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Makelaar-filatelistisch expert: P. Westerheiden 
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Voor onze 

IMPORTANTE HERFSTVEILING 
kan dagelijks beter materiaal worden 
toegevoegd. 

Op belangrijke Objekten wordt gaarne 
renteloos voorschot verleend. 

HET GROTE E2/0 ALBUM 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

Geheel l innen, 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,— 

Skandlnavia 

Eyo - LANDEN ALBUMS 
f 2 5 , -
„ 20,— 

België 
Canada 
Denemarken .. ' 5 , — 
Duitsland 1 (tot 1945) ,, 20,— 
Duitsland II (Bundesr , Berlin enz ) „ 1 7 , 5 0 
Duitsland III ( D D R ) „ 17,50 
Finland ,, 15,— 
Frankrijk ,, 25,— 
Groot Brittannie ,, 20,— 
Ierland ,, 15,— 
Indonesia ,, 10,— 
Itahe , 25,— 
Luxemburg ,, 20,— 
Monaco ,, 20,— 
Noorwegen ,, 15,— 
Oostenrijk ,, 25,— 
Spanje I (tot 1945) „ 20,— 
Spanje II (na 1945) , 20,— 
Skandinavie ,, 55 — 
Vaticaan ,, 15 — 
IJsland „ 15,— 
Zweden ,, 20,— 
Zwitserland , 25,— 
Europa (met NATO, enz ) ,, 20,— 
Formaat 23 x 271/2 cm 
United Nations , 12,— 
Rotary „ 1 2 — 
ALLE ALBUMS INCL. SUPPLEMENT 1970 

Eyo Albums - F.D.C. 
Voor het verzamelen van ,,eerste-dag-enveloppen" 

De al lermooiste ' Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums Geheel linnen, 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, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs f 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 ƒ 0,75 

KLEIN FORMAAT 2 8 x 2 4 cm, met 15 map
pen voor 60 enveloppen, banden in rood, 
helderblauw of groen linnen Opschrift FIRST 
DAY COVERS Prijs . . . . ƒ 1 0 , — 
Extra losse mappen 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr K 2 
1-delig (voor grote stukken) K 1 

Per stuk f 0,50 

D A V O DEVENTER UITGEVERIJ 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 



SPECIALE A A N B I E D I N G E N K I L O W A A R ^̂ STFÎ EKEN, 
NEDERLAND 

CANADA 
DUITSLAND 

ENGELAND 

HONGARIJE 

IERLAND 

NOORD-IERL 

INDIA 
INDONESIË 

JAPAN 
NW ZEELAND 

1 kilo 
5 „ 
'/, .. 50 gram 
/ , kilo 

100 gram 
'/, kilo 
1 .. 

'/, „ 
1 „ 
'/, .. 1 „ 
'/. .. 1 „ 
'/, ,. y,.. 
1 „ 

400 gram 
% kilo 

13,95 
65,— 
12,50 
18,95 
12,50 
14,95 
12,50 
29,— 
16,90 
32,50 
16,90 
32,50 
16,90 
32.50 
12,50 
35,— 
67,50 
27,50 
17,90 

Missieiegels, met veel bijzondere en weldadig-
heidszegels GEGARANDEERD onuitgezocht 
Kantoorpost, modern, met gedenkzegels 
WEST-DUITSLAND uitsluitend grootformaat 
kantoorpost met iets van D D R doch wemig 
bankpost uitsl grootformaat, veel schilderden 
beslist onuitgezocht, met fosfor- en strepen-
zegels, waarbij schaarse zegels 
poststrokcn, bijna allemaal grootformaat met veel 
topwaarden POSTVERZEGELD vele vondsten 
Van de missie 'n Rijk sortiment met vele grote 
Herdenkingszegels Werkelijk een koopje 
'n Pakket met enorm veel avontuur en dik z'n 
geld waard Vele vondsten en veel platenzegels 
Zolang het nog kan tegen deze oude prtjs 
Onvoorstelbaar mooi Zeer kort afgeknipt U 
vindt ook Ned Indieenjap bez Indonesië tot '58 
Postverzegeld, veel grootformaat en topwaarden 
250 gram prachtig goed van de missie 

NOORWEGEN 

SCHOTLAND 

SPANJE 

TSJECHO-
SLOWAKIJE 
U S A 

GEMENGD 
BUITENLAND 

y, kilo 
1 „ 
'/... 1 „ 
'/,,. 1 „ 

1 „ 

1 , . 
100 gram 

'/, kilo 
1 ., 

'/=.. 1 „ 
%.. '/.. 1 „ 

12,50 \ 
2 5 . - ƒ 
15,50 1 
29,95 ƒ 
16,90 \ 
32,50 ƒ 
12,50 
16,90 ■) 
32,50 ƒ 

32,50 
13,90 
12,50 \ 
24,50 ƒ 
12,50 \ 
24,50 ƒ 
21,50 ) 
42,50 ) 
82,50 ) 

van de missie Leuke inhoud 
idem 
Superpartijen met hoge waarden Europamotief-
zegels enz Een sensatie voor deze prijs 
Engeland met enorm veel Schotse en andere 
Regionals Vele zeldzame fosforzegels 
Door ons overgenomen van Sinterklaas. 
Super, met vele gedenkzegels Van de Missie 
Vele avonden genoeglijk sorteren Erg mooi. 

Postverzegeld Machtig mooi sortiment' 
Allemaal grootformaat gedenkzegels 
Missiezegels met veel grootformaat gedenkzegels 
WIJ leveren nog tegen de oude pnjs* 
op papier Veel landen Een elite mixture 
Alles door elkaar, dus zoeken maar' 
Deze 3 aanbiedingen betreffen AFGEWEEKTE 
zegels, resp 6500, 13000 en pim 25000 exempl 
Restant verzamelingen enz Alles door elkaar. 

^ A Q P A M Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS fraaie en waardevolle complete seriesl V O O R N I E T S ' 

LANDENCOLLECTIES! 
NIET TE VERGELIJKEN MET WAT U ELDERS KUNT KOPEN BIJ ONS ALLEEN MET DE DUURDERE ZEGELS ER I N ' ECHT HET BETERE WERK OP COLLECTIE-GEBIED' 

100 Afghanistan, iets zeldzaams moois 
91 Albanië, alleen complete series 

100 Albanië, ongebruikt, andere dan de 91 
100 Algiers, nieuw pakket in onze aanbiedingen 
300 Arabische Staten, een mooie collectie 
300 België, met veel beeldzegels 
500 België, nog enkele pakketten 
600 België, tegen zeer lage prijs 
800 België, U begrijpt 't al 'n koopje' 

1000 België uniek 
1000* België, minstens 500 verschillende 
2500* België, minstens 1000 verschillende 
1000 Bohemen en Moravie met hoge waarden 
100 Brazilië, alleen groot formaat 
300 Bulgarije, veel groot formaat 
500 Bulgarije, wat een pracht 

1000 Bulgarije, minstens 500 verschillende 
100 Burma, n ieuw' " 
26 Burundi, allemaal series, licht gest 

100 Chili, met luchtpost 
268 China, allemaal grootformaat 
500 China, veel groot formaat 

1000 China, nog enkele partijen voorradig 
2000* China, minstens 1000 verschillende 
100 Columbia, 'n spotkoopje 
100 Croatie, een restant partij 
200 Croatie, beslist laatste pakket 
100 Cuba, allemaal grootformaat 
200 Denemarken, vele moeilijke zegels 
300 Denemarken, toch een koopje 
UQO Denemarken, de klap op de vuurpijl 

1000* Denemarken, minstens 400 verschillende 
50 Dominicana, zolang de voorraad strekt 

200 Duitsland ( D D R ) veel grote zegels 
300 Duitsland ( D D R ) toch maar 
400 Duitsland ( D D R ) voor de perfectionisten 
500 Duitsland, erg mooi Groot-Duitsland 

1000 Duitsland, speciaal groot Duitsland 
1500* Duitsland, minstens 1000 verschillend 
2500* Duitsland, minstens 1000 verschillend 

100 Egypte, eigenlijk te laag in prijs 
300* Engeland, lot ' restant ± 70 verschillend 
200 Eng kol .allemaal platen zegels 
300 Eng kol , klem en groot 
400 Eng kol .allemaal weer grootformaat 
500 Eng kol , vele lastig te krijgen 

1000 Eng kol , ze vliegen de deur uit, slechts 
1500* Eng kol , minstens 1000 verschillend 
2000 Eng kol , pracht collectie 
3000 Eng kol . 'n zeer ver gevorderde collectie 

50 Equador, met groot formaat 
200 Finland, een pracht collectie 
200 Finland, 'n object om door te zetten 
400 Finland, beslist uniek 

1000* Finland, minstens 400 verschillend 
100 Frankrijk, uitsluitend groot formaat 
200 Frankrijk, dit moet u kopen 
300 Frankrijk, iets bijzonders 
500 Frankrijk, werkelijk iets buitengewoons 

* Pakketten aangeduid met een * bevatten doubletten 

19,95 
29,95 
16,95 
11,95 
19,95 
11,95 
25,— 
39.95 
79,50 
99,— 
39,95 

2 2 0 , -
9,95 
9,95 

12,95 
29,95 
42,50 
11,95 
16,95 
6,95 

17,50 
13.95 
39,75 
78,— 

5.75 
8.75 

29.75 
9,95 
8,85 

25,— 
49,50 
86,75 
4.50 
7.90 

13.95 
21,95 
13,90 
37,50 
52,40 
97,50 

6,95 
21,95 
11,95 
9,— 

24,95 
15,95 
39,95 
48,95 

129,— 
295.— 

8.95 
18,95 
49,— 

119,— 
192,50 

10,95 
6,95 

12,50 
27,50 

800 
1000 
3500» 

200 
300 
500 

1000 
1000* 

30 
100 
50 

100 
200 
400 
500 

1000 
100 
100 
200 
400 
300 
500 

1000 
100 
200 
300 
500 

1000* 
100 
200 
300 
500 
100 
200 
300 
400 
100 
50 

100 
132 
50 

200 
100 
100 
200 
300 
400 
500* 
200 
300 
500 

1000 
1000* 

100 
200 
500 
50 
75 
52 

Frankrijk, wat mooi dit moet u zien 
Frankrijk, bijna *n land compleet 
Frankrijk, minstens 1000 verschillende 
Franse kol , bijna allemaal postfris 
Franse kol , veel uniek materiaal 
Franse kol .zeker het geld waard 
Franse kol , wonderschoon 
Franse kol , enkele honderden verschillende 49,95 
Ghana, nog een enkel pakket 
Griekenland, minstens 85 motief zegels 
Honduras, zeldzaam 
Hongarije, alleen platen 
Hongarije, uitsluitend grote zegels 
Hongarije, kleine en grote zegels 
Hongarije, met dure exemplaren 
Hongarije, een kapitaal waard 
Irak. nieuw pakket in onze aanbieding 
Israël, wat 'n pracht 
Israel, nieuw pakket in onze aanbiedingen 
Israel, minstens 100 verschillende 
Italië, meer mooie en zeldzame zegels 
Italië, een groot aantal gedenkzegels 
Italre, minstens 500 verschillende 
Japan, een waardevol pakket 
Joegoslavië, met vele prachtzegels 
Joegoslavië, bij ons slechts 
Joegoslavië, met dure en zeldzame zegels 

■ Joegoslavië, waarvan 500 verschillende 
Kongo, zolang het nog kan 
Kongo, bijzonder fraaie collectie 
Kongo, en aanverwante gebieden 
Kongo, weer eens iets anders 
Luxemburg, leuk pakket slechts 
Luxemburg, met waardevolle zegels 
Luxemburg, met dure exemplaren 
Luxemburg, één maal leverbaar 
Malaysia, pracht pakket 
Monaco, mooie frisse zegels 
Monaco, veel sportzegels 
Mongolië, veel ruimtevaart 
Nicaragua, voor de kenner onder u 
Nicaragua, nieuw pakket in onze aanbieding 39, 
NieuwZeeland, wonderbaarlijk mooi pakket 6,75 
NoordKorea, met schaarse zegels 
Noorwegen, met grote platenzegels 
Noorwegen, bijna 'n land compleet 
Noorwegen, fantastisch 
Noorwegen, minstens 200 verschillende 
Oostenrijk, waardevol 
Oostenrijk, zeer mooie collectie 
Oostenrijk, met andere zegels 
Oostenrijk, 'n schitterend geheel 
Oostenrijk, minstens 300 verschillende 
Pakistan, voor de liefhebbers 
Pakistan, commentaar overbodig 
Pakistan, minstens 200 verschillende 
Panama, neem maar mee 
Panama, prachtig pakket 
Paraguay, prachtzegels 

139,— 
249,— 
475,— 

11,95 
24,90 
36,— 
96,— 
49,95 
19,95 
11,95 
9,90 
4,50 

10,95 
17.95 
24,95 
48,— 
9,95 

11.85 
29,— 
37,95 

9,95 
27,50 
42,50 

6,95 
6.25 

12.85 
29.85 
49.— 
1 1 . — 
24,50 
36,— 
97.50 
12.95 
35,— 
79,— 

125,— 
8,95 
5,45 

11,85 
14.95 
7.50 

39.— 
t 6.75 

8.95 
12,85 
39.95 
89.— 
29.50 
6,95 

12.45 
3 1 , — 

145,— 
35.— 
7.50 

35.— 
50,— 
8,95 

12.90 
2.95 

50 
100 
100 
200 
200 
300 
500 

1000 
1000» 

200 
300 
400 
500 
500* 

200 
300 
500 

1000 
139 
158 
178 
150 
139 
131 
133 
115 
117 
500 

1000 
50 

100 
300 
500 

50 
250 
500 

1000 
300 
500 
200 
200 
200 
500* 
500 
50 

100 
100 
50 

100 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
100 
200 
300 

Peru. gaat weg voor 4,95 
Perzie, met zeldzame zegeltjes 7,75 
Philippijnen. bijna allemaal grootformaat 8,50 
Polen, klem en groot 6,95 
Polen, allemaal weer grootformaat 14,95 
Polen, ook met grootformaat 13.75 
met veel motiefzegels 29,— 
Polen, grootformaat en motiefzegels 89.— 
Polen, minstens 300 verschillende 37,50 
Portugal, met waardevolle zegels 11,75 
Portugal, met zorg samengesteld 19,75 
Portugal, u moet ze zien 37,50 
Portugal, mooie collectie 49,— 
Portugal, minstens 300 verschillende 31,50 
Roemenie, garnituur Olympische spelen 21,95 
Roemenie, minstens 140 grote zegels 9,50 
Roemenie, 'n pracht object 12.95 
Roemenie, werkelijk iets geweldigs 24,95 
Roemenie, bijna 'n land compleet 65,— 
Rusland, jaargang 1962 27,50 
Rusland, jaargang 1963 27,50 
Rusland, jaargang 1964 27,50 
Rusland, jaargang 1965 26,— 
Rusland, jaargang 1966 | 3 blocks 27.50 
Rusland, jaargang 1967 + 5 blocks 27.50 
Rusland, jaargang 1968 + 4 blocks 27,50 
Rusland, jaargang 1969 + 7 blocks 29,50 
Rusland, jaargang 1970 | 7 blocks 29,50 
Rusland, met complete series 54,— 
Rusland, mooie collectie 89,— 
Salvador, geweldig mooi 9,— 
San Marino, bijna allemaa' grootformaat 11,85 
Spanje, met veel gedenkzegels 13,95 
Spanje, idem 37.95 
Syrie. met moeilijk te krijgen zegels 6.95 
Tsjechoslowakije, Dieren, sport, motiefzegels 12,50 
Tsjechoslowakije, oude samenstelling 29,50 
Tsjechoslowakije, waardevolle partij 79,— 
Turkije, heel mooi geheel 12.95 
Turkije, uit de oude voorraad 24,95 
Uruguay, een pracht object 16,95 
U S A , klem en groot 11.95 
U S A . grote mooie gedenkzegels 18,95 
U S A , lot ' grootformaatzegels 16.95 
U S A . unieke collectie' 39,75 
Vatikaan, zeer waardevol 19,50 
Vatikaan. Pauszegels uitgesproken goedkoop 45,— 
Vietnam, allemaal grootformaat 9,95 
IJsland, iets moois, zeer moeilijk 22,50 
IJsland, prachtige collectie 5 7 , ^ 
ZuidAfnka. alles sal reg kom' 9.50 
Zweden, de moeite waard 10,95 
Zweden, speciaal, iets moois 24,95 
Zweden, kwaliteitspakket 36,— 
Zweden, u moet het zien 79,— 
Zweden, super collectie 135,— 
Zwitserland, erg waardevol 9,25 
Zwitserland, met Pro Juventute 32,50 
Zwitserland, met moeilijke zegels 62,50 

Postzegelhandel H. FIORANI HEEFT U EEN POSTZEGELMANIE^ DAN MET SPOED NAAR FIORANI' 

P O S T O R D E R A D R E S : I. J. Mark, J. W. Fnsostraat IA. ZOETERMEER, Tel . : (01790) 52 33. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
Uitsluitend vooruitbetaling of rembours 
Postgiro 41511 t n v I J Mark te Zoetermeer 
Portokosten ext ra . Alle pakketten, ook kilowaar 
f3.25, 5 kg pakket f5,75 
Rembours f 1 ,— meer 

AFHAALADRESSEN: (bespaart u portokosten) 
AMSTERDAMO Mevr j NuiskerVaandenng, Zwaardemakerstraat 63 (bi| Amstel

station) Tel (020) 921905 
DEN HAAG I J Mark, Primulastraat 19 Tel (070) 681678 (na tel afspraak) 
ZOETERMEER I J Mark, Johan Willem Fnsostraat 48 Tel (01790) 5233 (na tel afspraak) 
Postgironummer 41511 

'S Vraag gratis PRIJSCOURANT Honderden koopies Wi| nemen bundel en massawaar in betaling Vraag inkooplijst 



De 264e Postemaveil ing 
2324 juni a.s. in gebouw Frascati, Nes (bij het Rokin) AmsterdamC. 
Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

• Kijkdagen: Donderdag 22 juni 1022 uur. Vrijdag 23 juni 9.3022 uur 
Zaterdag 24 juni 8.3011.30 uur. 

• Veiling Vrijdag 23 juni a.s. aanvang 19 uur: Circa 600 kavels, o.a. Klassiek Nederland, 
Beiere No 1 op brief, Br. Indië (Rode Seinde op brief II), luchtpost rariteiten van div. 
landen. Vrijwel complete verzameling Oostenrijk (opgedeeld in ca. 100 kavels w.o. 
zeer zeldzame zegels in luxe kwaliteit, variëteiten stempels etc.) Zwitserland vrijwel alle 
Cantonaien, verder klassieke zegels van vele landen enz. 

• Zaterdag 24 juni, aanvang 1 uur (Restantendag) Collecties, restantverzamelingen, 
stockboeken met zegels, boekjes, dozen enz. 

• Voor onze belangrijke 265e veiling in juli a.s. kan nog tot ca. eind juni materiaal inge
leverd worden. 

r i ■ I O S T G l T l C l (maandelijkse postzegelvelllngen) 
Singel 276>  Amsterdam (C) 

Telefoon 020  249749 

ZiCHTZENDINGEN 
Onderstaande landen ZEER UITGEBREID opgenomen, met duizenden top zegels en 
series, niet alleen de beginner, maar ook de meest ver gevorderde verzamelaar vindt 
een ruime keuze, naast een ZEERREËLEUITPRIJZING, een ongekend 
KORTINGSYSTEEM. 

(Serieuze gegadigden die nog niet met ons in verbinding staan, kunnen een PROEF
ZENDING incl. retourporto ontvangen, na opgave van land(en) beginner/gevorderd, 
gebr./ongebr., alleen schriftelijke aanvragen.) 

NEDERLAND, zeer uitgebreid opgenomen NEDERL.INDIË, SURINAME en CURA
CAO, zowel gebr. als ongebr., vrijwel of geheel compleet. Lucht
post, Dienst, gespecialiseerd port etc. 

BELGIË, LUXEMBURG incl. uitgebreid Dienst., FRANKRIJK vrijwel compleet, incl. 
Luchtpost, Port e tc , SCANDINAVIË zeer uitgebreid, DUITSLAND (REICH) GE
BIEDEN en KOLONIËN zeer uitgebreid, w.o. gespecialiseerde zichtzendingen. 

OUDDUITSESTATEN, vri jwel compleet, zeer uitgebreid, kleur, stempels, paren, 
strippen, blokken, w.o. zeer zeldzame expl. 

ENGELAND uitgebreid met alle pondwaarden; Griekenland en Gebieden, zeer uit
gebreid; RUSLAND tot 1955 w.o. veel ongebr. uit de moeilijke periode; SPANJE 
gebr. en ongebr. vanaf No. 1 zeer uitgebreid met zeer vele zeldzame zegels en series 
na 1925 hoofdz. ongebr.; OOSTENRIJK hoofdz. ongebr.; VATICAAN gebr. en onge
br. in ruime mate aanwezig; PORTUGAL klassiek; LIECHTENSTEIN hoofdz. ongebr.; 
ZWITSERLAND zeer uitgebreid vanaf No. 1 gebr. en ongebr. incl. Luchtpost, Dienst 
e tc ; ITALIË vanaf No. 1 vrijwel compleet, na 1900 hoofdz. ongebr,; ALBANIË, 
POLEN, ESTLAND hoofdz. ongebruikt; ISRAËL uitgebreid zowel gebr. als ongebr: 
EGYPTE vrijwel compl. vanaf No. 1 to t 1940; ENGELSEKOL. tot 1940 uitgebreid 
opgenomen; div. ZUIDAMERIKAANSE landen zeer uitgebreid opgenomen. 

PRIJSLIJST 
U mist wat als u onze maandelijkse aanbieding niet ontvangt, steeds duizenden reëel 
uitgepnjsde aanbiedingen van de gehele wereld, w.o. altijd belangrijk WESTEURO
PA, collecties, restanten etc 

(Serieuze gegadigden kunnen deze gratis ontvangen). 

Postzegelhandel Olympiade 
Baambrugse Zuwe 1«1F  V I N K E V E E N Te lef . (02949) t377 

Wij zijn gedurende de maanden 
Juni  jul i  augustus 

's zaterdags gesloten. 
O n z e vakantie is van 22 juni to t 24 juli a.s. 

Indonesië Prijslijst nr. 60 is n& 20 juni a.s. niet meer geldig. 
In ' t augustus nr. volgt een nieuwe prijslijst. 
Stuurt u ook eens uw nianl<olijst Nederland! 

Grote voorraad ook vóór 1940! 

Postzegelhandel Hartog Okker 
Herengracht 167  Annsterdam1001. 
Tel. 02062097 (b.g.g. 020190023). 

JAC. ENGELKAMP BIEDT AAN 
BELGIË ONGEBRUIKT ZONDER PLAKKER 
YvertTellier nrs. 438445 f 12,—; nrs. 547555 f7 ,50; nrs. 55667 f 10,—; nrs. 57382 
f 4 , — ; nrs. 583592 f 4 , — ; nrs. 593601 f3 ,50 ; nrs. 603614 f7,50; nrs. 63138 f 7 , — 
nrs. 67489 A en 8 f 15,—; nrs. 690696 f3,50; nrs. 737742 f27,— ; nrs. 74347 f20,— 
nrs. 773776 f32,50; nrs. 777780 f 2 7 , — ; nrs. 82731 f 50 ,—; nrs. 842844 f 23 ,— 
nrs. 863867 f 57 ,—; nrs. 86875 f 3 2 , — ; nrs. 876878 f 30 ,—; nrs. 880891 f Ï O O , 
nrs. 892897 f 62 ,—; nrs 912917 f 30 ,—; nrs. 943945 f50 ,—; nrs. 946951 f 150,— 
nrs 952954 f 3,50; nrs. 964966 f 6 , — ; nrs. 979985 f 32 ,—; nrs. 991993 f 7,— ; nrs, 
9981004 f 22 ,—; nrs. 101315 f 10,—; nrs. 1030 f4,50; nrs. 103945 f 12,—; nrs. 1047
1052 f6,50; nrs. 105362 f 1 1 , — ; nrs. 107681 f 18,—; nrs. 108288 f 12,—; 10961101 
f12,50;nrs. 110207 f 12,—; nrs. 112224 f 4 , — ; nrs. 112527 f 4 , — ; nrs. 113338 f 12,— 
nrs. 113946 f 15,—; nrs. 114749 f7 ,50 ; nrs. 115358 f 12,—; nrs. 116368 f 12,—; 
nrs. 116971 f2 ,50; nrs. 117681 f 12,—; nrs. 118287 f 12,—; nrs. 11981203 f 8,—. 

Met pik. 20% goedkoper. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuiitraat 301  Ami te rdam  Tel . 020230998  Giro 312696. 



NIEUWE KILO'S - NIEUWE EN LAGERE PRIJZEN 
E N GRATIS bi j iedere bestel l ing boven de t w i n t i g gulden 29 

Postfrisse zegels in complete series (cat. waarde 
f8,50) ve rpak t in handig postzegel zaketu i voor het 
opbergen van enige t ienta l len zegels. 

E N O O K N O G bi j bestel l ingen boven de 50 gulden gratis 5 hoge 
Rupia waarden R I A U . 

1ste klas missie kilo's 
AUSTRALIË 1 „Elite Australia 1971" met 70% grootformaat zegels - groot 

aantal zegels van beroemde personen - motief - betere waarden - de 
mooiste kilo die wi] ooit van Australië gezien hebben 36,50 

BELGIË 2 - goede gesorteerde Missie kilo - veel grootformaat 29,50 
CANADA 1 - zeer goed - met enorm veel grootformaat zegels - hogere 

waarden - verzegeld pakket 36,50 
CUBA - 95% grootformaat zegels - zeer veel topwaarden - enorme sortering 

- met oudere zegels 45,— 
DUITSLAND 4 - „BUNDESPOST/BERLIN" - de allerbeste missie kïto - met 

hogere waarden - en met gegarandeerd minstens 1000 grootformaat 
gedenkzegels w o met toeslag - enorm gesorteerd - verzegeld pakket 54,— 

ENGELAND 1 - „FIRST CLASS CHARITY" de betere missie kilowaar - met 
ruim 1000 grootformaat gelegenheid en schilderijen zegels - hogere waar

den - verzegeld pakket 22,50 
FRANKRIJK 4-enorm gesorteerde kilo - met veel oudere zegels vanaf 1900-

hogere waarden - met gegarandeerd 800 tot 1000 grootformaat zegels w o 
schildenien - eerste klas missie kilo - verzegeld pakket 45,— 

GROOT BRITTANNIË - „FIRST CLASS CHARITY" met gegarandeerd min
stens 1000 grootformaat gelegenheid en schilderijen zegels - met hogere 
en topwaarden van veel landen - mmstens 1 x 1 pond zegel ' fosfor - water
merken - regionals - en met veel mooie zegels van minstens 20 Engelse 
Kolomen en Dominions - 1ste klas Missie kilo - zeer interessant - verzegeld 36,50 

GEMENEBEST - „FIRST CLASS CHARITY" uitsluitend zegels van de Eng 
Kolomen en Dominions - met meer dan 50% Grootformaat zegels - zeer 
veel landen - hogere en topwaarden - zeer mooi - verzegeld 79,— 

IERLAND 4 - „Super" Top kwaliteit met een enorm groot aantal grootfor
maat gelegenheid en gedenk zegels - goed gesorteerd - hogere waarden -
zeer goed pakket 55,— 

ISRAËL 1 - zeer veel zegels per kilo - met circa 700 i 800 grootformaat zegels 
ook met tab - m deze kilo's zijn veel zegels gevonden zonder watermerk 115,— 

JAPAN 1 - mooie Missie kilo - goed gesorteerd • met veel motief - bloemen -
vissen e d 34,50 

KENYA 1 - met veel grootformaat zegels - motief - hogere en topwaarden 79,50 
KODAK KILO - geen missie kilo- afkomstig van een zeer groot Engels bedrijf 

die zeer veel luchtpost pakjes ontvangt - meer dan 50% hogere waarden 
uit de landen Tanzania - Nigeria - Kenya - Cyprus - Zambia - Malta - en een 
weinig uit Israel en andere landen 85,— 

NEDERLAND 2 - zeer ri jk aan grootformaat gelegenheid zegels met hogere 
en topwaarden tot 5 gulden - veel 2 50 zegels, oud en nieuw - mooie sor-
tenng - verzegeld 19,50 

NOORWEGEN 4 - „Tub Roodzegel" met zeer veel grootformaat gelegen-
heidszegels - veel betere waarden - verzegeld 29,50 

SCANDINAVIË - een zeer mooie sortering uit de vier Scandinavische landen 
- zeer veel grootformaat gelegenheid en gedenk zegels - veel hogere 
waarden - topwaarden tot 20 Kronen - staande luchtpost zegels enz enz 
verzegeld pakket 46,50 

SPANJE 1 - met gegarandeerd minstens 1000 mooie grootformaat zegels -
fantastisch gesorteerd - telegraaf zegels - hogere en topwaarden tot 50 
pesetas - ook 25 en 50 pesetas luchtpost - zeldzaam mooie Missie kilo -
verzegeld 37,50 

TANZANIA - enorme catalog us waard e - zeer veel „official" 79,— 
WERELD 1 - „Speciaal Extra" een zeer grote sortering van meer dan 30 

landen- met gegarandeerd minstens 1000 groot formaat gelegenheid en 
gedenkzegels - hogere en topwaarden van veel landen - met blokjes - com
plete series e d - verzegeld pakket 34,50 

WEST-EUROPA - een mooie sortering uit circa 15 landen - met hogere en 
topwaarden van bijna ieder voorkomend land - met 800 tot 1000 groot
formaat zegels - zeer goed - verzegeld pakket 36,50 

ZUID-AFRIKA 1 - goede sortering - circa 40 tot 50% grootformaat gelegen
heid en gedenk zegels - veel betere zegels 41 50 

ZWEDEN 1 - „Super Luxe" - klein uitgesneden (voor Zweden veel zegels 
per kilo) - een enorm groot aantal grootformaat zegels met veel nieuwere 
uitgaven van 1971-72 veel hogere en topwaarden tot 10 Kronen en 20 
Kronen Luchtpost - driezijdige en motief zegels - verzegeld pakket 57,50 

WIE VEEL ZEGT, HEEFT VEEL TE V E R A N T W O O R D E N - dat w i l ook zeg
gen : door de u i tgebre ide omschr i jv ing van de k i lo 's weet u wa t u koop t . 
Wi j garanderen u ook voor de vo l le 100% dat de omschr i jv ing ju is t is en dat 
de pakketten werden beoordeeld na meerdere malen te testen. 

post kilo's 
BULGARIJE 1 - postverzegeld 1971 - met veel grootformaat en hogere 

waarden 
D D R 3 - verzegeld 1971 - „Elite Extra" met waardevolle bijlagen - com

plete sperwaarden series - eerste dag en eerste vlucht brieven e d 
FINLAND - postverzegeld 1966 - 1967 - 1968 - met veel grootformaat en 

hogere waarden - nu voor 
FINLAND 5 - postverzegeld 1969 - ée nieuwste postkilo van Finland - een 

nog hogere catalogus waarde dan voorgaande jaren -veel luchtpostzegels 
e d 

HONGARIJE postverzegeld 1971 - postpakket stroken met bijna allemaal 
zgn grootformaat zegels - veel hogere yvaarden 

HONGARIJE BUITENLAND - met uitsluikend zegels van postpakketstroken 
e d die door div tanden naar Hongarije gestuurd werden - veel hoge en 
top frankeringen - nu voor 

INDONESIA - zeer veel zegels per kilo - met een weinig Ned -Indie en 
Japanse bezetting - veel betere zegels 

JAPAN - 1967 - 1968 - 1969 - verzegeld doosje van 350 gram - met groot
formaat en topwaarden 

NOORWEGEN -1967 -1968 - 1969 - nu goedkoper dan de Noorse Posterijen 
in die jaren 

NOORWEGEN - 1971 zeer goede kwaliteit - beter dan voorgaande jaren -
let op - in deze jaargang komen de nieuwe uitgave van koning Olav en de 
zwarte 3,50 yvert no 542 voor 

49,50 

47,50 

35,— 

46,50 

17.50 

115,— 

42,50 

17,50 

37 50 

57,50 

POLEN 1 - zeer veel grootformaat zegels • uitzonderlijk mooi - veel hogere 
waarden - compl series e d 21,50 

POLEN 2 - „Super Luxes" 1972 - met circa 65% zegels gesneden van F D C 
daardoor veel compl series - 35% briefpost (niet hetzelfde als Super) 37,50 

POLEN 3 - „Super postkilo 1971" met circa 25% zegels gesneden van F D C 
- 50% POSTSTROKEN Daardoor veel hoge en topwaarden - 25% brief
post - een zeldzaam moot pakket met veel motief zegels - enorme catalogus 
waarde 54,— 

ROEMENIË 1 - postkilo 1970/71 -met veel zgn grootformaat zegels en enige 
gigant zegels 26,50 

TSJECHO-SLOWAKIJE 1 - „Speciaal" postverzegeld 1971 met enkele bijlagen 
van uitgeknipte F D C 19,50 

TSjECHO-SLOWAKIJE 2 - „Superieur" - postverzegeld 1971 -zeer mooi met 
veel afsnijsel van F D C dus veel compl series - hogere en topwaarden -
goed gesorteerd - de beste kilo van Tsjecho-Slowakije 29,50 

TSJECHO-SLOWAKIJE 3 - „Tr iumph" - postverzegelde kilo - welke in 
waarde ligt tussen de no's 1 en 2 - voor de beschrijving geldt dit ook 24,50 

ZWEDEN - Postkilo 1971 - bevat zeer veel de Yvert no's 475 - 521 - 545 - 583 -
585 - 598 en veel andere betere zegels - is per vergissing onverzegeld afgele
verd maar is menigmaal beter dan voorgaande jaren - nog nooit onder de 
honderd gulden te koop geweest - nu voor 89,— 

uitsluitend grootformaat zegels 
AUSTRALIË 3 - mooie sortering - veel nieuwere uitgaven - met 

betere zegels 
BELGIË 1 - luxe kwal i tei t - met topwaarden van 100-200-300 frank 

- spoorwegzegels - ook met opdruk - verzegeld 
BELGIË 3 - zeer mooie sortering gelegenheid zegels 
CANADA 3 - grote sortering - ook betere zegels 
COLUMBIA - veel betere zegels - veel luchtpost - zeer mooie zegels 
DENEMARKEN 3 - goede sortering met veel nieuwere uitgaven 
DUITSLAND 3 - uitsluitend gelegenheids zegels - ook met toeslag 

- mooie sortering 
ENGELAND 3 - uitsluitend gelegenheid zegels - goed gesorteerd -

met enige betere zegels 
ENGELAND 4 - uitsluitend schilderijen zegels 
FINLAND 1 - enorme hoge eatalogus waarde 
GHANA - zeer mooie zegels - veel motief 
IERLAND - heeft minder uitgaven dan andere landen en toch een 

mooie sortering 
ITALIË 3 - groot uitgesneden - circa 1500 per kilo 
NIGERIA 3 - veel motief zegels - ook betere waarden 
MALAYSIA - SINGAPORE - enorm gesorteerd - zeer veel staten -

met hogere waarden 
SPANJE 3 - grote sortering - ook betere zegels 
U S A 3 - fantastische sortering gelegenheid zegels - zeer weinig 

kerstzegels 
U S A 4 - bijna uitsluitend kerst zegels - goede sortering 
WEST-EUROPA 3 - grote sortering uit circa 15 landen 
ZWEDEN 2 - goed gesorteerd - veel moderne zegels - ook hogere 

waarden 
ZWITSERLAND 3 - uitsluitend gelegenheids zegels - met enig 

juventute en Patria - goede sortering 

' / . kilo 

24,— 

22,75 
26,50 
22,50 
2 1 , — 

35,50 

18,50 
14,— 
15,— 
34,— 

21 ,— 
15,— 
34,50 

2 1 , — 
3 1 , — 

17,50 

26,50 

16,50 

4 1 , — 

kilo 

87,50 

36,— 
85,— 
99,50 
82,50 
79,50 

135,— 

69,— 
49,— 
55.— 

129,50 

7 9 , -
52,50 

129,— 

79,— 
117,50 

65,— 
24,50 
97,50 

59,— 

155,— 

Al onze kilo's z i jn ne t to k i lo 's 
c i rca 250 g r a m ) . 

dus zonder de ve rpakk ing (verpakking 

MISSIE KILO'S DIE U OVERAL K U N T KOPEN -
MAAR LET OP DE LAGE PRIJZENl 
Wij hebben r u i m t e nodig in onze pakhuizen - daa rom nu voo r e x t r a lage 
pr i jzen. 
BELGIË 5 - met circa 350 grootformaat gelegenheids zegels 14,50 
CANADA 5 - met enig grootformaat zegels 16,50 
DUITSLAND 5 - West - met circa 4 a 500 grootformaat zegels - en hogere 

waarden - goed gesorteerd 22,50 
ENGELAND 5 - „Children fund" met veel grootformaat gelegenheids en 

schilderijen zegels - regionals - vosffor e d 14,50 
FRANKRIJK 5 - de normale Missie kilo - overwegend modern - met groot

formaat zegels en wapentjes - nu voor de weggeef pnjs van 17,50 
GROOT-BRITTANNIË - „Luxes - children fund" - met veel grootformaat 

gelegenheid en schilderijen zegels van diverse jaren - regionals -fosfor 
e d met koloniën en dominions 16,50 

NIEUW ZEELAND 5 - veel bloemen - vlinders en derg motief- enig groot
formaat 27,50 

NOORWEGEN 5 - „Roodzegel" niet te verwarren met „ tub roodzegel" met 
grootformaat en betere zegels - nu voor 17,50 

SPANJE 5 - een goed gesorteerde Missie kilo - met veel grootformaat gele
genheid zegels - een enkele hogere waarde 21,50 

ZWEDEN 5 - met circa 20% grootformaat zegels 22,50 
ZUID-AFRIKA 5 - met circa 30% grootformaat maar met weinig gelegen

heid en gedenk zegels • goede sortering 21,50 

Door onze scherpe pr i jzen en de tegenwoord ige hoge arbeidskosten ver
zoeken WIJ u v r iende l i j k geen bestel l ingen te doen onder de 15 gulden. 

Bestellingen per giro f2,75 per kilo - 2 kilo r3,25 (die verdient U terug door de 
Philatehstische frankering) 3 kilo f 3,75 - 4 kilo f 4.75 - 5 en 6 kilo f 5,75 - 7 en 6 
kilo f 7,25 (bestellingen per rembours bovenste porto met f 1,50 extra 

E. BREDENHOF 
C. D. Tuincnburg.traat 210, Rotterdam-26. Tel . 010-196650. Giro S339M. 



W-

Een unieke kans om uw motief 
tegen lage pr i js aan te vuiler 

Alle aangeboden series postfris zonder plakker 
en in onberispelijke staat! Levering zolang de voorraad 
strekt (s.v.p. reserve-orders bijvoegen). Thans geldt : 
w ie het eerst komt die het eerst maalt. Bestell. 

A R G E N T I N I Ë 
502 U.P.U. 
510 + Lp. 34/38 + 
B.F. 9 P.O.P. 
529/32 B.M. 
54« L.B. 
545 B.M. 
554 L.V. 
561/563 + 
B.F. 10 P.O.P. 
564/66 BL. 
577 + L p . 47 TR 
585/86 TR + L.V. 
587/89 VL. 
591 LG.V. 
595 V N. 
596 BL. + W . B . 
598/600 B.M. 
602A D. 
604A BL. 
613/15 + 
Lp. 65/66 VO 
628 R.M. 
633 P. 
638 B.M. 
649/51 P.O.P. 
649/51 + 
B.F. 14 P.O.P. 
653/54 R.M. 
658 A.M. 
668 A .H . 
682/83 + 
Lp. 97 L.K. 
685 B.M. 
688 B.M. 
689/90 + 
Lp. 99 O.S. 
700 D. + S. 
702 R. 
725/28 Sch. 
735 D. 
786 Sch. 

0,25 

3«,— 
1.50 
0,60 
1 , — 
0,40 

5,— 
1 , — 
0,40 
0,30 
0,60 
0,35 
0,25 
0,30 
0,45 
0,15 
0,15 

2 . -
0,18 
0,20 
0,20 
3,— 

6 , -
1,30 
0.20 
0,20 

1,60 
0,22 
0,28 

2,— 
0,20 
0,20 
1,20 
4,25 
0,25 

806/08 L.K. + L.V. + L.S. 

816 Sch. 

LuchtpoM 
41 K. + R.M. 
57 L.V. 
70/73 G. 
74/75 BL. 
83 P.O.P. 
103 H.V. + L.S. 
105 U.LT. 
106/07 R. 
112 R. 
Dienst 
370/76 B.M. 
421 D. 

0,95 
0,60 

2 4 , -
0,30 
«.— 2,40 
1,20 
0,45 
0,90 
2,— 
0,70 

19,— 
8,50 

^ 

B O L I V I A 
240 V.L. 
298/99 + 
Lp. 102/04 
W.B. + U.P.U. + B.M 
309,18 + 
Lp. 117/26G. + D .+ 

319/25 + 
Lp. 127/34 S.P. 
338 + Lp. 230 A.H. 
340/42 + 
Lp. 142/45 G. 
370/74 + 
Lp. 176/80 G.+W.B. 
396/99 + 
Lp. 204/07 RO. 
421/25 + 
Lp. 213/17 V.J. 
426/29 + 
Lp. 218/21 BL. 
434 + Lp. 226 A.M. 

