eeuw 

11 
12 
13 
14 
15 

422,50 
172,50 
105,— 
82,50 
62,— 
67,50 
3 1 , — 
22,50 
43,95 
37.95 
25,95 
29,95 
32.50 
32.50 

9,50 
32,95 
21,50 
25.50 

E 16 
17» 
18» 
19 
20« 
21 
22* 
23 
24* 
25* 
26* 
27 
28* 
29* 
30* 
31* 
32* 
33* 
34* 

29,95 
21,95 
14,95 
21.95 
14,95 
14,95 
11,50 
20,95 
18,95 
22,50 
11,50 
20,95 
12,95 
9,75 
5,95 
7,95 
5.50 
9,75 
8,95 

E 35* 
36* 
38 
39* 
40* 
41* 
42* 
43* 
44* 
45* 
46 
47* 
49* 

N.Gui 
E 1 

2* 
3* 
4* 
5* 

1,75 
6,75 
8,50 
2,25 
2,25 
4,95 
2,25 
6,75 
3.25 
2.45 
5,95 
5,95 
3,25 

nea 
29.— 
5,95 
4,50 
3,50 
4.75 

Antil l 
E 1 * 

2 
3 
4 
5* 
6* 
7* 
8 
9* 
10* 
11* 
12* 
13* 
14* 
15* 
16* 
17* 
21* 

en 
17.50 
29,— 
16,— 

2,25 
5,95 

11,95 
5,95 
7,50 
1.50 

12,95 
1.75 
3,95 
5,50 
3,75 
1,75 
8,50 
5,50 
6,95 

Suriname 
E 1 i72,50 

2 62,50 
3 85,— 
4 2 2 . 
5 85.— 
7 45.— 
8* 32.50 
9 16.— 
10 19,— 
11* 2.95 
12* 8,95 
13* 15,95 
14* 1,75 
15* 3 95 
16* 13.95 
17* 5.95 
Lp 1*32,50 
Lp 2* 6,95 

Gratis uitgebreide prijslijst' Winkel dag geopend 10 0018 00 uur Maandag gesloten, 
vrijdag koopavond Hilversumse Postzegel & Muntenhandel, Hilvertsweg 87, tel 
0215015095, na 19 00 uur 029421707 

de beste soort 
fen wat u zoekt Ik heb geen t i jd om l i jsten van de topzegels te 
maken, of deze per stuk of serie in advertenties op te nemen. Ik zou 
er vele bladzijden meekunnen vul len i U vindt dit al les m de boekjes, 
waarin u de zegels rustig en goed onder uw eigen lamp kunt be

kijken 

Alles IS n e t t o geprijsd Dus geen grote kortingen De verzendkosten 
van zo'n AANGETEKEND pakket zijn meestal / 4,50 Ik geef op 
elke uitname door rechtstreekse klanten 6% kort ing, als tegemoet

koming in hun portokosten 

Ik bied aan rondzendingen of ook zichtzendingen van 

E U R O P A (WestOostNoordZuidCentraal ) 
in meestal enorm grote keuze 

LAT. A M E R I K A van elk land goede keuze, hoofdzaak oudere 
soorten 

pp AM Cf ook een oude specialiteit van het huis elke 
„ —. I serieuze verzamelaar ook de meest gevorderde 
i\.\J L. kan hier nut van hebben 

ALLE VROEGERE KOLONIEN, ALLE OUDERE ZELFSTANDIGE 
LANDEN OVERZEE, en enige nieuw ontstane landen 
Meldt u zich a u b met referentie, schrifteli jk of telefonisch 

Graa f van Burenst raat 59 
DEVENTER  t e l . 057001 28 00 

J 
Zeer uitgebreide ZICHTZENDINGEN 
van de ENGELSE KOLONIEN 

waarin vele zeer zeldzame zegels zijn opgenomen, 
t o t 1940 

POSTZEGELHANDEL "OLYMPIADE" 
Baambrugse Zuwe 141 F, Vinkeveen Tel. 029491377 

Tariefwijziging 
Met ingang van 1 januari 1972 zijn de volgende advertentietarieven 
van kracht 

Grootte l x 6 x 12 x 

1/1 

1/2 

1/4 

1/8 

1/16 

1/32 

Hfl 570.— 

., 320,— 

„ 170.— 

„ 95.— 

„ 60,— 

„ 32.50 

Hfl. 550,— 

„ 285,— 

„ 155,— 

„ 85,— 

„ 5 0 , 

„ 30,— 

Hfl. 530,— 

„ 275.— 

„ 145,— 

„ 80,— 

„ 45,— 

„ 25.— 

Kleine annonces ƒ1,10 per mm 

Prijzen zijn excl B.T.W. 

Voor reeds afgesloten contracten en reeds ontvangen opdrachten 
zullen nog de oude tarieven worden berekend 



PERU 
4 -11 - ' 71 . Bijeenkomst ministers 'groep van 77'. 
1,50, 3,50 en 50,— s. Fragmenten uit symbolisch schil
derij 'Vooruitgang en bevrijding', Teodoro Nunez Ureta. 
12-11- '71 . Zevende jaarbeurs voor Stille Zuidzeege
bied. 
4,50 s. Embleem jaarbeurs. 
9 -12- '71 . Honderdvijftig jaar Peruviaans leger. 
8,50 s. Wapen leger. 

POLYNESIË 
25-1- '72. Olympische winterspelen 1972 in Sapporo, 
Japan. 
20 f. Kunstrijden. 
5-2- '72. Vijfentwintig jaar Commissie voor zuidelijke 
Stille Zuidzee. 
21 f. Zegel gelijk aan die van Nieuw-Caledonie. 

POL^̂ ES€ FRANCAISE 
20? 

'i^^:s^l'^^9^lt^ 

X QATAR 
December '71 Verjaardag onafhankelijkheid. 
35 en 75 dh. Portret staatshoofd en twee vlaggen. 
1,25 r. Portret staatshoofd. 
3,— r. Twee in elkaar grijpende handen. 
Blokje van 3,— r. met hoogste waarde, ongetand. 
December '71. Vijfentwintig jaar UNICEF. 

1 dh. en 3,— r Moeder met kind. 
2 dh. Kinderogen. 
3 en 75 dh. Kind tijdens leren. 
4 dh. Verpleegster verzorgt kind. 
5 dh. Moeder lacht tegen kind. 

35 dh. Kind kijkt naar narcis. 

REUNION 
20-3- '72. Dag van de postzegel 1972. 
25 + 5 CFA. Plattelandsbesteller op de fiets (zelfde 

ontwerp als Frankrijk). 

RHODESIË 
14-2- '72. Zegel in serie beroemde persoonlijkheden 
in de geschiedenis van Rhodesië. 
13 c. Portret Dr. Robert Moffat (1795-1883), eerste 

missionaris in gebied, dat nu Rhodesié is 

R O E W A N D A 
31 -12 - ' 71 . Geboortedag Albrecht Dürer (1471 -1 528). 
500 jaar geleden. 
20, 30 en 50 c , 1 , — , 3,—, 5,—, 20,— en 70,— f. 
Reprodukties van verschillende schilderijen. 
15-1- '72. Herdenking ruimtevlucht Apol lo 15. 
600 f. Zegel gedrukt op goudfolie: Maanlander, ruimte-

vaarders in maanvoertutg en embleem. 

RYUKYU EILANDEN 
Van juli 1948-januari 1972 onder Amerikaanse bezet
t ing eigen postzegels; voortaan Japanse zegels. 

SAHARA ( S P A A N S ) 
18-2- '72. Nieuwe gebruikszegels, met voorstellingen 
ontleend aan het Saharamuseum. 
1,50, 2, 5 ,8 en 10 p. 

EL SALVADOR 
December ' 7 1 . Twint ig jaar koopvaardijvloot. 
50 c. Opdruk: '1951-12 Octubre-1 971 XX Aniversario 

Marina Nacional' op zegel van serie dag van de 
marine. 

S A M O A (WEST) 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 45 

SAOEDI ARABIË 
November ' 7 1 . Internationaal jaar van onderwijs. 
10 b. Internationaal embleem van dit jaar. 
December ' 7 1 . Week voor propaganda Arabische zaak. 
10 b. Embleem Arabische liga en Tekst: 'Eenheid 

maakt macht'. 

SENEGAL 
Olympische winterspelen 1972 in Sapporo, 22-1- '72 

Japan. 
5 f. Schaatsen, emblemen 

10 f. Bobslee, emblemen. 
125 f. Skièn, emblemen 

REPÜBLIQUE DU S 

SEYCHELLEN 
21 -12-'71 Hulpuitgifte wegens tariefwijzigingen; op
drukken op zegels gebruiksserie. 
40 c. op 30 c. Yvert 257; 65 c. op 60 c , Yvert 259; 95 c. 
op 85 c , Yvert 260. 

SINT LUCIA 
Afbeelding zegel gemeld in januari, bladzijde 45. 
15 '2 - '72 . Paaszegels 1972; reprodukties schilderijen. 
10 en 35 c. Rouw bij overleden Christus, Carracci. 
25 en 50 c. Engelen wenen bij overleden Christus. 

Guercino (1591-1666). 

SINT V I N C E N T 
14-2- '72. Militaire uniformen. 
12, 30 en 50 c. 