BRAZILIË 
484 + Lp. 64/65 SP. 
596 SP. 
600 RO. 
634 SP. 
645 G. 
668 V.N. 
670 SP. 
693 G. 
696 SP. 
712I.G.J. 
714 SP. 
736 A.H. 
738 T. 
763 B.M. 
777 B.M. 
786 B.M. 
787 
797 H. 
808/09 R.M. 
813 H. + R.M. 
814 R. 
822 + B.F. 20 H. 
837 
839 S. 
840S. + L.V. 
Luchtpost 
17/24 L.V. + B.M. 
17/21 wmk. H. L.V. 
25» L.V. 
26 L.V. 
76 V.N. 
81 B.M. 
82 V.J. 
90 P. 

2,90 

1.25 

H. 
7,— 

9,— 
0,80 

3,25 

11,— 

6,50 

9,— 

10,— 
1,30 

4,— 
0,35 
0,25 
0,60 
0,20 
0,12 
0,22 
1,10 
0,15 
0,50 
0,25 
0,18 
0,15 
1 , — 
1,10 
0,50 
0,55 
0,15 
0,35 
0,20 
0,20 
0,70 
0,20 
0,20 
0,15 

17,— 
5,— 
4,— 
7,— 
0,60 
0,20 
0,25 
0,25 

Verklaring der telcens: 

Lp. — luchtpost 
g [ | = Gedenkblol. 
H = ongetand 
X = Blok van vier 
Mi. — Michel cata 

94 A.M. 
100 Sch. 
Mi. BL. 19 

C H I L I 
227/28 + 
Lp. 126/27 U.P.U. 
229 + Lp. 138 H. 
275 + Lp. 184 I.G.J. 
275 I.G.I. 
277 + Lp. 185 H. 
299 + Lp. 214 A.H. 
300 R.K. 
Luchtpost 
180 V.N. 
217 W.B. 
222 U.I.T. 
229 SP. 
232/33 SP. 

C O L U M B I A 
352 B.M. 
443,49 + BF. 4/5 
U.P.U.+ BL.+W.B. 
443/49 U.P.U.+ BL. 
488/89 + 
Lp. 256/57 SP. 
504 + Lp. 274 
RO. + L.S. 
531 + Lp. 285 G. 
533 + Lp. 287 R.M. 
547 + Lp. 308/09 
I.G.J. 
572/75 + 
Lp. 341/44 P.O.P. 
576/78 + 
Lp. 348/50 D. 
579/80 + 
Lp. 351/61A BL. 
Lp. 361A BL. 
585/86 + 
Lp. 378 + BF. 20 
Sch. 
587 + BF. 21 V.N. 
597/600 + 
Lp. 403/07 + B.F. 5 
SP. 
597/600 + 
Lp. 403/07 SP. 
601/02 + 
Lp. 408/10 A.M. 
605 + Lp. 416/19 P. 
610 + Lp. 429 R.M. 
642 + Lp. 488/90 
B.M. + G. 
Lp. 296/97 SP. 
Lp. 447 U.I.T. 
Lp. 449 R. 

0,30 
0,45 
0,40 

1,95 
0,70 
1,40 
0,70 
0,80 
0,60 
0,14 

0,90 
0,15 
0,70 
4,— 
5,25 

1,30 

20,— 
10,— 

2,75 

0,70 
0,50 
0,50 

4,— 

3,— 

9,— 

13,— 
2,25 

4,50 
1.30 

8,— 

3,60 

2.50 
2,50 
1 , — 

0,80 
0,40 
0,30 
0,25 

Lp. 461 A. 

C O S T A RICA 
Luchtpost 
244/49 RO. 
272 
283/88 + B.F. 2 SP. 
289/90 V.J. 
327/30 B.M. 
342/46 A.M. 
B.F. 1 F. 

C U B A 
332/34 U.P.U. 
416 P. 
443 L.S. 
444 B.M. 
445/46 R.M. 
4 5 4 + Lp. 156 B.M. 
455 + Lp. 157 
F. + G. 
456 B.M, 
468/69 R.M. 
480/91 B.M. + M. 
495 + Lp. 192 
B.M. + H. 
498VL. + H. 
501 + 501a R.K. 
535/49 in cpl. velletj 
(frs. 295,—) BL. 
550/52 + 

0,15 

4,50 
0,30 

12,— 
1 , — 
0,70 
1,70 
1,40 

1.30 
1.10 
0,50 
0,50 
7,— 
1.50 

1,40 
0,60 
4 , -
8,— 

1,30 
0,18 
1,20 

es 
120,— 

Lp. 217/20 L.K.+T. + H. 
6,— 

554/55 + Lp. 230/31 + 
B.F. 19;20 V.N. 
657/59 R. 
669/70 v.h. Kind 
686/93 Archit. 
694/96 B.M. 
708/09 B.M. 
767R. + B.M. 
925/31 SP. 
964/70 K. 
989/92 BL. 
1075/77 + B.F. 28 
T. + R. 
1091/93 H. 
1094/1100 Voorhist. 
1101/03 F. 
1104/08 Expo '67 
1109/15 BL. 
1116/21 M. 
1158/64 V. 
1165/72 + 
B.F. 30 R. 
1165/72 R. 
1217/19 H. 
1220 H. 

1,90 
1.50 
1.30 
3,— 
1,20 
0,70 
0,80 
2,20 
2,— 
1,50 

3,50 
1,90 
5,— 
2,20 
3,— 
4,— 
8 , -
4 , -

6,50 
4,— 
1,80 
0,20 

Afkortingen voor 
motief-zegels 
A = Auto's 
A.H. sK Anti Honger 
A.M. = Anti-Malaria 
B.M. = Ber. Mensen 
B.L. = Bloemen en 

Planten 

1221/25 B.M. 1,50 
1233/34 Sch. 2,20 
Luchtpost 
159/62 SP. 6,— 
196/97 F. «,— 
B.F. 1 B.M. + H. 4,— 
B.F. 17 O.S. 4,— 
B.F. 29 Sch. 3,— 
B.F. 31 O.S. 2,— 

D O M I N I C A A N S E REP. 
406/09 U.P.U.+W.B. 1,85 
437 + Lp. 95 RO. 2,— 
444/448 + 
Lp. 101/03 SP. 4,90 
457/61 + Lp. 108/10 
O.S. 5,— 
462/66 + Lp. 111/13 
P. + SP. 7,— 
469/73 + Lp. 11 /16 
O.S. 3,70 
469/73 + Lp. 114/16 + 
B.F. 9/10 get. + H 
O.S. 75,— 
474/83 + Lp. 117/22 
V.J. + SP. 20,— 
499/501 + B.F. 15 
B.M. 1.90 
502 S. 0,60 
503 V.N. 0,70 
504/08 + Lp. 129/31 
O.S. 4,— 
504/08 + Lp. 129/31 + 
B.F. 16/17 get. + B 
O S . 19,— 
509 + Lp. 132/33 + 
B.F. 18 G. 4,25 
510,14 + Lp. 143,36 
SP. + I.G.J. 7,— 
542/46 + Lp. 146/48 + 
B.F. 23/24 get. + H 
O.S. 22,— 
542/46 + Lp. 146/48 
O.S. 2,90 
542/46 + Lp. 146,48 B X 
O.S. 32,— 
561,65 + Lp. 151/53 
SP. + V.N. 3,75 
566/70 + Lp. 154/57 + 
B.F. 25 get. + B 
A.M. 28,— 
587/92 + B.F. 28 3,50 
600/01 + Lp. 165 
R.K. 0,90 
602/03 + Lp. 166/67 
V.N. 3,70 
617/20 + Lp. 173/74 + 
B.F. 30 R. 7,— 

D = Dieren 
F = Filatelie 
G = Gebouwen en 

St. Gez. 
H = Hist. Geb. 
I.G.J. = Int. Geoph. Jaar 
K = Kunst 
L.B. = Landbouw 

624/26 + Lp. 177 
V.N. 1,20 
631/33+ Lp. 180/81 + 
B.F. 32 P.O.P. 4,50 
634/35 V.N. 1 , — 
Lp. 176 + B.F. 31 
B.M. «,— 
B.F. 5/6 get. + B 
(Yv. frs. 270,—) O.S. 65,— 

E C U A D O R 
546/47 + Lp. 232/33 + 
B.F. 1 B.M. 13.— 
546/47 + Lp. 232/33 
B.M. 6,— 
605/11 + Lp. 299/302 
B.M. 4.— 
644/47 VO. 3,— 
648 V .N .+ G. 0,65 
650/54 1 , — 
676/79 VLI. 1,30 
722 + Lp. 433/35 + 
B.F. 11 O.S. 12,50 
722 + Lp. 433/35 O.S. 

3.25 
744/47 + B.F. 13 
P.O.P. 5,— 
744/47 P.O.P. 2,— 
752/54 + Lp. 450/52 + 
Mi. BI. 14/17 U.I.T. + R. 

75,— 
752/54 + Lp. 450/52 
U.I.T. + R. 4,50 
759 + Lp. 460/61 + 
Mi. BI. 22/23 (DM. 240,—) 
B.M.'+ R.M. 60,— 
759 + Lp. 460/61 
B.M. + R.M. 3,50 
762 + Lp. 464/65 + 
Mi. BI. 29/30 (DM. 200,—) 
B.M. + R. 42,— 
762 + Lp. 464/65 
B.M. + R. 6,— 
769/70 + Lp. 472/75 + 
Mi. BI. 28A+B 
(DM. 160,—) O.S. 36,— 
769/70 + Lp. 472/75 
O.S. 6,50 
Luchtpost 
277/78 R.O. + G. 1,40 
316 V.N. 1,70 
341 V.N. 1 , — 
377 F. 1 , — 
399/401 A.H. 1,50 
402/04 A.M. 0.60 
427 V.N. 0,50 
B.F. 8 BL. 2,40 
Mi. BI. 39/40 (DM. 20)6,— 

Apeldoornse 
Ie Wormenseweg 11, Apeldoorn 

2 minuten van het station. Onze winkel is dagelijks geopend van 9-6 uur. 



of Z u i d  A m e r i k a verzameling 
3f verzamel eens iets anders! 

boven f50,— franco. (Alle prijzen inclusief B.T.W.) 
Bij aankoop boven f 250,— = 5% kort ing. 
Indien niet anders vermeld nummers volgens Yvert 
en Tellier. 

L K 
LS 
L V 
M 
O S 
P 
P O P 

= Landkaart 
= Landschap 
= Luchtvaart 
= Muztek en dans 
= Ol Spelen 
= Padvinderij 
= Postz op Postz 

R M 
R K 
Ro 
R 
S 
Sch 
SP 

= Relig mot 
= Rode Kruis 
= Rotary 
= Ruimtevaart 
= Schepen 
= Schilderijen 
= Sport 

T = Techneik 
Tr , = Treinen 
Li I T = Telecommuni 

catie 
V E = Ver Europa 
V N = Ver Naties 
V = Vissen 

VI = Vlaggen 
Vh = Vlinders 
V J = VI jaar 
V O = Vogels 
W B = Wereldbol 
U P U = Wereldpostunie 

G U A T E M A L A 
Luchtpost 
230/33 R K 1,30 
253/56 (Fr 20,—) V J 3,50 
262/65 V N 4,— 
269/72 R K 1,20 
276 A M 3,— 
288/89 A H 0,90 
312/15 R K 3,— 
322/25 SP 5,— 
BF 7 U P U + V O 1 , — 

HAITI 
333/36 + Lp 55/57 
U P U + B M 5,50 
374/77 + Lp 121/22 + 
B F 7 (Expo Br ) G 22,— 
384/87 + Lp 129/31 + 
B F 8 I G J + R 36,— 
384/87 + Lp 129/31 
I G J + R 14,— 
400/01 + Lp 143/45 
V N 3,— 
402/09 + Lp 146/57 
V N 50,— 
419 + Lp 170/72 
V J + V N 16,— 
429 + Lp 182/83 
V N + B M 12,— 
431/32 + Lp 187/88 
V I 2,60 
437/40 + Lp 197/98 
B H + L S 4,20 
443/46 + Lp 119/202 

12>— 
447/50 + Lp 203/205 + 
B F 14 (Frs 70,—) O S 

16,— 
447/50 + Lp 203/05 
O S 7,— 
451/52 + Lp 206/07 
O S 4,50 
453/55 + Lp 208/09 
M 8,— 
4 5 7 + Lp 218/19 V N 4,20 
458/60 + Lp 220/22 
B M 4,50 
470 + Lp 229/30 
A M 7,— 
476/77 + Lp 239/40 

483/87 + Lp 246/48 + ' 
BF 19 P 8,25 
483/87 + Lp 246/48 
P 4,60 
488/89 + Lp 253/54 
VJ 3 , 
490/92 + Lp 255/57 
A M 4,25 

493/96 + Lp 258/60 
BF 20G 
493/96 + Lp 258/60 
G 
503;04 + Lp 272/73 
A H 
515/17 + Lp 288/91 
B F 22/23 O S 
515/17 + Lp 288/91 
B F 22 O S 
534/36 + Lp 311/14 
Ml BI 31 
552/55 + Lp 332/34 
R 
556/63 + Lp 335/38 
SP 
567/69 + Lp 342/45 
BM 
591/92 + Lp 361/62 
O S 
593/96 + Lp 363/69 
H 
Luchtpost 
212/17 + B F 16 
P O P + L V 
234/36 P 
268/71 + B F 21 
E M + V N 
268/71 B M + V N 
B F 7 (Frs 45,—) G 
BF 1 8 A M 

M E X I C O 
540/42 + Lp 93/95 
L B + G + L V 
602/07 + Lp 150/54 
V N + W B + V L 
643 + Lp 180/81 
U P U 
666 V N 
680 D + A M + W B 
693 A H + V N 
717 V N 
721/22 + Lp 261/63 
BF 3/4 O S 
725 T 
Luchtpost 
207 V N 
255/56 U I T 
257 P 
298/99 SP 

1.20 
+ 
17,— 
+ 

6,80 
+ 
60,— 

2.70 

3,20 

3,70 

5,— 

7,50 

10,— 
6,— 

12,— 
4,— 

5,— 
40,— 

1 , — 
0,18 
0,25 
0,40 
0,20 

+ 
4,— 
0.25 

0,30 
0,90 
0,60 
1.20 

N I C A R A G U A 
769/73 + Lp 310/16 
V N 24,— 
781/85 + Lp 324/33 + 
B F 83A+B RO 3 5 , 
781/85 + Lp 324/33 
RO 5,25 

797/801 + Lp 348/57 + 
B F 84/85 P 18,— 
797/801 + Lp 348/57 
P 6,90 
832/37 + Lp 395/400 
V N 13,— 
846/50 + Lp 408/13 + 
B F 93/94 B M 24,— 
846/50 + Lp 408/13 
B M 11 ,— 
859/68 BL 1,50 
Luchtpost 
425/36 + B F 96/97 
B M + V L 17,— 
425/36 B M + V L 12,— 
375/80 G 9,— 
471/72 + BF 98 V N 8,— 
475/97 A M 9,— 
489/90 (Frs 1,50) 
A H 0,30 
493/505 (Frs 27,—) 
O S 8,50 
506/13 B M + L B + R K 

2,— 
522/27 O S 20,— 
543/46 B M 7,— 
575/86 VLI 4,50 
B F 36 get + S 
U P U + B M 16,— 
B F 83A RO 10,— 
B F 95 (Frs 50,—) 
VJ 13,— 
Dienst Lp. 
45/53 8,50 

P A N A M A 
318/21 + Lp 193/95 + 
B F 5»» G 32,— 
318/21 + Lp 193/95 
G 18,— 
322 + Lp 196/98 + 
B F 6 B M 12,— 
326/27 + Lp 199/203 
V N 15,— 
379/88 P 1 ,— 
401 + Lp 312 + BF 14 
B M 2,50 
409/12 + Lp 355/58 
R 7,— 
417/20 + Lp 368/69 
VO 2,50 
421/22 + Lp 270/73 
V 5 , 
423/24 + Lp 380/83 
B M 7,— 
Luchtpost 
136/38 RO 13,— 
138a RO 10,— 
143/66 B M 32,— 

143/63 B M 20,— 
210/12 SP 3,— 
239/41 A M 8,— 
245/46 A M 7,50 
277/78 A H 1,10 
351/54 R 7,— 
B F 9 (Frs 25.—) V N 6,— 
B F 10 VJ 16,— 

PanamaCanal 
122 P 0,80 
124 P 0,40 
Lp 32 A M 0,60 

P A R A G U A Y 
398/401 P O P 15,— 
486/92 + Lp 181/88 
G 3,70 
511/17 + Lp 217/24 
G + H 16,— 
576/80 + Lp 257/60 
V J 42,— 
581/84 + Lp 261/63 
V N 12,— 
581/84 + Lp 261/63 + 
B F 3 U N O (Frs 63,—) 

1»,— 
585 87 + Lp 264/65 
V N + V L 0,40 
610/13 + Lp 289/91 
H + D 12,— 
643/47 V E 0,60 
670/73 + Lp 321/24 
V N 6,50 
679/83 + Lp 330/32 
SP 8,50 
693/97 + Lp 342/44 
R 12,— 
699/703 + Lp 346/48 
R 14,— 
714/18 + Lp 355/57 
R 20,— 
737/41 + Lp 370/72 
O S 9,— 
759/63 + Lp 385/87 
R 7,— 
764 V N + B M 0,25 
785/89 + Lp 402/04 + 
Ml BI 65 P 29,— 
Idem, (si (DM 140,—) 
P 36,— 
790/94 + Lp 405/07 
BL 4,— 
858/62 + Lp 444/46 + 
Ml BI 87 R 22,— 
Idem. S R 55,— 
858/62 + Lp 444/46 H 
R 1 7 , 
878,82 Sch 0,80 

906/11 + Lp 473/75 + 
Ml BI 103/04 Sch 50,— 
906/11 + Lp 473/75 
Sch ♦,— 
Luchtpost 
171/75 U P U 5,— 
176/80 B M + V L ï .— 
189/92 B M + H 3.50 
252 V N 1,40 
261/63(5] + B F 3 
V N 60,— 
311/13 B M 2,20 
4 1 5 U I T + R 2,— 
B F 3(S] V N 50,— 
B F 6 S P 30,— 
B F 13 B M 1,70 
Ml BI 93/94 B M + R 

50,— 

PERU 
451 0,40 
464 + Lp 189 A H 2,— 
Luchtpost 
87/95 U P U 16,— 
98/103 H 6,— 
112/15 S + H + B M 3,— 
121/24 B M + G 1,30 
125/34 P O P 10,— 
146/47 B M 0,80 
148/51 H 1,50 
163/65 S 1 , — 
166/67 + B F 4 O S 13,— 
166/67 O S 5,— 
168 0,50 
190/91 R K 2,40 
227/32 O S 3,60 

S A L V A D O R 

664/67 + Lp 170/73 + 
B F 6/7 BL 12,— 
664/67 + Lp 170/73 
BL 8,— 
685 A H 1 , — 
714 + Lp 210 V N 1 , — 
Lp 66/67 H + W B + L V 

4,90 
B F 20/21 B M 4,— 

U R U G U A Y 
616/18 U P U + L V 0,60 
620/22 B M 0,90 
700/01 + Lp 232/33 
H + L B 1 , — 
700/01 H 0,25 
706/09 VO 3,— 
713/14 + Lp 248/49 
A H 1,20 
717/18 R K 0,30 

719/23 B M 1,30 
724 + Lp 252/53 
V N 3,— 
725/26 + Lp 255/56 
B M 1,10 
733/36 + Lp 271/76 + 
BF 12 O S t ,— 
729 + Lp 257/66 in 2 
cpl velletjes P O P 50,— 
739 + Lp 278 B M 0,25 
740 + Lp 279 H 0,25 
747 + Lp 295/304 
P O P + F 1,30 
7 5 9 T R + B M 0,15 
Luchtpost 
147/49 L V 2,75 
150/52 P O P 4,— 
165/67 V N 1,90 
174/76 + 177 20,— 
178/79 L V 0,60 
190/92 B M 1,50 
250/51 B M + V L 2,50 
277 U I T 0,15 
280 0,15 
282 B M 0,20 
286/88 D 4,— 
293 B M 0,15 
308/11 D 1,30 
312/13 + BF 13/14 
P O P 3,70 
318/22 + B F 16 S P 1,70 
323 Sch 0,30 
333 P 0,25 

V E N E Z U E L A 
589/93 + Lp 675/79 
S P »,— 
615/18 + Lp 702/12 
B M + H «,— 
649/56 + Lp 755/64 
BL 27,— 
660/66 + Lp 769/76 
VO 22,— 
667 + Lp 777 + 
B F 10 A M 3,25 
674 + Lp 784/85 
A H 1,50 
678/88 + Lp 798/99 
R K 2,40 
731/33 + Lp 873/75 
VLI S.— 
750/52 + Lp 891/93 
V S,— 
Luchtpost 
137 H 1 , — 
186/94 SP 50,— 
278/86 U P U 9,— 
813 B M 0,80 
868 B M 1,40 

Postzegelhandel 
Tel. 0576035153  Giro 1945222. 
zaterdags tot 4 uur, vrijdags koopavond, donderdags gesloten. 



Prijslijst 
(briefkaartje of tele
foontje verzekert u 
van regelmatige toe
zending) 

Onze lijst juli. bevat een groot aantal aanbiedingen Nederland-Frankrijk, 
en enige honderden kollekties tegen absoluut scherpe prijzen. 
Mankodienst, van de door 
Frankrijk-Ierland en , 
delen 
Onze 
giro. 1 

ons speciaal gevoerde landen, Nederland-
Skandinavië, hiervan grote voorraad, gaarne behan-

wil uw wensen voor deze landen 
leveringen zijn franko h 

, gebruikt-ongebruikt-postfris 
luis, betalingen binnen 

^eklames-retourzendingen binnen 5 dagen. 
KORTINGEN, bij aankoop van 

Deze maand speciale aanbieding Noorwegen 

; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

125,— 
130,— 

55,— 
9,— 

40,— 
170,— 
275,— 

9,— 
47,— 
52,— 
38,— 
14,— 
60,— 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
32-34 
337-39 
345-47 
358-60 
369-70 

komplete kollektie 1945-71. 

Postzegelhandel ,,Viking 
Boddenstraat 55 - Postbus 177 - tel. 05490-16417 - Almel 

5,— 
43,— 

8,50 
12,— 

2,75 
12,— 
72,50 
38,— 
50,— 
7,50 

10,— 
13,— 

3,50 

postfris in 

(eig. H. 

O 

396-97 
400-01 
409-12 
491-94 

183-86 
195-98 
199-02 
203-06 
208-11 
213-18 

3,— 
10,— 

1 , — 
1 , — 

11,50 
1,50 
5,25 
9,— 
4,75 
2,50 

stockboek ^255,— 

Kuipers) , , 

14 dagen via bank of 

ƒ100,-
/ 250,-
/ 500,-

235-235V 38,50 
236 
236A 
246-48 
293-303 
320-21 
322-31 
337-39 
345-47 

358-60 
369-70 

3,50 
3,50 
3,— 
8,— 
2,50 

14,50 
7,50 

10,— 

14,— 
4,— 

irs. 273-582, 

< 

- 5% korting 
- 7% 
- 1 0 % 

371-72 
373-75 
381-90 
396-97 
400-01 
402-06 
409-12 
435-49 
545-50 
551-53 
dienst 
60-66 
67-89 

^ 1 

1 

4,50 
2,75 

19,— 
3,— 

12,25 
2,50 
2,50 
6,25 

29,— 
3,40 

1,50 
12,75 

s 
9 ^ 

AANBIEDING NEDERLANDGESTEMPELD, 
NUMMERING VOLGENS NVPH 1972 

1/3 
</6 
7/12 
13/18 
19/28 
29 
30/33 
30a 
30b/33a 
33b 
34/44 
45 
46/47 
48 
49 
50/55 
56/76 
77/79 
80 
81 
82/83 
84,86a 
87/89 
90/100 
101 
102/3 
104/5 
106 
107/9 

Betaling 

175,— 
97.50 

215,— 
110,— 
90,— 

82,50, 
2,— 
3 . -
2,15 
0,30 

8 1 . — 
107,50 

35.— 
260.— 
72,50 

0,40 
16,— 
8,25 

490,— 
0,10 
6,90 
2,— 
4,40 

112,50 
490,— 

6,75 
167.50 

0,70 
2.25 

gaarne op 
bank 1091055 Heuve 

110/3 
114/0 
121/9 
130/1 
132/3 
134/5 
139/0 
141/3 
144/65 
144/8 
149/62 
163/5 
166/8 
169/98 
169/76 
199/2 
203/7 
208/1 
212/9 
220/3 
224 
225/8 
229/1 
232/5 
236/7 
238/9 
240/3 
244/7 
248/1 

1.50 
5,— 
7.75 

225,— 
17.— 
28.50 
3.20 
6.25 

18.— 
1.50 
8.25 
8.25 
4.75 

40.— 
0,75 
9,— 

17,75 
7,50 

34,— 
6,— 
1.40 
9.50 

25,— 
11.50 
5.— 

32,50 
16.— 
37.50 
18,— 

252/5 
256 
257/0 
261/4 
265/6 
267/8 
269 
270/3 
274/7 
278 
279/2 
283/6 
287/8 
289/2 
293/5 
296/9 
300/4 
305/9 
310/2 
313/7 
318/2 
323/4 
325/6 
327/1 
332/45 
332/49 
350/5 
356/68 
356a 

Orders beneden f 4 0 . — plus 

miin girorekening 1139196 of op 
Iring Tilburg . t.g.v. rel 

5.50 
0,30 

20.— 
16,50 
6,— 
6.— 
1.25 

15,50 
1 1 , — 
3,25 
7,— 
6,75 
4,25 
6,— 
1,25 
5,25 
3,50 
4,25 
1 , — 
2.80 
5,60 
2,75 
3,75 
3.60 
4 .— 

60.— 
4,40 
3,50 
0,90 

3orto. 

356b 
374/8 
379/91 
392/6 
397/1 
402/3 
404 
405/11 
422 
460/8 
474/89 
495/9 
500/3 
506/7 
508/2 
513/7 
518/33 
518/37 
551 
588/1 
617/40 
889/3 
894/8 
901/5 
912/6 
920/4 
932/6 
992/5 

de AMRO-BANK N.V. 
t .nr . 45.50.15.201 van 

4.25 
1.25 
0.80 
1,10 
1.10 
6.50 
0.10 
0.25 
0.10 
0.90 
7.— 
1.80 
1,80 
0,25 
1,60 

*.— 2.— 
I » . — 
4.10 
1,60 
3.75 
2.25 
2,10 
2.90 
2,35 
3,15 
2.30 
2,— 

giro 
J.F.H. BROUWERS. 

MANCOLIJSTEN GEVRAAGD A.U.B.; GEEN PRIJSLIJSTEN AANWEZIG. 

Postzegelhandel J . F. H 
Weiterpark 72, Tilburg-M08. T . l . 04250-70071, n> 

. Brouwers 
29/6 013-670071. 

POSTZEGEL-AUTOMAATBOEKJES 
NEDERLAND 1972-1973 
DOKUMENTATIE EN KATALOGUS 
In de katalogus staan alle door de PTT uitgegeven automaatboekjes afgebeeld en 
gewaardeerd. Bepaalde teksten zijn schaars en worden hoog genoteerd, fn de 
dokumentatie wordt een uitvoerige beschrijving gegeven over het vervaardigen van 
de automaatboekjes, de kenmerkende verschillen tussen de hand- en machinaal 
vervaardigde boekjes, kleurstrepen, het telteken, de papiersoorten en versnijdingen. 

Verkrijgbaar bij uw postzegelhandelaar óf rechtstreeks bij: 
W. de Rooy - Eikenlaan 30 - Waalwijk 
J. C. A. Hali • Ulenpaslaan 51 - Arnhem 

BESTELBAAR DOOR STORTING OF OVERSCHRIJVING OP POSTGIRO 2153000 
t.n.v. Hali - Arnhem 

PRIJS f5,75 PLUS 75 CENT VERZENDKOSTEN 

Reuzeninsteekboek 64 pag. w i t karton 23 X 31 cm zonder tussenstrook 640 stro
ken f23,50 per 2 stuks f45 ,—. 

PHILATEST-UV-Lamp voor het bij dagl icht herkennen van fluor- en fosforzegels 
(m.u.v. Eng., USA) vervalsingen, papiersoorten, reparatie's, enz. f81,50. 

Philatest voor het vaststellen van fluor- en fosforzegels (m.u.v. Eng. USA). Onbreek
baar UV-Filter, Staafhuls en batterij f8,50. 

TELE UV-C LAMP al leen met deze lamp worden alle, dus ook Engeland en USA, 
f luor- en fosforzegels zichtbaar f159,—. 
Fil-I-Safe G 16 zwart f22,60 per 2 stuks f 4 2 , — . 

Importa 555 f5,90 per 2 stuks f 1 1 , — . Hawidklemstroken groen f3,35 en geel f2,50. 
Atle filatelistische artikelen en naslagwerken leverbaar. Zichtzendingen - Nieuwtjes -
FDC's - 175 verschillende samenstellingen postzegelpakketten verschillende zegels 
b.v. 200 Bayern f35,— ; 2000 wereld f 16.80; 3000 wereld f35,— ; SOOOwereldf 84.—; 
500 West-Duitsland f49,—. Porto f 2 , — extra, bestellingen boven f75,— 5%kort ing; 
boven f 100,—10% kort ing. 

Postzegelverzendhuis „De Rijnstreek" 
Pottbu» 88, Leiderdorp. Te l . 01710-42125. Giro 1925065. 



Rectificatie 
In de advertentie van Postzegel-
handel R. F. G. Sturms geplaatst in 
het mei nr. van Philatelie stond 
abusievelijk vermeld „St. Levant" 
dit moet zijn: 

'Italiaanse Levant' 

ACHTER HET IM ET VISSEN 
Die kans loopt u, als u met vakantie gaat, zonder een abonnement af te 
sluiten, bij de wereldnieuwtjesdienst. Wij leveren alle nieuwe uit
giften, der gehele wereld, d.w.z. van meer dan 210 landen. En dat 
tegen beslist scherpe prijzen. Voor Nederland een unieke service, 
alles uit één bron. Geen onnodige correspondentie, geen dure buiten
landse betalingen. 
Uitlevering min. 1 X per maand. Ook motiefabo's worden door ons 
verzorgd. 
Nadere inlichtingen en/of aanmeldingen: 

Postzegelhandel "Schoming" 
Postbus 218, Hengelo. 

Van 29 juni tot 19 juli a.s. kan wegens de vakantie, geen correspon
dentie beantwoordt worden. 

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 

D A V O CRISTAL-ALBUMS 

ideaal voor de verzameling zonder plakkers 

Nederland I f 5 0 , ^ - ; Nederland It f 50 ,—; Ned.-Indlë/NieuwGuinea f55 ,—; Curasao, 
Antil len f55,— ; Suriname f 60 ,—; Indonesië f75 ,—; België I f 90 ,—; België II f90 ,—; 
België III f 60 ,—; Denemarken f65 ,— ; Duitsland I f 8 0 , — ; Duitsland II f 8 5 , - ; DDR 
f 120,—;Frankriik I f 80 ,—; Frankrijk II f80 ,—; Engeland f90 ,—; Italië I f70 ,—; Italië 
II f70 ,—; Luxemburg f100,—; Malta f 50,—; Noorwegen f 55,—; Oostenrijk 1 f70,—; 
Oostenrijk II f 7 5 , — ; Spanje I f 115 ,—; Spanje II f 105 ,— ; Zwitserland I f 7 5 , — ; 
Zwitserland II f65 ,—. 

Met deze P H I L A T E S T - U V - A N A L Y S E L A M P zijn alle fluor. en fosfor, zegels van 
b.v. Nederland, België, Skandinavië, Duitsland etc. (m.u.v. Engeland, USA) makkelijk 
te onderkennen — ook bi j daglichtl Bovendien is zij geschikt voor het vaststellen 
van kleurafwijkingen, vervalsingen, reparaties etc. Brandtijd meer dan 7500 uur. 
f 83,50. 

,,Telecommunicatie op postzegels" van J. J. M. Kiggen (Ned. uitgave) 74 pag. met 
afbeeldingen f 6 , — . 
,,Scout Stamps of the Wor ld" 60 pag. met afbeeldingen f7,20. 
Phi lex -DUITSLAND catalogus 1972/73 handig zakformaat 324 pag. f3 ,50 

N I E U W M I C H E L D U I T S L A N D SPE
C I A A L 1972/1973 f 29,50. 

VEHA-plakstroken - zelfklevend en glas
helder - onmisbaar voor de verzamelaar. 
Ideaal voor het opbergen van zegels, brieven, 
postzegelboekjes, blokken, foto's, etc. 
100 VEHA-plakstroken f 2,90; per 1000 
slechts f 26,50. 

Reuzeninsteekboek 23 X 31 cm wi t zonder tussenstrook mee 64 pagina's f 23,50 
per 2 f45 ,—; per 3 f64,50. 

Van 3 t /m 29 juli a.$. wegens vakantie gesloten! 

*,Dieren op postzegels" 1972 van Sikula-Winter (Duitse uitgave) 304 pag. met af
beeldingen, prijzen en handleiding f 14,—. 
,,Bloemen, vruchten etc. op postzegels*' van Sikula-Winter (Duitse uitgave) 
176 pag. met afbeeldingen, prijzen en handleiding f 12,50. 

Opdrachten beneden f 50,— 4- f 2,— verzendkosten. BIJ VOORUITBETALING 
ALTIJD 3% KORTING. Vraag gratis prijslijst! Giro 125 3414 

P.W. MEINHARDT 
van Naeltwijckstraat 10, Wassenaar. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Nederland O.G. postfris uitsluitend complete series van 50 t/m 317. 
80% catalogus van 513 t/m 711. 55% catalogus 356-73 f42,50; 346-49 
f155,— ; 474-89 f30,—; 518-33 f77.— ; 534-37 f 240(—; 631 f2,25; 
638 f 12,50; Unteaf37,—. 
Collectie - Partijen - Engros. 
C. SEVENHUYSEN, Provenierssingel 16, Rotterdam. 
Tel. 010-285518 ook na 6 uur. 

Hawid klemstroken" U weet, dat voor elke verzamelaar / / 

het ideale middel is voor het opbergen van postfnsse zegels Leverbaar 
zijn de volgende maten in zwart en wit. Pakjes ä 25 stroken, lengte'21 cm. 
Hoogte 16, 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm per pak f 2,75 
Hoogte 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm per pak f 3,75 
Pakjes a 10 stroken, twee zijden dicht: 210x66, 
210x86, 130x85, 148x105 en 160x120 mm per pak ƒ2,75 
Pakje a 7 stroken, twee zijden dicht: 210x170 mm per pak f 3,75 
Hawid klemstrokensnijder f 2,75; Hawid Simplex hefboomsnij-
apparaat ƒ 16,50; tube lijm ƒ 0,50. 
Bij bestellmg vermelden zwart of wit. Dit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijsli jst. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. 
BIJ een bestell ing boven f 10,— worden u de klemstroken portvrij toege
zonden. 5 % korting bij een aankoop boven f 10,— en 1 0 % korting bij een 
aankoop boven ƒ25, — . 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak - Rotterdam-1 - Tel.(010)143580 - Giro 661478 



DOUBLE 
SAFE 'Double safe' insteekboeken 

In moderne kleuren. Met dubbel gevouwen pergamijn insteekstroken 
cot op de bodem. (Octrooi is verleend in vele landen). Beschadiging van 
uw zegels absoluut uitgesloten. Gebonden en smaakvolle, afwasbare 
band 11 stroken , ergamijn per pagina. Houtvnj wit carton. 

Nummer: 
208 
216 m.d. 
224 m.d. 
308 s. 
404 m.d. 
408 m.d. 
. warce Insteek 
kaarten x 

afmeting: 
30 X 21 cm 
30 X 21 cm 
30 X 21 cm 
30 X 21 cm 
11 X 15 cm 
11 X 15 cm 

11 X 15 cm 

Inhoud: 
16 pag. 
32 pag 
48 pag. 
16 pag. 
8 pag. 

16 pag. 

4 pag. 

Pri|s: 
f 8,65 
f14,15 
f 23,05 
f 5,40 
f 3,25 
f 4,50 

f31,75 
per 100 ex. 

m. zonder middenstrook 
s. met plate binding 
d. met dubbel schutvel 
X. geen Double Safe 

systeem 

N.V. Boekbinderij Ter Horst 
 Neerlandia*  Utrecht. 

Ceylonlaan 11 

tel. 03088 08 34 

Giro: 352003 

^ ^ ^ M ^ n i E ^ ^ I P ^^WËU tt^ Voor verzamelingen, 
D I R E C T GELD Par t i j en , Res tan ten . 

P o s t z e g e l h a n d e l v a n d e n E y n d e B . V . 

A r u b a d r e e f 9 U t r e c h t t e l . 61 43 20 

M e e r dan 30 j,aar U w v e r t r o u w d e adres. 

ffl[^Bfflffl§Êffl MMMM 
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RAAD VAN BEHEER 
S e c r e t a r i s : 
M r . A n t . v. d. Flier, 
To r te l l aan 69, 
' s Gravenhage '2023 

Penn ingmees te r : 
H. P. van Lente, 
Curacaos t raa 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, 
Heemstede1546, 
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 over 
i nd i v i due le abonnemen ten 
naar de 

ADMINISTRATEUR 
A. van Laer, 
Da Costa laan 2 1 , 
Amste lveen1134 , 
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 iedere maand 

ABONNEMENTEN 
V o o r (eden van aanges lo ten 
ve ren ig ingen is het 
abonnemen tsge ld i n de 
v e r e n i g i n g s c o n t r i b u t i e begrepen . 
V o o r n ie t aanges lo tenen 
(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 
post per jaar f 2 0 , ~ ( b i n n e n l a n d ) , 
f 2 5 , — (bu i ten land ) 
Bij 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 evenred ighe id t o t 
het einde van het j a a r ; 
bi j i n g a n g s d a t u m per 1 o k t o b e r 
al leen in c o m b i n a t i e m e t de 
daa ropvo lgende vo l le j a a r g a n g . 
Al les bi 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 
Maandb lad v o o r Phi la te l ie te 
A m s t e r d a m . 
Losse exemp la ren , n u m m e r s 
van vo r i ge j aa rgangen v o o r 
zover v o o r r a d i g , beste l len bi j de 
a d m i n i s t r a t e u r , f 2,50 f r a n c o 
per post . 

ADVERTENTIES 
B o o m  R u y g r o k N.V., 
Ged. Oudeg rach t 138, 
Haar lem1501 , 
t e l e f o o n (023) 31 9 2 1 5 (5 l i jnen) 
Pos tg i ro 3 77 58 

49e jaargang  juni 1972 (574) 289 t /m 340 

18.
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3 . 
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PER KILO 
grootformaatzegels van Nederland op 

PER KILO 
uitgezochte ki lo 's Nederland 

■ Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd 
H leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen 
1 Tevens te koop gevraagd complete series Nederland a 
1 hoeveelheden 

1 
1 
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Nederlandsch Maandblad voor 

lOfficieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

BAIE DANKIE ! 

Onder dit opschrift kondigt het or
gaan van onze Zuidafrikaanse zus
terorganisatie in het meinummer 
van dit jaar het overnemen aan 
van de rubriek nieuwe uitgiften 
van de heer J. Th. A. Friesen. 
De Raad van Beheer heeft het ver
zoek daartoe ingewilligd omdat bij 
de gebruikelijke overwegingen er 
ook een onderscheiding uit spreekt. 
Onze rubriek nieuwe uitgiften ver
schijnt voortaan in de South Afri
can Philatelist, in het Engels ver
taald door de heer Manfred Wein
stein RDPSA. 
De Raad van Beheer vindt het een 
eer dat het Maandblad voor deze 
internationale filatelistische samen
werking Is uitgekozen en hij heet 
deze nieuwe lezers hartelijk wel
kom. 
De Raad Is zijn Zuidafrikaanse col
lega's dank verschuldigd voor het 
vertrouwen dat in zijn werk wordt 
gesteld. Hij hoopt het waar te ma
ken. 

ALLES VAN DIE BESTE 

Wellicht het beste nieuws voor de 
lezers van de SA Philatelist in de 
halve eeuw van het bestaan van 
het blad is de invoering in dit num
mer van een rubriek nieuwe uitgif
ten van de bovenste plank, aldus 
de redactie van onzeZuidafrikaanse 
tegenhanger die ons ,,alles van die 
beste" wenst voor de toekomst. 
De Zuidafrikaanse Raad van Be
heer noemt de overeenkomst een 

voorbeeld van internationale sa
menwerking in de filatelie. Hij zou 
de voorkeur gegeven hebben aan 
het overnemen van de tekst zoals 
die wordt gedrukt, maar'het ,.ver
eenvoudigde moderne Nederlands" 
Is nog steeds ver verwijderd van 
het ,.onversneden Afrikaans". Van
daar dat gekozen is voor vertaling 
in het Engels, aldus de Zuid-Afri-
kaanse Raad van Beheer. 

DE HEER H. P. VAN LENTE 
ERELID VAN DE NEDERLANDSE 

BOND 

De heer H. P. van Lente, afgetre
den penningmeester van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen is in de Algemene Ver
gadering van 2 Juni benoemd tot 
erelid van de Bond, een titel die hij 
deelt met de heren M. C. Samson. 
L. H. Tholen en mr. W. S. Wolff de 
Beer. Hij is opgevolgd door de heer 
P.W.A.M., van de Amsterdamsche 
Vereeniging De Philatelist. 
Leden van Verdienste zijn gewor
den de heren mr. A. van der Flier 
en H. L. J. Weidema. voorzitters 
van 75-Jarlge verenigingen, respec
tievelijk de Haagsche en de Gel
derse, alsook de heren J. Jaarsveld 
van de Rotterdamsche en Ph. Smul
ders van Philatelica. 
De heer D. W. de Haan uit Rijswijk 
werd voor de derde maal achter
een winnaar in het Bekertoernooi, 
dat op 3 juni op de zestigste Fila-
telistendag in Amsterdam werd ge
houden. 

Onze gelukwensen met al deze on
derscheidingen. Wij prijzen ons ge
lukkig dat de heer van Lente pen
ningmeester blijft van de Raad van 
Beheer van het Maandblad en be
heerder blijft van het Bondsinfor
matiebureau, dat bij hem in goede 
handen is. 

RAAD VAN BEHEER 

EXTRA BESTELLINGEN 
JUBILEUMNUMMER 

De Raad van Beheer verwacht dat 
voor het gecombineerde juli/augus
tusnummer, dat als jubileumuitgave 
verschijnt, grote belangstelling zal 
bestaan. Het blad krijgt de dubbele 
omvang van een gewoon nummer 
en het bevat artikelen van blijven
de waarde. De ervaring heeft ge
leerd dat er een constante vraag 
blijft naar dergelijke afleveringen. 
Om de administratie in staat te stel
len de grootte van de oplaag te 
bepalen dient u extra bestellingen 
per ommegaande op te geven bij 
de administrateur: A. van Laer, Da 
Costalaan 21. Amstelveen. 

VIERING DAG VAN DE 
POSTZEGEL 

In dit nummer vindt u al de lijst van 
adressen waar de bijzondere enve
loppen voor de Dag van de Post
zegel kunnen worden besteld. U 
dient uw bestellingen wel meteen 
op te geven want als het septem
bernummer verschijnt bent u be
slist te laat. Zie bladzijde 320/321. 
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De geboorte van onze vlag is in nevelen gehuld. Ontstaan in het 
begin van onze vrijheidsstrijd tegen Spanje vinden wij van onze vlag 
de eerste maal melding gemaakt door Walvis. Hij verhaalt hoe in 
juni 1572 de watergeus Jonkheer Adriaan van Zwieten een plan 
beraamt Gouda te verrassen. Van een bij Zwijndrecht op stroom 
liggend oorlogsschip wordt Van Zwieten bij het afzeilen toegeroepen: 
„Gij zult op Papendrecht een Prinsenvlag zien waaien". 
De naam „Prinsenvlag" had blijkbaar al een bekende klank. 
Latere bronnen vermelden, dat Zeeland Papendrecht zou zijn voor-
geweest. Bij zijn verblijf in Zeeland in 1862 herinnerde koning 
Willem III hieraan. Tijdens een diner zei de vorst: „Als Neder
lander — en vooral als Prins van Oranje — ben ik trots op Zeeland, 
op een gewest, welks roem de historiebladen vermelden, dat voor de 
opkomst van de natie dikwijls zo veel heeft gedaan, dat ook dikwijls 
voor ons een steun is geweest. IN ZEELAND WAPPERDE HET 
EERST DE NEDERLANDSE DRIEKLEUR". 
De geuzen voeren bij het innemen van Gouda vendelen van oranje, 
wit en blauw. 
Bij de verovering van de stad Cadix in 1596 op de Spaanse vloot 
vertelt een Geuzenlied: 

„Wij planten t'onser baten 
Orange, blanche, blou". 

Wanneer wij ons op deze en latere feitelijke gegevens baseren waren 
dit de oorspronkelijke kleuren van onze vlag. 
Van de symboliek van de kleuren vinden wij een aantekening in een 
in 1577 in Gent gedrukt boekje met de titel: „Beschrijvinghe van 
het ghene vertoonht wierdt ter incomste van d'Excellencie des 
Princen van Orangien binnen der stede van Gendt, den 29 December 
1577". In één van de vertoonde tafrelen wordt de Gedurigheid of 
Standvastigheid in het Oranje, het Geloof in Wit en de Waarheid 
in het Blauw voorgesteld. 

ORANJE VERDRONGEN 

Gaandeweg werd de oranjebaan door een rode verdrongen. Moge-

In Zeeland 
wapperde het eerst 
de Nederlandse 
driekleur 

„In Zeeland wapperde het eerst de Nederlandse Driekleur", 
luidt de aanhef van een artikel dat mr. J. H. de Stoppelaar 
verhaalt in „Willem UI in Zeeland. Gedenkboek van Z.M. 
verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862" van het vertrek van 
de rede van Vlissingen van Filips UI, de laatste van de graven 
van Holland en Zeeland, in 1559. 
„Twaalf jaar later", zo schrijft hij, „werd op diezelfde plek 
het eerst de banier der vrijheid geplant, die weldra het veld-
teken werd, onder hetwelk een geheel volk van verdrukten 
zich verenigde, dat tot Willem van Oranje opzag als zijn 
redder en hem zegende als de Vader des Vaderlands". 

lijk hebben politieke invloeden hier toe geleid, waarbij wij denken 
aan de Staten van Holland die aan het rood de voorkeur gaven. 
Economische gronden worden ook genoemd. De concurrentie in 
1623 van de Franse meekrap, de grondstof voor de bereiding van de 
rode/oranje verfstof, die een roder kleur opleverde dan de duurdere 
Zeeuwse meekrap. 
Een antwoord hierop is niet met zekerheid te geven. 
Wel had deze verandering een strijd tot gevolg over de kleur van 
de bovenbaan. Een strijd, die vooral werd gevoerd na de afscheiding 
in 1830 van België. Bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1937 werd 
aan deze strijd een einde gemaakt door koningin Wilhelmina: De 
kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, 
wit en blauw. Eerder waren de kleuren vastgesteld bij een besluit 
van de Staten Generaal van 14 februari 1796. 
Dit besluit vermocht de strijd niet voor goed te doen staken, of was 
mogelijk juist de olie op het vuur. 
Met de vraag, welk rood en welk blauw, werd in 1959 voor goed 
afgerekend. In overleg met landmacht, marine en andere instanties 
werden de vlaggekleuren door het Vezelinstituut van de Neder
landse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onder
zoek (T.N.O.) gemeten en met de toegelaten afwijkingen vastgelegd 
in de normbladen NEN 3055 en NEN 3203 voor respectievelijk het 
rood en blauw en het oranje. 

OP POSTZEGELS 

Onze vlag kreeg vrij snel bekendheid. Successen van de marine, 
snelle groei van de koopvaardij tot ongeveer elfduizend schepen in 
het midden van de zeventiende eeuw en de ontdekkingstochten 
droegen elk het hunne bij tot de faam van en het respect voor ons 
dundoek. In onze eeuw heeft de filatelie ook een steentje bijge
dragen, daarbij soms ook terugvallende op historische feiten. 
In dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie (V.O.C.) kreeg 
de zeevaarder Abel Tasman opdracht het onbekende Zuidland te 
zoeken. Dank zij deze opdracht omzeilde hij in 1642/1643 als eerste 
Australië en ontdekte hij Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Ter her-
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innering hieraan werden Tasman en zijn schip de „Heemskerk" af
gebeeld op zegels van NieuwZeeland (1940) en de Salomonseilan
den (1971). Onze vlag werd door de „Heemskerk" met trots gevoerd. 

Bij de zeventiendeeeuwse landen „met koloniale ambities in het 
Caribische gebied" behoorde ook Nederland. De 2centszegel in de 
door de Caribische eilanden St. Christopher, Nevis en Anguilla in 
1970 uitgegeven gebruiksserie herinnert hieraan. Ons roodwitblauw 
prijkt op deze zegel tesamen met de Engelse rode handelsvlag met 
St. Georgekruis, de SpaansCatalaanse vlag, de oude Franse lelie
vlag en de oude Portugese handelsvlag. 
In de in 1946 tot stand gekomen Caribische commissie hadden 
naast ons land^ Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten zitting. 
Het tienjarig bestaan van deze commissie werd in Suriname en in 
de Nederlandse Antillen met postzegels herdacht. Op de 10cent
zegel van Suriname zien wij de vlaggen van de vier landen wapperen 
boven het Caribisch gebied. Op de 15centzegel van de Antillen 
worden de vier landen eveneens door hun vlag vertegenwoordigd. 
In ditzelfde Caribische gebied werd op 15 november 1961 een nog 
steeds omstreden historische gebeurtenis herdacht met de uitgifte 
van een postzegel. Ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd van de 
Verenigde Staten van Amerika diende Sint Eustatius als opslag
plaats van goederenvervoer tussen Europa en Amerika. Boven Sint 
Eustatius wapperde de Nederlandse vlag. Op 4 juli 1776 werd op 
een congres in Philadelphia de onafhankelijkheidsverklaring aange
nomen. 
Op 16 november 1776 voer de Andrea Doria, een Amerikaans oor
logsschip, onder bevel van kapitein Isaiah Robinson de haven van 
Sint Eustatius binnen om een lading legergoederen in te nemen. 
Het schip werd door de proAmerikaanse gouverneur Johannes de 
Graaf met dertien saluutschoten verwelkomd. Ter gelegenheid van 
dit eerste saluut door een buitenlandse overheid aan de Amerikaanse 
vlag — toen nog de „Grand Union" — werd 185 jaar later, in 1961, 
een gedenkplaat aangeboden door president J. F. Kennedy. De 
Antilliaanse posterijen gaven een herdenkingszegel uit, waarop zowel 
de „Grand Union" als ons roodwitblauw worden gevoerd. 

De tweede wereldoorlog droeg ook een steentje bij tot het Neder
landse vlagvertoon aan vreemde kust. Met toeslag ten bate van het 
„Prins Bernhard Comité" gaf Curagao in 1941 een serie uit met een 
roodwitblauwe vlag en een oranjevlag. Het gebruik van deze twee 
vlaggen naast elkaar was vooral in zwang in de vorige eeuw. Moge
lijk was dit bedoeld als een compromis in de strijd om het rood of 
het oranje? 
De Verenigde Staten gaven in 1943 een serie postzegels uit met de 
vlaggen van de door de asmogendheden bezette landen, waarbij — 
helaas — ook ons land behoorde. 
Nederlandse troepen streden als gevolg van het gewapend optreden 
van de Verenigde Naties in de Koreaanse oorlog (19501953). Voor 
ZuidKorea was dit aanleiding de vlaggen van de deelnemende 
landen naast de Zuidkoreaanse vlag op postzegels te brengen. Vijf
tien jaar later herhaalde men dit nog eens. 

BRITISH SOLOMON ISLANDS : 

    . .  .    ■  . f »!■■■»« » 

Nieuw Zeeland (1940) en Britse Salomonseilanden (1971). 'k Roep van louter 
vreugd Victorie, Als ik je zie aan vreemde kust. (Hollands Vlag, G. W. 
Lovendaal) 

St. Christopher, Nevis, 
Anguilla (1970), Koloniale 
ambities in de zeventiende 

Suriname (19S6). 
Stil, met Ingehouden adem, 
Zag ik 't dundoek in de lucht 
Worstlen, met de klem van 
koorden, 
Die 1 belemmerde In zUn 
vlugt. 
(Hollands Vlag, C. G. Wit
huys, 1831) 

rwwwwv 

« l ' T m a ' i i i l 

,  ^ . ..^. >> — ^ ^ ^ ^^ ^..f 

Nederlandse Antillen (1961). Eerste 
saluut aan de Amerikaanse vlag in 1776 

Verenigde Staten (1943) 

Curasao (1941). 

Ziet gij hier de driekleur wappren 
Naast haar zij de Oranjevaan 
't Is hulde blijk aan Neêrlands 

dappren, 
't Herdenken aan de d'Oranjedaan. 
(Oranjevonken. Verzameling van 
opschriften, 1863) 

Ik snak naar de dag vol rood, wit 
en blauw 

Met een sliert van oranje daarboven 
(19401945, Geuzenliedboek) 

ÜG3 mm DX@!S1ÄE3 vßm 

t^mM^i

ZuidKorea (1951) 

Daar komt d'oorlog, bloedig en wreed 
Zaait ramp en dood wyd en zijd; 
Dubbel groot wordt nu moeders leed: 
Haar zoon neemt deel aan de strijd. 
En vol vertrouwen, met blijde lach. 
Richt hij zijn oog op z'n Vaderlandse Vlag. 

(Cllnge Doorenbos) 

J ZurdKorea (1965) 

? f l U f ITAUSNt« 
^60 

i i E ü R O P A j : 

Liberia (1956) 

Ofschoon ik ben een Afrikaan, 
Toch draag ik op mijn borst, 
Den roem van uw Historie blaên. 
De beê voor Neêrlands vorst. 

(Oranjevonken, 1863) 

Italië (1957) en GrootBrittannië 
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De ontwerper van de door Liberia in 1956 uitgegeven zegel ter ge
legenheid van het bezoek van president Tubman aan ons land sprak 
als motief onze vlag en een molen — hoe kan het anders — het 
meest aan. 
In de Europazegels zijn de vlaggen van de aangesloten landen veel 
gebruikt ter verfraaiing van de eerstedagenveloppen. Slechts Italië 
gebruikte in 1957 de vlaggen als zegelmotief. 
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Noordatlan
tische verdragsorganisatie, waar ook Nederland deel van uitmaakt, 
gaf Engeland in 1969 een vlaggezegel uit. De vlaggen van de landen 
zijn op deze zegel samengebracht in één grote vlag. 
Het idee van een dergelijke vlag is niet nieuw. Prentbriefkaarten uit 
de eerste wereldoorlog laten ons verschillende van deze vlaggen, 
samengesteld uit de vlaggen van de geallieerden, zien. De rol, die 
ons land nog altijd in de internationale scheepvaart speelt, bracht 
onze vlag op enkele door Sierra Leone in 1969 uitgegeven zegels 
ter gelegenheid van het gereedkomen van een overlaadstation voor 
ijzererts. 

FANNY EN SJOUKJE 

Sierra Leone (1969) 

't Zinljjk beeld van aanzijn, vrijheid, 
Is zij aan der oudren strand; 
Bij den vijand, onder vreemden, 
Is de vlag'ons vaderland. 

(Hollands Vlag, C. G. WIthuys, 1831) 

Internationale sportmanifestaties zijn steeds weer een dankbare mor 
gelijkheid tot vlagvertoon. Ons land organiseerde in 1928 de Olym
pische Spelen. Een zegel van Cuba, uitgegeven in 1968 ter gelegen
heid van de Olympische Spelen in Mexico, herinnert hieraan. De 
prestaties van Fanny BlankersKoen op de Olympische Spelen van 
1948 brachten haar en onze vlag op een zegel van de Dominicaanse 
Republiek (1957), terwijl Sjoukje Dijkstra zorgde voor vlagvertoon 
op een blokje uitgegeven door Hongarije ter gelegenheid van de 
Europese schaatskampioenschappen in 1963. 
Een bijzondere vermelding verdienen nog de zegels uitgegeven in 
1941 en 1946 ter gelegenheid van de voetbalkampioenschappen van 
MiddenAmerika en Caribië. Niet de Nederlandse vlag maar de vlag 
van de gouverneur van Suriname en Cura?ao vertegenwoordigt deze 
gebieden op de zegel. Deze vlag is te herkennen aan de twee ballen 
in de tophoek van de Nederlandse vlag, waarbij de middellijn van 
twee ballen gelijk dient te zijn aan de halve breedte van de rode 
baan. 

Suriname en de Antillen hebben intussen hun eigen vlag. Bij het 
ontwerpen van de NederlandsAntilliaanse vlag werd er van uitge
gaan dat het roodwitblauw van de Koninkrijksvlag — de vlag van 
het Koninkrijk der Nederlanden — zij het in een andere combinatie 
—, zowel gehandhaafd diende te worden als tot uitdrukking diende 
te komen. Eveneens moest aan de vlag kenbaar zijn dat de Neder
landse Antillen worden gevormd door zes eilanden. Aldus lezen wij 
in een zestalige publikatie van de afdeling Voorlichting van het 
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antil
len. De vlag werd voor het eerst gehesen op 15 december 1959, de 
dag dat het eerste lustrum van de totstandkoming van het Statuut 
werd gevierd. Dit feit werd ook herdacht met een serie postzegels. 
De eerste dag van uitgifte was 14 december 1959, één dag voor de 
officiële ingebruikneming van de ylag! 

ORANJE  WIT  BLAUW 

De historische kleuren oranjewitblauw vinden wij terug in de vlag 
van ZuidAfrika. Het ontwerp van deze vlag is gepubliceerd in de 
Buitengewone Staatskoerant van SuidAfrika no. 1669 van 15 no
vember 1927. 

Drie horisontale bane ewe wyd, van bo na onder oranje, wit, bleu, 
in die middel van die wit baan die gewese vlag van die Oranje 
Vrystaat ten volle oopgesprei afhangende, met die Union Jack 
horisontaal daaraan grensende ten volle oopgesprei in die rigting 
van die vlagpaal, en die gewese Transvaalse Vierkleur horisontaal 
daaraan grensende ten volle oopgesprei weg van die vlagpaal af, op 
gelyke afstand van die kante van die wit baan. Die vla'e sal almal 
ewe groot wees, en hul vorm sal proporsioneel dieselfde as die van 
die Nasionale Vlag wees, en die breedte van elk gelyk aan eenderde 
van die breedte van die wit baan". 

In 1960 werd het vijftigjarig bestaan van de Unie herdacht. Eén 
van de bij deze gelegenheid uitgegeven postzegels, de 4pencezegel, 
geeft deze fraaie vlag en de eerste regels van het volkslied. 

Noot: Op het oudste filatelistische vlaggekaartje, afgebeeld op de in 
1893 door Shanghai uitgegeven gebruikszegels en briefkaarten, vin
den wij tussen de twaalf vlaggen ook de Nederlandse driekleur. 
Meer over deze zegels is te lezen in het maandblad van maart 1967. 

« l l l t l V f l 

REPeBUCAPOMlNICANA 

_ m ma SLWÖB BXH , ._ 

CMMIEIKMTB « n i i n i N J i CEmnUMmGAHD Y D a DMIIE 
ir COSTARICA'ÏSÏ" ""' 

Cuba (1968), Dominicaan
se republiek (1957), Costa 
Rica (1946) 

Rode, witte, blauwe kleuren 
Schittren aan de horizon. 
Waaien als met ambergeuren 
Neêrlands roem langs 't wereldrond. 

(Oranjevonken, 1863) 

»■»■■■■■ 

SOtt «.SOSC A'^'H^EN . 
l a i i w ■ ■ • 

; SOUTH fiFRICft. 

IOC 

I 

Suriname (1960). 
Eigen vlag en eigen 
kleuren 

Nederlandse Antillen (1959). ZuidAfrika (1960). Uit 
Eigen vlag, trouw aan de die blou van onse 
kleuren hemel, 

Literatuur voor geïnteresseerden in vlaggen: 
a) de Stichting voor Banistiek en Heraldiek, Huis „Midgaard" aan 

de Brink te Muiderberg, geeft ïn opdracht van de Nederlandse 
Vereniging voor Vlaggenkunde het periodiek „Vexilla Nostra" 
uit. Abonnementsprijs ƒ 14,50 per jaar en voor leden van de 
vereniging begrepen in het lidmaatschap ad ƒ 20,— per jaar. 

b) de Stichting heeft een bibliotheek. 
c) een informatief boekje over vlaggen in de Dishoeckserie: KI. 

Sierksma. Vlaggen. Symbool-Traditie-Protocol. 
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Personalia 

M. W. VAN DER KOOG ERELID VAN „OP HOOP VAN ZEGELS" 

De heer M. W. van der Koog, eerste secretaris van de Haarlemse 
Filatelistische Vereniging „Op Hoop van Zegels" heeft op 27 april 
1972 zijn werkzaamheden overgedragen na het uitbrengen van zijn 
zevenentwintigste jaarverslag. 
De heer Van der Koog, lid van Verdienste van de Nederlandse 
Bond, werd op voorstel van erevoorzitter P. de Jong, benoemd tot 
erelid van de vereniging. De heer De Jong haalde vele goede her
inneringen op, onder andere de leus „Leden werft leden", die de 
secretaris op de convocaties liet drukken. Mede daardoor is het 
ledental van 500 in 1945 gestegen tot meer dan 1200, vandaag. 

ERWIN-KDNIGPRIJS VOOR F. BLOM 

De heer F. Blom te 's-Gravenhage is op 23 april 1972 als eerste 
onderscheiden met de Erwin-Königprijs. Deze onderscheiding, inge
steld en geschonken door de heer J. Dekker, ter gelegenheid van het 
vijfentwintigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelverzamelaars, eert de nagedachtenis van 
Erwin König, die baanbrekend werk heeft verricht als redacteur van 
het verenigingsorgaan „De Postzak", van juni 1958 tot aan zijn on
tijdig overlijden in 1966. 
De prijs, een grote zilveren medaille waarop het embleem van de 
vereniging is gestempeld, wordt eenmaal in de vijf jaar verleend aan 
een lid van Po & Po voor de beste posthistorische arbeid op het 
terrein der filatelie, in de voorafgaande vijf jaar gepubliceerd in een 
door of vanwege Po & Po verzorgde uitgave. 
De jury voor deze eerste toekenning bestond uit de heren A. M. 
Benders, dr. E. A. B. J. ten Brink (voorzitter) en ir. C. Versteeg, die, 
met een verwijzing naar de oorspronkefijkheid van het werk op basis 
van zelfstandig bronnenonderzoek, in het bijzonder noemen het 
artikel „E.xpeditie Moerdijk" in „De Postzak" nummer 76 van mei 
1967, bladzijden 36-58. 
„Ook al is het onderwerp niet uitputtend behandeld, al zou men op 
sommige plaatsen graag een meer nauwkeurige formulering zien en 
al zijn bepaalde conclusies voor discussie vatbaar", zo is de jury 
van mening, dat het artikel van de heer Blom aan de genoemde 
eisen voldoet. Er is voordien nog niets samenvattends over het 
onderwerp verschenen, veel bronnenonderzoek is er voor nodig ge
weest en het geeft uitvoerige posthistorische informatie over een 
voor vele verzamelaars belangrijk onderwerp. Bovendien heeft schrij
ver op basis van de gevonden gegevens een antwoord kunnen geven 
op voordien moeilijk op te lossen vraagpunten", aldus de jury in 
haar overweging. 

HOOFD FILATELISTISCHE DIENST J. J. M. KIGGEN NAM AFSCHEID 

Het was voor de vele gasten op de afscheidsreceptie van het Hoofd 
van de Filatelistische Dienst, de heer J. 'J. M. Kiggen, een vrolijke 
bedoening alsof er na maandag 22 mei niets veranderd zou zijn op 
Prinses Beatrixlaan 11. 
Om die verkeerde opvatting meteen de kop in te drukken zorgde 
de heer J. H. de Rijter, opvolger van de heer Kiggen, voor een 
hartelijk welkom. 
We zagen op deze „Stamp Out" op 19 mei onder anderen onze 
collega Emil Mewes en zijn rechterhand Frau van Laak van de 
Sammler-Luppe uit Düsseldorf, de auteur Alfred Schwenzfeger van 
„Alles über die Briefmarke", de heren Paul Heyninck en Frits Lamoen 
van de Vlaamse televisie, de heer en mevrouw Siegers (voorzitster 
van Antigone, de enige club in West-Europa van uitsluitend vrouwe
lijke filatelisten) uit Antwerpen, vele PTT-ers en filatelisten. 
De heer Kiggen ontving een groot aantal geschenken, waaronder 
het tegeltableau van het Maandblad, aangeboden door de heren 
C. H. W. Heusdens en mr. A. van der Flier, respectievelijk vice-
voorzitter en secretaris van de Raad van Beheer en de zilveren her
inneringsmedaille van de Bond, aangeboden door de heren P. Th. 
van der Heijden en H. P. van Lente, respectievelijk voorzitter en 
penningmeester van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen. 
De heer Kiggen, die er helemaal niet gepensioneerd uitziet, neemt 
geen afscheid van de filatelie. Hij blijft zijn filatelistische rubrieken 
in dag- en weekbladen verzorgen en hij is beschikbaar voor lezingen 
en voor tentoonstellingen met zijn collectie „Telecommunicatie". 

Maria Johanna M. J. baronesse van Heerdt-Koiff 
27-12-1889 — 17-5-1972 

IN MEMORIAM M. J. BARONESSE VAN HEERDT-KOLFF F.R.P.S.L. 

Op 82-jarige leeftijd is 
op 17 mei in Baarn 
overleden Mevrouw 
M. J. Baronesse van 
Heerdt-Kolff, meesteres 
op alle terreinen van de 
filatelie. Zij was jaren
lang vaste medewerk
ster aan het Maandblad 
en werd daardoor in 
1939 gekozen als lid 
van het kapittel der 
Costerusridders, waarin 
zij de eerste en enige 
vrouw is gebleven. Haar 
intensieve bemoeiing 
met de jeugd bezorgde 
haar de titel van be
schermvrouwe van de 
Stichting voor het Phi
latelistisch Jeugdwerk 
in Nederland. 
Zij verrichtte als beeld-
filateliste van het eerste 
uur baanbrekend werk 
door niet alleen verzamelingen op te bouwen volgens een thema, 
maar zij legde deze kennis ook vast in boekjes, sommige daarvan 
hebben een derde druk gehaald. 
Zij was erelid van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars. 
Mevrouw Van Heerdt-Kolff begon te verzamelen als schoolmeisje in 
haar geboortestad Rotterdam. Na haar huwelijk met de huzaren-
officier F. E. baron van Heerdt in 1909, ging zij in 1915 weer ver
zamelen. Zij begon met het aanleggen van een wereldverzameling 
en deed van zich spreken door prijzen te behalen in twee Franse 
filatelistische wedstrijden. Haar filatelistisch alfabet won een geld
prijs van 600 francs van de firma Champion en later kreeg zij de 
eerste prijs met de Franco-Amerikaanse betrekkingen als onderwerp 
op postzegels. 
In 1930 verplichtte zij de serieuze filatelisten aan zich met haar 
drietalige Gids voor philatelistische literatuur van Nederland en ko
loniën, waarvoor zij in hetzelfde jaar het Fellowship van The Royal 
Philatelie Society, London, ontving, onder meer gevolgd door 
Mythen en legenden (1933), Beroemde Zeevaarders en ontdekkings
reizigers. Sport en Padvinders, Het vervoerwezen te land, te water 
en door de lucht (1939). 
In 1924 schreef zij „Postzegelverzamelen op artistieken, en opvoed
kundigen grondslag", in feite de eerste beeldfilatelistische verhande
ling in ons land, uitgegeven ter gelegenheid van de Internationale 
postzegeltentoonstelling te 's-Gravenhage, in 1947 gevolgd door een 
beknopte handleiding ten dienste van jeugdverzamelaars, getiteld De 
mensch en zijn wereld. In 1948: Oranje en Nederland (I en II), in 
1949: Het Rode Kruis, daarna De dierenwereld (I en II), Benelux 
(1956/1958 in De Posthoorn) en „De kleding van de mens door de 
eeuwen heen" in het Maandblad. • 
Haar verdiensten voor de Nederlandse filatelie kunnen moeilijk hoog 
genoeg worden aangeslagen. Wij zijn verschuldigd haar nagedachte
nis in hoge eer te houden. 
Zij ruste in vrede. 
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Langstempels van hulppostkantoren 
en enkele spoorweg- of haltestempels 
in Nederlands Indië van 1864 tot 1912 
door Mr.F.WBolk 

Vervolg 13, BODJA (Java) 

CCt^»'^t^ 

Type 3: groteske letters. 
L: 21/2 mm. 
H: 4/2 mm. 
ZK 
Negen B en BK van 26-6-1909 tot 2-7-1910, 
alle zwart stempel. 

0^ ^ ^ 

II ö 
II N 
II C 
II O 
U T-

Type 4: groteske letters. 
L: 21V2 mm. 
H: 4 mm. 
ZK 
B: 6-5-1910 en 7-6-1910. 

14. BODJONEGORO (Java) 

HP: 1864-1872. 
P: 1872-... . 

SP : in 1869 nog niet, later NIS. 

^-HH-y^^ 

Type: groteske letters. 
L: 32/2 mm. 
H: 4 mm. 
ZK 
B: 8-5-1869. 

15. BONTHAIN (Celebes) 

HP: 1873-
SP : neen. IDÏT HAlJi 

.^^^„^Ï :^^ , >^ïi-^. 

Type 1: groteske letters. 
L : 40/2 mm. 
H: 5 mm. 

MK: RAH. 
LK : 43 mm. 
HK: 7/2 mm. 
B- 19-9-1896, zwart stempel. 

St. 
. \ ^ * ^ \ Kar toe posL^L 

^7 / ^^«'««ifiJh 

Type 2 groteske letter. 
L: 20 mm. 
H: 3/2 mm. 
ZK 
BK- 14-3-1907, zwart stempel. 

16. BREBES (Java) 

HP: 1873-
SP: SCS. 

^ey^^ , < 2 ^ 

-^VTA 8 

'BREBESI-^ 
T: groteske letters. 
L: 37;/2 mm. 
H: 7/2 mm. 

MK: RAH. 
LK : 43 mm. 
HK: 10 mm. 
Een B en vier BK van 8-4-1889 tot 
18-1-1900, alle zwart stempel. 

17. BUITENZORG (Java) 

P: 1864-.... 
B: 1915-1919. 

SP: WL. 

niKnasri'najiiiJifi 

I Kn mJI IBt (15TM\ 

JL^JL X V y J L X L t A 

^̂ ^̂  Adres. 

T 
L 
H 

MK 

alle 

antiqua letters. 
21 mm. 
3/2 mm. 

RAH. 
LK : 23/2 mm. 
HK: 8 mm. 
Vijf BK van 20-7-1874 tot 6-9-1875 
zwarte stempels. 
De vraag is: wat zijn dit voor soort stem
pels? Spoorwegpostkantoorstempels? 

18. CELEBES 

Bij besluit van de hoofdinspecteur. Chef 
van de Post- en Telegraafdienst van 2 april 
1906 nummer 342 P.T. werd een veldhulp-
postkantoor „Celebes" opgericht en open
gesteld op 28 april 1906. In 1909 werd het 
weer gesloten. 

Uit die periode stamt het hierbij afgebeelde 
ongedateerde brieffragment. 

Type: groteske letters. 
L: 23 mm. 
H: 4 mm. 
ZK 
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19. DELANGOE (Java) 

HP: 1894-
SP: NIS. 

lart. 

Type 1: antiqua letters. 
L: 26 mm. 
H: 3/2 mm. 

MK: 0. 
LK: 28 mm. 
HK: 14/2 mm. 

Van Type 1: 
BK: 13-4-1901, zwart stempel. 

Type 2: antiqua letters. 
L: 27 mm. 
H: 3 mm. 

MK: O. 
LK: 31 mm. 
HK: I6/2 mm. 
Van Type 2: 
BK 29-10-1904, zwart stempel. 

iii_m_c_E_NTj 
1 ;. ' ':ii*ä!r. • t 

j | ^ ^ ^ « H B ^ B a M ^mm^^ 
Van type 3: ongedateerd brieffragment van 
tussen 1902 en 1912, zwart stempel. 

Type 3: groteske letters. 
L: 34 mm. 
H: 4 mm. 

MK: RH. 
LK : ongeveer 39/2 mm. 
HK: 10 mm. 
Of dit HP stempels zijn dan wel halte
stempels ismijniet bekend. 

Er moet uit die tijd nog een vierde type 
zijn, ongeveer 32 mm lang en 3 mm hoog. 

20. DEMAK (Java) 

HP: 1864-1879. 
P: 1879-1920. 

HP: 1920-.... 
SP : later SIS. '^SlVlOß^ 

Type: groteske letters. , 
L : 17 mm. 
H: 3 mm. 
ZK 
Vier BK tussen 20-5-1876 en 8-12-1877, 
roze stempels. 

21. DEPOK (Java) 

HP: 1881-. . . . 
SP : WL, SCS en SJS. 

1 ^ 
1' 
Type 1: groteske letters. 
L: 13 mm. 
H: 3V4 mm. 
ZK 
Vier BK tussen 31-12-1883 en 4-10-1888, 
alle zwart stempel. 

Type 2: antiqua letters. 
L: 18 mm. 
H: 5Vi mm. 
ZK 
Eenentwintig BK: tussen 14-6-1889 en 
8-1-1904, zeven donkerblauwe - en veertien 
zwarte stempels, door elkaar. 

Type 3: antiqua letters. 
L: 24 mm. 
H: 5'/2 mm. 

MK: RH. 
LK: 28/2 mm. 
HK: 9 mm. 

22. DJATIROTO (Java) 

at'ivwwi'.'"—~—"—»»JJaro 

y ^ 

Ongedateerde brieffragmenten uit de pe
riode tussen 1902 en 1913, zwarte stempels. 
In hoeverre dit derde type haltestempels of 
stempels van de stationspostdienst zijn kan 
ik niet uitmaken. 

HP 
P 

HP 
P 

HP 
SP 

1908-1910. 
1910-1920. 
1920-1926. 
1926-1933. 
1933-.. . . 
OL. 

Type: antiqua letters. 
L: 34 mm. 
H: 5 mm. 

MK: RH. 
LK: 37/2 mm. 
HK: 8/2 mm. 
B- 10-3-1909, zwart stempel. 
Waarschijnlijk is dit een HP-stempel, maar 
zeker is dat niet. 

23. DJOMBANG (Java) 

HP: 1881-1887. 
P: 1887-.... 

SP: OLenKSM. 

,RIEFIrA;^R^ 
0JQMBAM6 

Type: groteske letters. 
L: 19 mm. 
H: 3 mm. 
ZK 
BK: 2-4-1885, zwart stempel. 

(wordt vervolgd) 

VERBETERINGEN AFLEVERING 2 

2 BALANG-NIPA (Celebes, ten oosten 
van Makassar, ten noorden van de 

Saleiereilanden) 

7. BANGKALAN (Madoera) 

De afbeelding op bladzijde 252 in het mei
nummer behoort bij Type 2 en niet bij 
Type 1, zoals de lezer uit de plaatsing zou 
kunnen opmaken. 

12 BELAWAN 

In de laatste regel moet gelezen worden: 
Acht B van 30-5-1890 (in plaats van 1900) 

(Verklaring der afkortingen in de eerste af
levering, bladzijde 189, april 1972. 
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SCHBGPSJOURNnni . 
door R. H. Misset 

«**A«AÉiA*MM*M* l ^ k A ^ É M l É É A d ^ ^ H M i M M 
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De tijd ligt nog niet zo ver achter ons, dat de 
beroemde Britse teaclippers met hun kostbare 
lading in recordtijd van China naar Engeland 
voeren. 
Deze koninginnen van de oceaan, die vertegen
woordigsters waren van de moderne of roman
tische grote zeilvaart, vormen een boeiend hoofd
stuk van ons scheepsjournaal. 
Deze zeilschepen zijn in een aantal typen te on
derscheiden waarvan de algemene kenmerken zul
len worden beschreven en geïllustreerd met een 
markant voorbeeld. 
Vervolgens zullen wij van elk type een aantal 
bekende zeilschepen de revue laten passeren. 

FREGAT OF DRIEMAST VOLSCHIP 

Het fregat heeft drie masten (fokkemast, grote 
mast en bezaansmast), die getuigd zijn met vier
kante zeilen, zogenoemde razeilen, terwijl de ach
terste mast nog een langscheepszeil, de bezaan, 
voert (afbeelding 1). 

1. Joegoslavië 1969, Yvert I2'34, voorbeeld van 
een fregat of driemast volschip, de ,,Madre 
MImbillI" 
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3. Panama luchtpost 1969, de „Sir David 
Scott', bruto ton 858 

„CHAPMAN" (afbeelding 2) 

Na de oorlogen tegen Napoleon heerste er in 
Engeland grote werkloosheid. Vooral de midden
en lagere klassen werden zwaar getroffen. 
Om verbetering in deze noodtoestand te brengen 
stelde de Engelse regering een som geld ter be
schikking om een aantal van deze werklozen naar 
ZuidAfrika te laten emigreren. 
In 1820 vertrokken zesentwintig schepen, volge
pakt met emigranten, uit diverse Engelse havens 
naar hun Afrikaanse bestemming. 
Op 20 april 1820 ging de „Chapman", als eerste 
van deze vloot, voor anker in de Algoabaai. 
De afbeelding van de zegel vertoont de „Chap
man" in volle zee. 

„SIR DAVID SCOTT" (afbeelding 3) 

De afbeelding van de zegel is naar een schilderij 
van W. J. Huggins, dat zich in het beroemde 
scheepvaartmuseum van Greenwich bevindt. 
De „Sir David Scott" die in 1801 te Bombay werd 
gebouwd gold met een inhoud van 858 Br. ton als 
één van de grootste „East Indiamen" van zijn tijd. 
Op de zegel zien wij het schip bij het binnenvaren 
van Straat Soenda. 

„ D U N C A N DUNBAR" (afbeelding 4) 

De „Duncan Dunbar" werd in 1857 te Sunderland 
door Laing gebouwd voor Duncan Dunbar te 
Londen. Haar inhoud was 1.374 bruto ton. 
In 1865 ging het schip verloren op het Rocas Rif. 
Gelukkig waren er geen mensenlevens te betreu
ren. Alle opvarenden konden gered worden door 
de RMSP „Oneida" nadat kapitein Swanson van 
de „Duncan Dunbar" in een open boot een tocht 
had gemaakt van 200 kilometer om hulp te halen. 

„LA EOLO" (afbeelding 5) 

De „La Eolo" kunnen we met recht een myste
rieus schip noemen. Niemand heeft ooit van dit 
schip gehoord, en evenmin is er iets bekend over 
bouwjaar, tonnage, lengte of nationaliteit. 
Men weet alleen dat de directeur postzegeluitgif
ten van de posterijen van Uruguay iets over dit 
schip hoorde en op eigen houtje een postzegel 
aan de „La Eolo" wijdde. 

„EARL OF BACCARES" (afbeelding 6) 

De „Earl of Baccares" werd in 1815 te Bombay 
gebouwd voor de Honorable East India Company. 
Het geheel uit teak gebouwde schip was één van 
de beroemdste uit zijn tijd. De inhoud bedroeg 
1.417 bruto ton. 

2. ZuidAfrika 1962, Yvert 263, het 
Engelse emigrantenschip ,,Chapman" 
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4. San Marino 1962, Yvert 582, de 
,,Duncan Dunbar", bruto ton 1.374 

1̂1 w • ' • " l " 

lêJLJJ ^37 
I ■ lii>iilllllll.ri.AJMa 

5. Uruguay 1945, Yvert luchtpost 110, 
het mysterieschip ,,La Eolo" 

6. Engeland 1969, Yvert 551, de East
indiaman „Earl of Baccares" 

306 juni 1972 



Norfolk Island 1967/68, Yvert 86, 
,,Morayshire", bruto ton 788 

8. Brits Guyana 
1891-1902, Yvert 83, 
de „Sandbach" uit 
1828 

9. Polen 1957, Yvert 921, de „Torrens" 
bruto ton 1.276 

10. Engeland 1969, Yvert 552, de 
beroemde Engelse teaclipper ,,Cutty 
Saric" 

In 1834 werd het schip verkocht aan Joseph Somes 
te Londen. 
Na een halve eeuw trouwe dienst beëindigde de 
„Earl of Balcarres" haar carrière als hulk op de 
kust van West-Afrika. 

„MORAYSHIRE" (afbeelding 7) 

De „Morayshire" werd in 1853 voor Duncan Dun
bar te Moulmein gebouwd. Deze reder liet als 
eerste op grote schaal schepen van teak bouwen 
in Burma. 
De „Morayshire", die een inhoud had van 788 
bruto ton stond onder bevel van kapitein J. Mat-
thers. 
In 1856 werd het schip gevorderd door het Engel
se gouvernement en op 3 mei 1856 verliet het 
Pitcaim met aan boord 194 landverhuizers, die 
een nieuw leven wilden beginnen op de Norfolk-
eilanden. 

„SANDBACH" (afbeelding 8) 

Dit bekende Engelse schip werd in 1828 te Liver
pool gebouwd voor de Sandbach Tinne Company 
te Liverpool. Het schip was in zijn tijd zo geliefd 
dat de klokken van de St. Nicolaaskerk werden 
geluid als het schip de Mersey opvoer. 
Toen de „Sandbach" vijftig jaar oud was besloot 
de rederij het schip af te breken inplaats van te 
verkopen, alhoewel zijn spanten nog geheel gaaf 
waren. Deze beslissing was een gevolg van over
dreven sentimentele gevoelens. 
Van het teakhout werden vele souvenirs gemaakt, 
die ten geschenke werden gegeven aan personen, 
die in de loop vari de vijftig jaar dat de „Sand-
bach" gevaren had, iets te maken met haar had
den gehad. 
Vele zegels van Brits Guyana, onder meer de 
kostbaarste zegel ter wereld, vertonen de afbeel
ding van de „Sandbach", omdat het schip model 
stond voor het landswapen van Brits Guyana. 

„TORRENS" (afbeelding 9) 

Als laatste in de rij van driemast volschepen 
vaart een ander bekend Engels schip voorbij, de 
„Torrens". 
Dit schip werd in 1875 te Sunderland gebouwd 
voor de Elder & Co. Company. Het schip dat 
1.276 bruto ton mat was gebouwd van staal en 
teakhout. 
Het werd speciaal ontworpen voor het vervoer 
van passagiers. 
De zegel van Polen toont de „Torrens" in combi
natie met de bekende Engelse schrijver van zee-
verhalen Joseph Conrad, die in 1893 als officier 
op het schip dienst deed. 
Nadat de „Torrens" naar Italië was verkocht 
werd zij in, 1910 gesloopt. 