SWA ZI LA N D 
15-2- '72. Vijfentwintig jaar UNICEF 
15 c. Embleem jaar en portret staatshoofd 
25 c. Idem, met rand, waarop doel en jaartallen. 

SYRIË 
8-1 2 - ' 71 . Vijfentwmtig jaar UNESCO. 
1 5 en 50 p. Satelliet Telstar, ontvangststation en em

bleem. 
21-12-"71. Vijfentwintig jaar UNICEF. 
15 en 25 p. Met bal spelende kinderen en hond; em

bleem. 
2-1 - '72. Internationaal jaar van het boek 1972. 
1 5 en 20 p. Internationaal embleem voor dit jaar. 

THAILAND 
10-3- '72. Eerste zegels nieuwe gebruiksserie. 
10, 20, 75 s. en 5,— en 6,— b. Nieuw ontwerp met 
portret koning. 
1 -4- '72. Tien jaar postunte voor Azië en Oceanie 
75 s. Gestileerde wereldbol, waarop van verschillende 

kanten stralen vallen; embleem 

TOGO 
27-11- '71 . Vijfentwmtig jaar UNICEF. 
20 f. Houten krokodil. 
30 f. Stoffen hertje en vlinder. 
40 f. Stoffen aapje. 
50 f. Houten olifant op wielen. 
60 f. luchtpost Speelgoedschildpad. 
90 f. luchtpost. Stoffen papegaai. 
Ook blokje met vier hoogste waarden samen. 
December ' 7 1 , Tien jaar Unie voor Afrika en Madagas
car van posterijen en telecommunicatie. 
100 f. Gemeenschappelijk ontwerp Afrikaanse landen. 
24 -12 - '71 . Kerstzegels, reprodukties religieuze schil
derijen. 

10 f. Maagd en kind, Botticelli. 
Idem, Maitre de la Vie Mary. 
Idem, Dürer. 
Idem, Veronese. 
Idem, Giorgione (luchtpost) 
Idem, Raphael (luchtpost), 

Ook blokje met vier hoogste waarden samen. 

30 f. 
40 f. 
50 f. 
60 f. 

100 f. 

T O N G A 
30-10- '71 . Stichting Orde van verdienste. 
3, 24 en 38 s. gewone post en 10 en 75 s., 1 , — p- lucht
post. Medaille aan lint. 
30 -10- '71 . Dienstzegels luchtpost. 
Opdruk' 'Investiture 1971 Official Airmail ' en de waar
den 60 s. op 3 s., 80 s. op 25 s., 1,10 p. op 7 s. van 
kokosnootserie. 

TRISTAN DA C U N H A 
Serie schepen gemeld voor 1 -11 - ' 7 1 . m december ' 7 1 , 
bladzijde 599, uitgesteld tot juni 1972. 
December '71 Nieuwe gebruikszegels 
22 -12 - '71 . Nieuwe gebruikszegels, inheemse 
bloemen. 

0,5 p. Gnaphalium pyramidale. 
1,5 p. Oxalis purpurea. 
1 p. Empetrum rubrum, 
2,5 p. Phormium tenax. 

Phylica arborea. 
Blechnum palmiforme. 
Acaena sarmentosa. 
Apium australe 
Peperomia tristanensis. 
Nertera depressa. 
Poa flabellata. 
Spartina arundinacea. 

3 p. 
4 p. 
5 p 
7,5 p 

12,5 p, 
25 p, 
50 p. 
€ 1 , — 

TSAAD 
Januari '72. Bezoek president Pompidou van Frankrijk 
40 f. Portretten van de twee presidenten en gecombi

neerde kaart van Frankrijk en Tsaad. 
5-1 - '72. Ruimtevaart. 
40, 80, 150, 250, 300 en 500 f. Verschillende stadia 
Apol lo-15-vlucht. Blok met hoogste waarde. 
30, 50, 100, 200, 300 en 400 f. Verschillende Soyuz-
vluchten. Twee blokjes, respectievelijk 300 en 400 f. 

T U R K S EN CAICOS 
21-2- '72. Tiende verjaardag terugkeer naar aarde van 
kolonel John Glenn. 

5 c Lancering van Cape Canaveral, tegenwoordig 
Cape Kennedy. 

10 c. Ruimtevaartuig in baan om aarde. 
15 c. Landing in zee; achtergrond kaart landingsgebied. 
20 c Medaille die president Kennedy op Cape Canave

ral, aan kolonel Glenn uitreikte 

Sapporo, 

' TURKSe.- . ^ , , ^ ^ . ^ . 
CAICOS 4CC S ^ ^ i ! ^ ; 

^ U M M AL Q I W A I N 
Januari '72. Olympische winterspelen 
Japan. 

5 dh. Skispringen. 
10 dh. Kunstrijden 
15 dh. Bobslee. 
20 dh. Hardrijden 
25 dh. IJshockey. 
50 dh. Slalom. 
75 dh. Skiër. 
1 , — r. Slalom. 
3,— r. Verplichte figuren, schaats. 
5,— r. Afdaling ski. 
Blokje van 5,— r. getand. Skiër. 
Blokje van 5,— r. ongetand. Olympische vlam en skiër. 
Alle zegels getand en ongetand. 
Januari '72 Olympische spelen in München. 

5 dh. Turner. 
10 dh. Zeilwedstrijd. 
15 dh. Concours hippique. 
20 dh. Worstelen. 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1,10 per mm 
exclusief 4 "/<, BTW 

A A N G E B O D E N 

Verzameling Ned. en O.G., in a lbum 
met Hawid-s t roken bijeen Voor 
95% postfr is (ui tgezonderd enkele 
oudere zegels dus) Cata loguswaar
de Hfl 11 600 — Tegen 45% van 
deze waa rde (zegge Hfl 5 225,—) 
uw eigendom Tel 02510-91079 
's avonds 30667 

— 11 kleine collecties div landen 
(gebr en ongebr goede kwal ) 

Cat waarde Hfl 1 962 — 
— 4 rondzendboekjes N O G ge

heel gevuld (gebr + o n g e b r , 
zegels pr ima k w a l ) 

Cat waarde Hfl 805 60 
— 6 insteekboeken, w o N O G , 

Indon , België, diverse landen 
Cat waarde Hfl 1 066,20 

— 3 o rdners N O G , 50% postfris 
50% ongebruikt , p r ima kwal 

Cat waarde Hfl 2 762.40 
— diverse blokjes van 2 4 en 6 

N O G (postfris) 
Cat waarde Hfl 119,75 

— eers te-dagsenveloppen N O G 
goed Cat waarde Hfl 568 85 

— catalogi Yvert 1970, compleet 
Indonesië 1971 1972 

Cat waa rde Hfl 15 — 
Totale cata logusw Hfl 7 304 80 
Voor u in één koop slechts 

Hfl 2 990 00 
Telefoon 02150-91079 
's avonds 30667 

100 Voetbal ƒ8 ,75, 500 Rus land 
ƒ 19,50, 100 I J s l and ƒ 22,50, 135 
verschil lende Panama , kompl series 
ƒ19,50, 1000 f ranse kolomen ƒ45 — 
500 Hongari je ƒ 9,75, 100 Israel 
ƒ 6,75, 100 Griekenland ƒ 5 25, 200 
Togo kompl series ƒ 24,50 100 
Tremen ƒ 4,50 100 Ruimtevaar t 
ƒ 3,— , 100 Costa Rica ƒ 10 50 200 
Venezuela ƒ 22,— 100 B u r m a ƒ 9 75 
500 Frankr i jk ƒ 22 50 Postzegel-
handel Phi l iposta , Bodenryses t r aa t 
17, Ro t t e rdam, telef. 010-245001. 
Vraag gra t i s onze prijslijst van 
pakke t ten en series Neder land aan 
Zendingen boven de ƒ 100 — fran
ko Bi] aankoop van ƒ 50 — pakket
ten on tvang t Ü een leuke filatelis-
t ische a t t r ak t i e Ui te raard zijn deze 
aanbiedingen ook van kracht bij 
een bezoek aan onze postzegelbar 

Verzamelaar ru imt o p ' Ned 637-
640° (5 X) ƒ 6 — , 30 versch Ned 
(cat w f 15— f 40,—, 400 Indon 
ƒ 1 5 — , 150 N Ant ( ± ƒ 130,—) 
ƒ 60,— , 80 NNG ( ± ƒ 100,—) ƒ 45,— 
60 Sur ( ± ƒ 30—) ƒ 12,50 30 FDC 
NOG (vnl N A n t ) cat w ƒ 100 — 
voor ƒ 45,—, 225 Wereld (geen 
Oostblok Yv F r 250) ƒ 40,— 95 
VN 1958-64 (ed New York ± 
ƒ 150—) ƒ 4 6 — F r a n c o J A 
Schut Vicar ies t raat 18 E l b u r g 
Giro 1094725 

Tr ies t zone A cat Yvert 3780 fr 
Tr ies t zone B cat Yvert 710 fr 
I s t r a 1 cat Yvert 255 fr 
O n g e b r , Ie p lakker sup kwal 
waarde ƒ 2000 — Overname m ge
deeltes per mnd . mogelgk over 1 k 
1% j a a r Brieven met eventueel 
voorstel onder n r PH-1787 