KLIPPER 

Het klipperschip is in feite een normaal driemast 
volschip onder een andere naam. Deze schepen 
waren vooral beroemd om hun snelheid. 
De twee bekendste klippers zijn gelukkig voor de 

schepenverzamelaars op postzegels afgebeeld: de 
Engelse „Cutty Sark" en de Amerikaanse „Flying 
Cloud". 

„CUTTY STARK" (afbeelding 10) 

De „Cutty Sark" werd door Hercules Linton ge
bouwd in 1869. De naam werd ontleend aan het 
gedicht Tom O'Shanter van Robert Burns. De 
„Cutty Sark", die 963 bruto ton mat had een 
lengte van bijna 65 meter. 
Na vele eeuwen van scheepsbouw was het moei
lijk in Engeland aan eikehout te komen. Daarom 
ging men over tot de zogeheten compositie bouw; 
men bouwde de romp van ijzeren spanten met 
een houten huid. 
De „Cutty Sark" maakte onder Engelse vlag vele 
snelle overtochten van Engeland naar China vice 
versa. 
In 1895, tijdens de nadagen van de grote zeil-
vaart, werd zij verkocht aan Portugal. 
In 1922 kwam ze terug naar Engeland waar ze 
werd opgelegd in Falmouth. 
Enkele jaren daarna werd zij naar Greenwich ge
bracht, waar zij nu ligt als symbool van het zeil-
tijdperk. 

„FLYING CLOUD" (afbeelding 11) 

De Amerikaanse tegenhanger van de „Cutty Sark" 
is de „Flying Cloud". 
Deze snelste klipper van Amerika werd in 1851 
door Donald McKay in Boston gebouwd. Hij 
maakte de reis van New-York naar San Francisco 
rond Kaap Hoorn in 89 dagen. 
Na 23 jaar trouwe dienst ging het schip in 1874 
bij New Brunswick door brand verloren. 

BARK 

De bark voert eveneens drie of meer masten, 
waarvan de achterste langscheepse zeilen heeft, 
terwijl de overige masten vierkant zijn getuigd (af
beelding 12). 

„EBER" (afbeelding 13) 

De „Eber" werd in 1870 te Triest gebouwd voor 
de Peljesac scheepvaartmaatschappij te Orebic. 
De bark had een inhoud van 775 bruto ton. De 
vlag, die het schip voert is de Kroatische vlag. 
De ontwerper van de zegel is bij dit detail te 
chauvinistisch geweest, want het moet de vlag van 
Oostenrijk-Hongarije zijn, omdat de „Eber' uit dit 
land afkomstig was. 
In 1885 ging het schip in Griekse handen over. 

„LADY FRANKLIN" (afbeelding 14) 

Deze bark, die een inhoud heeft van 269 bruto 
ton, werd genoemd naar de vrouw van de Engelse 
gouverneur in Australië, Sir John Franklin. 
De „Lady Franklin" werd in 1841 te Port Arthur 
in Australië gebouwd. 
Het schip deed vooral dienst voor het goederen
vervoer van Tasmanië naar Norfolk Island. 
Het schip vervoerde ook gevangenen van Austra-

13. Joego-Slavië 1969, Yvert 1230, de „Eber" 
bruto ton 775 

11. Polen 1963164, Yvert 1255, 
de Amerikaanse klipper 
„Flying Cloud" 

12. Finland 1961, Yvert 507, 
voorbeeld van een bark, het 
museumschip ,,Pommern" 

14. Norfolk Island 1967|68, Yvert 
85, de ,,Lady Franklin", bruto ton 
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15. Duitsland 1937, Yvert 
598, de stalen vIermast 
bark „Padua", bruto ton 
3.064 

30' 

18. Dahomey 1967, Yvert luchtpost 55, de 
Franse bark „Suzanne", bruto ton 2.691 

17. St. Helena 1969, Yvert 210, voorbeeld 
van een brik, de „Perseverance" 

18. Zuid-Afrlka 1949, Yvert 170/71, de als bark In plaats van als brik 
afgebeelde emigrantenschip „Wanderer" 

19. Joego-Slavië 1969, Yvert 1232, voorbeeld 
van een schoenerbrik of brigantijn, de „Sela" 

lie naar Norfolk en nam de vrijgelatenen dan mee 
terug naar Australië. Men zou het een varende 
boevenwagen kunnen noemen. 
De afbeelding toont de „Lady Franklin" voor 
anker in de haven van Port Arthur. 

„PADUA" (afbeelding 15) 

De „Padua" is een stalen viermastbark van 3.064 
bruto ton. Zij werd in 1926 te Wesermünde ge
bouwd voor de Laeiszlijn te Hamburg. 
Het schip maakte vele succesvolle overtochten en 
overleefde gelukkig de tweede wereldoorlog. Na 
deze oorlog werd zij in Kiel opgelegd, maar ging 
kort daarna in Russische handen over. 
Volgens de laatste gegevens zou zij onder de 
naam „Krusenstem" nog altijd in de vaart zijn. 

„SUZANNE" (afbeelding 16) 

Barken zoals de hier afgebeelde „Suzanne" wer
den spceiaal gebouwd voor het maken van snelle 
grote tochten rond de wereld. 
De „Suzanne" was een driemastbark van 2.691 
bruto ton, die in Rouaan gebouwd werd. Tijdens 
de jaren 1925-1926 werd zij, na vele zeemijlen te 
hebben afgelegd, in Spanje gesloopt. 

BRIK 

De brik voert twee masten, beide vierkant getuigd, 
met aan de grote mast een bezaan (afbeelding 
17). 

„WANDERER" (afbeelding 18) 

De „Wanderer" bracht de eerste Engelse emigran
ten in 1849 naar Natal. 
Deze brik, die in 1847 op Prins Edwardeiland 
werd gebouwd, mat 173 bruto ton. 
Op de zegel is het schip foutief afgebeeld. De 
ontwerper heeft van de „Wanderer" een bark ge
maakt; duidelijk is te zien, dat de zeilen zich aan 
de verkeerde kant van de masten bevinden. 

SCHOENERBRIK of BRIGANTIJN 

De brigantijn voert ook twee masten, waarvan de 
voorste vierkant getuigd is en de achterste mast 
snijzeilen voert (afbeelding 19). 

„MARY CELESTE" (afbeelding 20) 

Op 5 december 1872 werd de „Mary Celeste" 
door de bark „Dei Gratia" ongeveer 600 mijlen 
uit de kust van Gibraltar volledig intact, geheel 
verlaten aangetroffen. 
De laatste aantekening in het logboek dateerde 
van 25 november 1872. 
Het schip werd door de bemanning van de „Dei 
Gratia" naar Gibraltar gezeild, waar de gevol
machtigde van de Britse admiraliteit een onder
zoek instelde, zonder dat het geheim van het 
spookschip werd opgelost. 
Deze brigantijn werd in 1861 te Parrsborough op 
Nova Scotia gebouwd en gedoopt als „Amazon". 
Haar inhoud was 282 bruto ton. In 1868 werd zij 
na verkocht te zijn geworden herdoopt in „Mary 
Celeste". 
Na haar spookavontuur werd zij opnieuw in ge
bruik genomen, maar het ongeluk bleef haar ach
tervolgen. In 1885 ging zij ten onder bij Haïti. 

„SOUTHERN CROSS" (afbeelding 21) 

Het tweede melanesische missieschip de „Southern 
Cross' was een piepkleine brigantijn van 93 bruto 
ton, die in 1863 werd gebouwd. 
Op 2 mei 1863 verliet zij Auckland voor haar 
eerste reis naar Melanesië, waar zij tien jaar 
dienst deed. 

Deze aflevering van het scheepsjournaal had al
leen betrekking op de grote zeilvaart. 
Alhoewel we bij de kleine zeilvaart, en vooral bij 
de opleidingsschepen, ook bekende schepen tegen
komen, hebben we deze wegens plaatsgebrek be
wust niet in deze aflevering opgenomen. 

(Wordt vervolgd) 

MARVCCUSTE 

GIBRALTAR 
tmmmémwJk*ÊÊk»i»m»mê»titktitt» 

20. Gibraltar 1967/69, Yvert 197, het 
spookschip ,,Mary Celeste" 

21. Norfolk Island 1967/68, Yvert 
87, het missieschip ,,Southern 
Cross" 
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Filatelie In vuur en vlam In het hart van de grote Kunaal 

De Nederlandsche Vereeniging van PostzegelHandelaren kan terug
zien op een alleszins geslaagde driedaagse filatelistische manifestatie. 
Zowel de duizenden bezoekers als de zestig handelaren die een 
stand m het Kurhaus hadden, waren dik tevreden. Een enkeling 
beklaagde zich dat de catalogus het dubbele moest kosten van de 
aangekondigde gulden, maar daarbij moest de kritiek het laten. 
Niet één maar twee excellenties waren er bij de opening, minister 
W. Drees (van Verkeer en Waterstaat) en NAVOsecretarisgeneraal 
mr. J. M. A. H. Luns. De eerste opende de tentoonstelling, de 
tweede kwam als belangstellende uit Brussel over en werd daarvoor 
beloond met een verzameling NAVOzegels. NVPHvoorzitter Riet
veld zei bij de overhandiging: Laat ik nu het eerst uw zorgenkind 
Malta tegenkomen. Andere aanwezigen: van PTT waren er de direc
teurgeneraal H. Reinoud, zijn opvolger, toen nog hoofddirecteur 
der Posterijen drs. Ph. Leenman, de voorzitter van de Stichting 
Filatelie, mr. Schipper, verscheidene bestuursleden van de Neder
landse Bond van FilatelistenVerenigingen en vertegenwoordigers 
van de internationale handelarenorgamsatie. 
Dr. Drees doorspekte zijn openingstoespraak met talrijke toespelin
gen, maar ondanks zijn constatering dat het „drijvendebrandkasten
weer was" ging het vuurwerk op vrijdagavond toch door. 

KLAP OP DE VUURPIJL 

Het filatelistisch vuurwerk werd onderwijl afgestoken in de blauwe 
zaal waar de heer G. C. van Balen Blanken bij zijn plaatrecon

structie een voorbeeld liet zien van de moeilijkste van alle platen, 
namelijk de tweede plaat van de 10 cent 1852, benevens het recon
structieschema van deze plaat, waarvoor geen andere volledig goede 
reconstructies bekend zijn. De „klap op de vuurpijl" was evenwel 
dat de heer Van Balen Blanken, naast zegels van plaat IA van de 
10 cent 1852, met medewerking van andere verzamelaars, nog zes 
zegels van deze plaat kon tonen, waarvan twee op brief. Daarnaast 
liet hij foto's zien van nog elf zegels van deze plaat, waarbij als 
primeur een strip van drie en twee zegels op brief. Nieuw daarbij 
waren de afstempelingen Oldenzaal en Tilburg. Het gaat er werke
lijk op lijken dat ook deze plaat 1 A gereconstrueerd zal kunnen 
worden. 
De hoogste lof kwam niet uit ministeriele mond maar van Philate
licavoorzitter Hedeman, die aan de slotmaaltijd opmerkte dat er 
geen redelijke verklaring was te geven voor het feit dat hij bij deze 
show meer mensen tussen de ramen met postzegels had gezien dan 
bij andere tentoonstellingen waarin je zonder gevaar voor mensen
levens kanonnen had kunnen afvuren. De heer Hedeman verklaarde 
dit verschijnsel nog niet eerder te hebben gezien. Het was hem wel 
duidelijk geworden welk een geweldige propaganda voor de filatelie 
hiervan was uitgegaan en hij deed een dringend beroep op de heer 
Rietveld om deze show, die hem het verschil met een tentoonstelling 
had geleerd, te herhalen. 
De heer Reinoud onthulde in zijn toespraak bij de opening dat de 
Europazegels van volgend jaar een ontwerp zullen tonen van de 
Noorse kunstenaar Leif Frimann Quisdahl. 

NVPHvoorzltter Rietveld en minister Drees in de erehof Dr. W. Drees jr. opent 

NAVOsecretaris Luns aan tafel tegenover mevrouw Reinoud en 
naast mevrouw Rietveld. Tegenover de heer Rietveld de heer Ph. 
Leenman, nu directeurgeneraal der PTT (rechts). 

WSM 
r ^ ■ 
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De heer Rietveld legde er de nadruk op dat zijn organisatie zonder 
bedenken ƒ 100.000,— voor deze show had gevoteerd. Hij prees de 
samenwerking met de georganiseerde filatelie, maar beklaagde zich 
er over dat de televisie vrijwel niets aan filatelie doet. Hij betreurde 
dat des te meer omdat er een internationale tentoonstelling in het 
verschiet ligt, waarvoor twee ä drie miljoen gulden op tafel moet 
komen. Over de organisatie daarvan zal in de naaste toekomst 
ernstig nagedacht moeten worden. Hij bracht bijzondere dank aan 
het Postmuseum dat in Scheveningen meer liet zien dan het de af
gelopen jaren elders heeft getoond. 
De heer Leenman, die de NVPH gelukwenste met deze magnifieke 
show, maakte van de gelegenheid gebruik om de hulde die de heer 
Rietveld had toegezwaaid aan het scheidende hoofd van de Filatelis-
tische Dienst van PTT, de heer J. J. M. Kiggen, extra te onder
strepen. Hij eerde hem als de spil waarom de nauwe samenwerking 
met de NVPH vele jaren heeft gedraaid. 

AB 

N.V.P.H. SHOW SCHEVENINGEN 

Op de vorige NVPH-tentoonstelling waren alleen verzamelingen van 
leden en functionarissen van de NVPH ingezonden. Deze bewezen 
dat er onder hen zeer geverseerde filatelisten waren. Maar er waren 
ook verzamelingen bij die toonden dat het niet noodzakelijk is om 
filatelist te zijn om in de postzegelhandel te slagen. 
Dit keer waren verschillende verzamelaars uitgenodigd om een lan-
denverzameling in te zenden, waarbij er naar gestreefd was om van 
elk land van Europa een waardige representant te vinden. Volgens 
de inleiding tot de catalogus waren er daarbij „die op iedere inter
nationale postzegeltentoonstelling een gouden medaille zouden ver
dienen" doch ook die laten zien „dat u met bescheiden middelen 
een fraaie en interessante postzegelcollectie kunt opzetten! 

VOORDRUKBLADEN 

Met deze omschrijving kunnen we het zeker eens zijn; we kregen 
dan ook de indruk dat men van sommige landen niet had gepro
beerd de beste in Nederland van dat verzamelgebied te vinden 
collectie naar het Kurhaus te halen, doch dat men welbewust ook 
verzamelingen had uitgezocht waarbij de gewone huis-, tuin- en 
keukenverzamelaar zou kunnen zeggen: dat heb ik ook! 
Ik heb dan ook nog nimmer op een tentoonstelling zo veel verzame
lingen op „voordrukbladen" bij elkaar gezien. In een dergelijke ver
zameling zagen we zelfs rustig de zegels waar geen „hokje" voor 
was op de omlijsting van het blad geplakt. Verreweg de meeste 
verzamelaars zijn op die manier begonnen. Als je een zegel zowel 
gebruikt als ongebruikt had plakte je die onder elkaar in hetzelfde 
„hokje" — zagen we hier ook nog ergens. Ook in dit stadium — 
waar we wel van „postzegels verzamelen" maar nog niet van filatelie 
kunnen spreken — hebben we een vorm van vrijetijdsbesteding die 
aangenaam, leerzaam en nuttig kan zijn. Maar toch hopen we dat 
de bezoekers, en dat het dank zij een goede propaganda bijzonder 
veel waren is een zeer verheugend feit, ook eens naar de filatelis-
tisfch verder gevorderde verzamelingen hebben gekeken. En als zij 
daarbij gedacht hebben: hokjes vol plakken is wel leuk, maar dat is 
toch n o | heel wat anders, dan zal deze tentoonstelling ook voor de 
bevordering van de filatelie in Nederland bijzonder nuttig zijn ge
weest. 

FL. 

(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, eerste 
jaargang, nummer 6, 15 Juni 1922). 

Nederland. Postzegels. Nieuwe cijferwaarden, 12'/4 cent 
rood. Wij kwamen hierbij tot de ontdekking van 2 Types 
(afgebeeld). Bij Type I is de R normaal gevormd. Bij Type 
II is deze letter minder hoog en maakt de bovenboog een 
eenigszins „platgedrukten" indruk. Het vel van 200 zegels 
heeft 138 Type I en 62 Type II, onregelmatig over het vel 
verdeeld. Verder komen enige malen per vel voor (1) een 
of twee roode puntjes onder elkaar, achter de onderbalk 
van de tweede E, en (2) dezelfde fout maak met ook nog 
een kerfje in den ovaalband daaronder. Beide bij Type I, 
respectievelijk 8 en 11 maal op een vel. 

|>T»riw^»wi>'■'■'■ ■ f K w w j w T r y t i i i P i l 

Type I Type II. 

Voor sommige mensen is het omschakelen op 1 juni 
moeil i jk.. . 

10 cent 1899. Hier is onverwachts iets nieuws verschenen: 
de arceering in het medaillon wijd, gelijk bij de heden
daagsche briefkaarten, en het getal 10 in iets hoogere cij
fers. Geldt het hier een proef of eene vergissing? Wij kun
nen de verandering geen verfraaiing noemen. 

Dienstzegels. — Dienstorder 326 van het Hoofdbestuur der 
P. & T. bevat onder andere het Koninklijk Besluit, waarbij 
de portvrijdom voor dienstbrieven wordt afgeschaft. Het 
voor dienststukken verschuldigde port en aanteekenrecht 
kan voldaan worden door middel van 
a. een jaarlijks aan het Staatsbedrijf van de P.T.T. te be

talen bedrag; 
b. dienstzegels. 
Het port bedraagt (Artikel 4): 
voor stukken van niet meer dan 100 gram 10 cent 
boven 100 tot en met 1000 gram 20 cent 
boven 1000 tot en met 2000 gram 30 cent 
— voor gedrukte stukken bedraagt het port: 
tot en met 100 gram 2 cent 
boven 100 gram tot en met 500 gram 6 cent 
— stukken boven 500 gram zijn te frankeeren als brieven. 
Het aanteekenrecht bedraagt 15 cent 

— Er worden (Artikel 5) dienstzegels ingevoerd: 
a. briefdienstzegels ä 10 cent 
b. drukwerkdienstzegels ä 2 cent 
c. Aangeteekende briefdienstzegels ä 15 cent. Het aantee

kenrecht mag echter ook voldaan worden door middel 
van gewone postzegels. 

Omtrent uiterlijk en juisten datum van invoering der Dienst
zegels staat niets vermeld. 

Luchtpostzegels. — Bij het verschijnen van dit nummer zul
len deze zegels reeds weder ingetrokken zijn. Het luchtrecht 
moet in het vervolg voldaan worden door middel van ge
wone frankeerzegels. 
De luchtpostzegels hebben een korten levensduur gehad, van 
1 Mei 1921  1 Juni 1922, dus precies dertien maanden. Dat 
ze veel gebruikt zijn, geloven wij niet. Eerlijk gezegd, wij 
zagen nog niet één gebruikt exemplaar. Wij meenen dan 
ook, dat werkelijk „gevlogen" zegels zeldzaam zullen zijn. 
Alleen op brief is dit te constateren. 

Vragenbus. — N.15. bezit een zegel van Frankrijk Napoleon 
III afstempeling Paris 1870 met overdruk: par ballon monté. 
— Deze overdruk is valsch, daar ze nimmer heeft bestaan. 
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3 1 0 j u n i 1 9 7 2 



AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek in het Jull-augustus-
nummer dienen uiterlijk op 19 Juni 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 postzegelontwerpen 
— De totstandkoming 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-eilanden 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 

20 juni: 
Nederlandse Antillen Eerste dag van uit
gifte herdenkingszegel Juan Enrique Iraus-
quin, 30 cent 

24 juni-9 juli: 
Brussel internationale tentoonstelling Bel-
gica '72 Inlichtingen Postbus 1472-Brussel 
1, B-1000 Brussel (België) 

I juli en 5 augustus: 
Katwijk Ruildag met badgasten, sporthal 
Clein-Duyn, 09 00-17 00 uur, toegang ƒ0,50 
Tafelreservering a ƒ5,— afdeling Philatelica 
p/a J L van Kempen, Boshuysenstraat 2, 
Katwijk aan Zee, telefoon 01718-14615 (met 
op zondag) 

4 juli: 
Eerste dag van uitgifte zegel Nederlandse 
vlag 400 jaar, 20 cent 

I I juli: 
Eerste dag van uitgifte serie Olympische 
Spelen, drie waarden 

22-27 juli: 
San Marino Derde Olympische tentoon
stelling ,,Vor München 1972" 

26 juli: 
Suriname Eerste dag uitgifte nieuwe lucht
postzegels, dertien waarden 

29 juli: 
Putten (G) Grote ruildag, 't Voorhuys, 
naast Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, 
10 00-17 00 uur Toegang ƒ0,50 Interes
sante veiling 13 30, kavellijst op aanvraag 
Tafels voor handelaren a ƒ5,— Inlichtin
gen ,,Telstar" p/a P Aagenborg Sr, Pader-
bornstraat 8, Putten, telefoon 03418-3083 

2 augustus: 
Suriname Eerste dag van uitgifte herden
kingszegels eerste luchtpostverzending twee 
waarden Verkrjgbaar tot 1 augustus 
Tevens eerste dag van uitgifte areogram 
met nieuwe tekening 
5 augustus: 
Noordwijkerhout Internationale ruildag en 
grote verloting Tennisbal, Kerkstraat 64 c, 
10 00-17 00 uur Honderd tafels, handelaren 
toegelaten Inlichtingen J C van Hoof, 
Langevelderweg 10 
15 augustus: 
Eerste dag van uitgifte Rode-Kruiszegels 
vier waarden met toeslag 
18-27 augustus: 
Amsterdam Landelijke thematisch tentoon-
atelling Beeld '72, Amstelhal, RAI-gebouw 
18-27 augustus: 
Vaduz Nationale tentoonstellinq van Liech
tenstein Liba 72 Inlichtingen Postmuseum 
Fürstentum Liechtenstein FL-9490 Vaduz 
22-27 augustus: 
Adelaide Nationale tentoonstelling met in
ternationale deelneming Anpex 1972 In
lichtingen B C Curtis, 100 Price-Avenue, 
Clapham S A 5062, Australia 
26 augustus-3 september: 
Kristiansand (Noorwegen) Internationale fi-
latelistische jeugdtentoonstelling Interjunex 
onder FlP-patronaat Commissaris J J 
Jonker Boschdijk 457, Eindhoven 
29 september-1 oktober: 
Kastrup Tentoonstelling Amagerland Fri-
maerke Foreninger, beschermheer prins 
Knud Stadhuis Inlichtingen Phila-Mik 72, 
Gl Kirkevej 36, DK 2770, Kastrup, Dene
marken 
6-8 oktober: 
Ariesheim (kanton Basel-Land) Tentoonstel-
Imq Balabra 11 
6-8 oktober: 
Rotterdam/Brielle Viering Dag van de 
Postzegel met lustrumtentoonstelling Hal 
postkantoor Coolsmgel 
7-8 oktober: 
s-Gravenhage Districttentoonstelling ter 

viering van 75 jaar Haagsche Philatelisten-
Vereenigmg 25 jaar afdeling 's-Gravenhage 
van Philatelica en Dag van de Postzegel 
Gebouw Nationale-Nederlanden Prinses 
Beatrixlaan 15, 's-Gravenhage Inlichtingen 
C van Alderwegen, Aardbeistraat 8 tele
foon 070-254339 
7-8 oktober: 
Groningen Districttentoonstelling Gruno-
post 111 in samenwerking met Emder ver
eniging ter herdenking van Groninqens ont
zet in 1672 en ter viering van de Dag van 
de Postzegel Korenbeurs Inlichtingen R 
A Talens Lijsterstraat 16, Norg 
7-8 oktober: 
Zierikzee Districttentoonstelling en viering 
Dag van de Postzegel, sportcentrum , On
derdak", Groene Weegje Inlichtingen J 
van Urk, Scheldestraat 35, Zierikzee, tele
foon (01100) 3381 

7 oktober: 
Viering Dag van de Postzegel in negen 
plaatsen Amsterdam, Breda, Emmeloord, 
Geleen, 's-Gravenhage, Groningen, Den 
Helder, Rotterdam en Zierikzee 
4 oktober-5 november: 
Berlijn (DDR) Thematische tentoonstelling 
Kunst en Kuituur ,,Interartes '72" met in
ternationale deelneming, in het Oude mu
seum en in het Pergamonmuseum, 102 Berlin, 
Bodestrasse 1-3 Inlichtingen Philatelisten-
verband der DDR im Deutschen Kultur
bund, 108 Berlin, Charlottenstrasse 60, 
DDR 
14-15 oktober: 
Arnhem Internationale Filatelistische ten
toonstelling Europa '72 Deelneming op in
vitatie, uit België, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Luxemburg en Nederland Vormings
centrum werkende jeugd, Singravenlaan 4 
Toegang vrij Inlichtingen Vereniging Ver
enigde Naties / Verenigd Eurpoa, p/a O 
Spoelman, Irisstraat 18, Ridderkerk 
20-22 oktober: 
Nijmegen Nationale jeugdpostzegeltentoon-
stellmg, Cultureel Centrum De Lindenberg 
Inlichtingen Secretariaat Jeugdpost '72, 
Postweg 37, Nijmegen telef 08800-21596 
7 november: 
Eerste dag van uitgifte Kinderpostzegels, 
vier waarden, plus velletje 
14 november: 
Nederlandse Antillen Eerste dag van uit
gifte serie Kinderpostzegels 
17-19 november: 
New York Show en beurs van de Ameri
kaanse vereniging van postzegelhandela
ren, Madison Square Garden Exposition 
Rotunda, 32nd Street/7th Avenue Inlich
tingen Philhp F Robbins, ASDA Ine 147 
West 42nd St , New York, NY 10036, 
USA 
22 november: 
Suriname Eerste daq van uitgifte kinder
postzegels, vijf waarden plus strookje met 
drie waarden Verkrijgbaar tot 31 januari 
1973 
20 december: 
Suriname Eerste daq van uitgifte serie 25 
jaar duurzaam bosbeheer, drie waarden 
Verkrijgbaar tot 19 december 1973 

VEILINGAGENDA 
12-14 juli: 
Londen Stanley Gibbons, gehele 
wereld, waarbij Hongkong, Zuid-
Afrika en Nieuw Guinea Drury Hou
se Russell Street, London, WC2B 
5HD 
23-27 oktober: 
's-Gravenhage Veiling J L van Die
ten, Tournooiveld 2, met onder meer 
Suriname, oud-Roemenie, Nederland 
1852, kleinrond- en langstempels, va
riëteiten 

BEELD '72 

U kent het embleem van de eerste lan
delijke thematische tentoonstellmg die van 
18 tot en met 27 augustus zal worden ge
houden in het RAI-complex op het terrein 
van de Floriade in Amsterdam, georgani

seerd door de jubilerende vereniging „De 
Beeldfilatelist". In de bloemrijke Amstelhal 
zullen honderd inzenders de elf studiegroe
pen van de Beeldfilatelist vertegenwoordi
gen in achthonderd kaders Naast deze ka
ders, die in een unieke opstelling bekeken 
kunnen worden, zijn er inzendingen van de 

jeugd (30 kaders), van het Postmuseum, het 
Spoorwegmuseum en van auteurs in de lite-
ratuurklasse Een deskundige jury zal 'de 
inzendingen beoordelen en de beschikbaar 
gestelde prijzen en ereprijzen toekennen. 
Een uitgebreide catalogus zal u meer ovet 
de beeldfilatelie in het algemeen en over de 
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tentoonstell ingen en jubilea 

de beeldfilatelist 

18 augustus t/m 27augustus 
amstelhal. rai . amsterdam 

inzendingen van deze tentoonstelling in het 
bijzonder informeren, terwijl ter gelegen
heid van het twintigjarig bestaan van De 
Beeldfilatelist tevens een handboek voor de 
thematische filatelie zal worden uitgegeven 
met de alleszeggende titel: „Beeldfilatelie". 
Intussen verzorgt De Beeldfilatelist al sinds 
de opening van de Floriade een mini
expositie in de Amstelhal. Het is een wis
seltentoonstelling van twaalf kaders, waar
van de inhoud gelijktijdig wordt gewisseld 
met de tentoonstellingeninnatura, die bin
nen of buiten aan de gang zijn. Dit gebeu
ren heeft zelfs de aandacht getrokken van 
de Vlaamse televisie die op 18 en 19 mei 
met een ploeg van vier man opnamen is 
komen maken voor de BRTuitzending „Het 
vergrootglas op de postzegel". 
Catalogus (ƒ 3.50) en boekwerk Beeldfila
telie (ƒ 5. —) kunt u reeds nu bestellen door 
het verschuldigde bedrag over te maken op 
postgirorekening nummer 207 83 00, ten 
name van het tentoonstellingscomité Beeld
filatelist, Rotterdam. Het bestelde wordt na 
verschijnen franco toegezonden. 
Voor het overige: tot ziens op de Beeld 72/ 
Floriade. 
Inlichtingen: F. Vrijaldenhoven, Jan de 
Weertstraat 46, 's-Gravenhage. Telefoon 
070-32 54 98. 

NIJMEGEN 

In het kader van de viering van het 75-
jarig bestaan van de Gelderse Filatelisten 
Vereniging De Globe organiseert de jeugd

afdeling Nijmegen een nationale postzegel-
jeugdtentoonstelling, die — onder auspiciën 
van de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland — van 20-22 ok
tober (herfstvakantie) zal worden gehouden 
in het Cultureel centrum De Lindenberg in 
de Karelstad. 
Er zullen ongeveer 200 kaders worden in
gericht door jeugdclubs, aangesloten bij de 
Stichting Jeugdwerk. Tevens zal gastvrij
heid worden verleend aan de jeugdclub uit 
Bocholt (Duitsland), die vijftien kaders zal 
vullen. 
Verder zullen er bijzondere inzendingen 
zijn, onder andere van het Nederlandse 
Postmuseum, Stichting Jeugdwerk en Ge
meentearchief van Nijmegen. 

SPECIALE ENVELOPPEN EN 
SLUITZEGELS 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling 
zal een speciale tentoonstellingsenvelop 
worden uitgegeven. Een blanco envelop 
kost 50 cent. Voor verzending wordt 30 
cent extra in rekening gebracht. 

SPECIAAL STEMPEL 

Wilt u deze enveloppen laten voorzien van 
het speciale stempel dan dient u elke enve
lop te voorzien van het gebruikelijke porto 
(binnen of buitenland) en van uw eigen 
adres. 
Deze aldus geadresseerde envelop (het mo
gen er ook meer zijn) moet opnieuw in een 
gefrankeerde envelop worden gezonden 
aan: 
M L. van Houdt, Schepenstraat 20, Nij
megen. 

Wij zullen er voor zorgen dat de envelop
pen voorzien worden van het speciale 
poststempel. 

GEHEEL VERZORGDE ENVELOPPEN 

U kunt ook geheel verzorgde speciale en
veloppen bestellen. Deze enveloppen filate-
listisch gefrankeerd kosten per envelop 
ƒ 1,—. Wilt u er meer, dan het aantal x 
ƒ 1,—. Geeft u wel duidelijk de adressen op 
waarheen deze enveloppen gezonden moe
ten worden. Dit kan op het girostrookje 
of afzonderlijk per brief. 

SLUITZEGELS 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling 
zijn velletjes van twaalf sluitzegels uitge
geven. Deze sluitzegels kunt u bestellen: 
drie velletjes voor ƒ 1,— plus 30 cent ver
zendkosten. 

BETALING 

Enveloppen en sluitzegels kunt u bestellen 
door overschrijving van het verschuldigde 
bedrag op postgiro 2144893 ten name van 
Penningmeester tentoonstelling 1972 Jeugd-
filatelisten De Globe, Schepenenstraat 20, 
Nijmegen. / 

Op de mededelingenstrook of op de achter
zijde het bestelde duidelijk omschrijveiï. 
Secretariaat Jeugdpost '72: Postweg 37, Nij
megen. Telefoon 08800-21596. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
ROTTERDAM 1972 

In ons bericht in het meinummer is vermeld 
dat het „filiaal" gevestigd zou worden in 
Hoogvliet. Bij nader inzien is besloten dit 
te vestigen in Brielle, waar de tentoonstel
ling op de Dag van de Postzegel — op de 
zaterdag, omstreeks 10.00 uur — geopend 
zal worden. De juiste plaats zal in het sep-
tember-nummer worden vermeld. Men kan 
zich als inzender voor deze tentoonstelling 
van omstreeks vijftig kaders opgeven bij de 
secretaris van het regionale comité, de heer 
G. G. Holterhues, Speerreep 46 te Hoog
vliet 3200. Men kan zich ook aanmelden 
bij de secretarissen van de verenigingen of 
afdelingen daarvan op Voorne en Putten. 

JUBILEUMTENTOONSTELLING lay, JAAR 
„DE LANGSTRAAT & OMSTREKEN" 

De districtstentoonstelling ter viering van 
het twaalfeneenhalfjarig bestaan van de 
vereniging „De Langstraat en omstreken" 
te Waalwijk is bezocht door rond duizend 
personen. 
Er was grote belangstelling voor de kaders, 
de ruilhoek, het klankbeeld, de handelaren-
stands en andere evenementen. De jury, 
bestaande uit de heren J. A. C. Achilles, 
A. Berkhoudt, A. van de Merwe, J. A. 
Meuris en ir. E. Strens, kwam tot de vol
gende uitspraak: 

Verguld zilver: 
J. Claesen, Leipziger Messe; P. Prinssen, 
Mens en luchtruim en H. Stein, Tibet (me^ 
lof). 

Zilver: 
A. Aben, Automatisering postbedrijf; G. 
Boetskes, Vrede op aarde; P. van Bommel, 
eofilatelie en Nederland 1852 op brief; H. 
Hogenhout, Postverzending in de Lang
straat en Pays Conquis; Th. Jansen, Oos
tenrijk; H. Klerkx, Nederland 1852-1930; 
B. Klunne, Groot-Brittannië; G. de Louw, 
Nederland 1852-1940; C. Maas, Eofilatelie 
en Plaatreconstructie 5 cent 1872; W. de 
Rooy, Nederland automaatboekjes; H. 
Stein, Duitsland inflatie, Oudduitse staten 
en Duitse ex-koloniën; C. van der Wouden, 
Zuidpool. 

Verzilverd brons: 
A. Aben, Duitsland inflatie en Duitsland 
1945-1949; J. Claesen, Canada; J. van Don
gen, Nederlands-Indië, Japanse bezetting; 
C. van der Hoeven, Nederland; V. Janssen, 
Amphilex 1967 en Verenigde Naties; H. 
Klerkx, Nederland en Suriname; C. Krijger, 
Zwitserland; C. Maas, Nederland 5 cent 
1872 en Postgeschiedenis van Waalwijk, 
Baardwijk en Besoijen (literatuur) en H. 
Stein, Sjanghai. 
Voorts zeven maal brons, dertien diplo
ma's en vier bewijzen van deelneming. 
De zilveren tentoonstellingsmedaille van 
de Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen — een van de vijf ereprijzen — 
werd toegekend aan de heer P. Prinssen, 
oud-bestuurslid van de Bond. 
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INTEBA 1972 

De internationale tentoonstellingen van de 
Spoorwegbeambtenfilatelisten zijn niet al
leen van belang voor de spoorwegmotief
verzamelaars, doch ook de andere inzen
dingen komen steeds meer op internationaal 
niveau. Op de Inteba 1972 te Zurich zon
den 180 inzenders in 930 kaders 30 „spoor
weg"verzamelingen, 70 „landen"verzame
lingen en dan nog 80 thematische en „spe
ciale gezichtspunten" in. 
Diverse inzendingen waren in de laatste 
jaren ook reeds „internationaal" op ten
toonstellingen onder FlPpatronaat ingezon
den en bekroond. 
Na het overlijden van de heer A. van Wou
denberg is de rol van Nederlandse inzen
ders helaas niet meer zo groot. Wij zien 
dus maar af van het vermelden van een 
lijst van bekroningen, maar zien toch de 
volgende tentoonstelling onder FISAIC
patronaat met belangstelling tegemoet. 

FL. 

BIELEFELD '72 

Ter ere van de „Bondsdag" van het Lan
desverband NordrheinWestfalen organi
seerde de plaatselijke vereniging in Biele
feld een tentoonstelling „Rang II" met in
ternationale deelneming — helaas slechts 
één inzending uit Nederland, verder uit 
België, Finland, Hongarije, Israël, U.S.A., 
Zweden en Zwitserland. 
Ter herdenking dat honderd jaar geleden 
de DuitsOostenrijkse expeditie van Wey
prechtPayer naar de noordpool vertrok 
was een speciale afdeling „Poolpost" inge
richt, met niet minder dan zestien inzen
dingen, waarbij ook de ene Nederlandse 
inzending te vinden was. Er was slechts één 
verzameling Nederland ingezonden, door 
de heer Willi Peter uit Velbert, een ver
zameling die we in Nederland ook al in 
Zwolle en in Rotterdam aantroffen. 
Bijzonder interessant waren de eofilatelis
tische verzamelingen. Hieruit bleek dat 
Bielefeld in de Napoleontische tijd grens
station was tussen het „Koninkrijk West
falen", waartoe het zelf behoorde, en het 
tot Frankrijk behorende „Departement van 
de Weser", dat zich uitstrekte tot en met 
Halle in Westfalen. Met 144 verzamelingen, 
plus nog literatuur en 45 „jeugd"verzame
lingen een tentoonstelling die er wezen 
mocht en die veel bezoek trok. 

FL. 

GRUNOPOST III 

Op de Dag van de Postzegel zal in Huize 
Maas tijdens de districtstentoonstelling op 
7 (10.0022.00) en op 8 (10.0016.00 uur) 
oktober in de Korenbeurs veiling en ruil
beurs worden gehouden. 
De heer P. Wetselaar uit Bennebroek heeft 
de speciale tentoonstellingsenvelop ontwor
pen, die herinnert aan Groningens ontzet, 
driehonderd jaar geleden. In een tijdelijk 
postkantoor zal een bijzonder stempel wor
den gebruikt; ook DagvandePostzegel
enveloppen zullen verkrijgbaar zijn. 
Inlichtingen: mr. J. C. Timmer, Hertenlaan 
69, Haren, telefoon 05045086 en J. Lagaay, 
De Savornin Lohmanplein 12a, Groningen, 
telefoon 050260214. 

EEMSPHILEX 

Mr. A. P. J. van Bruggen, burgemeester 
van Delfzijl, opende op Hemelvaartdag — 
11 mei 1972 — de districtstentoonstelling 
Eemsphilex, georganiseerd door de vereni
gingen AKZO en NKF. De tentoonstelling 
ruim vierhonderd kaders groot, was een 
succes, mede door een groot aantal deel
nemers uit het Landesverband ElbeWeser
Ems. 
Ook de beide ruildagen, op 11 en 13 mei, 
waren een succes, met op de ene dag een 
bus met bezoekers uit Emden en op de 
andere een volle bus uit Bremerhaven. 
Na het welkomstwoord door de heer S. 
Post, promotor van de Eemsphilex, spraken 
de heren H. Fischer namens de Duitse gas
ten en E. C. de Poorter namens het Bonds
bestuur. De heer De Poorter hield een plei
dooi voor gemeentelijke subsidie om de 
hoge kosten, die aan het houden van ten
toonstellingen zijn verbonden, binnen be
taalbare grenzen te houden. In dit geval 
was de ruimte in de OranjeNassauschool 
gratis ter beschikking gesteld. 
De jury, bestaande uit de heren N. Boog
aard, H. Pluim, G. G. Wiersma en twee 
Duitsers, met als „meelopers" E. iTaak en 
J. Bos, kwam in goede harmonie tot de 
volgende bekroningen: 

Verguld zilver: 
H. Bubacz (Zwitserland, Zittende Helvetia 
en cijfertypen tot 1907), M. Dijkstra (He
raldiek), M. Fresemann (Duitsland 1872
1933), J. Lagaay (Jubileum 1923), H. Lever
kinck (Postgeschiedenis OostFriesland), 
H. W. Murken (Duitsland, borstschild), K. 
G. Spinka (Communicatie), W. Tubbe 
(Astronautiek), L. Weber (Meteorologie). 

Zilver: 
U. P. Haubold (Aantekenzegels DDR), 
A. J. ter Heide (Nederland tot en met 
1931), H. Jeske (GrootBrittannië, van 1700 
af), A. Krammer (Verenigde Naties, gele
genheidszegels), H. Lienau (Nederland 1852 
en 1864), J. D. Neuteboom (Zweden 1855
1945), F. Pöppelmann (Pruisen), H. Schle
gel (Ballons montés 18701871, dr. B. 
Schrick (Duitsland 18721918), E. B. Stuut 
(Suriname), H. Werner (Na scheepsrampen 
geredde post). 