Te koop verz alleen topnrs . Ned. 
en Over i . gebr sup kwal o a 91 
n r 1, 134 n r 2, 47 n r 3, 6 n r 48, 
8 n r 104, rolt compl Cur 180/181 
4 X Cat '72 ru im ƒ 63 000,— on
geacht t and , platen, afs temp Vr 
prijs ƒ 50 000,— Ser kopers afspr 
08360-5647 

Gemengde gelegenh. zegels- 100 
W Europa ƒ 7 , — , 100 Zweden 
ƒ 8,— , 100 F in l and ƒ 17,— 100 
Commonw ƒ 7,— Homans , Fazant -
s t r 16 Brummen Giro 1017028' 

E N G E L A N D . Fi la te l i s tenvereniging 
voor de Enge l ssprekende gebieden 
, ,Br i t ann ia" In l ich t ingen Deurloo-
s t r aa t 47 hu i s Amste rdam 10 Onze 
bi jeenkomsten in 1972 in de , Wi t te 
H i n d e " , S ta t ionsweg t o stat ion 
Ede za 12/2, za 6/5, za 9/9, za 
25/11 Belangste l lenden gra t i s en
t r e e ' Van 11-4 u u r 

Nog s teeds opru iming. Nederland 
en O G , ook Fdc ' s , 60% Catalogus 
Gestempelde zegels 50% Overige 
landen, gehele wereld, O 10 per Yv 
franc I e Vluchten K L M o a Ku
wait O 30 Pakke t t en vanaf 100 Ne
der land en O G O 25 Nikkeis Ha-
verschmid t s t r 85, Den H a a g 

Wil klein deel v m verzameling 
opruimen In zwarte Rapkin a lbums 
Enge land ca 300 zegels o a Nr s 
1-11, 41, 89 Yver twaarde alleen v d 
duu rde re zegels F r s 9 OOO — Vr 
prijs ƒ 2900,— Kerk s taa t en Va-
t icaan ca 350 zegels Yver twaarde 
alleen v d duu rde re zegels F r s 
15 400 — Vraagpr i js ƒ 4 900,— F 
R Ommering, Doomikses t r aa t 8 
Scheveningen 

Aangeboden pracht ige collectie 
postzegels Amer ika in Schaubeck 
a lbum in hand s t roken Yvert F r 
1971 20 000, prijs ƒ 4 100,— Telef 
02155-7986 Na 6 u u r ' s avonds 

Aangeboden door par t icul ier ge
special iseerde verzameling Zwitser
land. W a a r d e volgens Cat Zum-
stein Zw F r s 56 000,— Inlichtin
gen tel 070-839405 

500 Versch Were ld ƒ 3,00, 1000 
versch ƒ 6 50, 600 versch Europa 
ƒ 4,00, 1000 versch ƒ 9 00 Franco 
uit mijn double t ten D. v. Ommen, 
Populferenl . S, Epe . Giro 89 78 56 

Spec verzamel ing F r a n k r u k Scmeu-
ses met o a coinstates mill recto-
versos Band putl Roull etc ruim 
500 s tuks Mevr Selman Markt 28 
Geleen Tel 04494-2342 

Verzamelaars van Engeland + Kol. 
ook vele ande re landen in voor
raad ik s t u u r U g raag zonder ver
pl ichte u i tnamen een zichtzending 
toe Brieven met aanvraag Br 
Har l ingen , R e m b r a n d s t r 10 Zalt-
bommel 

Te koop, gebonden jaa rgangen 
Phi la te l ie 1958 t 'm 1971. Telefoon 
070-850728 ( tussen 9 en 17 uur) 

Postfr is zonder p lakker , Ned en 
O G , ook voor 1040 prijslijst op 
aanvraag J H Veldman, Bm van 
Haa ren laan 921, Schiedam Telef 
010-701195 

Verzamelaar biedt België en F r a n k -
ri)k te koop aan op basis van 30 
et p ' fr gebr en 40 et p/fr Yvert 
postfr B r n r PH-1801 

Zend mu 200 postzegels in ruil 
voor anderen Voorkeur Wereld 
A C vsin Rossum, Emmas t r aa t 27 
Gouda Tel 01820-18095 

Pun t s t empe l s , k le inrond lang e a 
s tempels in fraaie zichtboekjes 
vrijblijvend en billvik Tevens bete
re Wes t -Eu r . en U.S.A. voor spe
cialisten Opzet meer filatelistisch 
dan commercieel Fil f rankeren 
Drs A Willens, Dreef 53, Eerse l , 
tel 04970-3440 

Aangeb Gemeentekaar t jes 1865 ä 
ƒ 6,— P r e n t e n stad- en dorpsbe-
schrijvingen en oude ans ich tkaar 
ten S C Lemmers , Wagens t r aa t 
21, Lisse tel (02521 53 32 

Zend uw mancolyst naa r pos tbus 
8063, Amste rdam Correcte behan
del ing Voorui t prijsopgave 

Te koop van verzamelaar de vol
gende verzamel ingen: Dui ts land 
Oost-West en Berlijn, Rus land, 
Verenigd Europa met alle F D C 's 
Oostenrijk en Noorwegen M Bak
ker, R u n - en Schiekade 99a, tel 
34624 

G E V R A A G D 

Verhoogde inkoopprijzen voor bun
dels, o.a. volkstell ing ƒ 1,— p .b . 
A V d Heijden, Hengelolaan 1196 
Den H a a g Tel 670875 

Klein rondstempels eventueel ru i 
len voor o a k i r st pun t s t , Ned 
en o g of Oostenrijk A H Bone
faas, Joh Geradtsweg 132, Hilver
sum Tel 02150-54808 

Oudere ans ich tkaar ten + munten 
Ned., c q inruil zegels/FDC v 
N O G J V d Berge, Nieuwst r 
66, Apeldoorn, tel 16281 of 31043 

Gevr. br iefkaar t , adreswyz. , lucht-
postbladen, geb r en ongebr van 
Ned en Kol A F Weener Tol-
l enburg 32, Ede 

Wie heeft Tanzania postfris na 
1961 te verkopen Brieven aan A 
H a r b e r s Coelhorsterweg 3 Hoog
land 

Zoek ser ieus BUIL diverse landen 
gestempeld n a a r mancolijst v Yv 
(geen Oost Europa) J Beetsma 
Snell iuslaan 18, Hilversum 

F D.C. Ned 1 to t 10, S u r 1 to t 10 
J Tr ip W Beukels t r 17, A 'dam 
tel 020-946009 

Te koop gevr Condor en Latécoère 
en Atlant ische luchtpostbrieven 
alsmede scheeps- en mar ines tem
pels op brief Bezit voor eventuele 
ruil waardevolle postzegels F van 
Beveren, Lobeliapad 21, Eindhoven 
tel 117082 

Wie heeft interesse om mede-
philatel ist te helpen met het sa
menstellen van rondzendboekjes 
Ned. + O.G. Aardige bijverdienste 
voor mensen met veel vrye tijd en 
ook minder valide woonacht ig in 
Amsterdam of directe omgeving 
Brieven onder nummer PH-1818 

T Ü E K I J E . Gezocht duidelijk ge
stempelde zegels van Turkije tot 
1916 (Yv I-IOO port 1-32) Res tan t -
verzamelingen, maar ook enkele 
exemplaren zijn welkom Mr P C 
Breedveld Weissenbruchs t raa t 382 
Den H a a g Tel 070-248270 

5 of 10 of 25 st van de 7 Pf serie 
,,Helfer der Menschhei t" Bundes-
rep 1957, Yv blz 70 N r 142 Sehr 
ber icht hierover aan D E J Mul
der J M de Muinck Keizerlaan 
12, Utrecht 

Rector van Universi tei t te Ste t t in 
in Polen zoekt rn i lcorrespondent 
Polen-Neder land (F rans Dui ts of 
Engels) Inl icht ingen C Grooten-
dorst . Venenlaan 121 Hoorn (N-H) 
Tel 02290-6721 

Te koop gevraagd doorlopend 
Rus land tot 1923 en Bosnië : ze
gels brieven veldelen Aanbiedin
gen 010-227109 

Zoek vóórphil pos ts tukken van 
Ned. Oost-Indie ( 1700-1860) en 
op bne f de emissies 1864, 1868 en 
J a p bezet t ing Aanbiedingen met 
prijs aan W HiUebron, Gen Spoor-
laan 11, Rijswuk (Z H ) 

A Stempels volgens Reed op 1, 2 
en 3 B Langs tempels Kor teweg 
61 t/m 64 C Kleinrond- en dubbel -
le t ters tempels Van alle s tempels 
mancolijsten aanwezig H J van 
Dongen, Hogedijkseweg 40 Keste-
ren 

Gevr postzegels losh. haar in ge
bru ik te blokken van 4 A J Kuyl 
Weissenbruchs t raa t 15 Den H a a g 

D I V E R S E N 

Aangeboden Caravan met s tandpl . 
Veluwe, gas electra en s t r water , 
in ruil voor collectie postzegels 
postfris Tel 03420-2487 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? 
J a ' ' Word t dan lid van de gespec 
Vereniging op dit gebied Leden
adminis t ra t ie W P J de Vrueh 
Meloenstraat 129 Den H a a g Tel 
070-680485 