Verzilverd brons: 
H. P. Boyken (Lichte atletiek), mr. J. de 
Boer Azn (ZuidAfrika), mejuffrouw G. 
Bolhuis (Ruimtevaart), H. Fischer (Duitse 
geschiedenis), E. Heine (Zeppelinpost). A. 
Klabes (Krijgsgevangenenpost eerste wereld
oorlog), G. Langwald (Denemarken van 
1851 af), J. Plinke (Postmechanisatie), S. 
Post (Kerstpostzegels), A. M. Schiltkamp 

(Nederland, postwaardestukken), H. H. P. 
Steur (Griekenland eofilatelie en grote Her
meskop), A. J. de Vries (Israël). 
Voorts dertien maal brons en elf eervolle 
vermeldingen. Speciale vermelding verdie
nen de inzendingen buiten mededinging van 
enkele demonstratieverzamelingen van leden 
van de drie verenigingen uit het Eemsmond
gebied en van een flink aantal jeugdinzen
dingen. 

N. BOOGAARD / E. C. DE POORTER 

EERSTE LUSTRUM VAN DE 
CONTACTGROEP 

FRANKRIJKVERZAMELAARS 

De contactgroep Frankrijkverzamelaars zal 
in september zijn eerste lustrum vieren met 
een bijeenkomst die een speciaal karakter 
zal krijgen. 
Een van de voornaamste plannen van het 
bestuur is versteviging, verbetering en uit
bouw van het contactorgaan Marianne, 
waarvan nummer 16 (vijfde jaargang) in 
mei 1972 is verschenen. Daarvoor is een 
ledenwerfactie ingezet die een nettowinst 
van vijfentwintig leden zou moeten opleve
ren. 

SPOORWEGPOSTZEGELTENTOON
STELLING IN ST. NIKLAAS 
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Ter gelegenheid van de eerste rechtstreekse 
treinverbinding AntwerpenGent op 28 mei 
1972 werd in het nieuwe Station van St. 
Niklaas een postzegeltentoonstelling gehou
den met als onderwerp: alles in verband 
met treinen, stations en spoorwegzegels. 
Men had zich niet beperkt tot België. Er 
was een prachtige verzameling Russische 
treinstempels uit de vorige eeuw, gedocu
menteerd met een kaart van het toenmalige 
spoorwegnet en prentbriefkaarten van sta
tions uit die tijd. Verder spoorwegstempels 
van Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Oos
tenrijk, Noorwegen en zelfs Guatemala en 
Peru. 
De Belgische spoorwegzegels werden ge
toond, verzameld op stempels: poststempels, 
telegraafstempels, spoorwegstempels in vele 
variëteiten. De zeldzaamste daarbij zijn die 
van de kleinere particuliere maatschappijen 
zoals MechelenTerneuzen, LuikMaastricht 
en TermondeSt. Nicolaas. Bij de „Duitse 
Post in België" uit de eerste wereldoorlog 
viel op dat het Duitse stempel „AachenSt. 
Vith (Eifel)" ook nadat Eupen en Malmédy 
bij België gekomen waren toch nog tot in 
september 1919 gebruikt werd. 
Het was jammer dat door de korte tijd van 
voorbereiding geen publiciteit in de filate
listische pers meer mogelijk was en geen 
buitenlandse inzendingen meer opgenomen 
konden worden. Gelukkig had de lokale 
publiciteit toch gezorgd voor een groot 
aantal belangstellenden. Behalve de gebrui
kelijke speciale poststempel werd ook een 
herinneringskaart met een „spoorwegstem
pel" op de openingsdag van het nieuwe 
station uitgegeven. 

FL. 
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DIENSTORDER H. 282 (16 mei 1972) THORBECKE-POSTZEGELS 

1 Algemeen 
Ter herdenking van de sterfdag van de Nederlandse staatsman en 
geleerde Johan Rudolph Thorbecke, honderd jaar geleden, zal op 
2 juni 1972 een bijzondere postzegel (zonder bijslag) worden uitge
geven met een frankeerwaarde van 30 cent. 

2 Ontwerp, voorstelling 
De zegel, vervaardigd door de kunstenaar Gerrit Noordzij te Tuil, 
draagt de tekst ,,Er is meer dan voorheen in de wereld te doen", 
alsmede de aanduiding ,,1798 Thorbecke 1872". 

3 Verkooptijdvak 
De zegel zal van 2 juni tot en met 1 juli 1972 op alle postinrichtingen 
en bij de behandeling van postzaken aan huis tijdens de bestelling, 
verkrijgbaar zijn. 
Aan het publiek moeten gedurende genoemd tijdvak bij de aankoop 
van zegels van 30 cent ,,Thorbecke"-2egels worden verstrekt, tenzij 
speciaal om zegels van de normale uitgifte wordt gevraagd. 
De verkoop mag niet voor 2 juni a.s. worden begonnen. Eventueel 
op 1 juli nog voorradige exemplaren moeten worden uitverkocht. 

Nadere emissiegegevens: 
Kleuren 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Velindeling 
Oplaag 
Geldigheidsduur 
Druktechniek : 
Drukkerij : 

blauw en zwart 
33 X 22 mm 
36 X 25 mm 
14 : 123/4 
zonder watermerk, fosforescerend 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels en rollen met 500 zegels 
I6V2 miljoen 
onbepaald 
rast^rdiepdruk 
Joh. Enschedé 
N.V., Haarlem 

en Zonen Grafische Inrichting 

(yrisTneeraan 
"Voorheen m'äe 
1798 THORBECKI 1S7S 

WOORDEN VAN THORBECKE — NOG STEEDS ACTUEEL — 

In aanwezigheid van vele genodigden, heeft de directeur-generaal 
der PTT, drs. Ph. Leenman, op 2 juni de eerste bijzondere postzegel, 
uitgegeven ter herdenking van de honderdste sterfdag van de Ne
derlandse staatsman en geleerde Johan Rudolph Thorbecke (1798-
1872), officieel overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken, 
mr. W. J. Geertsema. 
De overhandiging geschiedde in het kader van de nationale 
Thorbeckeherdenking in Leiden, de stad waar de befaamde staats
man vele jaren werkzaam was. Hij overleed honderd jaar geleden in 
's-Gravenhage. Op de zegel staat een uitdrukking uit de rede ,,Over 
het hedendaagsche Staatsburgerschap", waarin Thorbecke onder 
meer zegt: 

„Een jaar wisselt In maatschappij, Staat, volkenomgang en weten
schap zooveel af, als te voren tien of vijftig. Er is meer, dan voor
heen, in de wereld te doen... Meer dan ooit wordt er gearbeid en 
gezaaid voor het groot publiek. BIJ de weêrgalooze vruchtbaarheid 
der eeuw verlangt een iegelijk deel aan den oogst ... Naauwelijks 
ontspringt eene gedachte, een stelsel, een eisch, of zij worden door 
honderden behandeld of verwerkt en dringen tot duizenden door. 
Die oogen en ooren heeft, ziet en hoort dagelijks op de verste af
standen, als ware hiJ er bij. Er komt, tusschen de onderscheidene 
natiën, eene vermaagschapping en vermenging van voortbrengende 
krachten, welke, zich In gelijkheid van beginselen, aanleg, stijl en 
toon openbarende, allengs nadert tot de eenheid eener europesche, 
het nationale beheerschende wereldkracht". 
Thorbecke studeerde letteren in Amsterdam en Leiden. Hij promo
veerde in 1820, werd in 1825 professor te Gent en in 1831 hoog
leraar te Leiden. 
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Thorbecke was een van de negen mannen die in 1844 een voorstel 
indienden tot grondwetsherziening. 
Hij heeft zitting gehad in verscheidene ministeries en onder zijn 
krachtige leiding kwamen veel wetten tot stand, zoals: Provinciale 
Wet, Gemeentewet, Kieswet, Post- en Telegraafwet, Wet op de af
schaffing van de slavernij in West-lndié en de wetten op het graven 
van het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg, waardoor de ont
plooiingsmogelijkheden voor Amsterdam en Rotterdam aanzienlijk 
groter werden. 

TREINBRIEVEN 
(Dienstorder H. 203 van 11 april 1972). 

Wijziging recht voor verzending 

1. Ingaande 1 mei aanstaande zal het door de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen geheven recht voor de verzending van treinbrieven 
worden verhoogd van 45 tot 55 cent per brief. 

NS heeft de enkele jaren geleden ingevoerde hulsstijl, het „handels
merk" van de steeds beweeglijke lijnen met twee pijlen aan de 
einden, de ,,vergeling" van het reizigersmaterieel en een nieuw type 
letters en cijfers thans ook doorgevoerd in de treinbriefzegels. 
Het ontwerp kan als zeer geslaagd beschouwd worden. De zegel is 
geen raadsel, zoals bij postzegels wel eens het geval kan zijn. Het 
is een dieselelektrisch treinstel met een duidelijke aanduiding van 
het doel van de zegel. 
Ook het formaat is aan dat van een bijzondere postzegel aangepast; 
hetzelfde als dat van de Europapostzegels. 
Tenslotte zijn de nadere gegevens van het NS persbericht (zie blad
zijde 267 meinummer 1972) zeer uitgebreid zodat ook de filatelist 
alle gegevens worden verstrekt, die voor een Juiste omschrijving 
van de zegels wanneer hij daarvan een collectie heeft aangelegd, 
onontbeerlijk zijn. 

BRIEFKAARTEN 
(Dienstorder H. 220 van 18 april 1972). 

1. Binnenkort zullen aan de zegelloketten briefkaarten beschikbaar 
zijn voorzien van een zegelafdruk van 30 cent (Juliana Regina). 

2. De thans in gebruik zijnde briefkaarten (klein formaat) met een 
25 cent zegelafdruk Koningin Juliana type 1953, kunnen door de 
zegelkashouders — voor zover het hele pakken betreft — tussen 
18 en 21 april 1972 worden teruggezonden aan het districtspost
kantoor. Op de zending moet in rood de letter 'B' worden aan
gebracht. 

3. Terugzending van de ambtenaar grootzegelverkoop aan directeur 
zegelwaarden dient te geschieden tussen 8 en 12 mei op de In 
punt 2 aangegeven wijze. 

4. Aangebroken pakken moeten worden uitverkocht. Aan de filate-
lieloketten moet een voorraad van deze briefkaarten worden aan
gehouden voor de verkoop aan verzamelaars. 

RODE KRUISPOSTSERIE MET EEN 
ZWARTE ZEGEL VAN 30 CENT 

Op 15 augustus verschijnen vier bijzondere 
postzegels waarvan de toeslag ten goede 
komt aan het Nederlandse Rode Kruis. Op 
de zegels zijn de belangrijkste activiteiten 
van het Rode Kruis tot uitdrukking gebracht. 
Zij zijn vervaardigd naar ontwerpen van de 
Amsterdamse kunstenares Marte Röling. 
De verkooptermijn van de Rode Kruiszegels 
loopt tot en met 30 september 1972; de 
geldigheidstermijn voor de frankering is on
bepaald. Waarden en kleuren: 2 0 - 1 - 10 
cent rood en roze, 25-1 -10 cent rood en 
oranje, 30 -!- 15 cent rood en zwart, 45 -|-
25 cent rood en blauw. 
De prijs van de serie bedraagt ƒ 1,80. Bij
gaande foto werd genomen van het goed
gekeurde ontwerp. 



EUROPAPOSTZEGELS 1972 POSTZEGELBOEKJES 
(Dienstorder H. 236 van 25 april 1972). 

Wij weten dat de jaarlijkse keus welk ontwerp de Europapostzegels 
in de CEPT-landen zal sieren, gedaan wordt door de directies 
van de PTT-admInistraties die wel belangrijker zaken op de agenda 
hebben staan dan een keus te moeten maken uit verschillende 
ontwerpen, die door kunstenaars uit de aangesloten landen worden 
voorgelegd. Wij weten ook dat zo mogelijk ieder land aan de 
beurt moet komen om een ontwerp te leveren. Dit neemt niet weg 
dat het ontwerp van dit jaar — en hetzelfde kan geschreven wor
den over vorige jaren — wel zeer weinig de gedachte van de 
CEPT tot uitdrukking kan brengen. Zonder de toelichting, die stelt 
dat de symbolen tot uitdrukking pogen te brengen, dat hiermede 
het verkeer tussen de CEPT-landen onderling, per post, telefoon, 
telegraaf plus telex en via satellieten wordt uitgebeeld, blijft de 
voorstelling een raadsel. Gelukkig maar; een eerste indruk was bij 
ons een 'vervroegde uitgave van kerstzegels met als symbool ge
stileerde kerstboomversierselen. 
Zou het niet mogelijk zijn eens een internationale prijsvraag uit te 
schrijven onder motto — zodat de ontwerpers niet bekend zijn — 
voor een toch duidelijk in een groot aantal landen in Europa ge
wenste emissie om tot uiting te brengen dat de Europese samen
werking op PTT-gebied een jaarlijkse bijzondere emissie wenselijk 
maakt? 
De Nederlandse Europa-postzegels maken zoals steeds een prima 
indruk. De drukker. Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting 
N.V. te Haarlem, heeft van het ontwerp gemaakt, wat ervan te 
maken was. Het verticale formaat voldoet voor dit ontwerp het 
meest. Ook de letters en cijfers overheersen het beeld als geheel 
niet, maar passen toch wel zodanig in het geheel dat een aan
vaardbare emissie tot stand kon komen. 
De technische bijzonderheden der vellen zijn als volgt: 

boven- en onderzijde doorlopend, 
linker- en rechterzijden één tandinggat door
lopend 
geen 
links 1 tot en met 10 
rechts 10 tot en met 1 
geen 
geen 

1. Enige tijd geleden zijn nieuwe postzegelboekjes verschenen: 

Tanding 

Etsingnummers 
Telcijfers 

Ponstekens 
Markeerboogjes 
Overige 
bijzonderheden 
Afwijkingen 

Inhoud: 
5 X 20 cent Tekst: 

30 c brief tot en met 20 g 
25 c briefkaart 
20 c drukwerk tot en met 20 g 
Op het postkantoor ligt voor U 
een volledige tarlevenlijst 

Bestel- Bijzonder-
nummer heden 

PB 6-f grijze 
kaft 

kleurstreep in de marge rechts naast zegel 10 
tot heden niet gemeld. 

Door druktechnische oorzaken zijn twee versies in omloop ge
komen. Van de totale oplaag is de helft verschenen met het 
andreaskruis in de rechterbovenhoek in plaats van, zoals ge
bruikelijk, in de rechterbenedenhoek. 

2. Ten behoeve van de filatelieloketten zal de directeur zegelwaar
den een voorraad van deze boekjes verstrekken. 

Filatelistische wensen kunnen vanaf 1 mei aanstaande uitsluitend 
vervuld worden op postkantoren met een filatelleloket en door de 
Filatelistische Dienst, Prinses Beatrixlaan 11 te 's-Gravenhage. 

NEDERLANDSE DRIEKLEUR 

Ter gelegenheid van het vierhonderdjarig be
staan van de Nederlandse Vlag zal van 4 juli 
tot en met 31 december 1972 — en daarna 
zoveel langer als de voorraad strekt — een 

^ ' ' W^tÊÊ bijzondere postzegel van 20 cent zonder toe-
ÉÊ l^^^m ®'^9 verkrijgbaar zijn. De kleuren van de zegel 

J r ^Ê^ÊÊ V ^ ' - i " rood, wit, blauw en zwart. Het ontwerp 
' ^ ^ ^ ^ B i I werd verzorgd door Jelle van der Toorn Vrijt-

hoff te Londen. 
De kleuren van de Nederlandse Vlag zijn ont
leend aan het familiewapen van de Oranjes. 
Het rood-wit-blauw werd reeds aan het eind 
van de zestiende eeuw gevoerd naast enkele 
andere vlaggen. Na 1795 was de driekleur de 

nationale vlag, maar pas op 19 februari 1937 werd bij Koninklijk 
Besluit bepaald: ,,de kleuren van de vlag van het Koninkrijk der 
Nederlanden zijn rood, wit en blauw". 
De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. Bijgaande 
foto werd genomen van het goedgekeurde ontwerp. 

overzeese rijksdelen 
NEDERLANDSE ANTILLEN 

STAATSMAN IRAUSQUIN HERDACHT 

Op 20 juni 1972 zal de postadministratie van 
de Nederlandse Antillen een bijzondere zegel 
van 20 cent uitgeven ter herdenking van de 
staatsman Juan Enrique Irausquin, die tien jaar 
geleden overleed. De zegel zal verkrijgbaar 
zijn tot en met 19 juni 1973. Op de oranjerode 
zegel, waarvan het ontwerp werd verzorgd door 
Studio Enschedé te Haarlem, is het portret van 
de staatsman afgebeeld. 
De prijs van de zegel is in Nederlandse munt 
f 0,60. De geldigheidstermijn voor de franke
ring is onbepaald. Bijgaande foto werd geno
men van het goedgekeurde ontwerp, 
Juan Enrique Irausquin (1904-1962) werd ge

boren op Aruba. Hij maakte snel carrière in het bankwezen en was 
vele jaren voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid 
van Aruba. Hij was lid van het Antilliaanse parlement en nam deel 
aan de Ronde Tafel Conferenties met Nederland en Suriname in 
1948 en van 1952-1954. De conferenties leidden in 1954 tot zelf
standigheid van de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk. In 
1956 werd de heer Irausquin ministervan Financiën en Welvaartszorg, 

N E D E R \ A | J D S E 

ANTI MEN 

waarvan de ontwerpen werden verzorgd door N. C. Loning te Para
maribo, zijn vlinders afgebeeld welke In Suriname voorkomen. 
Waarde Latijnse benaming Kleuren: 
15 cent Eucyane bicolor roze, blauw, geel, zwart 
20 cent Helicopis cupido grijs/groen, bruin, geel, lichtgeel 
25 cent Papilio thoas thoas kobaltblauw, geel, bruin, zwart 
30 cent Urania lellus bruin, blauw, groen-geel, 

donkerbruin 
35 cent Stalachtis calliope blauw, lichtgeel, roodachtig geel, 

bruin 
40 cent Stalachtis phiegia sepia, oranje, donkerbruin 
45 cent Victorina steneles magenta, geel, geel/groen, bruin 
50 cent Papilio neophilus groen, rood, blauw, bruin 
55 cent Anartia amathea oranje/geel, rood, sepia, bruin 
60 cent Adelpha cytherea lichtblauw, oranje/geel, lichtbruin, 

bruin 
65 cent Heliconius doris steenrood, geel, blauw, zwart 

metharmina 
70 cent Nessaea obrinus paars/grijs, oker, blauw, bruin 
75 cent Ageronia feronia geel, blauw, rood, bruin 
De zegels zijn voor algemene frankering geldig. De prijs per serie 
bedraagt in Nederlandse munt ƒ11,70. De geldigheidstermijn van de 
zegels is onbepaald. Bijgaande foto werd genomen van het goed
gekeurde ontwerp. 

SURINAME 

VLINDERS OP LUCHTPOSTSERIE 

Van 26 juli 1972 af zal voor onbepaalde tijd een serie van dertien 
luchtpostzegels door Suriname worden uitgegeven. Op deze zegels, 
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postwaardestukken Rubriekradacteur: i. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen 1760 

Catalogussen 
De World Catalogue of Postal Stationery, Ed. Fladung, kondigt aan 
dat in mei de letter ,,T" zal verschijnen; de voorbereiding aan ,,U" 
gaat voort. 
Verschenen is ,,Catalogo generale degli interi postal! d'ltalia" samen
gesteld door Luigi Pertile, 301 bladzijden, uitgever: Notizario A S.l F., 
Turijn. Verkoopadres: G. Oriandini, Via Martelli 8, 50129, Florence. 
Prijs 7,500 lire, Ingenaaid. 

Japanse bezetting Nederlands-Indië 
De prijzen uit de catalogus Geuzendam hebben in de laatste veiling 
van R. Boekema wel enig relief gekregen. Liefhebbersprijs bleek 
voor een briefkaart van 31/2 Dai Nippon, met Yu BIn in zwartgrijs 
ƒ100,—, rode Banka-opdruk op een briefkaart van Nederlands-
Indië f 65,—, een envelop van Nederlands-Indië 10 / 12y2 met 
Sumatra-opdruk f 70,—, Dal Nippon 3V2 briefkaarten al naar de 
stempels van ƒ16,— tot ƒ90,—, een Ankerbriefkaart ging voor 
ƒ 230,—, briefkaarten voor de Grote Oost van ƒ 120,— tot 
ƒ150,—. Mogelijk hebben Japanse kopers tot deze sterk opgelopen 
prijzen bijgedragen, mogelijk ook dringt het besef door dat echt 
gelopen stukken bijzonder schaars zijn en zelden meer ter markt 
komen. 

Errata U.S. Postal Gard Catalog 
,,Postal Stationery" van maart-april 1972 brengt vier volle bladzijden 
nieuwe eerste afstempelingen op briefkaarten, herziening van prij
zen, verbeteringen enzovoort. 

Frankrijk 
E. Norman Lurch deelt in ,,Postal Stationery" mede dat hij een jaar 
of twee, drie geleden de collectie van wijlen Maurice Picard kocht, 
nadat deze verzameling ongeveer twintig jaar geleden door H. Laza
rus naar de Verenigde Staten werd gebracht en al die tijd sluime
rend was gebleven. Een vijftal illustraties laat helaas drie gevallen 
van ,,drukuitschot" zien. Dat Picard ook zeldzame en unieke stukken 
bezat wordt echter uit de tekst wel duidelijk. 

Canada 
Dit jaar wil het Canadese Philatelic Department, herdrukken brengen 
van de op 6 september ingetrokken briefkaarten met illustraties van 
de Canadian National Exhibition. Dit jaar willen de Canadese poste
rijen ongeveer honderd geïllustreerde briefkaarten uitgeven met af
beeldingen van Montreal, Hallfax, Vancouver enzovoort. De uitgiften 
zouden worden aangekondigd en tevens dag en plaats waar brief
kaarten met afstempelingen op de eerste dag verkrijgbaar zullen 
zijn. 

Hongarije 
We kunnen een afbeelding geven van het aerogram van 3 ft blauw, 
brug in Budapest. 

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

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Afbeelding van de stempel op de eerste dag van uitgifte geplaatst 
op Europazegels, geplakt op de semi-officiële enveloppen van de 
NVPH, met de letters CEPT (Conférence Européenne des Admini
strations des Postes et des Telecommunications) en van 3., gemeld 
in mei, bladzijde 260. 
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Bijzondere poststempels werden (worden) gebruikt ter gelegenheid 
van: 
1. de ,,N.V.P.H. (Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandela-

ren)-Show 1972" van 5 tot en met 7 mei, waartoe in het Kurhaus 
te Scheveningen een speciaal postkantoor was gevestigd, dat 
zelfs op zaterdag en zondag normaal functioneerde (zonder de 
zaterdagtoeslag van 50 cent voor verscheidene handelingen.. .1); 
aangetekende stukken werden voorzien van aantekenstrookjes 
met Inschrift 's-Gravenhage-N.V.P.H.-Show 1972; 

2. de Thorbecke-tentoonstelling, welke van 1 juni tot en met 2 juli 
in het Museum van het Onderwijs te 's-Gravenhage wordt ge
houden, alleen op de stukken, welke in een daar geplaatste 
speciale brievenbus worden aangetroffen. Aantekening van deze 
stukken is niet mogelijk. 

3. de herdenkingstentoonstelling Thorbecke In Leiden, waarvoor 
a. op 2 juni het mobiel postkantoor standplaats had op het 

Gerecht te Leiden. Hierin werd zowel het eerstedagstempel 
op de officiële eerstedagenveloppen, uitsluitend gefrankeerd 
met Thorbeckezegels, als het speciale teritoonstellingsstempel 
(op alle stukken en zegels) afgedrukt; 

b. van 2 tot en met 30 juni een speciale brievenbus in het 
Academisch Historisch Museum te Leiden werd geplaatst. De 
daarin aangetroffen stukken worden van het speciale tentoon-
stellingsstempel op de zegels en een dagtekeningstempel van 
Leiden (ernaast) voorzien. 

4. de 60e Filatelistendag op 3 juni in het RAI-Congrescentrum 
Amsterdam, waar een brievenbus was geplaatst. Aangetekende 
stukken konden niet worden verzonden. 

MACHINESTEMPELS 

Afbeelding van een der stempels gemeld in mei, bladzijde 261. 
De heer W. Kok te Rotterdam meldde ons een klein verschil in de 
in verscheidene plaatsen gebruikte (dienst-)stempelvlag: adresseer 
(afbeelding pijl en poststuk) JUIST / VOLLEDIG en / DUIDELIJK. In 
de Rotterdamse vlag staan de eerste drie letters J, V en D recht 
onder elkaar, maar in 's-Gravenhage en Utrecht is het woord VOL
LEDIG één letter naar rechts opgeschoven. 

100 JAAR 
NIEUWE WATERWEG 

1872-1972 L '"^ J 

HELP UW RODE KBUIS 
INZAMELING 

2 9 m e i - l 1 | u n i l 9 7 2 

D^ERöTl 
12 V 8 

L ' ' " J 

Van 8 juni tot en met 31 augustus worden — evenals in vorige jaren 
— wederom stempelvlaggen gebruikt als propaganda voor de Zee-
landbrug in de stempelmachines te Goes en Middelburg en voor 
Groningens ontzet, waarvan dit jaar het derde eeuwfeest wordt 
gevierd. 
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TYPENRADERSTEMPELS 

20.4.1972 Naamswijziging: postagentschap ZwijndrechtKortambacht
laan werd ZwijndrechtKort Ambachtlaan 

25.4,1972 Gevestigd: postagentschap VoorburgMgr. van Steelaan 
27.4.1972 Gevestigd: postagentschap LeidschendamN.V. Vroom en 

Dreesmann. Aangezien het nieuwe stempel bij de opening 
nog niet gereed was, werd tijdelijk een gewoon dagteke
ningstempel LEIDSCHENDAM gebruikt. 

2.5.1972 Gevestigd de postagentschappen: DordrechtWaldeck Pyr
montweg, UtrechtWillem Schuyienburglaan en WeespE. du 
Perronweg 

i: bijpostkantoor BeverwijkZeestraat 
i: postagentschap DeurneSint Jozefstraat. 
i: postagentschap UrmondObbichterstraat 
i: postagentschap GeldropJohn Dav'isstraat 

VELDPOST 

8.5.1972 Gevestigd: 
16.5.1972 Gevestigd: 
12.5.1972 Gevestigd: 
17.5.1972 Gevestigd: 

Van 17 tot en met 21 juni wordt te Rossum (GId.) in verband met 
herinneringen aan de krijgsman Maarten van Bessern een muziek
festival gehouden, waaraan medewerken de Koninklijke Militaire 
Kapel en de Luchtmachtkapel. Gedurende deze dagen zal ter plaatse 
een veldpostkantoor zijn gevestigd, dat de dagtekeningstempel 

VELDPOST 71 gebruikt. Op de te verzenden enveloppen/kaarten 
wordt tevens een (nietpostaai) stempel ,,Bommelerwaard ter zee, op 
't land en in de lucht" afgedrukt. 

==^ cirurto CURArAO 

HOME OV V,\E OLDESr 
SYNAfiOniJt IK Tf'S AMERtCAS 

NEDERLANDSE ANTILLEN GELEGENHEIDSSTEMPEL 

Op enkele op 3 mei 1972 te Willemstad geposte brieven zagen wij 
het hierbij afgebeelde stempel ter herdenking van het tienjarig be
staan van de oudste (?) synagoge in Amerika. Zouden er in de 
Verenigde Staten van Amerika geen oudere synagogegebouwen 
bestaan? 

belgië Rubriekredacteur: L. C. Maaeman, Alf. ScHMIderlaan 81, 
B2100Deurne 

EUROPAZEGELS 1972 

Bouillon, Brugge, Luik, Mechelen en Schaarbeek (Brussel 1030) 
waren de gemeenten waar op 29 april de voorverkoop plaats had 
van de twee Europapostzegels in de waarde van 3,50 frank en 7 
frank. Als onderwerp werd het zinnebeeld getekend door Paavo 
Huovinen aanvaard. De zegeldrukkerij te Mechelen zorgde voor de 
polychrome heliogravure in frisse kleuren. Als oplage krijgen wij 
respectievelijk 10.500.000 en 2.750.000 stuks. 

PERSVRIJHEID 

Ter gelegenheid van het vijfentwintigste congres van de Fede
ration Internationale des Editeurs de Journaux, hetwelk ditmaal te 
Brussel plaats had en de viering van het vijftigjarig bestaan van het 
Persagentschap ,,BELGA" werd op 13 mei een voorverkoop ge
houden van een postzegel die beide feiten voor de toekomst wil 
vastleggen. 
Een ietwat zwaar geladen tekening van L. Mareschal werd als onder
werp voor deze zegel in de waarde van 2,50 frank gekozen. Met een 

oplage van 3.500.000 verzorgde de Zegeldrukkerij te Mechelen de 
polychrome heliogravure in een overwegend bruine kleur. 
De voorverkoop had plaats te Antwerpen, Brussel, Charleroi 
en Luik. Drie van de zes bijzondere stempels zijn hierbij afgebeeld. 

POSTTARIEVEN OPGETROKKEN 

Per 1 juni 1972 worden de posttarieven merkelijk verhoogd. Zo 
wordt het eenvoudig briefport van 3,50 frank tot 4,50 frank opge
dreven, en een briefkaart die nu 2,50 frank kost wordt tot 3,50 frank 
in prijs vermeerderd; 2 frank is het minimum tarief opgelegd voor 
drukwerk. 

brief uit londen 
DE ARCHITECTUURSERIE 1972 

Na de kathedralen van 1969, de oude boerderijen van 1970, de uni
versiteiten van 1971, zijn dit jaar de typische Britse kerken aan de 
beurt voor deze jaarlijkse serie. De waarde 3p beeldt de St. Andrew
kerk in GreenstedJuxtaOngar, Essex uit, die van 4p de Allerheiligen 
kerk van Earls Barton. Een andere St. Andrewkerk, die van Lethe
ringsett in Norfolk i§ afgebeeld op de waarde 5p, een derde St. 
Andrewkerk op de waarde 7y2p, deze staat in Helpringham, Lincoln
shire terwijl de hoogste waarde, 9p de kerk van de Maagd Maria in 
Huish Episcopi, Somerset, toont. De zegels worden in meerkleuren
druk gedrukt door Harrison and Sons Ltd., in vellen van 100 zegels, 
alle zegels krijgen fosforstrepen. 

MALTA DECIMAAL 

Op 16 mei ging ook Malta over op het decimale stelsel. Dit feit 
werd filatelistisch gevierd met een speciale emissie van acht waar
den, die geldig blijven totdat een normale gebruiksserie in omloop 
gebracht kan worden. 

1 
■ 

Bia^^H 

1 
|P«**" m  j ^ ^ 
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VERVALSERS VEROORDEELD 

Twee Londense postzegelhandelaren verschenen voor de rechter. 
De tenlastelegging was het vervalsen van eerstedagenveloppen met 
de Wembleyzegels van 1924 en 1925 en van een eerstedagenvelop 
met de £ 1 Postcongres van 1929; deze laatste enveloppen gingen 
voor £ 300 van de hand. Ofschoon verzachtende omstandigheden 
werden aangevoerd, vond de rechter. Lord Dunboyne, het nodig 
beiden negen maanden in de gevangenis te laten verblijven om over 
hun zonden na te denken. 
In Manchester verscheen A. J. A. voor de rechter. Deze onder
nemende man onderhield tijdens de poststaking van vorig jaar de 
J. Allen Postal Service. De beschuldiging- luidde, dat hij de brieven, 
waarvoor hij betaling had ontvangen om ze te vervoeren, niet had 
vervoerd of afgeleverd, maar ze in de brand had gestoken om van 
het werk af te zijn. Hij kreeg daarvoor drie jaar! 

HET KROONAGENTSCHAP 

Oorspronkelijk opgezet als inkoop bureau voor koloniën en over
zeese gebieden geeft het Kroonagentschap sinds jaren ook de 

GELEGENHEIDSZEGELS MILIEUCONFERENTIE 

Ter gelegenheid van de LfNO-conferentie over het menselijk milieu 
te Stockholm heeft de postadministratie van de Verenigde Naties 
op 5 juni vier herinneringszegels uitgegeven, die in het meinummer 
op bladzijde 263 zijn beschreven. 
Hans Erni, de Zwitserse schilder van wie een affiche op de eerste
dagenvelop is afgebeeld, geeft daarbij de volgende verklaring: 
Een gezin leeft in de huidige maatschappij in een biologisch besmet 
milieu, gesymboliseerd door een schedel. De oogholten daarvan 
worden gevormd door de hoofden van een man en een vrouw. Hun 
armen, die een kind wiegen, verbeelden de kaken. 
Overal rondom is rommel uitgestrooid, waaronder een chemische 
formule van verschillende produkten die verkregen worden uit de 
fractionele distillatie van aardolie: butaan, dodecaan, eicosaan. 

WOLSEËLS 

Op 15 Mei het twee seëls verskyn wat die wolindustrie as onder
werp het. Die wolindustrie is een van die belangrikste aspekte van 
die veeteeltbedryf in Suid-Afrika en dis begryplik dat die regering 
se wolraad graag een of meer posseëls met wol as uitbeelding wou 
gehad het. 
Die seëls is dus geen herdenkingseëls nie. Hulle gaan die bestaan
de 4c en 15c waardes in die vaste reeks vervang. Die huidige 4c 
seël is 'n herontwerp van die vroeëre 2'/2C (Groot Constantia). 
Die 15c beeld industrie uit: dit het later in gebruik gekom en val wat 
ontwerp betref bietjie uit. 

postzegels van talloze gebieden uit. Op 1 juni heeft dit bureau ook 
de verkoop van de Russische postzegels gekregen, wel met uit
zondering voor Frankrijk, België, de Duitse Bondsrepubliek en Noord-
Amerika, maar toch wel een fraai agentuur als men bedenkt dat 
Rusland wel de meeste postzegels per jaar uitgeeft! Gezien het uit
gebreide verspreidingsgebied van de Crown Agents, die meer dan 
vijftig landen vertegenwoordigen, is dit wel een bewijs dat de com
mercie in de filatelie ook aan de Russen niet vreemd is. 

VERHUIZING 

Wie de beroemde De-La-Rueverzameling van postzegels en proeven 
wil bezichtigen, kan niet meer in het British Museum terecht. Men 
moet daartoe in het vervolg naar het National Postal Museum. Sinds 
er een politie-onderzoek gaande is naar het verdwijnen van proeven, 
voor welk feit de vermoedelijke daders nog voor de Old Bailey zul
len verschijnen, was de collectie, die in 85 albums is onderge
bracht, niet meer te bezichtigen. Dit kan nu wel weer in de nieuwe 
behuizing. 

Londen, 1 juni 1972. CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

octaan en pentadecaan. Op de voorgrond ligt een metalen vat in 
de modder. 
De tekening is omringd door een cirkel welke door witte lijnen 
wordt doorkruist. De verticale lijn in dit noodlotsteken verbindt 
moeder en kind; de horizontale verenigt man en vrouw. De lijnen 
snijden de mond van de vrouw die het uitschreeuwt van angst omdat 
zij de ondergang van het menselijk milieu ziet aankomen. 
De mond is het middelpunt van de cirkel die de figuren aan hun lot 
verbindt. 
Er zijn verschillende eerstedagenveloppen verkrijgbaar: 
twee stuks elk met twee zegels van dezelfde valuta; 
vier stuks elk met een zegel van de vier waarden; 
vier stuks elk met een blok van vier zegels in een der vier waarden. 

RIJDENDE TENTOONSTELLING 

Op de eerste dag van uitgifte werd in Stockholm een rijdende ten
toonstelling geopend, die tussen 5 juni en 8 augustus 1972 achttien 
verschillende plaatsen zou aandoen. Bezoekers van deze expositie 
,,Informatie door middel van de postzegel — S.O.S. milieu" getiteld, 
kunnen de nieuwe zegels en andere koerserende UNO-zegels kopen 
en brieven en kaarten posten, die de UNPA in Geneve afstempelt 
en verzendt. 
Voor het eerst in zijn geschiedenis ziet het mensdom zich geplaatst 
voor een wereldwijde milieucrisis, die iedereen, zonder uitzonderng, 
aangaat. De problemen kunnen niet afgewenteld worden op toe
komstige generaties. De ÜNO-conferentie kan een nieuw begin van 
internationale samenwerking zijn om de wereld zodanig te bewaren 
dat zij het waard is om in te leven. 

verenigde naties 
verenigd europa 

Rubriekredacteun W. i. A. F. R. van den Clooster baron Sloet tot Everio, 
Bovensteweg 6, Mook 6846 

suJd-afrlka Rubriekredacteur: F. G. E. Nllant, Universtteit van Pretoria, Pretoria, Suid-AfrIka 
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Die nuwe 4c seel is ontwerp deur K Esterhuysen, wet in 1963 die 
Volksspeleseel ontwerp het Dit vertoon die kop van 'n Suid-
Afnkaanse ram, die lands- en waardeaanduiding met in die rand die 
naam van die ontwerper en die jaar 1972 Dit is blykbaar besig om 
in 'n vaste gewoonte te ontwikkel Daar is vier si lmders gebruik, 
n I 463 (geel), 464 (rooi), 465 (blou) en 466 (swart) 
Die 15c seel is met twee silinders gedruk 461 (l igblou) en 462 
(donkergrys) en dit vertoon die tekening van 'n lammetjie Hierdie 
seel IS ontwerp deur H Botha, 'n advertensie-tekenaar 
Albei seels dra die wolembleem Hulle is gedruk in twee panele, A 
en B, in veile van honderd seels 
Vir die eerste keer by 'n Suid-Afrikaanse posseel is daar adverten-
sies op die velrande van die vol ledige veile gedruk Die bedoeling 
was goed, maar dit kan me 'n oorweldigende sukses beskou word 
me, omdat die figuurtj ies te skreeuerig van kleur is en die letters 
me 'n aantreklike vorm het me Die estetiese sukses van adverten-
sies op velrande is tog alreeds 'n twyfelagtige aangeleentheid 
Daar is 'n eerstedag koevert gebruik no 2 1 , ook ontwerp deur 
Esterhuysen, met skape en 'n skaapwagter Die verstywingskaart 
binnekant gee in mooi kleure 'n landskap met skape Die eerstedag 
stempel in Pretoria het die vorm van die wolembleem 

BOETESEÊLS 

Met die 4c seel, wat destyds met die nuwe tariewe die 2^/^^ seel 
vervang het, is daar aanvanklik nogal wat seeltj ies verkeerd geplak 
en na verloop van tyd is sulke onoplettendhede met 'n boeteseel 
onder die ontvanger van 'n brief se aandag gebring Of d1e voorraad 
as gevolg hiervan gouer opgeraak het, is moeil i jk om te beoordeel 
Daar het egter onlangs 'n nuwe stel boeteseels verskyn, sowel in 
Suid-Afnka as in Suid-Wes Afr ika Al le seels in hierdie stel het 
dieselfde ontwerp RSA, die poskantoorembleem, en in groot duide-

MALTA 

In overeenstemming met de over het algemeen nogal populaire 
journalistieke aanpak van het overigens vooral voor de moderne 
verzamelaar zeer interessante, keurig verzorgde en voor een belang
rijk deel in kleuren uitgevoerde veertiendaagse t i jdschrif t „BRIEF
MARKEN-MAURITIUS", wordt een artikel van Helmut Paetzold over 
het postzegelland Malta in Heft 8 van 4 april 1972 ingeleid met een 
verwijzing naar de actuele polit ieke activiteiten van Malta's presi
dent Mintoff 
Vanzelfsprekend vinden, vooral in onze ti jd, de pol i t ieke gebeurte
nissen in en om een land hun weerspiegeling in de betreffende 
postzegeluitgiften 
Toch lijkt het ons weinig gelukkig wanneer een postzegelverzame
laar, op zoek naar een nieuw verzamelgebied zich uitsluitend zou 
laten leiden door actuele polit ieke gebeurtenissen 
Reeds bestaande genegenheid voor het land bewondering voor zijn 
postzegelontwerpers, sentimentele en commerciële betrekkingen 
li jken ons meer geschikt om een bli jvende f i latel ist ische belangstel
ling te voeden 
In zijn uitvoerige, op een artikel uit een encyclopedie geli jkende 
inleiding, wijst Paetzold trouwens zelf vele andere redenen aan 
waarom men fi latelistische sympathie voor de jonge staat Malta zou 
kunnen opvatten dan de onderhandelingen van zijn tegenwoordige 
president om een hogere vergoeding voor de stat ioneringskosten 
van de Britse Navo str i jdkrachten op zijn eiland 
Het opvallende eigen karakter van de sedert de verkr i jg ing van zijn 
vol ledige onafhankeli jkheid op 21 september 1964 door Malta ge
ëmitteerde postzegels zou zulk een reden kunnen zijn 
De tot nu toe zeer gematigde uitgiftepolit iek, de mogel i jkheid om na 
de kennismaking met de moderne emissies terug te ki jken naar de 
uitgiften voor Malta toen het nog een kroonkolonie was en zijn l id
maatschap sedert 1965 van de Raad van Europa, zijn andere goede 
redenen 
Terecht merkt de schri jver op, dat de zogeheten postzegels van de 
Johannieterorde ook wel de Maltezerorde genoemd, geen postzegels 
zijn in de ware zin van het woord en mets met Malta als postzegel-
land te maken hebben 

like syfers die waarde met langs die kant te betaal / to pay Op 
die 1c seel is Afr ikaans eerste, op die volgende een is Engels 
eerste, ens Die waardes is 1c (groen, sil 441, A en B), 2c (bruin
geel, sil 442, A en B), 4c (l igpers, sil 443, A en B), 6c (l iggeel, 
Sil 444, A en B), 8c ( l igblou, sil 445), 10c ( l igrooi, sil 446, A en B) 
Die kleure is besonder aangenaam en die seels maak 'n beter in
druk as die vor ige stel Hul vrol ike uiterl ik moet die gramskap van 
boetebetaal moontl ik uit die weg help ruim 