BUITENLAND 

Postfr isse zegels van J A P A N te 
koop gevraagd tegen topprijzen 
Géén zending zonder voorafgaande 
afspraak s v p Yn Kanagawa, P O 
Box 36 664 ITAMI, J a p a n 

F R A N K R I J K , postfris, gebruikt , 
fdc's, voorwaarden gra t i s toege
zonden, catalogus Michel of Yvert 
G Rivasson 24 MaiUet, F rankr i jk 

I J S L A N D : Engros prijslijst g ra t i s 
5 % bis 20 % Quan tums-Raba t t 
Kvaran, Villa Islandia, Solymar 
Benalmadena Costa (Malaga) Spa-

ISBAEL ZEGELS van directe 
bron Nieuwe ui tgave dienst 
prijslijst vnj per Benco catalogus 
met concurrerende pryzen voor 
verzamelaars en groot handel 
Charl Heling, Box642, Eilat , Israel 

Bondsrepubhek/Ber lon. 100 ver
schillende met bijslagpostzegels te
gen ƒ 5 — in bnef ook manco-
Insten gewenst Correspondentie in 
Neder lands Elmar Pudlo 512 Her 
zogenrath Aachener Str 35 Wes t -
Dui ts land 

Verzamelaar in New-Zealand zoekt 
ru i lpa r tne r New-Zealand - Neder
land gebruikt Correspondentie 
Ned N C Stads P O Box 446, 
Pa lmers ton North New-Zealand 

Gevraagd Nederland, ongebruik t 
met lichte plakker nos 62 64 66 
P o r t 27, 28 69/79, In te rn no 2 
Gebruikt Pos tpakket -verr nos 1 
en 2 Gaarne prijsopg Mr K Gase 
c/o Cern 1211 Geneve 23 - CH 

D.D.R., nieuwtjes en n a a r manco-
lijst, zeer voordelig, bij Keiler, 
D 6206 Taunusste in Hahn D 
Bondsrepubliek 

J A P A N 5 FDC 55.— Herdenk ings 
zegels 50 55 — Pri is lyst g ra t i s 
Yn Kanagawa 6643 Tami Box 36 
J a p a n (APHV) 

Bod gevraagd op ui tgebre ide ver
zameling sportzegels t/m 1966. Veel 
u i t s tekende series Europa in 3 los
bladige Klein a lbums vlgs Yv '72 
P F frs 4 125 GEST frs 318,— 
Buiten Europa in 3 losbl Klein 
a lbums vlgs Yv '72 P F frs 
10 536 — GEST frs 1 935 — Voorts 
in Holland a lbum pr ima kwali te i t 
Ned gest post- luchtpostzegels en 
port i compleet t/m heden Biedin
gen gaarne aan W Collette, J P 
Boree ls t raa t 56 te Middelburg Tel 
na 19 u u r 01180-4105 

I S R A E L . Post f r is me t aanhangsel 
(full-tab), nu ook F D C ' s ' Billijke 
prijzen V r a a g prijslijst P Nieuwe
link, Veenbess t r 768 Soest 

Te koop Ned. gebr . en postfris na 
1940 van 50 to t 70% N V P H 
V r a a g prijsopgaaf bij J J Ver-
meule, Th de Bocks t raa t 9 I I I , 
Amste rdam Tel 020-150688 

Dui t s land 40-60% Michel J Vis, 
P o s t b u s 6034, R ' d a m 

Te koop cotl Franknik ongebr i: 12000 fr Yvert, tevens coli Zv^itserland en 
Italië, geheel of gedeelteliik Na tel afspraak 02208-4876 
De Heer M . Klein Schiphorst, Dawsonnes 20B, Bergen-N.H. 

Voorradig pracht coli punt + klem en groot rond mede op poststuk, tandingen 
zegels t/m 1924, port, roltandtngen o a blok 33/56 
En Munten Kon Ned Inkoop/inruil alles voor puntstempels op brief 
Uw mancoliistie inzenden Nieuv^straat 66, Apeldoorn, 
Postzegelhandel „ D E V E L U W E " telefoon (0S760) 16281 of 31043 



25 dh. Speerwerpen. 
50 dh. Boksen. 
75 dh. Hordelopen. 
1 , — r. Hardlopen. 
3,— r. Schermen. 
5,— r. Hoogspringen. 
Twee blokjes van 5,— r. Grieksromeins worstelen en 
olympische vlam. Alles getand en ongetand. 

U R U G U A Y 
2911 '71 . Intergouvernementele commissie voor 
Europese migratie. 
30 p. Embleem commissie. 
2312 '71 . Industrietentoonstelling ExpoLiteral 
20 p. Embleem tentoonstell ing. 
2712 '71 . Vroegere presidenten. 
Vijf samenhangende zegels met portretten van J. L. 
Questas, J . H. y Obes, C. V\/illiman, J . Serrato, A M. 
Trueba: elke zegel met een waarde van 10 p. 
3 0  1 2  7 1 . Postzegeltentoonstelling Exfilima. 
37 p. Lama en landschap in Andesgebergte. 

V E N E Z U E L A 
112 '71. Kerstzegels. 
25 c. Maagd aanbidt kind. 
25 c. Maagd en kind. 
Zegels samenhangend gedrukt. 
1012 '71 . Sterfdag dr. Luis Daniel Beauperthus, 
100 jaar geleden. 
1 , — b. Portret van de natuurkundige; microscoop. 
1512 '71 . Vervolg serie kaarten provincies. 
90 c. Kaart Amazonegebied. 
1 , — b. Eilandengebied van federatie. 

VERENIGDE STATEN V A N AIMERIKA 
1 3 '72. Eerste zegel in serie honderd jaar nationale 
parken in Amerika. 
8 c. blauw, bruin, zwart, groen en rood. Warm water 
spuitende bron in Yellowstonepark. 
183 '72. Gezinsplanning. 
8 c. zwart, geel, rood, bruin en groen. Gezin, bestaan
de uit man, vrouw, zoon en dochter 

■ ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ i 

V I E T N A M ( N O O R D  ) 
1  1 2  ' 7 1 . Vijftig jaar Chinese communistische partij. 
12 xu. De Tien An Men (Poort van de hemelse vrede) 
met vlaggen van China en van de communistische 
partij. 
2512  ' 71 . Vijftigste verjaardag stichting Volksrepu
bliek Mongol ië. 
12 xu. Wapen van Mongol ië. 

V I E T N A M ( Z U I D ) 
2012 '71 . Ontwikkel ing plattelandspost in Vietnam. 

5 d. Postbode te voet bezorgt brief bij vrouw. 
10 d Vliegende vogel, brieven tegen achtergrond van 

gebouwen. 
20 d. Postbode met fiets bezorgt brief bij landbouwers

gezin. 
101 '72. Ontwikkel ing visvangst. 

4 d. Vissers in kleine boot op vangst; grote boot op 
achtergrond. 

7 d. Vissers met kleine motorboot, verschillende soor
ten vissen. 

50 d. Grote vissersboot met sleepnet en vissen. 

V I R G I N E I L A N D E N (BRITSE ) 
173 '72. Postzegeltentoonstelling Interpex 1972 in 
New York. 
% c. Matroos uit 1800, op blote voeten. 

10 c. Hoofdkanonnier, 17871807. 
30 c. Kapitein ter zee, 17751812. 
60 c. Admiraal in galauniform, 17871795. 

Sb British Virgin 
BR __ Islands' 

SS:L^ g 

W A L L I S EN F U T U N A 
52 '72. Vijfentwintig jaar Commissie voor zuidelijke 
Stille Zuidzee. 
44 f. Zegel gelijk aan die van Nieuw Caledonie. 

Y E M E N V O L K S R E P U B L I E K 
2212 '71 . Vogelserie. 

5 f. Duivenpaar. 
40 f. Rode patrijs. 
65 f. Paar kalkoenen. 

100 f. Steppenarend (Aquila rapax) 

',"■( BEPUBLIQUE' 

— Z U I D P O O L G E B I E D ( F R A N S ) 
2 2  1 2  7 1 . Serie vissen. 
22 f. Trematomus hansoni. 
35 f. Trematomus bernacchi. 
135 f. Zanchlorhynchus spinifer. 
27 12  ' 71 . Insektenserie. 

25 f. Microzetia mirabilis. 
40 f. Paractora dreuxi. 

140 f. Prmgleophaga kerguelenensis. 

RUIMTEVAART 
Ben t u ge ïn te ressee rd i n de as t ro  f l l a te l ie? V r a a g t u dan eens k o s t e 

loos en gehee l v r i j b l i j v e n d een exemp laa r aan van m i j n r e g e l m a t i g 
ve rsch i j nend i n f o r m a t i e b l a d . 
H i e r i n v i n d t u ve le w e t e n s w a a r d i g h e d e n v o o r de r u i m t e v a a r t v e r z a 

melaar , alsmede d i v e r s e aanb ied ingen in zegels, fdc , s t a r t b r i e v e n en 
ande re covers t e g e n w e l zeer a a n t r e k k e l i j k e p r i j z e n en v o o r w a a r d e n . 
W . M . H O E K S T R A  V o s s e n k a m p 112  W I N S C H O T E N . 

OUDDUITSESTATEIM 
zeer u i t g e b r e i d o p g e n o m e n , t e n de le gespec ia l i seerd o p 
k l e u r , s t e m p e l , e tc . i n o n z e Z I C H T Z E N D I N G E N , o.a . 
W ü r t t e m b e r g m e t al le 1 8 e n 7 0 k r e u t z e r s g e b r . en o n g e b r . 