KOEVERTE V A N DIE FILATELISTIESE DIENSTE 

Die Filatelistiese Dienste het nou hul eie koeverte met die pos
kantoorembleem regs bo in die hoek, waar anders die posseel be
hoort te kom, en die f i latel ie-embleem links onder 
Daar is drie soorte koeverte 'n gewone en twee afmetings vir ge
registreerde pos Die registrasie strokie is op hierdie koeverte ge
druk in l igblou Onder die f i latelie embleem staan vermeld Filatelie 
Dienste H P K / Philatelic Services G P O , Pretoria, R S A Daar is 
'n waarskuwing teen misbruik van die koevert, waaraan die woorde 
posgeld betaald / Pretoria RSA / postage paid toegevoeg is 

PLATEN IN GROOT-BRITTANNIË 

De Great Britain Philatelic Society (G B P S ) begon voor het Ver
enigd Koninkri jk eenzelfde onderneming met betrekking tot de penny-
uitgiften van 1840-1864 als de heer G C van Balen Blanken c s in 
ons land vr i jwel beëindigde voor de 5 cent van 1852 
In een beschouwing over die onderneming meent A K H in „STAMP 
COLLECTING WEEKLY" van 24 februari 1972, enigszins opt imist isch, 
dat het platen van de betreffende klassieke Engelse zegels door dit 
werk gemakkeli jk wordt gemaakt voor de gemiddelde verzamelaar 
zonder dat deze over de tot nu toe onontbeerl i jk geachte grote 
hoeveelheden materiaal en de nodige ervaring beschikt 
Behalve de tabellen wordt voor dat doel bij elk exemplaar een nauw
keurig meetkaartje geleverd, samengesteld door Roland Brown 
Het werk, waarvan de redactie berust bij Harold W Fischer, zal In 
twee a drie jaren worden vol tooid Het wordt uitgegeven onder 
auspiciën van de G B P S door Harns Publications Ltd te Londen 
en zal waarschi jnl i jk zes delen omvatten 
,,Gemiddelde" verzamelaars, die het eens met de wetenschappel i jke 
filatelie van Groot-Br.t tanme wil len proberen, raden we aan eerst 
het bovengenoemde artikel te lezen om te zien of een en ander wel 
zo gemakkeli jk zal bl i jken te zijn als het opschrift suggereert 
Verzamelaars met belangstel l ing voor het zuidelijk deel van de Sti l le 
Oceaan die zich hebben afgevraagd wat nu eigenli jk de ,,South 
Pacific Commission' inhoudt kunnen hun licht opsteken bij Peter 
Ibbotson, die in ,,Stamp Collect ing Week ly" van 23 maart 1972 over 
dit onderwerp schri j f t naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van 
deze organisatie 
B j de installatie in 1947 was ons land ook vertegenwoordigd, maar 
WIJ trokken ons terug in 1962, na de overdracht van het door ons 
beheerde deel van Nieuw-Guinea aan Indonesië 
Een checklist van herinneringsuitgiften completeert het geheel 

VREEMD VERLANGEN 
,DER SAMMLER-DIENST" trok een nieuw jasje aan en verschijnt in 

de toekomst onder de enigszins gewijzigde naam ,,sammler-dienst" 
Een symbolische tekening op het nieuwe omslag wi jst volgens 

wij lazen voor u RubrieKredacteur J Ph de Leeuw, Breitnerstraat 21, Zwijndrecht 
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Joachim Krebs op de steeds nauwer wordende betrekkingen tussen 
postzegelverzamelaars en numismatici 
Het blad wil aan deze tendens tegemoet komen door voortaan meer 
aandacht te besteden aan de numismatiek Of dit een gelukkige ge
dachte IS wagen we te betwijfelen 
In het eerste nummer met de nieuwe omslag (1 april 1972) krijgen 
de lezers de „goede" raad om bij de Nederlandse Amphilexzegels 
ook de bijgeleverde toegangsbewijzen te bewaren Ook nu nog 
wordt bij aankoop in West-Duitsland het entreebiljet tot de Amster
damse tentoonstelling verlangd Een vreemd verlangen 
Een overvloed van geschriften over eerstevluchtstempels ballonpost 
stempels, raketpost en dergelijke onderwerpen, zou wel eens de 
indruk kunnen wekken als zouden de aerofilatelisten zich met mets 
anders bezighouden en de eigenlijke luchtpostzegels uit het oog 
verliezen 
Dat IS het onderwerp waarover R Schneider schrijft in de nummers 
8 en 9 van ,,sammler-dienst" onder het opschrift ,,Die ersten amt
lichen Flugpostmarken der Europaischen Lander" 
In chronologische volgorde worden die eerste luchtpostzegels sum
mier besproken De rij wordt geopend met zegels van Italië en 
eindigt grappig genoeg met de uitgifte van het Vaticaan Cyprus en 
Andorra, die pas na de tweede wereldoorlog met luchtpostzegels 
aan de markt verschenen, komen bij deze inventarisatie met aan 
bod 

DATA IN DE HOEKEN 

Na de eerste proefnemingen in 1914 met het drukken van postzegels 
op een rotatiepers, ging de ,,lmprimerie des Timbres-Poste" te 
Parijs er pas In 1921 toe over zich zulk een rotatiepers van het type 
Chaumond aan te schaffen en het duurde nog tot 4 maart 1922 
aleer de eerste vellen werden afgeleverd, die aan de gestelde kwali
teitseisen voldeden en die de loketten bereikten 
Het betrof zegels van het type 10c Semeuse, die in vellen van 100 
stuks werden geproduceerd in plaats van in vellen van 150 stuks 
zoals tot dan toe gebruikelijk 
De 4e maart 1922 werd daarmee tevens de geboortedatum van de 
,,Coin date ' Een begrip, dat voor de gespecialiseerde verzamelaar 
een belangrijk determinatiemiddel werd voor de Franse zegels 

Over het verzamelen van die velhoeken met drukdatum publiceert 
„L'ECHO DE LA TIMBROLOGIE" (april 1972) een korte bijdrage 
van R Bath 
Er wordt menigmaal door met-filateiisten wat meesmuilend gespro
ken of geschreven over sommige rasverzamelaars, die zich met hart 
en ziel aan de filatelie verslingerd hebben en die, wanneer het gaat 
om hun grootste schatten of over stukken, die weliswaar buiten hun 
bereik liggen, maar die hun dromen vervullen, ven/allen in welhaast 
lyrische bewoordingen 

De Dag van de Postzegel zal dit jaar gevierd worden op 7 oktober 
jn de volgende negen plaatsen Amsterdam, Breda, Den Helder, 
Emmeloord, Geleen, 's-Gravenhage, Groningen, Rotterdam/Brielle en 
Zierikzee 

SPECIALE ENVELOP/BIIZONDERE AFSTEMPELING 

Ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel zal op 7 oktober een 
door de Bond verzorgde envelop verkrijgbaar zijn, waarop met mede
werking van PTT een bijzondere afstempeling zal worden aange
bracht Het stempel Dag van de Postzegel krijgt de plaatsnaam 
's-Gravenhage en de bijzondere envelop ontvangt het telnummer 5 
als vijfde m de reeks poststukken die herinneren aan de jaarlijkse 
viering van de Dag van de Postzegel 
Op de bijzondere envelop wordt het wapen afgebeeld van het 
Koninklijk Postkantoor 's-Gravenhage, in combinatie met de zegel 
die PTT op 4 juli zal uitgeven ter herdenking van het vierhonderd
jarig bestaan van de Nederlandse vlag 

WIJZE VAN BESTELLEN j UW GIROBIUET IS UW BESTELBON 

Wie een of meer van deze enveloppen m zijn bezit wil krijgen, kan 
zijn bestelling vooraf opgeven bij een der plaatselijke organisatie-

De schrijver van het artikel ,,Geisterschloss auf Ersttagstempel" 
ontleent zijn vervoering aan eén van de jongste postzegeluitgiften 
van de Deutsche Bundespost voor Berlijn Het gaat om de zegels 
met afbeeldingen van Grunewaldsee, Wannsee en Schlachtensee, 
vanouds het doel van zondagse uitstapjes van de Berlijners 
Een heerlijk stukje om te lezen als vroegtijdige filatelistische va-
kantielectuur Hebt u een abonnee op „Briefmarken-Mauritius" in uw 
omgeving, vergeet dan met om Heft 8 4 april 1972, ter lezing te 
vragen 

Over „UNION POSTALE", maandblad van de U P U te Bern, hebben 
WIJ in onze rubriek nog maar weinig gehoord Deze uitgave houdt 
zich dan ook slechts in zeer beperkte mate bezig met postzegel-
onderwerpen 
Van meer belang is dit periodiek voor hen die de eigentijdse ont
wikkelingen willen volgen op postaal-organisatorisch gebied en op 
het terrein van de posttechniek Ook posthistorici zullen er graag 
naar grijpen 
In het nummer 3 van de lopende jaargang maart 1972, vonden we 
een aardige bijdrage van Jakob Dehlmann, chef de bureau te Geneve, 
over ,,Numeros d acheminement postaux Symboles et slogans du 
monde entier , waarin de propaganda van de diverse postadmini-
straties voor het gebruik van de postcode onder de loep wordt 
genomen 

PARTICULIERE PERFORATIES 

Uit artikelen m „Baltespannaren", het orgaan van de Zweedse 
Cinderellaverzamelaars, las Leif Bergman gegevens bijeen over par
ticuliere perforaties van Zweedse postzegels De lijst bestrijkt de 
periode van 1897 tot heden Of de gegevens volledig zijn kunnen wij 
met beoordelen, maar Zwedenverzamelaars kunnen er allicht hun 
voordeel mee doen De lijst werd gepubliceerd in , SCANDINAVIAN 
INTERNATIONAL PHILATELY" (Vol UI no 2/April 1972) 

UIT EIGEN KRING 

Het verenigingsblad van de postzegelverzamelaarsverenigmg ,,Hilver
sum en Omstreken" heet ,,DE POSTWAGEN" Het keurig gesten
cilde blad is een typisch verenigingsorgaan met veel verenigings-
nieuws, een jeugdpagina en zelfs een puzzelboek De redactie wordt 
kennelijk gedreven door een grote liefde voor haar vereniging 

,,POOLPOST" (maart/april 1972) vestigt de aandacht van zijn lezers 
op de ongelukscruise van het ms Lindblad Explorer naar Antarctica 
Het blad kondigt een lezing aan van mevrouw W Bolt-Hop, een der 
Nederlandse passagiers, over haar ervaringen gedurende de barre 
tocht 

comité's, waarvan de adressen en de nummers van de postgiro (of 
bank)rekeningen hieronder zijn vermeld Zodra uw overschrijving is 
ontvangen, bent u verzekerd van de toezending van het door u 
bestelde aantal exemplaren 
De enveloppen kosten kant en klaar f 0,50 per stuk, plus ƒ O 20 
portokosten, ongeacht het aantal exemplaren dat u bestelt Deze 
verzendkosten zijn berekend als een redelijk gemiddelde 
Gelijktijdig met de bestelling dient u het verschuldigde bedrag over 
te maken op de girorekening van het organisatiecomité waar u uw 
bestelling wilt opgeven 
De giro-overschrijvingen dienen vóór 15 september in het bezit te 
zijn van de penningmeesters van de comités 
Een goede raad maak dit in orde vóór u met vakantie gaat Tijdige 
bestelling voorkomt teleurstelling Weliswaar zullen de enveloppen 
ook verkrijgbaar zijn in de verschillende plaatsen van de viering op 
7 oktober, maar er bestaat een gerede kans dat de voorraad snel is 
uir\/erkocht De prijs blijft hetzelfde f 0,50 per stuk 
Er zijn nog jubileumbriefkaarten nummer 4 over van vorig jaar en 
enveloppen nummer 3 van 1970, die op dezelfde voorwaarden en 
tegen dezelfde prijs besteld kunnen worden (ƒ 0,50 per stuk 4-
f 0,20 portokosten per zending) bij P J Meurs, Plantage Parklaan 11 
Amsterdam-O , postgirorekemng nummer 237 97 34 

MAAK HET U GEMAKKELIJK EN BESTEL NOG VANDAAG 
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LIJST VAN PENNINGMEESTERS EN BESTELADRESSEN 

Amsterdam 

Breda 

Den Helder 

Emmeloord 

Geleen 

's-Gravenhage 

Groningen 

Rotterdam/ 
Brielle 

ZIerikzee 

D. de Vries 
Waalstraat 53', Amsterdam-Z. 
Postgirorekening nummer: 267 79 27 
J. W. Booij 
Jac. Romanstraat 164, Breda 
Postgirorekening 203 24 51, ten name van penning
meester jeugdafdeling „Breda" 
Jac. de Ligt 
Zuidstraat 60, Den Helder 
Postgirorekening nummer: 19 69 93 
N. Boogaard 
Schokkerwal 3, Emmeloord 
Postgirorekening nummer: 102 91 53 
J. P Kentgens 
Lijsterstraat 23, Geleen 
Postgirorekening nummer: 104 96 70, ten name van 
de Spaarbank St. Pancratius, Heerlen, rekening De 
Philatelist, Geleen 
C van Alderwegen 
Aardbeistraat 8, 's-Gravenhage 
Postgiro rekening nummer: 257 48 87, ten name van 
penningmeester jubileumtentoonstelling 1972. 
T de Jong 
Hora Siccamasinge/ 267, Groningen 
Postgirorekening nummer: 256 25 22 
A Berkhoudt 
Baardestraat 5, Rotterdam 
Postgirorekeningnummer: 154 37 00, ten name van 
penningmeester Dag van de Postzegel, Rotterdam 
M. M. de Raat 
Coustraat 33, Zierikzee 
Postgirorekening nummer: 49 95 76, ten name van 
Philatelica, Zierikzee 

De Dag van de Postzegel wordt gevierd met een grote verscheiden
heid van evenementen: demonstratie, dialezing, film, forum, jeugd-
hoek, keuring, symposium, tentoonstelling, testhoek, verloting en 
voorlichting over allerlei filatelistische vraagpunten. De voornaamste 
gebeurtenssen per plaats worden hieronder opgesomd, zo mogelijk 
met adres en openmgstijden. 

AMSTERDAM zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Jubileumtentoonstelling Hollandia 70 jaar, show van de vereniging 
Skandinavié en demonstratie: Hoe Nederland verzamelen? Tentoon
stelling en ruilbeurs: zaterdag 09.30-21.00, zondag 09.30-16.00 uur. 
Grote verloting. 

BREDA zaterdag 7 oktober 
Informatieve tentoonstelling en ruilbeurs voor de jeugd 10.00-17.00 
uur. 

DEN HELDER vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Districttentoonstelling in de Gemeentelijke Schouwburg, 
ruilbeurs 14.00-18.00 uur. 

Zaterdag 

EMMELOORD zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Demonstratietentoonstelling in etalages van winkelcentrum. Ruilbeurs, 
Het Prinsenhof, Zuiderkade 6, 10.00-17.00 uur. 

GELEEN vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Districttentoonstelling Limphilex V in De Hanenhof, Markt 95. 

' Zaterdag veiling, zondag ruilbeurs 10.00-18.00 uur. 

's-GRAVENHAGE zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Districttentoonstelling ter viering van het 75-jarig bestaan van de 
Haagsche Philatelisten Vereeniging en het 25-jarig bestaan van de 
Haagse afdeling van de Internationale Vereniging Philatelica. Ge
bouw van de Nationale-Nederlanden, Prinses Beatrixlaan 15, 's-Gra
venhage. 

GRONINGEN zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Districttentoonstelling Grunopost lil, in samenwerking met de ver
eniging van Emden, in de Korenbeurs. Zaterdag 10.00-22.00 en zon
dag 10.00-16.00 uur. Zaterdag veiling en ruilbeurs van 10.00-18.00 
uur in Huize Maas, naast de Korenbeurs. 

ROTTERDAM/BRIELLE vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Lustrumtentoonstelling in de grote hal van het postkantoor Cool-
singel en in Brielle. Zaterdag 10.00-22.00 en zondag 10.00-16.00 uur. 
Zaterdag ruilbeurs en filatelieloket 10.00-18.00 uur. 

ZIERIKZEE zaterdag 7 en zondag 8 oktober 
Districttentoonstelling in sportcentrum Onderdak, Groene Weegje. 
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nederlandse bond van 
filatelisten-verenigingen 

Secretaris: C. G. van Veenendaal, Assufnburg 70 ta Amsierdam-IOT). 
Telefoon (020) 44 00 72 
Penningmeester: H. P. van Lente, Curacaostraat 3S-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, Curacaostraat 35-1 te Amsterdam-1017, telefoon 
(020) 38 83 64. 

BONDSKEURINGSDIENST 

Zegels welke men ter keuring wil voorleggen dienen gezonden te 
worden aan drs. A. M. A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
's-Gravenhage. Alle overige correspondentie naar M. de Meijer, 
Geestbrugweg 59, Rijswijk 2101. 

TENTOONSTELLINGEN 

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

IBRA MÖNCHEN 

De organisatoren van de internationale tentoonstelling IBRA München 
'73, die volgend jaar van 11 tot en met 20 mei zal worden ge
houden, hebben de slultingstermijn voor aanmelding bepaald op 
15 juli aanstaande. 
Het verdient aanbeveling formulieren omgaand aan te vragen bij de 
commissaris: A. Boerma, Bronsteeweg 86, Heemstede, telefoon 023-
28 40 15. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

Inlichtingen: Gelderse bibliotheek, telefoon 085-425552. 
Beheerder: W. F. Smit, Utrechtsewag 33 C, Heelsum, telefoon 
08373-2607. 
De bibliotheek is in augustus gesloten wegens verhuizing; er kan 
in die maand niet worden uitgeleend. 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de Bibliotheek 
Arnhem, Postbus 1186, 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 schriftelijk te richten aan de 
Gelderse Bibliotheek, alle overige correspondentie aan de beheerder. 

VERKOOPAFDELING 

Bestellingen te richten aan: E. C. de Poorter, Legerplaats Budel, 
5512, Postgirorekeningnummer 2 01 59 60 ten name van de Directeur. 
Verkoopafdeling van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen, Legerplaats Budel, post Weert. 
De lijst met verkrijgbare uitgaven is opgenomen in het aprilnummer, 
bladzijde 210. 

STICHTING FILATELIE 

Secretariaat: C. G. van Veenendaal, Assumburg 70, Amsterdam-1011. 

Het jaarverslag 1971 van de Stichting Filatelie is verschenen en toe
gezonden aan de secretarissen van alle aangesloten verenigingen. 
Belangstellenden zal op hun verzoek een exemplaar van dit jaar
verslag worden toegezonden. 
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MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het verenigingsnieuws dient, getikt 
op officieel kopij-blad (m duplo), tezamen met de 
mutatiestrookjes en eventueel de maandstaat voor 
de komende maand, in het bezit te zrjn van de 
administrateur, uiterl i jk op de volgende data 
juli/aug -nummer gecombineerd jubileumnum

mer waarin GEEN vereni
gingsnieuws wordt opgeno
men 

septembernummer 16 augustus '72 
oktobernummer 13 september '72 
novembernummer 18 oktober '72 
decembernummer 15 november '72 

Mutatiestrookjes voor het gecombineerde juli/ 
augustusnummer kunnen worden ingezonden tot 
uiterlijk 22 juh '72 De maandnota voor dat nummer 
dient ook te worden gecombineerd voor deze twee 
maanden, daar voor dit bijzondere nummer ook 
slechts één nota (voor tweemaal het aantal) wordt 
uitgeschreven 
H H Secretarissen en Leden-administrateurs wordt 
dringend verzocht zich str ikt aan de genoemde data 
te houden Indien te iaat word t ingezonden, is 
plaatsing in het nummer van de komende 
maand BESLIST NIET mogelijk. 

1 
NEDËRLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr W F Smit, Utrechtseweg 33-C, 
Heelsum-6133- Tel (08373) 2607 Ledenadm J Wind, 
Celebesstraat 33, Vlaardmgen-3170 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 1425 J H B van Detden, Haaksbergen, 2005 P F 
de Jong, Amsterdam, 952 P M v d Kuijlen, Naarden, 2434 
L S van Mourik, Vlaardmgen 2603 Dr J C Noorlander, 
Wolfheze 241 K J Schon, Haarlemen 1244 H E Sondorp, 
Apeldoorn 
2 
POSTZEGELVERENIGING „BREDA", Secr se Mevr A Cra-
merus-van den Wildenberg, Weth Romboutsstraat 62, Breda 
Tel 32307 
In juni en juli geen ledenvergaderingen Eerste bijeenkomst 
dus 28 aug a s , Gemeenschapshuis ,De Kleiberg', Dr Struij-
ckenstr 9, Breda Programma Fouten zoeken op postzegels 
aan de hand van dia's Het adres van het secretariaat wordt met 
ingang van 15 aug as Steynlaan 40, Breda Telefoon blijft 
32307 
Jeugd-bijeenkomst zondag 2 juli 9 30-12 00 uur in Jeugd
centrum, Nwe Ginnekenstr 18 Breda In aug is de bijeen
komst 6 aug en m sept zondag 3 sept, zelfde plaats en zelfde 
tijd Copy-adres Jeugdblad C Herreygers, Musschenbroek-
straat 6, Breda 
3 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „HOL-
LANDIA', AMSTERDAM Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 
22, Hollandsche Rading Tet (02157) 489 
Geen ledenvergadenng m juni, juli en augustus 
Overleden 720 M Gorter 
4 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING, Secr 
P O M van Hasselt Prins Hendriklaan 87 Utrecht Leden
adm Mr K J Wildschut, Copijnlaan 17, Groenekan 
Ledenvergadenng dinsdag 29 augustus as om 20 00 uur 
m de kleine foyer van Tivoli te Utrecht Agenda Begroting 
1972/73 van de penningmeester Landen wedstrijd Frankrijk, 
veiling en verloting In juni en juli geen ledenvergaderingen 
De leden worden eraan herinnerd dat het verenigingsjaar op 
1 september a s ingaat en de kontributie, onveranderd vastge
steld op / 1 5,— voor stads- en buitenleden - , vóór 1 novem
ber a s moet worden voldaan op giro 36991 t n v Penning
meester UPhV te Utrecht 
5 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VERENIGING Secr N D 
Boevink, H Gerhardlaan 15, Rijswijk (Z H ) Ledenadm A v 
Woerekom, Johan Willem Frisolaan 9 I, Voorschoten 
Bi/eenkomsten donderdag 24 aug , Diligentia, Lange Voor
hout 5, Den Haag 

6 
INTERNATIONALE VERENIGING „PHILATELICA" Secr 
M de Meijer, Geestbrugweg 59, Rijswijk (2 H ) Tel (070) 
99 5572 Beheerder Centraal Ledenregister N F Hedeman, 
Valkenboskade 86,'s-Gravenhage-2026 Tel (070)390857 
Bureau van het Rondzendverkeer Philatelica-huis, Valken
boskade 88,'s-Gravenhage-2026 Tel (070)659360 
Aalsmeer B J Koedijk, Oosteinderweg 3, Aalsmeer, Ie dins
dag 20 00 uur, gebouw. Kanaalstraat 10, Aalsmeer, 2e woens
dag even maand 20 00 uur Nieuw-Vennep, cantine „Vicon" 
en 2e dinsdag oneven maand Hoofddorp, gebouw ,,De 
Inktpot", Bernardstraat naast R K Kerk, Hoofddorp 
Alblasserdam Mevr M Takken-Docters van Leeuwen, Bea-
tnxsmgel 21, Hendrik-ldo-Ambacht Ie maandag 19 30 uur. 

cantine van „Van der Giessen-De Noord, N V ' , Alblasserdam 
Amerongen-Leersum J Hiddink, Halfeiken 15, Leersum, na 
convocatie 
Amstelveen J H M Groothuis, Else Mauhsstraat 16, Am
stelveen, 3e dinsdag 20 00 uur, Verenigmgsgebouw, Burge
meester Haspelslaan 325, Amstelveen 
Amsterdam J G van Menen, Dusartstraat 58', Amsterdam, 
Ie donderdag 20 00 uur vergadering en 3e donderdag 20 00 
uur ruilavond. Van Nispenhuis, Stadhouderskade 55, Amster
dam, 2e maandag 20 00 uur ruilbijeenkomst. Cultureel Wijk
centrum, Slotermeerlaan 150, Amsterdam-West en 2e dins
dag 20 00 uur ruilbijeenkomst, gebouw „De Purmer , Kerke-
pad, Nieuwendam 
Badhoevedorp J van Weering, Pa Verkuijllaan 161, Badhoe-
vedorp 2e donderdag 20 00 uur, Kath Jeugdgebouw, Ade
laarstraat 22, ingang schoolplein achter de R K Kerk, Bad
hoevedorp 
Bloembollenstreek H de Jong, Hyacintenstraat 13, Lisse, 
3e dinsdag 20 00 uur , Warong Djawa , Vierkant Lisse 
Brielle-Voorne E L Bijl, Asylplem 15, Brielle, 2e donderdag 
20 00 uur, zaal „Dedert", Turfkade, Bneile 
Bunnik, A C van Alphen, 't Woerel 1, Bunnik, 2e dinsdag 
20 00 uur, „'t Trefcentrum", Burgemeester Van de Weyer-
straat, Bunnik 
Dalfsen G J M Koggel, Mulertlaan 14, Dalfsen, na convo
catie 
De Bilt/Bilthoven Mevr J M Hoppener-Van der List, Zonne
plein 4, Bilthoven 2e donderdag 20 00 uur. Rest „De 
Schouw', Emmaplein, Bilthoven 
Deventer C H Zaalberg, Acacialaan 27, Twello, Ie vrijdag 
19 30 uur. Bouwkundige Vereniging, Papenstraat hoek 't 
Klooster, Deventer 
Driebergen J W de Vries, Wethouder Teselmglaan 22, Drie
bergen, Ie dinsdag 20 00 uur, gebouw „Salem", achter de 
Grote Kerk, hoofdstraat. Driebergen 
Echt P Boumans, Hubertusstraat 73, Echt (L ), na convoca
tie 
Emmeloord H B Demoed, Dorstlaan 82, Emmeloord, na con
vocatie, bijgebouw Herv Kerk Emmeloord 
Emmen J Schokker, H Boomstraat 1, Emmen, na convoca
tie. Hotel „Grimme", Stationsstraat 37, Emmen 
Enkhuizen J J B Breed, Zwaluwweg 6, Enkhuizen, 2e 
dinsdag 20 00 uur, Gemeenschapshuis ,,De Nieuwe Doelen", 
Spoorstraat, Enkhuizen 
Europoort E Tabak, Juliana van Stolberglaan 26, Rozen
burg, na convocatie 
Flakkee H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, 3e donder
dag 20 00 uur, bovenzaal van „De Kok", Sommelsdijk 
Goes B C van Tienhoven, M D de Grootstraat 98, Goes, 
3e dinsdag 19 30 uur, cantine van de Veilingsverenigmg 
„Zu<d-Beveland", Fruitlaan 4, Goes 
's-Gravenhage M de Meijer, Geestbrugweg 59, Rijswijk 
Z H , 4e donderdag 19 00 uur verenigingsavond, ,,Amtcitia", 
Westemde 15, 's-Gravenhage 
's-Gravenzande J W Dutmer, Wilgenstraat 17 's-Graven-
zande, laatste vrijdag 19 30 uur, Herv Centrum „De Brug", 
Kon Julianaweg 61,'s-Gravenzande 
Groningen G Aasman, Korhoentaan 16, Haren, 2e maandag 
20 00 uur m het Clubgebouw „West-End", Adr van Ostade 
straat, Groningen 
Haarlem A W Elskamp, Eksterlaan 44, Haarlem, 3e vrijdag 
20 00 uur, gebouw „H K B ", Tempeliersstraat, Haarlem 
Haarlem-Schalkwijk W J Arde wijn, van Konijnenburg-
straat 173, Haarlem na convocatie, wijkcentrum. Laan van 
Angers, Haarlem 
Harderwijk R G Beekhof, Couperuslaan 71, Harderwijk, 
1 e dinsdag 20 uur. Groene Kruisgebouw, Frisialaan 51, 
Harderwijk, 3e dinsdag 19 00-22 00 uur openbare Veluwse 
postzegelmarkt, passage Stadsdennen, Harderwijk Toe
gang vrij 
Hellevoetsluis-Zuidland J Peiger, Schroderstraat 6, Helle-
voetsluis Ie zaterdag 13 30-17 00 uur ruilbeurs, gebouw 
„De Kern Hellevoetsluis ledenbijeenkomsten na convo
catie 
Hillegom D de Ruiter, Van den Endelaan 136, Hillegom, na 
convocatie, cantine van de Draka-fabnek, Van den Endelaan, 
Hillegom 
Hoek van Holland H L Smelik, Pres J V Wierdsmastraat 
178, Hoek van Holland, Ie dinsdag 20 00 uur, „De Thuis
haven' , Concordiastraat 8, Hoek van Holland 
't Hogeland Mevr G F Huizinga-Kraai, Emma weg 13, 
Uithuizen 3e donderdag 20 00 uur, „De Kandelaar", School
straat, Uithuizen 
Hoorn Mevr M Magchielse-Sweet, Tweeboomlaan 46, 
Hoorn, Ie woensdag 20 00 uur na convocatie 
't Kabinetstuk G J Minholts, Stadsweg 3, Oosterhoogebrug, 
post Groningen, 3e dinsdag 20 00 uur, dorpshuis „De Scha
kel", Rijksweg 15, Oosterhoogebrug 
Kampen W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 16, Kampen, 
2e dinsdag 20 00 uur, A N B -gebouw, t o Berk, Noordweg, 
Kampen 
Katwijk S Hofstra, Noordwijkerweg 54, Katwijk ad Rijn, 
na convocatie 
Land van Cadzand Mevr M S van Melle-de Hullu, Oost-
burgsestraat 11, Zuidzande, na convocatie 
Langedijk C Visser Czn, Benedenweg 212, Sint Pancras, 
3e dinsdag 20 00 uur, gebouw „De Anbouw', naast de 
Geref Kerk, Noordscharwoude 
Leiden J B Soet, Morsweg 21A, Leiden, 3e donderdag 
19 15 uur, cantine „Clos & Leembrugge N V " , 3e Brnnen-
vestgracht 3, Leiden 
Maarn Mej N Ipenburg, Kastanjelaan 11, Maarn, na convo
catie, „De Koeheuvel", Boslaan 11, Maarn 

De Maasmond J P G Ladage, Sterrenplem 7, Spijkenisse 
na convocatie 
Maastricht C M Vogels. Electronstraat 4, Heer, 2e dinsdag 
20 00 uur. Hotel „Dominicam", Helmstraat 16, Maastricht 
Meppel K S Eisma, Ambonstraat 8 Meppel 3e donderdag 
20 00 uur, Hotel „Gruppen', t/o het station Meppel 
Middelburg P Weststrate, Sprencklaan 9, Middelburg, 4e 
donderdag 19 30 uur, gebouw „De Schakel", Bachtenstene 
14, Middelburg 
Noordenveld-Westerkwartier D W Stijfhoorn Sr, Lieveren 
61, Roden (Dr) laatste maandag 20 00 uur Cultureel Cen
trum „De Wmsmghhof", Brink 11, Roden 
Noordwfjk J A J Warmenhoven, Lud Berkemeijerstraat 19 
Noordwijk aan Zee, 2e maandag 20 uur, jeugdhuis ,De Rank 
Golfbaan 99 Noordwijk aan Zee 
Noordwijkerhout J C van Hoof, Langevelderweg 10 
Noordwijkerhout 2e donderdag even maand en 2e woensdag 
oneven maand 20 00 uur, Café-Bar „De Tennisbal', Kerk
straat 64c, Noordwijkerhout 
Nijverdal Mevr J A Oude Roelink, Kerkstraat 94, Nijverdal 
2e maandag 20 uur. Hotel ,Buursink', Nijverdal 
Ommen J Lucas, Jhr van Nahuijsstraat 79, Ommen, na 
convocatie 
Oostelijk Flevoland Mevr E Oosthoek-Van der Veer, Gal-
joenstraat 32, Dronten na convocatie 
Oud-Beijerland C Weeda, Oleanderstraat 14, Oud-Beijer-
land, na convocatie 
G J Peelen-Bruintsse S de Koning, Oudestraat 13, Brui-
nisse, na convocatie 
Purmerend H Zwertbroek, van IJsendijkestraat 195, Pur-
merend, na convocatie, donderdagavond 20 00 uur, gebouw 
„De Ark", W Eggertstraat, Purmerend 
Rotterdam A den Otter, Ie Middellandstraat 82b, Rotterdam 
Ie dinsdag veilmgavond en 3e dinsdag verenipingsavond 
beide 20 00 uur. Beursgebouw, Meent hoek Rode Zand, 
Rotterdam voorts op de donderdag, vallende na de tweede 
dinsdag van elke maand 20 00 uur, Clemenshuis Grutto
straat 9, Rotterdam-Zuid 
Rijnsburg Jac P Noort, Dahliastraat 26, Rijnsburg na con 
vocatie 
Schouwen-Duiveland J van Urk Scheldestraat 35, Zierik-
zee, na convocatie, café-rest „Mondragon , Zienkzee 
Susteren Mej C Meuwissen, Reydtstraat 90, Susteren, Ie 
zondag na de 1 5e van elke maand, 10 30 uur, ontspannings
gebouw N S , bij station Susteren 
Terneuzen P J Baard Axelsestraat 4, Terneuzen, laatste 
maandag 19 30 uur, P Z E M-gebouw ingang Wilhelmina-
plantspen, Terneuzen 
Tiel D van Doorn, Konijnenwal 10, Tiel, na convocatie, 
gebouw „Opwaarts' Smt Walburgstraat 15 Tiel 
Uithoorn G A H M Habes, Willem Klooslaan 27, Uithoorn 
4e dinsdag 20 00 uur, gebouw „De Hoeksteen", Hugo de 
Grootlaan 3, Uithoorn 
Utrecht H Th M Gerits, Cantondreef 81 Utrecht 3e 
donderdag 20 00 uur. Jaarbeurscongrescentrum, Jaarbeurs-
plein, Utrecht 
Veghel C J J M de Wert, Populierlaan 30, Veghel, laatste 
vrijdag 20 00 uur. Gemeenschapshuis „De Blauwe Kei", 
Veghel 
Vento J Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, Venio, 2e maan
dag 20 00 uur, café „Spoorzicht', Kaldenkerkerweg 35, 
VenIo 
Venray P J Wientjens, Pettenmakerstraat 16, Venray-Vet 
tum, na convocatie 
Vlissingen J J van Luijk, Paul Krugerstraat 294, Vlissmgen 
3e donderdag 20 00 uur vergadering, cantine van het 
Stadhuis, Stadhuisplein, Vlissingen, Ie maandag 20 00 uur 
ruilavond, bovenzaal ,,Het Anker", Bonedijkestraat, Vlissin
gen 
Volkei A de Vries, Merwedelaan 34, Veghel, na convocatie 
Weert P van Oosterom, Herenstraat 310, Weert, na convo
catie 
Weesp H J Meenink, Middenstraat 64, Weesp Ie maandag 
y9 30 uur, zaal „Paolo Soprani , Ciaes Delsteeg, Weesp 
Wiermgen J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hippolytushoef, 
na convocatie, zaal „Concordia', Konmgsstraat, Hippolytus
hoef 
Winschoten P van der Veen, Waalstraat 29, Winschoten, 
na convocatie. Odd Fellowhuis, Burgemeester Schonfeld-
plein 23, Winschoten 
Woerden L Schmelzer, van Hogendorplaan 6, Woerden, 
4e woensdag 20 00 uur ruilavond, zaal „Concordia", Haven
straat 4, Woerden 
Zeist G Kok, Ernst Casimirlaan 13, Zeist, na convocatie, 
„Boschlust', Zeist 
Zoetermeer A Hoogendoorn, Coymansstraat 17, Moer-
kapelie 2e donderdag 20 00 uur, gebouw „'t Trefpunt', 
Dorpsstraat 135, Zoetermeer 
Zwolle E Gillet, Meidoornstraat 5, Zwolle na convocatie. 
Grand-Hotel „Wientjes', Stationsweg, Zwolle 
7 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING Secr 
C H W Heusdens, Postbus 2171, Rotterdam-3005 Tel 
(010) 244871 Ledenadm P W van der Stel, van Wijn
gaardenlaan 72, Rotterdam-3026 Tel (010) 192316 
Ledenvergadenng maandag 26 juni, 20 00 uur. Gebouw „De 
Nieuwpoort", Grotekerkplein 5, Rotterdam Bezichtiging van 
de veilingkavels zaterdag 24 juni, clublokaal „De Heuvel In 
juli geen vergadering Augustusvergadenng maandag 28 
augustus, 20 uur, gebouw „De Nteuwpoort" Bezichtiging 
van de veilingkavels zaterdag 26 aug 1500-1600 uur, 
clublokaal „De Heuvel" Gewone agenda's Clubbijeen-
komsten iedere zaterdag gebouw „De Heuvel', St Laurens-
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plaats 5, Rotterdam, 14 0017 00 uur, iedere donderdag 
gebouw Rotterdamse Kunststichting, Zuidplem bij Metro
station 19 3022 00 uur 
8 
PHILATELISTEN VERENIGING „AMERSFOORT" Secr J 
W Zwart, Amersfoortsestraat 78E, Soesterberg Tel {03463) 
1708 
Bijeenkomsten ledere 4e donderdag van de maand, Café
Rest „Kobus ad Poort', Amersfoort Zaal open 19 30 uur, 
aanvang 20 15 uur Ruilen, lezmgen, verlmg Eerstvolgende 
bijeenkomst 22 juni en 24 aug In juli niet Belangstellenden 
ztjn steeds welkom 
Rondzendverkeer boekjes inzenden aan de Secretarts adres 
voornoemd 
9 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING „DE PHILATELIST" 
Secr L vpn Oosterwijk, W Brandligtstraat 51I, Amsterdam
1016 Tel (020) 139093 
Bijeenkomsten Niet in juli en aug , daarné 5 sept ruilavond, 
19 sept ledenvergadering, beide Krasnapolsky, kleine zaal. 
Warmoesstraat, Amsterdam 
10 
POSTZEGELVERENIGING S PA, AMSTERDAM Secr Th 
J de Vente, Eikenlaan 32, Zwanenburg Tel (02907) 4387 
Bijeenkomsten 27 juni, 11 juli en 25 juli, 8 aug en 22 aug , 
26 sept Soc avonden 
16 
GELDERSE FILATELISTENVERENIGING ,DE GLOBE" 
Secr H Vergoossen, Rembrandtstraat 61, Nijmegen Tele
foon (08800) 20396 Ledenadm Mej M J Renssen, 
Leeuweriklaan 10, Zutphen Telefoon (05750) 44 34 
Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn, Arnhem, Bar
neveld, Brummen, Dieren, Doetinchem, Ede, Eist, Epe, Lich
tenvoorde, Lobith, Njjmegen, Oosterbeek RenkumHeelsum, 
RhedenDe Steeg, VelpRozendaal, Wageningen, Winters
wijk, Zevenaar en Zutphen 
17 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „ASSEN" 
Secr A F J de Jong, Vredeveldseweg 19, Assen 
Ruilavond elke laatste dinsdag van de maand (bij Bellevue), 
met in juni en ju l i ' 
18 
PHILATELISTENVERENIGING „BAARN' Secr H L Hart
mann, Prof Fockema Andreaelaan 69, Baarn 
Bijeenkomsten iedere derde maandag van de maand, „De 
Schakel", Nassaulaan 17, Baarn Aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 30 uur 
20 
„DE KENNEMER POSTZEGELKLUB", BEVERWIJK Secr 
T W Andriesma, Corn Groenlandstraat 15, Heemskerk Tel 
(02510)33168 Postgiro Penn m 1558745 t n v W Mar
cusse, H Burgerstraat 14, Beverwijk Contrib ^12,— per 
jaar 
Laatste bijeenkomst in dit seizoen 26 juni 1972 en veiling 
Opening nieuwe seizoen 4 sept 1972 en club 18 sept 1972 
22 
NED FILAT VER DE VERZAMELAAR BUSSUM Secr 
J van Pol, Brmklaan 82, Bussum Tel (021 59) 3 11 62 
Ledenbijeenkomst elke 2e maandag van de maand, (juli en 
aug met') Lutherse Kerk, Mecklenburglaan 52, Bussum 
Aanvang 20 00 uur Tot aug sept liever geen nieuwe Rond
zendboekjes 
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 00 uur Gelegenheid tot ruil, kopen en 
verkopen 
27 
PHILATELISTENCLUB ,EINDHOVEN Secr L Burghoorn, 
Helmerslaan 74 Eindhoven Tel (040)62516 
In juli geen ledenvergadering Fersikomende ledenbijeen
komsten 9 augustus en 6 september, 20 00 uur, Mulierzaal 
van het Philips' Ontspanningscentrum 
28 
PHILIPS' PHILATELISTEN VERENIGING, EINDHOVEN 
Secr M H Schenkelaars, Tjalkstraat 34, Eindhoven 
Bijeenkomsten 7 aug en 4 sept, cantine van de afd USFA, 
Schouwbroekseweg, Eindhoven (juli géén bijeenk ) Aan
vang 20 00 uur 
30 
POSTZEGELVERENIGING „DE PHILATELIST", GELEEN 
Secr J H Stevens, Dahliastraat, Geleen 
Ledenvergadenng Elke eerste zondag van de maand, aan
vang 1015 uur, d Heremiet, Kluis 44, Geleen In juli geen 
vergadering, m augustus op de tweede zondag van de maand 
(13 augustus 1972) In oktober de Dag van de Postzegel met 
internationale tentoonstelling en ruildag Jeugdafdeling 
„'t Pincetje" elke 3e zondag van de maand m „'t Kirkske", 
Heidestraat, Lindenheuvel voor instructies en ruilen 
32 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, „GOU
DA' Secr E J P Mulders, Dreef 42, Gouda2303 Tel 
(01820) 1 9445 
Bijeenkomsten Ledenvergadenng 19 jum, 25 september, 
„Het Brandpunt', Turfmarkt 58, Gouda Regionale ruilbeurs 
1 sept Burgerhal Stadhuis, Gouda (19 0021 00 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 elke 4e maandag van de maand, behalve 
juni en juli, caférest Het Boschhuis, Heereweg, Groningen 
36 
HAARLEMSE FILATELISTISCHE VERENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS", HAARLEM Secr J C Repko, Bloemendaal 
seweg 193. Overveen 
De afgetreden secretaris, de heer M W van der Koog, werd 
ter jaarvergadering van 27 april }l benoemd tot erelid der 
vereniging 
Contributie Nog steeds zijn er leden, die de contributie met 
hebben betaald ■ Gaarne overmaking op postrekening 245576 
t n V pennmgm O H v Z , Haarlem 
Ledenvergaderingen 22 juni 1972, 26 sept 1972 
37 
POSTZEGELVERENIGING HEERLEN Secr C van Dishoeck, 
Lmtjensstraat21, Heerlen Telefoon (045) 71 9931 
Bijeenkomsten Ruilavond 22 juni, verg donderdag 6 juli, 
laatste bijeenkomst van het seizoen 1971 /1972 Ee'ste 
verg in het nieuwe seizoen 7 sept 1972, ais vanouds m het 
Pancratiushuis 
Bestuursverkiezing W Simons, mg vicevoorzitter en C van 
Dishoeck, secretaris werden staande de laatst gehouden bij
eenkomst bij acclamatie herkozen 
41 
POSTZEGELVERENIGING HILVERSUM & OMSTREKEN 
Secr W V Mei, Neuweg 52, Hilversum Tel (02150)44548 
Ledenvergadering In juni en juli géén ledenvergaderingen. 
Ruilbeurs elke zaterdag 14001700 uur behalve m juli 
Alle bijeenk bij de Stichting Openbare Bibliotheek, 'sGrave
landseweg 55, Hilversum Nationale Ruildag 28 oktober 1 972, 
Gem Sportpark 
42 
LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS, LEIDEN Secr H Gaykema, Ntc Beetsstraat 14, Ha
zerswoude/Rhijnenburch Tel (01714)3060 
Ledenvergadering dinsdag 27 juni 1972, Logegebouw, Steen
schuur 6, Leiden Aanvang 20 00 uur precies Gewone agen
da met veiling, gratis verloting en na afloop ruilen Daarné 
weer dinsdag 26 sept 1972 als boven Jeugdafdeling elke 
2e vrijdagavond van de maand, 19 00 uur. Huize ,,Over 't 
Hoff", Gerecht 10, Leiden 
43 
PHILATELISTENVERENIGING ZUID LIMBURG Secr 
J P M Selen, Dorpstraat 45 Heer Tel (043)2 34 57 
In juli en augustus geen verenigingsbijeenkomsten Daarné 
4 en 18 september. Grote Sociëteit Vrijthof, 20 00 uur 
44 
POSTZEGELCLUB „GROOT VELDHOVEN' Secr P M 
Willems, Mullerlaan 75, Veldhoven Tel (040) 533429 
Ruilavond 2e maandag v/d maand, behalve juli en augus
tus 
48 
PHILATELISTENCLUB „ROTTERDAM" Secr Mevr T B 
SteinerSpork, 'sGravendijkwal 79, Rotterdam3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand. Beursgebouw, m
gang Meent 110, Rotterdam 
49 
POSTZEGELVERENIGING SANTPOORT Secr G J H 
Bos, Cearalaan 52, Overveen Tel (023) 255636 Nieuwe 
penningmeester R H Blom, Roos en Beeklaan 20, Sant
poort Tel (023)37 6958 Contnbutie /12,50 per jaar Gironr 
19103, Directeur Rondzendverkeer H J Dal, Zijlweg 116, 
Haarlem Postbus 870 Tel (023) 32 5400 Giro rondzend
verkeer P V S 276084 . 
Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond van de 
maand, gebouw , Cusa', Hoofdstraat 117, SantpoortDorp 
52 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS TILBURG 
TE TILBURG Secr W van Erve, Insulindeplein 5 Tilburg 
Tel (04250) 264 64 
Ledenvergadenng 6 september, restaurant , Casino', St 
Jozefstraat 38, Tilburg 
58 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, SAbSEN
HEIM Secr M Berg, Gladiolenstraat 9a, Sassenheim Tel. 
(02522) 13268 
VergadermgVeilingRuilavond, iedere Ie dinsdag van de 
maand Aanvang 20 00 uur. Jeugdhuis, Julianalaan Jeugd
club 18 45 tot 20 00 uur 
67 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „ZWIJN
DRECHT EN OMSTREKEN" Secr J C Kooijmans. Rotter
damseweg 62, Zwijndrecht Telefoon (01850) 2 73 95 
In 1972 alle bijeenkomsten m Hervormd Centrum, Meerder
voort, Zwijndrecht, steeds 8 uur 's avonds 
Ledenvergaderingen 29/8,26/9,24/10, 28/11 en 1 2/12 1972, 
kontaktavonden 15/8, 12/9,10/10 en 14/11 1972 
69 
FILATELISTENVERENIGING VEENDAM EN OMSTREKEN 
Secr J D Neuteboom, E E Stotperlaan 24 Veendam 
In juli en augustus geen bijeenkomsten Septemberbijeen
komst donderdag 14 sept Circulaire volgt in augustus 
71 
POSTZEGELVER „DRIELANDENPUNT', VAALS Secr W 
Bulles, St Paulusstraat 1, Vaals 
Bijeenkomsten (ruilavonden) vrijdag 9 juni en 14 juli, 's avonds 
20 00 uur, lokaal Scheffers, Maastrichterlaan 102, Vaals In 
augustus geen bijeenkomst 