POSTZEGELHANDEL "OLYMPIADE" 
Baambrugse Z u w e U 1 F , V i n k e v e e n . T e l . : 029491377 

7e koop 

Aanbied 

gev 

nger 

raagd 

Nederland en Overzeese Gebieden 

Bundelwaar series kilogoed 

Kilogoed uitgezochte kilo's 
voor 50 kg of minder f 3 
dan 50 kg f 3,25 per kg. 
Guinea ƒ35,— per serie. 1e 

A. J. DE WIT 

Nederland ik betaal thans 
— per kg, indien meer 
Untea series van Nieuw 

3f 2e druk. 

postbus 7055 - Amsterdam-z. (Albrecht Dürerstr. i) 
telefoon 71 34 89. na 17.00 uur U 2A 35 

POSTZEGELVERZENDHUIS 
„DE RIJNSTREEK" 
biedt aan posczegelpakketten; vergelijk de prijzen en zie de kwaliteit. 

1000 Wereld 
2000 idem 
3000 idem 
5000 Idem 
1000 Overzee 
100 Polen 
500 idem 
200 Canada 
250 Bayern 

6.25 
16,80 
35,— 
84,— 
2 1 , — 
2,80 

25,20 
11,30 
63,— 

2000 Duitsland 
1000 idem 
3000 idem 

500 Oostenrijk 
500 Franknik 
300 Griekenland 
100 Estland 

1000 Spanje 
500 Afrika 

98,— 
21 ,— 

224,— 
2 1 , — 
35,— 
2 1 , — 
35,— 
98,— 
22,40 

300 België 
250 Daniig 
300 Italië 
150 Memel 
100 Bosnië 

50 Monaco 
500 Skandinavië 
200 Noorwegen 
500 Hongarije 

10,50 
84,— 
8,40 

123,50 
28,— 
7,— 

11,60 
8,40 

16,80 
300 Duitsland 1872/32 f23.40; 500 West-Duitsland f49,-

Albunns-Loepen'Stockboeken-Hawidstroken Groen f3 ,25 ; Geel f2,50. 
Nieuwtjesdienst-zichtzendingen op veel a r t i ke len 10% k o r t i n g . 

Postzegelverzendhuis „de Rijnstreek", Postbus 88, Leiderdorp. 
Giro 390089 Boerenleenbank-Voorschoten rek. 1550-82205. 
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Postzegelhandel 
biedt aan 

"Niro" 
: Nederland & og \ . ^ . , . 

. . . ^ > zie onze advertentie januari 
Indonesia J 
Rusland f 0,40 perfr Yvert. 
Spanje na 1950 pfris f 0,50 per fr Yvert. 
Verenigd Europa 65% Zonnebloem 

Opgelet-Opgelet-Opgelet 
Bij voldoende belangstelling 
beginnen wij In september met 
ons uniek verzamelaarsspaar-
plan. Investering f 100.— per 
verzamelaar. Rendement 
minimaal 40% per jaar. 
Voor alle vrijblijvende inlichtingen: Postzegelhandel Niro 

E. V. Reijdhof 8 Amsterdam 
Tel.: 020-152996 giro 2401623 

VERZAMELAAR BIEDT A A N : 
Europa zegels + voor- en meelopers 
mers volgens Zonne 

E U R O P A 
1958 Ur-«8 
1960 219-20 
1961 258-60 
1962 302-04 
1963 329-30 
1964 384-85 
1965 444-45 
1966 489-90 
1967 541-42 
1968 611-12 
1969 674-75 
1970 763-64 
1971 829-30 

Alte series meermal 
Franko voor bestell 

H . J. BROER, Van 

bloem 1972. 

1 , — 
3,50 
7,50 
3,— 
2,— 
1,75 
1,75 
3,25 
1,75 
1,75 
1,50 
1,50 
1,25 

en voorhanden. ** 
ngen boven f" 15, 

Leydenstraat 7, 

TURKIJE, komplete series. postfris 

R A A D V A N E U R O P A 
1954 74-77 
1959 166 
1964 363-64 
N A V O 
1954 71-73 
1959 161-62 
1962 269-70 
1964 361-62 
1969 633-34 
DIVERSEN 
1949 7-10 
1959 169 
1967 563-64 

-. 
Warmond. Tel. (0171 1) 2425. Giro 

, num- 1 

38,— 
1,25 
2,— 

28,— 
2,50 
1.50 
1,75 
1,50 

17.— 
0,50 
2,— 

29910. 

ISRAËL 
Yvert 
17 
31 
34 
35 
97-108 
134-7 
146-9 

Benco 
17 
31 
34 
47 
103-14 
131-4 
143-9 

redelijke prijzen - luxe kwaliteit 
Postfr. 

120,— 
22,— 
72,— 

295,— 
4,50 
2,75 
2,75 

Full Tab or ig in, gom en randing etc. 

418-22 (synagogen) 3,20 
183-8-209a ( 3 x 6 autom. zeg.) 11,50 
290-2-5a ( 3 x 6 a u t o m . zeg.) 2,50 
BI 2 Tabil (Yvert 8 Fr.) 1,80 
BI. 6 Tabira 2,25 
187-9C (2 vellen tête bèche) 16,— 
Luchtp. 10-5 (P.A. 9-14) 7,— 
Luchtp. 17 (P.A. 17) 6,50 

Compl. ISRAEL Prijslijst (ook prijzen voor compl. 
jaren) op aanvraag aan: 

J. KAUFMANN Postbus 10181 Amsterdam 

V e r z a m e l t u Spanje en Kolonien? 
Dan heeft MEINHARDT voor u de „Catalogo Hevea de Espana 1971/72*'. Een goede, 
betrouwbare catalogus voor Spanje, Kol., Cuba en Filippijnen. Nrs. volgens Yvert. 
244 pag. Slechts f 6 . ~ . 

V e r z a m e l t u spor t , o lympiade, padvinders? 
Dan heeft MEINHARDT voor u de Franse motief-cat. van H. Trachtenberg „Sport' 
Olympiques & Scoutisme 1971". Nrs. volgens Yvert. 77 pag. ƒ 10,—. 

V e r z a m e l t u d ieren? 
Dan heeft MEINHARDT voor u de Duitse motief-cat. van Sikula-Winter „Dieren op 
postzegels 1972". Met afbeeldingen, pnisnoteringen en uitgebreide handleiding. 
304 pag. f U . — . 

V e r z a m e l t u b loemen, p lanten, bomen e t c ? 
Dan heeft MEINHARDT voor u de Duitse motief-cat. van Sikula-Winter „Bloemen 
etc. op postzegels 1971/72". Met afbeeldingen, prijsnoteringen en uitgebreide hand
leiding. 176 pag. f 12.50. 

Heeft u al de nieuwe supplementen voor de HOLLAND en DAVO albums? 

Hoogerdijk „Puntstempels van Nederland" — thans aangevuld met de puntstempels 
van Ned. Indië. 12.000 pr i j snoter ingen l f 9 , — . 

Reuzenstockboek 23 X 31 cm met M pag. wit zonder middenstrook — altijd 
gevraagd - - f23,50. 

Veha-p lakst roken zel fk levend en glashelder voor het 
opbergen van zegels, brieven, postzegelboekjes, blokken, 
foto's etc. Per 100 f 1,90. Per 1000 f26,50. 
Pr i jskaart jes voor postzegels per 100 f 1 , — ; per 1000 ƒ 8,— 
„Stadposcen in Nederland en Engelse stakingspost". Uitge 
breide catalogus met afbeeldingen en pri|snoteringen. 71 pag 
f 3.50. 

N u 

•* 0 « 

MEINHARDT heeft ' t — vraag gratis prijsli jst. 

BIJ vooruitbetaling altijd 3% kort ing. Giro 1253414. Opdrachten beneden f50 , h 
f 2,— verzendkosten. Filatelistische frankering. 

P. W. MEINHARDT 
van Nae l tw i j cks t raa t 10, Wassenaar. Te le foon (01751) «90t. 



Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01 

(privé Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 24 49 83, b g g (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 20 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist ggede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Geen object is te groot, er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis 

Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

Postzegelhandel 
,,t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 22 09 01, b g g 12 31 23 

heeft voor u een van de grootste postzegelvoorraden van Neder
land, ruim honderd grote dikke winkelboeken vol tegen normale 
prijzen O a 

Nederland en O.G Gebruikt vrijv/el alles aanwezig ook luchtpost Curasao en 
Suriname Alle weldadigheidsuitgiften voorradig 
WestEuropa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italié, Vati
caan. Zweden, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert 
franc Ie pi 10% minder 
OostEuropa: grote voorraad vooral Rusland en Hongarije [veel ongetand) 
in het algemeen 40 cent per Yvertfranc behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol . : 14 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azië: alle landen veel Japan, Yemen enz enz 
ZuidAmerika: grote stock van alle landen 
Israel; grote stock m het algemeen 5 0 % Benco ook Ie dagenv 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES. VER. EUROPA. 
GÉÉN NIEUWTJES 

Albums, insteekboeken catalogi, loupes in ruime sortering voorradig 
U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerlijke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancoiijsten worden omgaand, in ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld Donderdaq's gesloten 

DER SAMMLERDIENST, het Duitse filatehstische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen 
• gemiddeld 132 paq per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina s op 

kunstdrukpapier 

Abbonnementspr i js f 31,00 per jaar 
of f 16,00 per half jaar 
Proefnummer gratis tegen porto
vergoeding ad 75 cent 
Woordadver tent ies : opschrift
Woorden 70 et tekstwoorden 30 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA  POSTBUS 54  KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO 51 69 28  BANKGIRO 47 59 00 146 TELEFOON (01718) 4068 

w ENGELKAMP 
koopt alles op 
partijen, series 

St. jansstraat 5, Amsterd 
Dam. Tel. (020) 23 66 25, 

het gebied 
en bundels 

van postzegels, 
tegen contante 

verzamelingen, 
betaling. 

am. 1e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
privé (020) 73 79 26. 