72 
PERSONEELSVERENIGING VREDESTEIN AFD FILATELIE 
Wnd Secr F W K Rombouts Haagweg 41B, Monster 
Tel (01749) 5731 
tn juli en augustus geen bijeenkomsten 
73 
POSTZEGELVERENIGING sGRAVENHAGE EN OMSTRE
KEN Secr Jhr J J L Hesselt van Dinter, Jan van Nassau
straat 70 Tel (070) 249309 Rondzendverkeer mevr J. 
KlemSchuil, Het Zicht 162 Tel (070) 668036 'sGraven
hage 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag van de maand, 19 30 uur, 
Harrison's Hotel, Spuistraat 16, sGravenhage 
74 
PERSONEELSVERENIGING THOMASSEN & DRIJVER 
VERBLIFANV, DEVENTER AFD FILATELIE Secr J A 
Kuitert, Fred v Blankenheimstraat 102 Hoofdrondzenddienst 
E den Adel, Witte de Withstraat 36, Twello Tel (05712) 
2182 
Regionale ruilavond Ie donderdag van de maand, 19 00
22 00 uur, toegang vrij, cantine van het bedrijf. Parallelweg 
77 
PHIL VERENIGING „HOOGEZANDSAPPEMEER", Secr 
G J M Vlek, JohandeWittlaan34, Hoogezand Tel (05980) 
3717 
Eerste ledenavond na de vakantie maandag 4 september, 
8 uur. Hotel Struvé, Sappemeer 2 oktober jaarvergadenng met 
o a grote gratis verloting 
81 
FILATELISTENVERENIGING „DE KLOMP', WINTERSWIJK 
Secr W Peletier, Zuilenesstraat 11, Winterswijk Giro 
1011584 Penn m J N Kuypers, Molenstraat 6 Winterswijk 
Giro 1203555 
Bijeenkomsten In juli en augustus geen ruilavonden Vanaf 
september weer de eerste maandag van de maand, te beginnen 
4 september Hotelrestaurant Victoria, Stationsstraat 27, 
Winterswijk, 20 00 uur De jeugdafdeling ruilt van 19 00 tot 
20 00 uur 
Ruildag Het is de bedoeling m het najaar van 1972 een in
ternationale ruildag te houden Willen degenen die over 
contacten, adressen enz beschikken, die bij de organisatie 
van de ruildag van belang kunnen zijn, deze aan het bestuur 
doorgeven ' 
Dialezing maandag 4 september dialezmg met onderwerp 
, Schelpen op postzegels" Aangezien wtj ook belangstel
lende jeugdleden m staat willen stellen deze lezing btj te 
wonen, begint deze om 20 00 uur precies Men wordt ver
zocht tijdig aanwezig te zijn 
85 

POSTZEGELVERENIGING HEEMSKERK Secr D A van 
Vliet Rousselstraat 16 Heemskerk 
Bijeenkomsten 19 juni sluiting seizoen Daarna 21 aug en 
4 sept '72 
94 
POSTZEGELVERENIGING „TELSTAR", PUTTEN (Gld ) 
Secr H D Buitenwerf, De Ruyterstraat 45, Nijkerk (Gld ) 
Tel (03494) 24 84 
Vergaderingjruilavond elke 3e donderdag van de maand, 
waarvoor convocatie met lijst voor de kavelverkoop wordt toe
gezonden gebouw ,,'t Voorhuys", naast de Andreaskerk, 
Voorthutzerstraat 14, Putten (Gld) Aanvang 20 00 uur 
Zaal open 19 00 uur 
Rectificatie Grote jaarlijkse ruildag zaterdag, 29 juli 1972 
ook m „'t Voorhuys" en niet m Jeugdhuis, Kerkstraat 
95 
POSTZEGELVERENIGING , CASTRICUM ' Voorz A W 
Donker, Schelgeest 21, Bakkum Secr H v Herwijnen, 
Lindenlaan 90, Castncum Tel (02518) 51472 Penning
meester en rondzendverkeer C Bijman, Bleumerweg la , 
Bakkum Tel (02518) 50336 
Ruilavonden en jeugdruilavonden na convocatie 
101 
AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING Secr Mevr 
M W Bomersde Bruin, Scheepmakersstraat 8, H I Ambacht 
Tel (01858) 4349 
Bijeenkomsten In juli en augustus geen bijeenkomsten 
Begin nieuwe seizoen zaterdag 2 september met grote ruil
beurs m dorpshuis „De Schoof", Graaf Willemlaan Aan
vang 13 00 uur Ledenvergadering maandag 18 september, 
eveneens in „De Schoof" met gelegenheid tot onderling 
ruilen Aanvang 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, Jo
hanneskerk, 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 8166 
Bijeenkomsten ledere eerste vrijdag van de maand „De 
Rank", Soesterbergsestraat 18, Soest 
108 
VERENIGING VAN ZAANSE POSTZEGELVERZAMELAARS 
„DE POSTHOORN" Secr H de Ruiter, Koningsvarenstraat 
23, Wormer Tel (02982) 1018 
Ledenvergadering 13 juni as , Eigen Gebouw ' Wandelweg 
55, Wormerveer Jeugdclubbijeenkomst Laatste zaterdag
middag van de maand, né de zomervakantie. Buurthuis 
Krommenie 
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LANDEN COLLECTIES 
Van de aller allerbeste kwaliteit die wij voor U konden 
importeren  ontdek zelf  hieraan is nog dik geld te ver

dienen. 

Q p ^ 1" I g bij iedere bestel l ing boven de twint ig gulden 29 post

frisse zegels in comple te series (cat. waarde f 8,50) 
verpak t in handig postzegel zaketui voor het opbergen 
van enige t i en ta l len zegels. 

E N O O K N O G '^'J bestel l ingen boven de 50 gulden gratis 5 hoge Rupia 
waarden R I A U . 
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300 
500 
700 
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300 
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300 
500 
100 
200 
300 

100 
500 

1000 
100 
300 
500 

100 
300 
500 
500 

1000 

100 
200 
300 

500 
1000 

2000 

100 
100 
300 
500 

100 
300 
500 
800 

1000 

100 
300 
500 

1000 

2000 
500 

1000 
300 
500 
650 
100 
200 
300 
400 
500 
100 
300 
500 

1000 
100 
300 
500 
100 
200 
300 
100 

300 
500 
100 
150 
50 

100 
300 
500 

ALBANIË  Allemaal mooie grote zegels 
BELGIË  weggeefpnisje 
BELGIË  met veel grootformaat zegels 
BELGIË  veel grote en betere zegels 
BELGIË  veel grote en betere zegels 
BELGIË  een pracht collectie  wordt enorm veel nabesteld 
BELG KOL en EX KOL  mooie grote zegels 
BELG KOL en EX KOL  mooie grote zegels 

50 
50 

BELG KOL en EX KOL  een pracht collectie van allemaal mooie grote zegels 67,50 
75 

9, 
1, 

1* , 
31, 
5*, 

105, 
4, 

24, 

BULGARI)E  80% grootformaat en toch maar 
BULGARIJE  80% grootformaat 
BULGARIJE  90% grootformaat  veel betere 
CANADA  met veel grootformaat 
CANADA  met veel grootformaat en betere zegels 
CANADA  met zeer veel grootformaat  veel oudere zegels  en betere 
waarden 
CHILI  90% grootformaat  veel luchtpost 
CHINA  95% postfris  veel grootformaat 
CHINA  95% postfris  veel grootformaat 
DENEMARKEN  weggeefpri|s|e 
DENEMARKEN  vee! grootformaat  betere zegels 
DENEMARKEN  met betere en oudere zegels  veel grootformaat  het 
pakket wat veel nabesteld wordt 
D D R  allemaal van die mooie grote plaatjes 
D D R  allemaal van die mooie grote plaatjes 
D D R  allemaal grootformaat  met samendrukken  en enige sperwaarden 
DUITSLAND  na 1900  met veel grootformaat 
DUITSLAND  van de gehele Duitse t i jd  met staten  Reich  bezettings
zones  Deutsche Post  WestDuitsland  D D R  Berlin  e d een zeldzaam 
mooie collectie met zeer veel grootformaatzegels 
ENGELAND  met veel grootformaat 
ENGELAND  veel grootformaatShillingwaarden 
ENGELAND  met Regionals  Jerse/  Guersney  e d veel betere en 
Shillingwaarden 
ENG KOL en GEBIEDEN  veel landen 
ENG KOL en GEBIEDEN  zeer veel landen  veel oudere zegels  betere 
waarden 
ENG KOL en GEBIEDEN  enorm sortiment  zeldzaam mooi pakket 
veel betere zegels 
FILLIPIJNEN  Allemaal mooie grote zegels 
FINLAND 
FINLAND veel grootformaat en betere zegels 
FINLAND  veel toeslagzegels en grootformaat  oudere zegels  geweldig 
pakket 
FRANKRIJK  weggeefprijsje 
FRANKRIJK  normaal niet te leveren voor die prijs 
FRANKRIJK  veel grootformaatzegels w o schilderijen  een mooi pakket 
FRANKRIJK  veel oudere zegels  grootformaat  veel met opdruk o a 
C F A  luchtpost enz enz pracht pakket 
FRANKRIJK  met enorm veel grote schildenjenzegels  e d  wordt zeer 
veel nabesteld 

. weggeefprijs voor die mooie zegef 
enorm veel grootformaat 
■ veel grootformaat ook betere 
 een geweldig mooi pakket met zeer veel groot

formaat  wordt veel nabesteld 
FRANSE KOLONIËN  nog beter en mooier 
HONGARIJE  allemaal van die mooie grote 
HONGARIJE  90% grootformaat  veel oudere zegels  veel compl series 
INDONESIA  met zeer veel grootformaat 
INDONESIA  zeer veel grootformaat  compl series 
INDONESIA  bijna het land compleet  wordt zeer veel nabesteld 
ISRAËL  veel grootformaat 
ISRAËL  geweldige mooie zegels 
ISRAËL  veel grootformaat en betere 
ISRAËL  zeer veel grootformaat  betere zegels en series 
ISRAËL  een zeldzaam mooi pakket  bijna het land compleet 
ITALIË  voor een weggeefprijsje 
ITALIË 
ITALIË  met veel grootformaat en betere zegels  geweldig mooi pakket 
ITALIË zi t ten op volgorde in boek complete series  en betere waarden 
JOEGOSLAVIË  bijna voor mets 
JOEGOSLAVIË  veel oudere zegels  veel grootformaat 
JOEGOSLAVIË  zeer veel grootformaat en betere zegels  zeer veel oudere 
KOREA  allemaal grootformaat zegels 
KOREA  allemaal grootformaat zegels 
KOREA  allemaal grootformaat zegels 
LUXEMBURG  grote voorraad daarom van dit land alle pakketten een 
zeer lage prijs 
LUXEMBURG  met veel grootformaat en betere zegels 
LUXEMBURG  een fantastisch mooi pakket welke zeer veel nabesteld wordt 145, 
MALAYSIA  allemaal grootformaat zegels 8, 
MALAYSIA  met veel oudere zegels  allemaal grootformaat 19, 
MONGOLIË  altemaat mooie grootformaat 3, 
NEDERLAND  weggeefprijsje 1, 
NEDERLAND  veel grootformaat 12, 
NEDERLAND  met veel grootformaat en betere zegels 45, 
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NEDERLAND  zeer veel grootformaat  met toeslag en betere zegels 
port en oudere zegels  en toch maar 
NEDERLAND  een zeldzaam mooi pakket  wordt enorm veel nabesteld 
NED INDIË  tot 1949 met enige Japanse bezetting 
NED INDIË  met betere waarden en Japanse bezetting 
NED INDIË en INDONESIA  een koopje 
NED INDIË en INDONESIA  zeer veel grootformaat zegels  betere 
waarden 
NED INDIË en INDONESIA  een fantastisch mooi pakket met veel groot
formaat 
NIEUWZEELAND  weggeef pakketje 
NIEUWZEELAND  met veel grootformaat en betere zegels 
NIEUWZEELAND  met oudere zegels  veel grootformaat en betere 
waarden 
NOORWEGEN  voor weinig geld 
NOORWEGEN  met zeer veel grootformaat zegels  betere waarden 
mooi pakket 
NOORWEGEN  een zeldzaam goed pakket met veel grootformaat en veel 
betere waarden 
OOSTENRIJK  voor een zeer lage prijs 
OOSTENRIJK  veel oudere zegels en grootformaat ook betere zegels 
OOSTENRIJK  veel grootformaat  betere zegels  zeer interessant pakket 
POLEN  90% grootformaat zegels 
POLEN  veel oudere zegels  overwegend grpot formaat  compl series en 
betere waarden 
PORTUGAL 
PORTUGAL  met zeer veel grootformaat zegels 
PORTUGAL  met oudere zegels  zeer veel grootformaat  en betere 
waarden 
ROEMENIË  95% grootformaat zegels 
ROEMENIË  prachtpakket met complete series  95% grootformaat zegels 
RUSLAND  allemaal grootformaat  enige complete series 
RUSLAND  voor 95% bestaande uit complete series  allemaat groot
formaat  fantastisch pakket 
SAN MARINO  90% grootformaat  postfris 
SAN MARINO  90% grootformaat  postfris 
SCANDINAVIË  de landen Denemarken  Noorwegen  Zweden  Fi niand 
IJsland  met veel grootformaat  mooi pakket 
SCANDINAVIË  met zeer vee! oudere zegels en betere waarden  zeer veel 
nabesteld 
SPANJE  weggeefprijsje 
SPANJE  met veel grootformaat en betere zegels 
SPANJE  met zeer vee! oudere zegels en grootformaat  betere waarden 
prachtpakket 
SPANJE  enorm vee! grootformaat en betere waarden 
SPANJE  een fantastisch pakket met zeer veel topwaarden  wordt enorm 
veel nabesteld 
TSJECHOSLOWAKtJE  met veel grootformaat 
TSJECHOSLOWAKIJE  met veel oudere zegels en grootformaat  ook 
betere waarden 
TURKIJE  veel oudere zegels met veel grootformaat 
TURKIJE  prachtpakket met veet moderne maar ook oudere zegels  betere 
waarden 
U S A  uitsluitend grootformaat zegels 
U S A  90% grootformaat zegels met oudere 
U S A  veel oudere zegels met 90% grootformaat 
VATICAAN  allemaal postfris  95% groot'ormaat 
VATICAAN  95% grootformaat  90% postfris 
VIETNAM  allemaal grootformaat 
VIETNAM  allemaal grootformaat 
WERELD  met veel grootformaat zegels 
WERLED  veel grote  veel zegels voor weinig geld 

enorm veel grote zegels  ook betere 
met betere waarden  zeer vee! grootformaat  zeer interessant 

WERELD 
WERELD
pakket 
IJSLAND  veel grootformaat  de helft postfris 
IJSLAND  90% grootformaat  meer dan de helft postfris 
ZWEDEN  weggeefpakje 
ZWEDEN  veel grootformaat  met enige betere zegels 
ZWEDEN  met veel oudere zegels  enorm veel grootformaat zegels en 
betere waarden 
ZWEDEN  het pakket wat enorm veel nabesteld wordt door de vele 
hogere waarden  pracht pakket 
ZWITSERLAND  met zeer veel grootformaat zegels 
ZWITSERLAND  veel grootformaat met Patria en Juventute 
ZWITSERLAND  veel grootformaat met Patna en Juventute 
ZWITSERLAND  met enorm veel Juventute en Patria vee! oudere zegels 
zeer veel betere zegels  pracht pakket welke zeer veel nabesteld wordt 
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Ter kennismaking met onze pakketten van zeer goede kwa l i te i t 

(3 ^ ^ 7* I S ^'i iedere bestelling boven de 150 gulden een pracht ig 
R E U Z E N STOCKBOEK in K U N S T L E D E R E N B A N D 
met O O U D O P D R U K (23 X 3t cm . 48 pagina's) winkel

waarde circa f 25,—. 

VERZENDING Uitsluitend aangetekend  bestellingen per giro to t 250 gram f2,65  tot 
500 gram f3,25  tot 1 kilo f3,75  bestellingen met Reuzen Stockboek tot 3 kilo f 5 , — 
porto  Rembourskosten f 1,50 extra 
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nieuwe uitgiften Rubriekredacteur: 1. Th. A. Priesen, Remtwandtstraat 18, Goor 7720 
Telefoon (0S470) 2135 

Voor het verstrekken van inl ichtingen en/of i l lustraties danken w i j , naast de verschil lende postadministrat ies en agentschappen, pater Amerigo 
Cools in Rome en de heer H. Froonhof in Teheran, alsook de heer K. Filet in Sao Paulo. 
Voor inlichtingen en/of i l lustraties '— speciaal van verschillende IN^idden en Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen — die ertoe bij kunnen 
dragen de ac tua l i t e i t van deze rubriek t e vergroten, houden w i j ons van harte aanbevolen. 

X Dit teken is geplaatst bij uitgi f ten die verboden zijn voor tentoonstel l ingen die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internationale de 
Philatel ie. De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie besloot dergeli jke ui tg i f ten t e kenmerken en er geen afbeeldingen meer van 
op te nemen. De gebruikelijke gegevens worden wel vermeld. De verzamelaars zijn evenwel gewaarschuwd. 

VERENIGDE NATIES 
56 '72. Milieubeleid. 
8 c. (U.S.) rood en 15 c. (U.S.) smaragdgroen; 0,40 
zw. fr. olijfgroen en 0,80 zw. fr. blauw. Menselijke f iguur 
in l ichtende r ing, lauwerkrans. Eerste dag van uitgifte 
valt samen met opening milieubeheerconferentie van 
Stockholm. 

EUROPA 
ALBANIË 

74 '72. Werelddag van het hart. 
1,10 I. Menselijk hart. 
1,20 I. Patient en elektrocardiogram. 
105 '72. Camelia's. 
5 q. Camellia japonica. 
10 q., 15 q., 25 q., 45 q., 50 q., 2,50 I. Verschillende ca
melia variëteiten. 
55 '72. Dertigste verjaardag aanslag op Qemal Stafa, 
dag van de martelaren. 
15 q. Eeuwige vlam. 
25 q. Monument: ,,De geest van het verzet". 
1,90 1. Portret Qemal Stafa. 

A N D O R R A (SPAANS KANTOOR) 
2  5  7 2 . Europazegels. 
8 p. Gemeenschappelijk CEPT embleem, 

BELGIË 
155 '72. Vijftig jaar persvrijheid. 
2,50 f. Allegorische voorstell ing, met krant, ganzeveer 

en geperforeerde strook. 
56 '72. Internationale spoorwegunie (UIC) vijft ig 
jaar. 
7 f. UlCembleem, automatische wagonkoppeling. 
106 '72. Vervolg toerismeserie. 
2,50 f Gezicht op Couvin. 
2,50 f. Maaseik, kerk van Aldeneik. 
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D E N E M A R K E N 
266 '72. Heuvels van Rebild. 
1 , — kr. zwartgroen, blauw en bruinviolet. Gezicht op 

met heide bedekte heuvels, waar Deense Ame
rikanen elke zomer bij elkaar komen, en dat deel 
van nationaal parkis. 

266 '72. Honderdvijfentwintig jaar Deense staats
spoorwegen. 

70 ö rood. Oude locomotief, stoomboot, embleem 
spoorwegen en man en vrouw In oude kleder
dracht. 

1 7 '72. Nieuwe waarden gebruikszegels wegens t a 
riefverhoging. 
70 ó. Type golfl i jnen, rood. 
2,50 k. Type iandwapen, oranje. 
3,50 k. Type landswapen, violet. 
4,50 k. Type landswapen, olijfgroen. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
206 '72. Nieuwe waarden wegens tariefverhoging. 
130 p. olijfgeel. President Heinemann. 

15 p. oli j fbruin. President Heinemann (vervangt 8 p. 
van dezelfde kleur). 

40 p. rood. Defecte stekker; rollen van 200 en 1000 
stuks. 

57 '72. Nieuwe waarden wegens tariefverhoging. 
150 p. violet. President Heinemann. 

20 p. Cirkelzaag, rollen van 400 en 1000 stuks. 
100 p. violet, olijfgroen. Zwevende last, rollen van 500 
stuks. 
187 '72. Max Liebermann 125 jaar geleden geboren 
(18471935). 
40 p. Zelfportret van de schilder. 

DUITSLAND ( O O S T ) 
245 '72. Vijfentwintig jaar verbond voor Oostduits
Russische vriendschap. 
10 pf. Vlaggen van SovjetUnie en OostDuitstand. 
20 pf. Breznjev en Honecker drukken elkaar de hand, 

op achtergrond vlaggen van beide landen. 
245 '72. Achtste congres vrije staatsvakbeweging. 
10 pf. rood en oker. Mannelijke en vrouwelijke arbeider 

bij schakelpaneel; op achtergrond staalfabriek 
Silbitz. 

35 pf. blauw en oker. Jonge arbeiders in opleiding; op 
achtergrond paleis voor de cultuur in Dresden. 

Zegels samengedrukt, met tussenstrookje, waarop em
bleem van congres. 
136 '72. Internationale rozenexpositie 1972, Erfurt. 

5 p. Karneolroos. 
10 p. Bergers roos. 
15 p. Charmeroos (sperwaarde). 
20 p. Izetka Spreeathenroos. 
25 p. Izetka Kópenicker zomerroos. 
35 p. Professor Knöllroos. 

D U I T S L A N D (WEST ) 
Zie Duitsland (Berlijn) nieuwe waarden wegens tarief
verhoging ook met Inschrift Deutsche Bundespost. 
57 '72. Olympische Spelen, München, 1972. 
Blok, blauw, groen, grijs, zwart. Olympisch terrein in 
München, met toeslag voor Olympische stichting. Vier 
zegels in de waarden 25 + 10, 30 + 15, 40 + 20 en 
70 + 35 p., getand in het blok dat wordt verkocht voor 
DM 2,45. 
187 '72. XXI Wereldkampioenschappen invaliden, 
1 10 augustus in Heidelberg. 
40 p. geel, bruin, zwart. Boogschutter in rolstoel. 

FINLAND 
96 '72. Vijftig jaar geleden eerste bijeenkomst pro
vinciale raad van provincie Aland. 

0,50 mk. Gestileerde kaart van Aland met kleuren van 
provinciale vlag en wapen. 

196 '72. Wedstrijd voor grote zeilschepen op 20 
augustus in Helsinki. 
0,50 mk. Opletdingszeilschip Suomen Joutsen op volle 

zee. 

FRANKRIJK 
266 '72 . Toeslagzegel beroemde persoonlijkheden. 
0,50 + 0,10 F. Portret van Edouard Belin (18761963); 
principe van zijn elektrotechnische uitvindingen. 
37 '72. Toesiagzegel beroemde persoonlijkheden. 
0,50 + 0,10 F. Portret van Louis Blériot (18721936), 
enkele van door hem gevlogen vliegtuigen en Franse 
en Engelse vlag, voor eerste oversteek over Kanaal. 
56 '72. Voorlichting gebruik postcode. 
0,30 groen, rood en 0,50 f. rood, geel. Gestileerde hand 
met schrijfstift waarvan houder wordt gevormd door 
vijf stippen. 
37 '72. XXIe internationaal PTTcongres. 
0,45 f. Postkoets, optische telegraaf, met moderne 

tegenhangers: vliegtuig, communicatiesatelliet; 
embleem IPTTT. 

REPUBLIOUE FRANCAISE 

.. . .^0,50.0.10 
Louis BLËRIOT 

GIBRALTAR 
197 '72. Militaire uniformen. 

1 p. Soldaat Duke of Cornwall's Light Infantry, 1704. 
3 p. Officier, Kings Royal Rifle Corps, 1830. 
7 p. Officier, 37th North Hampshire Regiment, 1825. 

10 p Matroos, Royal Navy, 1972. 

GRIEKENLAND 
265 '72. Twintigste verjaardag autorace Ralley van 
de Acropolis. 
4,50 dr. Silhouet Acropolis en auto met Inschrift 20. 
5,— dr. Kaart Griekenland, waarop circuit aangegeven, 

20, waarvan nul uit autostuur bestaat. 

GROOTBRITTANNIË 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 269. 
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Grobe vindt 
dat succes op 
veilingen een kwestie 
van ervaring is 

Een echt gevoel voor kwaliteit 
wordt niemand aangeboren. Dat 
groeit alleen in lange jaren hard 
werk. Grobe heeft die leertijd al 
lang achter de rug. 

Grobe is een huis dat al meer dan 
50 jaar in de Philatelie werkt. En 
al meer dan 50 jaar staat bij 
Grobe het idee van de kwaliteit 
bovenaan. 

De ervaring heeft Grobe geleerd, 
dat dat ook bij de inzenders en 
de kopers zo is. Die profiteren 

allemaal van de meer dan 50 
jarige ervaring die Grobe hun 
heeft te bieden. 

Vergeet U niet dat het weten 
en het kunnen dat Grobe op 152 
internationale veilingen heeft 
vergaard ook U zou kunnen -
en eigenlijk zou moeten - baten. 
Bij Grobe is Uw materiaal in 
betrouwbare handen. 

Inzendingen voor de 154ste 
veiling worden aangenomen tot 
einde Juli a.s. 

Hans en Jürgen Grobe 
Theaterstraße 7 
3000 Hannover (Duitsland) 
Tel. 0511/25220 

GR^BE 



GUERNSEY 
Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 213. 

B A I L I W I C K O F G U E R N S E Y 

H O N G A R I J E 
29-4- '72. Europese kampioenschappen voetballen: 
vlaggen van de landen, die aan de f inale meedoen en 
voetballer van elk elftal. Het gaat om de Henri Delaunay-
cup. 
40 f. Hongarije. 
60 f. Roemenië. 
80 f. Oost-Duitsland. 
1 , — F. Engeland. 
1,20 F. Joegoslavië. 
2,— F. Sovjet-Unie. 
4 ,— F. Italië. 
5,— F. België. 
Alle zegels getand en ongetand. 

IERLAND 
1 -6- '72. Herdenking opstand 1922 en 1923. 
4 p. rood en blauwgrijs, 6 p. Geel en groen. Gestileerde 
wit te duif boven opgaande maan. 

ITALIË 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 271 

«ömiJlRSIYMIunA 

; JERSEY 7F 
JERSEY 

15-5- '72. Nieuwe postzegelboekjes. 
20 p., met 8 x 254 p. Jerseykoe. 
30 p., 10 X 3 p. Porteletbaai. 
50 p., 8 X 2% + 10 X 3 p. La Corbièrevuurtoren. 
27-6- '72. Militaire hoofddeksels, Jersey militia. 
2% p. Jersey Royal Artillery. 
3 p. Tweede North Regiment. 
754 p. Vijfde South West Regiment. 
9 p. Derde (South) Jersey Light Infantery. 

J O E G O S L A V I Ë 
8-5- '72. Tiende serie zegels fauna. 
0,50 d. Tichodroma muraria, rotskruiper. 
1,25 d. Otis tetrax, kleine trap. 
2,50 d. Pyrrhocorax pyrrhocorax, Alpenkraai 
3,25 d. Platalea leucorodia, lepelaar. 
5,— d. Bubo bubo, oehoe. 
6,50 d. Lagopus mutus, sneeuwhoen. 
25-5- '72. Tachtigste verjaardag van Josip Broz Tito. 
0,50 en 1,25 d. Portret Tito en jaartal in lauwerkrans. 
Blokje van 10,— d. met portret Tito. 

JUGOSI.AVTJA JUGOSLAVIJA 

M A L T A 
16-5- '72. Aanvull ing melding apri l , bladzijde 215; 
serie munten. 
2 m. Maltezer kruis. 
3 m. Bij op honingraat. 
5 m. Kandelaar van aardewerk. 

1 c. Kruis van Sint Joris. 
2 c. Gehelmde Pallas Athene. 
5 c. Antiek altaar. 

10 c. Zeilvaartuig van de grootmeester. 
50 c. Monument van het groot zegel. 

N O O R W E G E N 
7-6- '72. Elfhonderd jaar Noorse eenheid. 

50 o. groen. Detail zuilvormig gedenkteken van Alstad. 
60 ó. bruin. Detail uit portaal kerk van Hemsedal. 
80 ö. rood. Dierenkop uit collectie van Oseberg. 

120 ö. blauw. Heft van zwaard uit Steindvik in Lo
dingen. 

OOSTENRIJK 
23-5- '72. IX Internationaal socialisatiecongres. 
4 s. Gevel Weens raadhuis met congresembleem. 
28-6- '72. Vijfentwintig jaai staatselektriciteitswinning 
70 g. Hoogspanningsleiding Lienz-Pelos. 
2,50 s. Turbmecentrale Wien-Simmering. 
4,00 s. Waterkrachtcentrale Speicher Zemm. 

POLEN 
9-5- '72. Onthull ing monument voor de Poolse sol
daat, Berlijn (DDR) 14-5- '72. 
60 gr. Gedenkteken strijd tegen nazidom. 
12-6- '72. Koning Mieszko I verslaat Duitsers in de 
slag bij Cedynia 972. 
60 gr. Krijgsman met zwaard en schild waarop adelaar 

van Plast 
J u l i ' 7 2 . Componist Stanislaw Moniuszko (1819-
1872). 
10 gr. Ballet In het kantonnement. 
20 gr. Opera De gravin. 
40 gr. Opera Het spookhuis. 
60 gr. Opera Halka. 
1,15 z. Ballet De nieuwe Don Quichotte. 
1,35 z. Opera Verbum Mobile. 
1,55 z. Ballet Het ideaal. 
2,50 z. Opera Paria. 
Alle zegels met spelscene, zwart en wi t in gouden om
lijsting. 

P O R T U G A L 
17-5- '72. Dertiende congres Internationale unie van 
wegtransport. 
1 , — e. Vrachtauto met container. 
4,50 e. Taxi. 
8,— e. Autobus. 

R O E M E N I Ë 
15-12- '71 . Beroemde persoonlijkheden. 
55 b. Matei Mi l lo, (1814-1896), toneelspeler. 
1 , - 1 . Nicolae Jorga, (1871-1940), historicus. 
20 -12 - '71 . Verjaardag belangrijke gebeurtenissen. 
40 b. Zeevaarder F. Magellans 450 jaar geleden ge

storven. Portret, wereldbol en zeilschip. 
55 b. Astronoom J . Keppler 400 jaar geleden geboren. 

Portret, sterrewacht en sterrehemel. 
1 , — I. Tiende verjaardag eerste ruimtevaart door J . 

Gagarin. Portret, ruimtevaartuig en baan raket. 
1,50 1. E. Rutherford honderd jaar geleden geboren. 

Portret, atoomsymbool, wetenschappelijke in 
strumenten. 

25-4- '72. Postzegeltentoonstelling Belgica '72. 
Blokje van 6,— I. Reproduktie schi lder i j , ,Zomer" van 
Breughel. 

S A N M A R I N O 
27-4- '72. Europazegels. 
50 en 90 I. Gemeenschappelijk CEPT-embleem. 
27-4- '72. Reprodukties schilderijen van onbekende 
meester uit Pinakotheek van de staat; alle hebben be
trekking op leven van stichter van de staat. 

25 I. Santo Marino temt beer, die zijn muilezel gedood 
heeft. 

55 I. Donna Felicissima smeekt om genade voor haar 
zoons. 

100 1. Santo Marino doet boogschutters versteend 
staan. 

130 I. Donna Felicissima schenkt berg aan Santo Ma
rino, waarop hij de republiek sticht. 

SOVJET UNIE 
20-4- '72. Herdenking Russische zanger en volks
kunstenaar L Sobinov (1872-1934). 
10 k. bruin. Portret Sobinov en de zanger in een van 

zijn rollen in Eugene Onegin. 
20-4- '72. Vijftig jaar Jakoetische Sovjetrepubliek. 
4 k. blauw. Verschillende aspecten van de republiek: 

waterdam, goudwinningsgebied, bouw en bos
bouw. 

20-4- '72. Tweehonderdvijft ig jaar staalfabriek Isjkors 
in Leningrad. 
4 k. zilver en l i la. Embleem fabriek met hoofdgebouwen 

lauwertakken; verschillende Produkten: schip, oor
logstank, walserij en baggermachine. 

5-5- '72. Internationaal jaar van het boek. 
6 k. Geopend boek; op linkerkant toorts met v lam, 

rechts tegen achtergrond van wereldbol, lezen j o n 
geren in boeken. 

10-5- '72 Vijftig jaar verenigde pioniersorganisatie 
W. I. Lenin. 

1 k. Pioniers in uniform zweren trouw aan vaderland, 
partij en communisme. 

2 k. Weg in het land van de kennis, pionierster in labora
torium en kinderen met boek. 

3 k. Groep kinderen met gereedschappen, in aanbouw 
zijnd paleis voor de pioniers en kind in klederdracht. 

4 k. Parade van pioniers in uniform met rode vlag. 
Blokje van 30 k. Parade van pioniers op Rode Plein, 
verder allerlei activiteiten van pioniers. 
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UNE SEULE TÉRRE 
UNA SOLATIERRA 

3EM/I/1 TO;ibKO 
O Ü H A I97i STOCKHOLM 

ARNE WALLhOStiK 

EÉN WERELD 
De Zweedse Posterijen geven ter 
gelegenheid van de UN-niilIieu-
besehermingsconferentie te 
Stockholm in juni twee postzegels uit. 

Een van Zw.kr. 0,65 met het embleem en het motto van de conferentie. ^ ^ 
Een van Zw.kr. 0,85 met een houten reliëf van Bror Hjorth, henaamd "Lente". \^\J 



TSJECHOSLOWAKIJE 
254 '72. Portzegels, tweede gedeelte. 
20, 30, 60 h., 1,4, 6 k. Verschillende plantenmotieven. 
95"72. Burcht van Praag; aanvullende gegevens bij 
melding in apri l , bladzijde 215. 
3,— kr. zwart, rood, zilver, goud en gri}sgroen. Wapen 

van Bohemen, steen uit gewelf, uit 1500, uit 
koninklijk paleis. 

3,— kr. oker, groen, l ichtrood, bruin en zwart. Adam en 
Eva, beeldhouwwerk uit tweede helft veer
tiende eeuw. Kathedraal van Sint Vitus. 

TURKIJE 
155 '72. Reprodukties schilderijen Turkse schilders. 
250 k. Bos, Seker Ahmet Pasa, (18411907). 
250 k. Kleine stad in Anatolië, Osman Hamdi, (1842

1910). 

V A T I C A A N 
66 '72. Serie gewijd aan Venetië. 

25 I. Mozaiek uit twaalfde tot dertiende eeuw in basi
liek van Sint Marcus in Venetië, voorstellende 
episode uit leven van Sint Marcus. 

Vier zegels van 501. samenhangend gedrukt in blok met 
plattegrond van Venetië van 1581 , naar schilderij in 
galerij van de landkaarten in Vaticaan. 
180 I. Gezicht op basiliek van Sint Marcus naar schi l

derij van Émidio Vangelli. 

IJSLAND 
146 '72. Gemeentewet. 
16 kr. Symbolische voorstelling. 

f ^ 
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161 

Z W E D E N 
56 '72. Nieuwe gebruikszegel van. 75 ö. gemeld in 
juni 1971. Windmolen op het eiland Öland, die als ro l 
lenzegel verscheen, nu ook in boekjes; driezijdig getand 
in twee mogelijkheden. 
56 '72. Conferentie van de Verenigde Naties over 
milieubescherming in Stockholm. 
65 ó. blauw en rood. Menselijke f iguur en tekst,.Slechts 

één aarde" in zes verschillende talen. 
85 ö. veelkleurig. Houtsculptuur „De Lente". 

BUITEN EUROPA 
A B U D H A B I 

36 '72. ,, Dom van de rotsen". 
35, 60 en 125 f. Rots in Jeruzalem — herinnering aan 
de hemelvaart van de profeet Mohammed — waarover 
een moskee is gebouwd. 

ALGERIJE 
126 '72 . Olympisch stadion van Cheraga. 
0,50 da. Gezicht op stadion. 

; ALGERIE ' 

A N T I G U A 
17'72. Nieuwe uitgiftedatum van in mei gemelde 
serie,,Mil i taire uniformen". 
157 '72. Schelpdieren. 
3, 5, 35, 50 c. Verschillende schelpen. 

A F G H A N I S T A N 
74 '72. Internationale maand van het hart. 
9 en 12 a. Menselijk hart en Inschrift. 

X A J M A N 
201  '72. Wilde dieren. 
5 dh. Tijger. 
10 dh. Olifant. 
15 dh. Zebra. 
20 dh. Cheetah. 
25 dh. Leeuw. 
30 dh. Aap. 
35 dh. Rhinoceros. 
40 dh. Anti lope. 
Vissen. 
1 , 3 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 5 0 en 75 dh. Verschillende tropische 
vissen uit gebied rond Ajman. 
12 '72. Musici . 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 dh. , blokje van 1 , — r. 
Verschillende portretten Beethoven. 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 dh., blokje van 1 , — r. 
Verschillende portretten Mozart. 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 dh. , blokje van 1 , — 
Verschillende portretten Chopin. 
103 '72. Paaszegels, schilderijen. 
5, 10, 15, 20 en 25 dh. , 5,— r. en blokje van 5,— r. 
Verschillende reprodukties van oude meesters. 
103 '72. Kruiswegstaties. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 en 14 dh. De veer
t ien kruiswegstaties. 

ARGENTINIË 
222 '72 . Nieuwe gebruikszegel. 
8 c. Portret Manuel Bellegrano. 
174 '72 . Nieuwe gebruikszegel. 
5 c. Rijkdom van Vuurland, gelijk aan Yvert 606. 
184 '72 . Nieuwe gebruikszegel. 
10 c. Incabrug, gelijk aan Yvert 606A. 
6  5  7 2 . Vijfentwint ig jaar UNICEF. 
0,15 $. Moederschap, reproduktie rodekrijttekening 

van Juan C. Castagnino. 

ASCENSION 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 273. 

AUSTRALIË 
146 '72. Serie basisindustrieën. 
20 c. Appel, banaan en pruimen symboliseren fruitver

werking. 
25 c. Rijstplanten en korrels vertegenwoordigen deze 

groeiende basisindustrie. 
30 c. Produktie van verse en ingeblikte vis. 
35 c. Rundvee voor vlees en melkproduktie. 

B H U T A N 
66 '72. Olympische zomerspelen in München, 1972. 
10 ch. en 7,— nu. Basketbal. 
15 ch. Boogschieten. 
20 ch. Boksen, 
30 ch. Discuswerpen. 
35 ch. Speerwerpen. 

5 ch. Pistoolschieten. 
1,35 nu. Boogschieten. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■» 

SSB BHUTAN • ' ' « ^ SS 
f i l i l i ' ^'—  '  " - ' - - " —  ■ . 

BRAZILIË 
Apri l '72. Nieuwe gebruikszegel. 
20 c. Embleem van postkantoor. 
224 '72. Bezoek president Americo Thomaz van 
Portugal. 
75 c. Portret Thomaz in uniform van admiraal voor 

groen/wit te vlag. 
35 '72. Maatschappij van het dal van de rivier de 
Doce. 
20 c. Gestileerde doorsnede van booreiland in zee. 
40 c. Gestileerd booreiland voor kust. 
75 c. Gestileerde stuwdam. 
Cr.$ 1,30. Gestileerde voorstelling van laden van een 

tanker. 
55 '72. Vijftigste viering van de Week van de kunst. 
Cr.$ 1 , — . Blokje met standbeeld van vrouw. 

■ ■• i t i i i i i i i i i 

C A N A D A 
Afbeelding zegel gemeld in april, bladzijde 217. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
95 '72. Landelijk Rode Kruis. 
150 f. Rode Kruisverzorger in inlands dorp. 
175 '72. Vierde werelddag voor telecommunicatie. 
50 f. Gestileerde wereldbol met verschillende l i jnen. 
265 '72. Olympische spelen München 1972, lucht
post. 
100 f. Boksen. 
100 f. Verspringen. 
285 '72. Moederdag. 
30 f. Eerbewijs aan echtgenote president, mevrouw 
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Na het grote succes behaald met de belangrijke openbare veilingen in februari, april en mei 
1972 is 

W I L L Y BALASSE 
verheugd zijn uitgebreide clientele in België en in het buitenland te kunnen mededelen dat hij 
opnieuw, in juni, oktober en december 1972, enkele collecties van hoge waarde en uitstekende 
kwaliteit gaat verkavelen. 

26, 27 en 28 juni: a. Een magnifieke gespecialiseerde collectie België 
b. Een fantastisch aantal verzamelingen, van 8000 tot 800000 francs, in hun geheel aangeboden, waaronder 
in het bijzonder een collectie Europa algemeen; als hoofdschotel een collectie Belgiè vrijwel compleet, onge
bruikt, in drie delen, van 1849 tot 1968, waarde erica 500000 ä 600000 francs, een verzameling België van 
goede kwaliteit, geschat op 125000 ä 130000 francs, FRANKRIJK, LUXEMBURG, MONACO, NEDER
LAND, PORTUGAL, RUSLAND, UKRAINE gespecialiseerd, (de zeldzaamheden merendeels met keur 
ROMEKO) ZWITSERLAND, VATIKAAN, YOUGO-SLAVIE, een prachtige en belangrijke verzameling 
Engelse Koloniën ongebruikt in acht banden met een handelswaarde van 700000 a 800000 francs, een in
drukwekkend geheel van Nieuw Zuid Wales, 1ste emissie ongetand van 1850, waardig om internationaal ten
toongesteld te worden, met slechts luxe-exemplaren, ter waarde van 500000 francs, PORTUGESE KOLO
NIËN. 
Het grootste deel van deze verzamelingen wordt bij opbod zonder limiet verkocht . . . en zoals steeds ,,het 
neusje van de zalm voor de echte liefhebber": zeldzaamheden van Oostenrijk, Spanje, Duitse en Italiaanse 
Staten, Frankrijk, Hongarije, Zweden en Zwitserland. 

SENSATIONEEL: een gespecialiseerde collectie Nederland, met klassieke en moderne zeldzaamheden in 
paren, strippen en blokken en op brieven. Moderne gedeelte compleet. 

van 14 - 21 oktober: Een verzameling Frankrijk (met goud bekroond) van een uitgelezen kwaliteit waaronder het merendeel van 
de grote zeldzaamheden van de eerste emissies in luxe-exemplaren, paren, strippen en blokken, zeldzame af
stempelingen en brieven (voor verder bijzonderheden zie ,,Balasse Magazine" van 20 juni met afbeeldingen 
in kleur). 
Een waarde van miljoenen wordt in het strijdperk geworpen! 

9-16 december: Nog in voorbereiding. Belangrijke verzamelingen, luxe-exemplaren en zeldzaamheden zien wij nog gaarne 
tegemoet om deze op te doen nemen in deze veilingen, in het hartje van het fllatelistisch seizoen. 

W I L L Y BALASSE 
is koper van verzamelingen, zeldzaamheden en luxe-stukken tegen de hoogste prijzen. 
Een bedrag van 20 miljoen Belgische francs is steeds beschikbaar. 
Willy Balasse raadplegen is het bewijs leveren van een verstandig oordeel des onderscheids. 
Bureau, winkel, veiling- en toonzalen: rue du Midi 43a, 45 en 45a, B. 1000. Brussel. Tel. 132951. 
In Engeland: 81 Roebuck House, STAG PLACE, London S.W.l 

Als u steeds het laatste nieuws wilt weten, abonneert u zich dan op BALASSE MAGAZINE, het 
luxueuse geïllustreerde fllatelistische blad, erudiet en informatief, abonnement per jaar B.Fr. 100, 
het speciale nummer uitgegeven ter gelegenheid van deBelgica'72 Fr. 25,—, met kleurenreproducties. 

WILLY BALASSE ZAL U GAARNE ONTVANGEN OP ZIJN STAND OP DE BELGICA '72, STAND NR. 6 IN PALEIS NR. 10 



Catherine Bokassa, die gouden moedermedaille 
kreeg: man, vrouw en zeven kinderen. 

56 '72. Operatie Bokasakatoen. 
40 f. Kaart van Afrika, waarop republiek is aangegeven, 

man gaat katoenplant poten. 

CENTRAFRICAIN 

CEYLON (voortaan SRI L A N K A ) 
225 '72. Omdoping Ceylon in,,Republiek Sri Lanka" 
15 c. Stralen van opgaande zon achter de berg,,De ver

maarde voet" (Sri Pada) met bloeiende lotus op 
voorgrond. 

CHILI 
1812 '71 . Observatorium CerroelTololo. 
1,95 e. Koepel van sterrenwacht, hemel met banen van 

sterren. 
1812 '71 . Eerste luchtverbinding met Oostereilanden. 
2,35 e. Eiland met palmbomen, Boeing 707. 
74 '72. Wereldmaand voor het hart. 
1,15 e. Wereldbol, cardiogram en hart. 
134 '72. Derde VNconferentie handel en ontwik
keling. 
35 c. Wapen van Chili en citaat uit toespraak van presi

dent Allende. 
1,15 e. Conferentiegebouw in Santiago en VNem

bleem. 
4 ,— e. Gelijk aan laagste waarde. 
6,— e. Gelijk aan zegel van 1,15 e. 
Zegels van 35 c, en 4,— e. zijn samenhangend gedrukt 
met tussenstrooKJe, waarop arbeiders, soldaten en i n 
tellectuelen met symbolen voor hun werkzaamheden. 

CHINA (VOLKSREPUBLIEK) 
253 '72. Nieuwe gebruikszegels. 
4 f. Boomgaard in Yenan. 
8 f. Poort van de Hemelse Vrede in Peking. 

C O L O M B I A 
74 '72. Twintigste verjaardag Colombiaans bataljon 
in Korea. 
$ 1,20. Infanterist in stormloop met kruiser op achter

grond. 
204 '72. Tiende nationale postzegeltentoonstelling. 
20,— $. Maxil lariatri loris (orchidee). 
204 '72. Zevende wereldconferentie over orchi
deeën. 
1,30 $. Mormodes roifeanum (orchidee). 

stm 

C O M O R E N 
57 '72. Visvangst onder water. 
70 f. luchtpost. Duiker met harpoen en verschillende ge

stileerde vissen. 
2  8  7 2 . Herdenking Louis Pasteur (18221895). 
65 f. Hoofd van Pasteur, microscoop, apparatuur en 

vergrotingen van microben. 

■VRCHIPEI. O E S COMORKS 

C O N G O (BRAZZAVILLE) 
36 '72. Internationaal jaar van het boek. 
50 f. luchtpost. Internationaal embleem met openge

slagen boek en twee gestileerde menselijke f i 
guren. 

C U B A 
74 '72. Wereldgezondheidsdag. 
13 c. Menselijke borstkas, met hart, elektrocardiogram 

en embleem Internationale sociëteit voor Cardio
logie. 

124 '72. Geschiedenis van de ruimtevaart. 
1 c. Spoetnik I, eerste aardsatelliet. 
2 c. Vostok1, ruimtevaartuig, bemand door Yoeri Ga

garin. 
3 c. Valentina Teresjkova, eerste vrouweli jke ruimte

vaarder. 
4 c. Alexie Leonov, eerste mens vrij in de ruimte. 
5 c. Lunik I, eerste ruimtevaartuig. 

13 c. Eerste koppeling van ruimtevaartuigen, Soyoez. 
30 c. Drie ruimtevaarders, die hun leven gaven in da 

ruimte: Volkov, Debrovsky en Patsaliev. 
244 '72 . Dag van de postzegel. 
13 c. Portret Vicente Mora Pera, eerste hoofd poste

rijen. 
30 c. Frontbrief van Cuba naar Venezuela uit 1897. 
15'72. Dag van de arbeid. 
3 c. Hoofden van arbeiders; 1 mei opschrift. 
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D A H O M E Y 
35 '72. Twaalfde internationale postzegeltentoon
stelling in Napels. 
100 f. luchtpost. Cirkel, waarin gebouw tentoonstel l ing, 

volksdansers uit Italië en Dahomey. 
126 '72. Olympische spelen München 1972, lucht
post. 

20 f. Hardlopers, olympische baan en wapen van 
WestDuitsland. 

85 f. Hoogspringer en gedeelte stadion, gebouw in 
München. 

150 f. Kogelstoter, baan en gebouw in München. 
De drie zegels ook als blokje uitgegeven. 

■«EFUBLIQUE PU "PAHOMEY 

DOEBAI 
225 '72. Postzegels. 
5 ,10 , 20, 30 en 50 dh. Hoofd heerser van Doebai. 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
29 9  ' 71 . Zesde nationale landbouweconomische 
te l l ing. 
1 c. Geit en vruchten. 
2 c. Koe, eend en gewassen. 
3 c. Bananen en koffieplanten, varken. 
6 c. Cacao en paard. 
Luchtpost: 
25 c. Tarwe en kop van haan. 
1 3 '72. Revalidatie invaliden, verplichte toeslagzegel 
1 c. Hand ondersteunt menselijke f iguur. 
274 '72. Wereldgezondheidsdag. 
7 c. Hart en polsslag. 

EGYPTE 
Apri l '72. Vijftigste verjaardag ontdekking Toet Ankh 
Amons graf. 
20 m. Miniatuur Toet Ankh Amon met kroon. 
55 m. Rug van stoel, verguld, met de namen van de ko

ning en symbolen van eeuwigheid. 
Twee zegels van 110 m. samenhangend gedrukt en het 
beeld vormend Toet Ankh Amon met zijn vrouw in de 
tu in . 
Blokje van 200 m. Bovenste deel van tweede sarcofaag. 
2 2  5  7 2 . Gouden jubileum van vereniging van 
Schone Kunsten. 
20 m. Hoofd van Nefertit i , zonder kroon. 
2 5  5  7 2 . Dag van Afrika. 
20 m. Kaart van Afrika, omgeven door stralenkrans. 
1772 . Nieuwe gebruiksserie. 
1 , 5 ,10 , 20, 50, 55 ,100 , 200 en 500 m. 

ETHIOPIË 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 275. 

FALKLAND EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 275. 

■ »■^■■■■»■■■■■■W^PI^WW^TW s ^ W ^ ^ ^ ^ P W 

FIDZJI EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 275. 

FILIPPIJNEN 
31  5  7 2 . Promotie toerisme aan landen van ASEAN
groep. 
5, 50 en 60 s. 
1 2  6  7 2 . Viering van de onafhankelijkheidsdag: ont
wikkel ing van de nationale vlag. 
Tien zegels van elk 30 s. waarop verschillende ont
wikkelingen van de opstand tegen Spanje tot nu. 

F O R M O S A (NATIONALISTISCH C H I N A ) 
2 0  5  7 2 . Waardigheid en zelfvertrouwen in strijd te
gen communisme. 
1 , — , 1,50, 2,— en 3,— $. Chinese karakters, die deze 
tekst van Tsjang Kai Sjek weergeven. 
6  6  7 2 . Nieuwe zegel in serie vliegende ganzen. 
3,50, 4,— en 5,— S. In formatie vliegende ganzen. 

G A B O N 
1 5  5  7 2 . Geboorte Louis Pasteur, honderd jaar ge
leden. 
80 f. Pasteur in laboratorium. 
2  6  7 2 . Nieuwe gebruikszegels. 
30 f. Wapen Franceville. 
40 f. Wapen Makokou. 
60 f. Wapen Tchibanga. 

RBnmiOUE GABONAIse 

EQUATORIAAL GUINEA 
2 8  1  7 2 . Vlucht van de Apol lo 15. 

1 p. Lancering en portretten drie ruimtevaarders. 
3 p. Maanlanderen maanvoertuig. 
5 p. Twee ruimtevaarders en maanvoertuig. 
8 p. Twee ruimtevaarders en maanrotsen. 

10 p. Verlaten van maan. 
15 p. Miniatuur satelliet Lunar. 
25 p. Twee ruimtevaarders buiten ruimtevaartuig 
Zegels getand, met zilveren rand en X ongetand met 
gouden rand. 
Getand blokje van 25 + 200 p. Ruimtevaarder met 
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De Engelsen komen 
naarBelgica72 

24 juni - 9 juli 1972 in Brussel 
Stand No. 3 Urch, Harris & Co Ltd, 7 Richmond Hill Avenue, Bristol BS8 1 BQ 

Groot-Brittannië & Gemenebest, ook nieuwtjesdienst, uitgevers van 
Stamp Digest en Commonwealth Q E II-catalogus. 

5 Stanley Gibbons Ltd, 391 Strand, London WC2. 
Filatelisten en uitgevers sinds meer dan een eeuw 

8 Robson Lowe Ltd, 50 Pall Mall, London SW1. 
Internationale filatelistische veilinghouders, uitgevers en taxateurs. 

9 W. E. Lea (Philatelists) Ltd, 1 The Adelphi, London WC2. 
Vooraanstaand in de wereld als handelaar in zeldzame zegels. 

11 Tony Feldman, 2 Cole Park Gardens, Twickenham, Middlesex. 
Groot-Brittannië, Gemenebest en Europa, verzamelingen. 

12 Leo Constantinides, 26 Witley Court, Coram Street, London WC1. 
Verzamelingen en waardevolle zegels van de gehele wereld. 

13 Rushstamps Ltd, PO Box 1, Lyndhurst, Hants, S04 7PP. 
Groot-Brittannië en Kanaaleilanden, gespecialiseerd in belangrijke 
foutdrukken en afwijkingen. 

14 Argyll Stamp Co Ltd, 265 Strand, London WC2. 
Postgeschiedenis, brieven, proefdrukken en alle andere gespecialiseerd 
materiaal. 

15 Southern Stamp Service Ltd, Manfield House, 376/9 Strand, 
London WC2. 
Klassieke emissies van Europa, gespecialiseerd in Japan en 
Hongarije. 

16 J. A. L. Franks Ltd, 180 Fleet Street, London EC4. 
Zegels en brieven van de gehele wereld. 

17 Peter C. Rickenback, 14 Rosslyn Hill, London NW3 1 PF. 
Duitsland en bijbehorende gebieden, vliegbrieven van de gehele 
wereld. 

18 Crown Agents, St. Nicholas House, Sutton, Surrey. 
Nieuwe uitgiften van overzee. 

53 Proud-Bailey Co Ltd, 98 Queens Road, Brighton, Sussex. 
Postgeschiedenis, veilingen en „The Postal History International 
Magazine". 

54 Rigby Philatelic Auctions Ltd, 31 Richmond Hill, Bournemouth 
BH2 6HW. 
Veilingen van posthistorisch materiaal 

55 France and Middle-East Stamp Co Ltd, 6 Holmdale Mansions, 
Holmdale Road, London NW6 
Europa, koloniën. Midden Oosten en goede selectie uit de gehele 
wereld. 

56 Desmond Chamberlain, 38b High Street, Wimbledon Common, 
London SW19 5BY. 
Brits Gemenebest, West-Europa, klassieke zegels en postgeschiedenis 
van de gehele wereld. 

57 Eric Etkin Ltd, 45 New Bond Street, London WIY 9HB. 
Zeldzame zegels, brieven, gespecialiseerd materiaal van de gehele wereld 

58 Royale Stamp Co, 41 -42 Bedford Street, Strand, London WC2E 9HA. 
Specialisten op het gebied van Groot-Brittannië en Gemenebest 
Zegels van de gehele wereld voor de specialist. Veilingen. 

60 Arlington Supplies (Stamps & Coins) Ltd, 289 Green Lanes, 
Palmers Green, London N13. 
Specialisten in muntkunde, spoorwegen en ruimtevaartbrieven ^ 
van alle landen. 

, ' De Engelse postzegelhandelaren wier namen hierboven zijn 
genoemd beschikken over onovertroffen voorraden filatelistisch mate
riaal waarin alle aspecten van de filatelie in de gehele wereld zijn ver
tegenwoordigd. 



maanvoertuig, gestempelde zegels ruimtevaart U.S.A. 
X Ongetand blokje van 50 + 250 p. Maanlandschap 
ruimtevaarders met wagen. 
32 '72. Olympische winterspelen in Sapporo. 

1 p. Portret T. Sailor, Australië, gouden medaille Cor
t ina d'Ampezzo 1956. 

2 p. P. Fleming, U.S.A., gouden medaille kunstrijden, 
Grenoble 1968. 

3 p. E. IVlonti, Italiè, gouden medaille bobsiee, Gre
noble 1968. 

5 p. J . C. Killy, Frankrijk, gouden medaille slalom, 
Grenoble 1968. 

8 p. J . Raska, Tsjechoslowakije, gouden medaille ski 
springen, Grenoble 1968. 

15 p. E. Keller, WestDuitsland,gouden medaille 500 m. 
hardrijden schaats, Grenoble 1968. 

50 p. Firsov, SovjetUnie, gouden medaille ijshockey, 
Grenoble 1968. 

X Zegels ook ongetand met gouden rand. 
Getand blokje 200 + 25 p. IJshockeywedstrijd. 
X Ongetand blokje 250 + 50 p. Verschillende sporten, 
toren, schans en gouden medaille. 
2 0  2  7 2 . Kerstzegels 1971 , reprodukties schilderijen. 

1 p. Madonna met kind, Leonardo da Vinci (1452

1519). 
3 p. Idem, Muril lo (16171682). 
5 p. Idem, Rafael (14831520). 
8 p. Idem, J . G. Mabuse (14781536). 

10 p. Idem, R. van der Weyden (14081464). 
15 p. Idem, A. Durer (14711528). 
25 p. Idem, A. Dürer. 
Getand blokje 25 + 200 p. Aanbidding van kmd, door 
Dürer tevens ter gelegenheid van vijfde eeuwfeest ge
boorte Dürer 
X Ook ongetand blokje van 50 + 250 p. De aanbidding 
door de wijzen van Durer, ook weer tevens eeuwfeest. 
X De serie zegels ook ongetand met gouden randen. 

G U I N E A 
Apri l '72. Bezoek president Nixon aan China. 
90 f. President Nixon. 
90 f. Chinese tafeltennisspelers. 
90 f. Amerikaanse tafeltennisspeler. 
90 f. Mao tse Toeng. 
Zegels op metaalfolie. 
X Dezelfde zegels ook op goudfol ie, nu in de waarde 
van 290 f. 

I N D I A 
175 '72. Standaardisatieinstituut vi j fentwint ig jaar. 
20 p. Traditionele symbolen voor de vijf elementen, 

schietlood en ISlembleem. 
86 '72. Internationale Spoorweg Unie vijft ig jaar. 
20 p. Embleem UIC. 
157 '72. Olympische Spelen 1972. 
20 p. en 1,45 Rs. Verschillende sporten. 

INDONESIË 
155 '72. Internationaal jaar van het boek. 
75 r. Vijf jongeren lezen boeken. 

lAHUS BLJl̂ t INTf KNASIONAL 1972 ' 
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IRAK 
21 3 '72. Verjaardag Nauroz. 
25 en 70 f. 
174 '72. Derde congres van Arabische journalisten. 
25 en 35 f. Gestileerde pennen, embleem en kaart van 
Arabische staten, Inschrift. 
Apr i l ' 72 . Industrie en handelstentoonstelling 
15 en 25 m. Schip en tandwiel . 

I RA N 
44 '72 . Werelddag voor het hart. 
10 r. Schema van menselijk hart en embleem. 
164 '72. Eerste internationale f i lmfestival van Tehe
ran. 
6 r. Filmstrook, waarop embleem van festival. 
8 r. Stroken met verschillende kleuren, embleem. 
54 '72. Bloemenserie, rozen. 
1 , 2 en 5 r. Verschillende soorten rozen. 
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ISRAËL 
66 '72. Sterfdag Rabbi Yi2hakLuria,400jaargeleden. 
70 a. Hebreeuwse woorden komen uit geopende getto

deur. 
66 '72 . Internationaal jaar van het boek. 
95 a. Pagina van boek, waarop in verschillende talen de 

aanleiding tot de uitgifte. 
66 '72. Opening grondstation voor satelliet. 
1 , — l£. Ontvangststation en satelliet. 

I V O O R K U S T 
175 '72. Werelddag internationaletelecommunicatie. 
40 f. Telecommunicatiecentrum in Abobo, embleem 

U.I.T. 
275 '72 . Nieuwe portzegels, gewichten om goud te 
wegen. 

20 f. Schildpad. 
40 f. Zwaard, 
50 f. Dierfiguur. 

100 f. Geometrische f iguur. 
106 '72 . Bevordering toerisme. 
100 f. luchtpost. Gezicht op dorp Gouessesso. 

J A M A I C A 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 277. 

i50^^ 
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JAPAN 
104 '72 . Aanvullende waarde gebruiksserie. 
120 y. Gestileerde vogel Kalavinka uit Chusonjitempel. 
155 '72 . Terugkeer Rioekioeeilanden naar Japan. 
20 y. Poort ShureiMon en textiel. 
205 '72 . Beweging voor meer groen. 
20 y. Camellia en beboste achtergrond. 

J O R D A N I Ë 
Apr i l ' 72 . Internationaal jaar voor het onderwijs, 
UNESCO. 
5 ,15 ,20 en 30 f. Meisje voor schoolbord; internationaal 
embleem. 

K H M E R REPUBLIEK 
55 '72. Reproduktie fresken van Angkor. 
1 , 3, 7, 8, 9, 10, 12 en 14 r. Dansende Apsara's. 
175 '72. Werelddag telecommunicatie. 
3, 9 en 1 4 r. 

KOEWEIT 
85 '72. Internationale dag Rode Kruisen Rode Halve 
Maan. 
8 en 40 f. Verpleegster draagt baby; internationaal em

bleem. 

K O R E A ( N O O R D ) 
Apri l ' 72 . Zestigste verjaardag Kim II Sung. 
10 y. Geboorteplaats in Mangyongdae. 
10 y. Reisvaardig op veertienjarige leeftijd. 
10 y. Tempel op de Mangyongbongberg, waar hij stu

deerde. 
10 y. Met vader. 
10 y. Schrijvend aan tafel , met moeder. 

KOREA ( Z U I D ) 
204 '72 . Vijftig jaar YWCA in Korea. 
10 w. Embleem Young Women's Christian Association 

en vlinders. 
15 '72. Beweging voor nieuwe gemeenschappen. 
■JO w. Nieuwe aspecten voor landelijke gemeenschap

pen. 

1 5  '72 . Maand gericht tegen spionage en voor over
winning op het communisme. 
10 w . Koreaanse vlag en Koreaanse tekens, die de actie 

weergeven. 
55 '72. Vijftigste dag voor het kind. 
10 w. Kinderen en speelgoed ballonnen met letter

tekens. 
105 '72 . Voorwerpen, gevonden in graf van koning 
Munyong van Paekche, regerend van 501 523. 
10 w. Gouden kroonversiering. 
10 w. Paar gouden oorringen. 

LIBIË 
11 '72. Internationaal jaar van het boek, UNESCO. 
20 en 45 f. Internationaal embleem. 
121 '72 . Herdenking vrijheidsstrijder Ahmed Gnaba. 
20 en 35 m. Portret dichter Gnaba (18981968) . 

M A D A G A S C A R 
186 '72. Hulpuitgifte toeslagzegel. 
30 + 20 f. Opdruk van toeslag op de i n augustus 1971 
gemelde zegel herdenking De Gaulle. 
1 5  '72 . Presidentsverkiezingen op Madagascar. 
25 f. Vlag, portret president; man en vrouw deponeren 

biljet in stembus. 
305 '72 . Dag van de postzegel 1972. 
10 f. Postbode op bromfiets levert brief af. 
67 '72. Locomotief van 3600 pk. 
100 f. Dieselelektrische locomotief. 
257 '72 . Herdenking René Rakotobe. 
40 f. Portret Rakotobe (19181971). 

MALI 
Verbeterde melding mei, bladzijde 279: 
254 '72 . Automobielen van het eerste en van het 
laatste uur. 
150 f. Maanvoertuig. 
250 f. Fardieren Montgolfière. 
185 '72. Vierde werelddag internationale telecom
municatie. 
70 f. Gestileerde wereldbol en letters U.I.T. 
305 '72 . Archeologie in Mali . 

30 f. Begrafenisbeeldje uit klei, dertiende eeuw. 
40 f. Houten pilaar van hut, veertiende eeuw. 
50 f. Steen, beschilderd met menselijke f iguur, negen

tiende eeuw. 
100 f. Rituele smeedijzeren voorwerpen. 
56 '72. Samuel Morse, honderd jaar geleden ge
storven. 
80 f. Morse (1791 1872) bij seintoestel. 
274 '72 . Dag van de postzegel. 

M A R O K K O 
1,— dh. Brief met zegel portret koning, Yvert 588. 
85 '72 . Marokkaans Rode Kruis. 
0,25 + 0,05 en 0,70 + 0,10 dh. Verschillende Marok
kaanse sieraden. 

>i^«:uui 

^ , . fonxmrte^f A • 

' M A U R E T A N I Ë 
56 '72. Nieuwe uitgiftedatum van in mei gemelde 
serie Olympische spelen in München. 
Ook blokje met deze drie zegels samengedrukt. 
85 72. Toeslagzegel voor Mauretaans Rode Kruis. 
35 1 5 f. Verpleegster verzorgt baby. Rode Halve Maan. 
175 '72 . Werelddag telecommunicatie. 
35 f. Portret Samuel Morse, seintoestel en l int met mor

setekens. 
40 f. Satelliet Relay in baan, twee halve wereldbollen 

met de continenten. 
75 f. Portret Graham Bell (18471922), primitieve tele

foon. 
Al le zegels met UITembleem. 
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Nationale 
postzegeltentoonstelling 

in Liechtenstein 
18-27 augustus 

in Vaduz 
Voordelig en gemakkelijk 

verzeicert U zich van alle uitgaven van het 
Vorstendom Liechtenstein tegen de postprijs door 

het afsluiten van een nieuwtjesabonnement 
Speciaal tentoonstel l ingsblok LIBA 1972 

1972 

LIECHTENSTEINISCHE BRIEFMARKENAUSSTELLUNG 
VADUZ 

Zegel-uitgave 8 juni 1972 

Senden Sie mir bitte kostenlos die ausfuhrliche Documentation 
«Bnefmarkensammein leicht gemacht» (Wir bitten um deutliche Schrift.) 

Name Vorname 

Straße 

Ort (Postleitzahl) 

Ausschneiden und einsenden an: 
Postwertzeichen stell e der Fürstlichen Regierung 
9490 Vaduz/Liechtenstein. 

Nieuw! Rom mei kl sten Nieuw! Déér zit wat in ! 
Ideaal voor 
Duitsland-verzamelaars Kist f 150,-
West-Europa-verzamelaars Kist f 150,-
Engeland-verzamelaars Kist ^150,-
Oost-Europa-verzamelaars Kist / 150 , -
Motief-verzamelaars Kist f 150,-
Blokken-verzamelaars Kist f 150,-
Brrtse Gemenebest-verzametaars Kist ^150,-
Overzee-verzamelaars Kist f 1 50,-
Gehele-wereld-verzamelaars Kist / 150,-

kleinere kisten f 100,— of f 50,-
kleinere kisten f 100,— of f 50,-
kleinere kisten f 100,— of f 50,-
kleinere kisten / 100,— of f 50,-
klemere kisten / 100,— of / 50,-
kleinere kisten f 100,— of / 50,-

., f 100.— of / 50,— 
kleinere kisten / 100,— of / 50,-
klemere kisten f 100,— of f 50,-

Speciale prijs voor drie verschillende kisten van f 150,— slechts f 400,-

Deze speciale prijs is ook mogelijk als U drie kisten afneemt 
binnen een termijn van drie maanden. 
Brieven, poststukken-verzamelaars k isten. Ook kisten voor Italië of voor Scandinavie-
verzamelaars 

Bij k isten van f 150,— gehele wereld is een 'superpartij' met een cataloguswaarde van 
M M . 2000.— inbegrepen. 
Bij k i s tenvan f 150,—'Overzee' is een 'super -par t i j 'met een catatoguswaarde van M M. 
2000.— inbegrepen 

Rommelkisten van speciale gebieden kunt U aanvragen. 
Hoe sceptisch u hier ook als lezer van deze advertentie tegenover mag staan, hier vindt u een werke
lijk prachtige gelegenheid om tegen een spotprijs te kopen Door onze omvangrijke zichtzendingen 
hebben wij steeds een grote voorraad uitgecirculeerde boekjes en een van onze Engelse collega s die 
ook het rondzendverkeer in grote stijl bedrijft en die een internationale ruilclub met verzamelaars uit 
de gehele wereld exploiteert, heeft ook steeds een grote hoeveelheid fantastisch materiaal aan te 
bieden, dat in onze rommelkisten verwerkt wordt Restantverzamelingen, veilmgoverschotten, spe
ciale partijen, erfenissen, albumbladen, doublettenboekjes, ruilmateriaal van verzamelaars, afwij
kingen, zeldzaamheden en topwaarden, oud vooroorlogs en klassiek materiaal, het komt allemaal in 
onze rommelkisten Steeds weer houden wij opruiming in onze magazijnen, vaak ver beneden de 
kostprijs Bovendien kopen wij via ons kantoor tn Londen, op veilingen en via bevriende handelaren 
precies dat materiaal dat alteen in Londen, de mdtropool van de internationale postzegelhandet te 
icrijgen is Een van onze vertegenwoordigers is ooi< steeds doende om op internationale handelaars-
beurzen geschikte partijen voor ons Ie kopen Zo zit er in onze rommelkisten werkelijk iets wat de 
moeite waard is, ook voor de verzamelaar Wij kunnen ze m elke gewenste samenstelling leveren 
Hier heeft niemand van ons de tijd om dat prachtige materiaal nu eens nauwkeurig te gaan doorzoe
ken, vandaar dat er soms geweldige vondsten in gedaan worden Hier worden geen losse zegels 
stuk voor stuk afgeteld maar hier wordt de gehele santekraam om het nu maar eenspopulairte zeggen 
getaxeerd op een royale basis en met op een paar cent gekeken Als u de zegels los zou willen kopen 
zou u er enige malen zo veel voor moeten betalen Ga op de postzegeljacht geniet van de sport van 
het doorzoeken en de sensatie van het vinden in onze rommelkisten En het materiaal dat u na het 
doorzoeken overhoudt en met voor uw verzameling kunt gebruiken is nog zeer geschikt om in ruil-
boekjes of stokboeken als ruilmateriaal gebruikt te worden Maar wij hebben voor al dat werk geen 
tijd, vandaar dat u het zo voordelig kunt kopen Pak de gelegenheid en bestel nog vandaag U zult 
tevreden zijn zoals reeds zovele collega-verzamelaars het vóór u waren 
BREMAPHIL. 

G.v. Knobelsdorff, D 2 8 Bremen. Roonstr. 1. Duitse Bonds
republiek. 
Levering onder rembours, porto extra, of tegen vooruitbetaling op postgirorekening Hamburg 
349970 of tegen bankcheque Wilt u dan steeds f 5,— extra overmaken voor portokosten, daarvoor 
krijgt u dan de f ilatelistische frankering m uw bezit Wij verkopen geen kat in de zak', wij garanderen 
u in een termijn van 8 dagen de mogelijkheid om te ruilen Wij kunnen dat garanderen want onze 
cliënten waren steeds tevreden 
Bankrekening Deutsche Bank, Bremen, Filiale Dobben, rek nr 107325-3 
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Vraagt de gratis toezending van onze 
tweewekeli jkse postzegelcataloqus 

FILATELIA 
EUGENIO LLACH. S.L. 
GEVESTIGD SINDS 1915 

Av Generalisimo 489 - Barcelona-15 - Spain 

POSTFRIS BELGIË MOEILIJKE SERIES 
No. Yvert - postfris - vrijblijvend 

f500,— 3% korting. 
108/25 108 — 
150/63 945,— 
190/210 68,— 
211/9 3 3 , -
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 2 4 , -
504/11 75,— 
513/8 50,— 
Ook niet verme 

519/26 28,— 
728/36 10,50 
737/42 27,— 
743/7 22,50 
751/55 45,— 
756/60 23,— 
773/80 62,— 
781/4 15,50 
787/91 38,50 
792/7 150,— 
798/806 1 1 , — 
807/10 7.— 
814/22 40,— 
827/31 50,— 
834/40 3 1 , — 
842/44 22,50 
860/62 42,50 
863/67 60,— 
868/75 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 51 .— 
946/51 160,— 
955/60 21 ,— 
973/78 18,— 
979/85 31,50 
987/89 15,— 
998/004 23,50 
1013/18 9,— 
1031 20,— 
1032/6 25,— 

de zegels in voorraad - prijs op aan 

L. De Houwer 
Fruithoflaan 13 , 2600 B E R C H E M , Belgtë. 

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 

vraag. 

boven 

12,— 
6,50 

met 
16,— 
92,— 
17,50 
1 1 , — 

82,— 
135,— 

39,— 
39,— 
20,— 
44,— 
90,— 
23,— 
3,20 
3,50 
3,50 



M E X I C O 
84 '72. Wereldmaand voor het hart. 
40 c. Embleem Nationaal Instituut voor cardiologie. 
80 c. TvKee medici hanteren medisch apparaat. 
154 '72. Wetenschapsmensen en kunstenaars In 
Mexico. 
80 c. Portret Netzahualcoyotl (14021472). 
80 c. Idem Juan Ruiz de Alarcon (15801639). 
80 c. Idem Joaquin Fernandez de Lizardl (17761827). 
80 o. Idem Enrique Gonzalez Martinez (1871 1952). 
80 c. Idem Ramon Lopez Velarde (18881921). 
154 '72. Vijftig jaar Rotary in Mexico. 
80 c. luchtpost. Rotaryemblemen in verschillende 

grootte. 

i rotar rotarfsmo «n méxico 
1871 

M O N G O L I Ë 
1011 '71 , Definitieve uitgiftedatum serie veestapel, 
gemeld in januari, bladzijde 43. 
2 0  1  7 2 . Definitieve uitgiftedatum Olympische serie 
en blokje gemeld In maart, bladzijde 161 . 
162 '72. Definitieve uitgiftedatum blokje Apol lo16, 
gemeld In mei, bladzijde 279. 
304  72. Insektenserie. 
10 m. Calosoma fischerl. 
20 m. Mylabrls mongolica. 
30 m. Sternoplax zichyi. 
50 m. Rhaebus komarovi. 
60 m. Meloe centripubens. 
80 m. Endorvadion mongolicum. 
1 , — t. Platyope mongolica. 
1,301. Lixus nigrollneatus. 
105 72. Herdenking grote Russische bloloog Nicolai 
Przewalski (18391888). 
Blokje van 4,— t. luchtpost, met het door Przewalski 
ontdekte en naar hem genoemde paard uit Centraal
Mongol ië. 

M O N T S E R R A T 
67 72. Serie reptielen. 
15 c. Ameiva pluvianotata (hagedis). 
20 c. Leptodactylusfallax (kikker). 
40 c. Iguana Iguana (leguaan). 
$ 1 , — . Geochelone carbonaria (schildpad). 

NEPAL 
134 72. Architect Araniko achthonderd jaar geleden 
geboren. 
15 p. Araniko met schrijfpenseel en rol papier; op ach

tergrond Nepalese tempel naar zijn ontwerp. 

NIGER 
175 72. Vierde werelddag Telecommunicatie. 
100 f. Symbolische voorstelling. 
2 6  5  7 2 . Olympische spelen München 1972, lucht
post. 

50 f. Boksers. 
100 f. Verspringer. 
150 f. Voetballer met bal. 
200 f. Groep hardlopers. 
Alle zegels tegen verschillende stadsgezichten van 
München. 
Ook blokje met de vier zegels samen. 
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NIGERIA 
Emissie Wereldgezondheldsdag, gemeld in mei, blad
zijde 279, blijkt niet te zijn doorgegaan. 
236 72. Definitieve uitgiftedatum serie rechts ver
keer, gemeld In april, bladzijde 223. 

O M A N S U L T A N A A T 
Nieuwe gebruikszegels, gemeld in mei, bladzijde 279, 
nog niet verschenen; vermoedelijk eind ju l i . 

P A R A G U A Y 
Verbetering opgave maart 1972, bladzijde 1 6 1 , Antieke 
locomotieven, 0,20 g. Stephenson nummer 1 , 1825 (in 
plaats van 1925). 
293 72. Reproduktles schilderijen van oorlogs
schepen. 
10 c. De grote Harry, fragment schilderij Holbein. 
15 c. Japanse driemaster. Nagasaki. 
20 c. The Entreprise, A. Roux. 
25 c. Zesttendeeeuws Portugees oorlogsschip, onbe

kend. 
30 c. De Mount Vernon van de Verenigde Staten, 1798, 

M. F. Corne. 
50 c. Nederlandse driemaster, A. van Ertveld. 
75 c. Columbus aan boord van de Santa Maria, 1492, 

Van Ertveld, 
12,45 gs. De Royal Prince, 1697, Jan van