Nummers volgens N V P H cat en Yvert cat 1972 Bestellingen boven f 100,— franco Bestellingen boven f500,— 5% korting 
* IS ongebruikt met gom '*'* is postfris zonder plakker ° is gebruikt Levering zolang de voorraad strekt 

Neder land 
50/76° 
87/89° 
98° 
99° 
106° 
140° 
240/43° 
255° 
268» 
305/309° 
324° 
356° 
423/27° 
462° 
469/73° 
495/99° 
568,72° 
583/87° 
711 • • 
712 b° 
858° 
877/881° 
Lp 1 " 
Lp 9° 
Port 
15b° 
16b° 
Postpakk 
zegels 
1° 
1B° 

15,75 
4,50 

14,— 
35,— 
0,55 
1 , — 

15,— 
5,50 
6,25 
4,— 
2,50 
0,30 
0,65 
0,40 
1,65 
1,75 
9,— 

10,— 
1,50 
1,50 
1 , — 
2,10 
1,90 
0,35 

0,70 
0.70 

verr 

090 
1 , — 

Telegramiegels 
1° 
2° 
3° 
6° 
8° 

12,— 
12,— 

2,50 
4,— 
6,50 

Ned.  lnd ië 
2» zeer fraai 

8° 
10° 
12° 
14° 
17/22° 

325,— 
3,25 
1,20 
1,50 
1,90 

17,— 

31/36° 
40/47° 
41a.» 
48/57° 
73° 
89° 
90° 
91° 
99/134° 
1 0 3 " 
105'* 
107'* 
115»* 
123° 
127° 
138/41° 
142/48° 
148° 
163° 
176/79° 
177 ' * 
182/85° 
209» 
210» 
216» 
2 1 7 " 
226/27° 
235/38» 
287»» 
304/16° 
349/50° 
372/73° 
Port 
11 1' 
12III«* 
18 lla° 
66** 

3.— 
7,— 
0,40 
3,50 
0,75 
2,50 
1,50 
1,10 

11 ,— 
0,85 
0,25 
0,25 
0.40 
0,95 
0,45 
2,— 
2,75 
1,30 
0,95 
7,90 
4,— 
5,50 
7,90 
1,10 
2,— 
2,— 
3,50 
1,80 

190,— 
2,50 
0,50 
0,85 

1,10 
0,50 
7,— 
0,80 

Brand kastzegels 
1/7* 

NieuwG 
53» 
67/68° 
67/68** 
75° 
78/81 •♦ 

165,— 

uinea 
1,65 
1,50 
1,10 
0,90 
1 , — 

Curasao 
27* 
30° 
36° 
44** 
44° 
48Aa° 
50° 
60** 
74* • 
74a° 
82° 
85° 
82/84»* 
90«* 
92» 
97° 
99° 
100» 
101» 
121/25° 
138/40* 
138/40° 
150/52° 
164/67** 
198/99** 
211/17° 
253** 
283° 
284° 
288° 
297° 
306° 
313° 
325/28° 
347/50» 
351/54° 
355/57° 
355/57** 
370/71° 
383» 
395° 
407° 
409° 
420° 
Luchtpost 
1° 

0,75 
3,50 
0,35 
0,45 
0,55 
2,10 
2,25 
0,70 
4,— 

20.— 

2,75 
4,75 
0,75 
1,90 

20.— 
3,50 
1 , — 
3,25 
1,20 
3,— 
3,— 
3,— 
2,70 
0,95 
1,40 
0,30 
0,20 
0,45 
0,40 
0,60 
0,55 
0,65 
1,80 
4,25 
3,25 
1,30 
1,30 
1,30 
0,40 
0,55 
0.60 
0,50 
0.65 

12,50 

5* 
7 ' 
18/25* 
26/40» 
29** 
41/44* 
42/44° 
53/68* 

Sur iname 
53° 
80*' 
112** 
130** 
132** 
133*» 
145° 
171A** 
174A** 
187** 
227.» 
244» 
245/46* • 
274/75** 
284** 
317/20° 
340/44** 
371/75** 
378** 
379/83** 
386/87** 
410/30** 
436/69** 
436/37** 
438** 
Lp 27/28** 

Beigie 
8° 
13° 
25° 
35a° 
36» 
52* 
66° 
122° 
210° 

0.25 
0,65 

180,— 
75.— 

0,38 
37,— 
19,50 
30,— 

1,50 
1,75 
1,40 
0,20 
0,20 
2,50 
1,10 
4,25 
4,— 
0,70 
2.75 
0,20 
0,90 
1,10 
0,55 
7,65 

12.50 
4,75 
0,70 
4,90 
1.20 

14,— 
17,— 
1,05 
1,35 
5,75 

45,— 
14,— 
40,— 
40,— 
10,— 
50,— 
32,50 
16,— 
0,90 

240/44* 
271° 
272* 
302/04° 
305/07° 
322* 
323* 
324* 
324» 
386/89» 
390/93° 
411/18» 
432* 
435* 
466/70* 
484/87* 
484/87» 
503* 
510* 
510° 
513/18* 
519/26° 
601 ♦• 
737/42* 
751/55* 
770/71* 
773/76* 
777/80* 
814/22* 
834/40* 
927'29* 
930/37* 
938/40* 
943/45* 
946/51 * 
955/60* 
979/85* 
991/93* 
1024** 
1344/47** 
1349/62** 
1372/93** 
1395/1403* 
1437/42** 

Bosnië 
120/137* 

7,50 
7,75 

13,— 
2,50 

13,50 
2,— 
9,50 

29,— 
3,50 
0,85 

34,— 
9,50 

16,50 
3,— 
8,50 
5,— 
0,75 
8,— 

24, 
14,50 
40,— 
20,— 

2,10 
24, 
35, 
17,50 
27,50 
24,— 
33,— 
27.— 
42,50 
29,— 
24,— 
42,50 

100.— 
20,— 
29,— 
7,50 
1,25 
1,95 
5,25 
9,75 

' 3,75 
5,— 

Estland 
60/61° 
61* 
86/90* 
96* 
97/109* 
110/112» 
113/16» 
117/20» 
125/28* 
132/35* 
146/49* 
150/53* 
154/57* 
159/62* 
163/66* 
167/70* 
171/74* 

6,— 
22,50 

3,75 
2,50 

35,— 
12,— 
17,— 

3 , — 
20,— 
22,50 

4,— 
22,50 
22,50 

4,— 
16,— 
3,— 

10,— 

Finland 
13a° 
15° 
18» 
19» 
20» 
44* 
90» 
161/63»» 
186/88° 
209/12* 
421° 
445/46» 

25,— 
8,50 

20,— 
45,— 
20,— 
13,50 
37,50 
16,50 
4,75 

27,50 
18,— 
12,50 

Frankr i jk 
64° rood stpl 

47,50 
47,50 
75,— 
80,— 
55.— 

120,— 

151» 
152» 
169» 
216° 
252» 
253/55° 
269» 
285» 
285° 
287» 

34, 
110,— 

18,— 
1,75 

28,— 

287° 
291/93° 
291» 
296/97° 
305° 
309» 
320* 
334° 
343/4» 
354/55° 
356» 
388» 
391» 
396» 
417/22* 
424» 
426* 
427» 
429» 
430» 
448/50* 
504* 
525» 
551» 
583a» 
765/70» 

795/802» 

929» 
930/35» 
945/50* 
960/65* 
988» 
989/94» 
995» 
1012/17» 
1018*» 
1026» 
1027/32» 
1035» 
1060* 
1473/75»» 
1495/97»» 
1509/27»» 

1,75 
8,— 

13,50 
2,50 
0,75 
9,— 
9,— 
0,60 
8.— 

52,50 
1,25 
4,— 
7,— 
6,25 

20,— 
7,— 
2,50 
3,25 
5,50 
3,25 
2,— 
1 , — 
2,50 
0,50 
1,90 
4,25 

7,50 
8,50 

35,— 
6,50 

27,50 

22,50 
5,75 

60,— 
4,95 
9,— 
6,25 
6,50 

4 1 , — 
6,— 
2,25 
1 . — 
1,30 
3,45 

Port 
5° 
19» 
20» 
47» 

25,— 
20,— 
62,50 
20,— 

Duitse bezetting 
8/39» 

Let land 
39/42» 
51/54* 
62/67» 
75/78* 
106/108* 
132/36» 
137/42» 
162/71» 
190/94» 
200A/D» 
207/10' 
211/17» 
218/21» 
222/30» 
256/68» 

LIthauen 
24A» 
35/44° 
85/99» 
117/28» 
362/65» 
365A/D* 
373/75* 

25,— 

2,60 
3,75 
5,— 
8,— 
1,90 
8,— 
9,— 

17,— 
12,— 
8,— 
9,— 
8,— 
8,— 
7,25 

19,50 

3,— 
2,80 

13,— 
5,— 

52,50 
60,— 

3,— 
382/89» 9,— 

Luxemburg 
26* 25,— 
74/85* 
119/34» 
234/38» 
288/93» 
425/28» 
680/83»» 

175.— 
20,— 
30,— 
15,— 
20,— 

1,10 

Oos ten r i j k 
304/12» 3 5 , 

304/12» 
374/77» 
374/77° 
399/404» 
419° 
765/68» 
809° 
812° 
130 FDCs 
■68 

32,50 
28,50 
28,50 
95,— 
17,— 
50,— 
19,— 
22,— 

1960
97,50 

7iwi«<c>rlan(l 
46° 
149/56» 
156» 
160*» 
210/11» 
211» 
211a» 

244° 
245° 
260/62° 
311a° 
313/15° 
326/28» 
358/66° 
441/44° 
596° 
615° 
653° 
660C° 
660D° 
660E° 
665° 
666/67*» 
683° 

Luchtpost 
27/34° + 
42/43° 
44» 
45° 

Dienst 
227/47» 

2,25 
190 — 
12 50 
0,70 

85 
0,35 
0,25 

1,75 
37, 
0,95 

1,35 
1 , — 
1,40 
2,— 
0.50 
0,80 
1,40 
0,55 
0,60 
1,30 
2,50 
2.10 
0,40 

29,— 
32,50 
6,75 

110,— 
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Onze winkel is dagelijks geopend van 96 uur, zaterdags tot ^ uur, vrijdags koopavond, donderdags gesloten 



GRATIS; bij iedere bestelling boven de 
20 gulden ontvangt U gratis 29 
Postfrisse zegels in complete 
series (kat. waarde f. 8,50) 

1ste klas missie l<ilo's 
AUSTRALIË 1 met circa 50% grootformaat - goed gesorteerd - met betere 

zegels 36,50 
BELGIË 2 - goed gesorteerde missie - veel grootformaat 24,50 
CANADA 1 zeer goed - met enorm veel grootformaat - hogere waarden -

verzegeld 36,50 
CUBA overwegend grootformaat - zeer veel topwaarden - goed gesor

teerd - met oudere zegels 45,— 
DUITSLAND 4 Bundespost - de allerbeste - met enige zegels van D Reich, 

Berhn - hogere waarden - en met gegarandeerd minstens 1000 groot-
formaatgedenkzegels o w met toeslag en minstens 100 verschillende -
verzegeld pakket 54,— 

ENGELAND 1 de betere Missie kilowaar met circa 800-1000 gelegenheids-
en schildenjenzegels - verzegeld pakket 22,50 

FRANKRIJK 4 enorm gesorteerde kilo met veel oudere zegels vanaf 1900 -
hogere waarden - met gegarandeerd 800 tot 1000 grootformaatzegels 
w o schilderijen - eerste klas Missie kilo - verzegeld pakket 45.— 

GROOT-BRITTANNIE „Luxes" met veel grootformaatzegels, gegaran
deerd 800 tot 1000 per kilo - hogere waarden men minstens 1 x 1 pond
zegel - fosfor - watermerken - en met veel mooie zegels van de Kolomen 
en Dominions - 1ste klas Missie kilo - zeer interessant - verzegeld 31,50 

GEMENEBEST „Super" uitsluitend zegels van Eng Kolomen en Dominions 
(ook voormalige) met zeer veel grootformaat - hogere waarden - zeer 
mooi 79,— 

JAPAN Missie kilo - mooi gesorteerd met veel motief- bloemen vissen e d 34,50 
KENYA veel grootformaat - motief - en betere zegels 79,50 
NEDERLAND 2 zeer ri)k aan grootformaatgelegenheidszegels - met top

waarden tot 5 gulden - veel 2,50 zegels, oud en nieuw en andere hogere 
waarden - verzegeld pakket 19 50 

NOORWEGEN 4 „Tub" rood zegel - zeer veel - grootformaat zegel -
betere waarden - Europazegels 27,50 

SCANDINAVIË Een zeer mooie sortering uit de vier Scandinavische Landen 
zeer veel Grootformaatzegels - hogere waarden - Topwaarden tot 20 en 
25 Kronen - staande tuchtpostzegels enz , enz - verzegeld pakket 46,50 

SPANJE 1 met gegarandeerd 600 tot 1000 mooie grootformaatzegels - zeer 
gesorteerd - hogere waarden tot 50 pesetas (ook 25 en 50 pesetas lucht
post) - 1ste Missie kilo - verzegeld 37,50 

WERELD 1 „Speciaal Extra" een zeer grote sortering van meer dan 30 
landen - met gegarandeerd 800 tot 1000 grootformaatgelegenheids
zegels - enorm gesorteerd - hogere waarden van veel landen - met 
blokjes - complete series e d - verzegeld pakket 34,50 

WEST-EUROPA een mooie sortering uit circa 15 landen - met hogere 
waarden van bi]na ieder voorkomend land - met gegarandeerd 800 tot 
1000 grootformaatzegels - zeer goed - verzegeld pakket 36,50 

ZWEDEN 1 „Luxe" klein uitgesneden - zeer veel grootformaatzegels - met 
zeer veel nieuwere van 1971 - veel hogere waarden en een enkele top-
waarde van 10 kronen en 20 kronen luchtpost - verzegeld pakket 57,50 

ZUID-AFRIKA goede sortering - circa 40 tot 50% grootformaat - veel 
betere zegels 41,50 

G A R A N T I E KILO's: d.w.z. U weet wat U koopt, omaat de kilo's zo goed 
mogelijk omschreven zijn, zonder enige fantasie. Want wij staan voor de 
volle 100% in dat de omschrijving juist is en dat de pakketten werden 
beoordeeld na meerdere malen te testen. 

post kilo's 
BULGARIJE 1 postverzegeld 1971 - met veel grootformaat 
BULGARIJE 2 „Luxes" postverzegeld 1971 - met zeer veel grootformaat -

betere zegels - waardevolle bi|lagen 
D D R 3 - (elite extra) verzegelde doos - met waardevolle bijlagen van 

enige honderden Michel Mark - sperwaarden - eerste vlucht brieven -
blokken enz , enz Sperwaarden 

FINLAND 2 postverzegelde doos 1966 - overwegend grootformaatzcgels -
in de Deutsche Briefmarken Zeitung met „empfehlenswert" 

FINLAND 3 postverzegeld 1967-zoals bij alte Finland kilo's hoge catalogus
waarde 

FINLAND 4 postverzegeld 1968 
HONGARIJE postpakket stroken • postverzegeld 1971 - met veel hogere 

waarden 
HONGARIJE Buitenland met uitsluitend zegels van postpakketstroken 

e d d>e door div landen naar Hongarije gestuurd worden - daardoor 
veel hoge frankaturen 

INDONESIA nog nooit eerder aangeboden - zeer veel zegels per kilo -
met een weinig Ned Indie en Japanse bezetting - veel betere zegels 

NOORWEGEN 1971 goede kwaliteit - beter dan voorgaande jaren 
POLEN 1 zeer veel groot'ormaatzegels - uitzonderlijk mooi - veel hogere 

waarden - complete series - blokjes e d 
POLEN 3 „Super" postkilo1971 - met circa 25% zegels geneden van F D C 

- 50% poststroken, daardoor veel hogere waarden - 25% briefpost - een 
zeldzaam mooi pakket met veel motief zegels - enorme catalogus waarde -
verzegeld 

POLEN Buitenland Postkilo's van de Poolse Posterijen met uitsluitend 
zegels van pakketkaarten e d die door div landen naar Polen gestuurd 
werden - daardoor veel hoge frankaturen - klein uitgesneden 

TSJECHO-SLOWAKIJE 2 (Superieur) - door de staat verzegeld - zeer 
mooi - met afsnijsels van FDC dus complete series - topwaarden Goed 
gesorteerd 

TSJECHO-SLOWAKIJE 3 „Tr iumph" Postverzegelde kilo - welke m waarde 
ligt tussen de no 's 1 en 2 - voor de beschrijving geldt dit ook 

ZWEDEN Postkilo 1971 - bevat zeer veel de Yvert no 's 476-521-545-583-
585-598 - ts per vergissing onverzegeld geleverd - en toch beter dan ande
re jaren - nog nooit onder de 100 gulden te koop geweest - nu voor 

49.50 

62,40 

58,— 

45,— 

46,50 
46.50 

24,50 

165.— 

42.50 
57.50 

29.50 

54,— 

157,50 

29.50 

24,50 

99,— 

uitsluitend groot formaat zegels! 
V; kilo Kilo 

BELGIË 1 Luxe kwaliteit - met topwaarden van 100-200-300 frank -
uitsluitend grootformaat spoorwegzegels - ook met opdruk - verzegeld 36.— 

99,50 
82,50 
79,50 

CANADA 3 mooie sortering - ook betere zegels 26,50 
COLUMBIA veel betere zegels - zeer mooie 22,50 
DENEMARKEN 3 goed gesorteerd 2 1 . — 
DUITSLAND 3 „West" minstens 4000 zegels per kilo 38,50 147,50 
ENGELAND 3 goed gesorteerd - met mooie schilderijen 18,50 69,— 
FINLAND 1 hoge cataloguswaarde 2 1 , — 79,— 
GHANA zeer mooie zegels 34,— 129.50 
ITALIË 3 groot uitgesneden - circa 1500/kg 15,— 52,50 
KENIA 3 enorm mooie zegels 26,50 98,— 
NIGERIA 3 veel motief zegels 34,50 129,— 
MALAYSIA goed gesorteerd - veel staten 21 ,— 79,— 
SPANJE 3 grote sortering - ook betere 3 1 , — 117,50 
WERELD 3 zeer veel landen - enorme sortertng 28,50 105.— 
WEST-EUROPA 3 goed gesorteerd 26.50 97.50 
ZWEDEN 4 klein uitgesneden - goed gesorteerd 21 ,— 79,— 
VERZENDING VAN KILO'S, bestellingen per giro f2.75 per kilo - 2 kilo f3,25 
(die verdient u terug door de fllatelistische frankering) 3 kilo f3,75 - 4 kilo f4.75 
- 5 en 6 kilo f 5,75 
met f 1,50 extra 

7 en 8 kilo f7,25 Bestelling per rembours bovenstaande porto 

Al onze kilo's zijn Net to kilo's - dus zonder de verpakking (verpakking 
circa 250 gram). 

Landensamenstellingen en collecties 
van de aller, allerbeste kwaliteit die wij voor u konden importeren — deze aan
biedingen zijn ook echt met te vergelijken met wat u elders kunt kopen, en toch 
concurrerend m prijs. 
Allemaal verschillend - veel grootformaat 
(Gr F = uitsluitend grootformaat) 
100 Albanië G 
100 Belgi« 
300,, 
500,, 
700,, 

1000,, 
100 Belg Ex 
300,, 
500,, 
100 Bulganie 
300,, 
500,, 
100 Denemark 
300,, 
500,, 
100 D D R Gr 
300,, 
500,, 
500 Duitsland 

1000,, 
2000,, 
100 Duitsland 
300,, 
500,, 
100 Engeland 
200,, 
300,, 
500 Eng Kol 

1000,, 
2000,, 
100 Finland 
300,, 
500,, 
100 Frankriik 
300,, 
500,, 
800,, 

1000,, 
100 Franse Ko 
300,, 
500,, 

1000,, 
2000,, 
500 Hongari|c 

1000 Honganie 
300 Indonesia 
500,, 
600,, 
100 Israel 
200,. 
300,, 
400,, 
100 Itahe 
300 „ 

r F 

<ol 

en 

F 

na 1900 

West- na 1945 

en geb 

Gr F 

Door onze scherpe prijzen 
zoeken wij u 

9,75 
1,75 

14,50 
31,50 
54,— 

105,— 
4,50 

24,50 
67,50 
2,75 
9,— 

27,50 
2,45 

19,50 
127,50 

4,50 
14,50 
34,50 
9,50 

28,50 
136,— 

3,50 
29,50 
75,— 
4,50 

25,— 
49,50 
13,50 
39,50 

125,— 
3,50 

3<.,50 
115,— 

1,85 
9,50 

31.50 
105,— 
1 6 5 , -

2,75 
12,50 
25,— 
65,— 

145,— 
19.50 
42.50 
9,50 

28,50 
42,50 

8.50 
25.— 
69,50 

179.— 
1.50 
9.50 

en de teg 
vriendeiijlc geen beste 

500 „ 
1000,, 

100 Joegoslavië 
300,, 
500,, 
100 Luxemburg 
300,, 
500,, 
100 Nederland 
300,, 
500,, 
600,, 
800,, 
300 Ned Ind en Indonesia 
500,, 

1000,, 
100 Noorwegen 
300,, 
500,, 
100 Oostennik 
300,, 
500,, 
500 Polen 

1000,, 
100 Portugal 
300,, 
500,, 
500 Roemenie 

1000,, 
500 Rusland 

29,50 
119,50 

1.85 
9.50 

29.50 
9.— 

56,50 
145.— 

1,75 
12.50 
45.— 
99.50 

192,50 
9,75 

24.50 
99.50 
2,45 

24.50 
112,50 

2.75 
11.50 
29,50 
19,50 
75,— 

3,50 
15,— 
42.50 
19,50 
49,50 
34,50 

1000 Rusland Gr F compl series 

500 Skandinavie 
1000,, 
100 Spanje 
300,, 
500,, 
700,, 

1000,, 
500 Tsiecho-Slowakiie 

1000,, 
500 U S A 

1000 Wereld 
2000,, 
3000,, 
5000,, 

100 Zweden 
300,, 
500,, 
600,, 
100 Zwitserland 
200,, 
300,, 
5C0„ 

99,50 
16,50 
65,— 
2.25 

12.50 
29,50 
69.50 

135.— 
17.50 
69.— 
31 .— 
9.25 

24,50 
47.50 
92.50 

2,95 
22,50 
69.50 

115.— 
7.50 

19.50 
38,— 

105,— 

enwoordige hoge arbeidsltosten ver-
lingen te doen onder de 15 gulden. 

VERZENDING VAN LANDENSAMENSTELLINGEN EN COLLECTIES 
Bestellingen per giro (aanget) tot 250 gram f 2,65 — tot 500 gram f 3,25 — 
tot 1 kilo f3 ,75 Rembourskosten f 1,50 extra (teveel betaalde porto wordt in 
geldige postzegels bij de verzending ingesloten) 

E. B R E D E N H O F 
C. D. Tuinenburgstraat 210, Ratterdam-26. Te l . 010-196650. Giro 53398(1. 



De Nederlandsche Postzegelveiling N.V. 
(30 jaar onder de huidige deskundige directie) 
Makelaar-filatelistisch expert: P. Westerheiden 

AMSTERDAM-C. 
Rokin 58 

TELEFOON (020) 
230261-242380 

ONZE BELANGRIJKE SLOT-VEILING VAN DIT SEIZOEN 
V INDT PLAATS IN MEI A. S. 

DE INZENDTERMIJN HIERVOOR SLUIT MEDIO MAART A. S. 

HET GROTE EVD ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, 
uitgevoerd in goud en blauw Prima papier, 
bladen op royaal formaat voorzien van 
cliches Gewicht 2'/2 kg Prijs f 20,— 
Idem alleen NEDERLAND f 12,— 

Skandinavla 

Eyo -LANDEN ALBUMS 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland I (tot 1945) 
Duitsland II (Bundesr , Berlin enz ) 
Duitsland III ( D D R ) 
Finland 
Frankrijk 
Groot Brittannie 
Ierland 
Indonesia 
Itahe 
Luxemburg 
Monaco 
Noorwegen 
Oostenri jk 
Spanje I (tot 
Spanje II (na 
Skandinavie 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Europa (met NATO enz) 
Formaat 23 x 271/2 cm 
United Nations 
Rotary 
ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 

1945) 
1945) 

Eyo 

25,— 
20,— 
15.— 
20,— 
17,50 
17,50 
15,— 
25,— 
20,— 
15,— 
10,— 
25,— 
20,— 
20,— 
15 — 
25,— 
20,— 
20,— 
55,— 
15.— 
15,— 
20,— 
25,— 
20,— 

12,— 
12,— 
1970 BIJ 

-Albums-F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De allermooiste I Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums Geheel l innen, donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT 341/2x25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrif t : 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIÊ/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ 15,— 

Extra losse mappen 
3-delig (voor 6 enveloppen) bestelnr G 3 
2-delig (voor 4 enveloppen) ,, G 2 
1-delig (voor grote stukken) ,, G 1 

Per stuk f 0,75 

KLEIN FORMAAT 2 8 x 2 4 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen Opschri f t FIRST 
DAY COVERS Prijs f ]0 — 
Extra losse mappen 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr K 2 
1-delig (voor grote stukken) K I 

Per stuk f 0,50 

D A V O DEVENTER UITGEVERIJ 

IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 



Sen bezoek 
loont ollijd t 

Enorme 
voorraad 
postzegels 
van de 
gehele wereld 
klassiek en 
modern 

Hongarije 
zeer uitgebreid 

Luchtpost 
gehele wereld 
zie maandblad december 
en januari 

Frankrijk 
zeer uitgebreid 

Griekenland 
en gebieden 
zeer uitgebreid 

Regelmatig in voorraad 
collecties en restant 
verzamelingen tegen 
aantrekkelijke prijzen 

Rusland 
zeer uitgebreid 

Nederland 
en O.R. 
met typ' en tand 

België 
Luxemburg 
Scandinavië 

Gedenkblokken 
gehele wereld 

Specie. 
aanbieding 
Curacao 
Portzegels No 1 -3*, 
5-10* in luxe kwaliteit. 
Prijs f 250 — 

Po/lzeoelhoAclel 
R.P.G.ITURmi 
AMSTERDAM - N.Z. VOORBURGWAL 371 
TEL. 020-236012 
dagel i jks geopend van 9 - 5.30 
donderdags de gehele dag gesloten giro No. 2 2 3 9 9 0 0 


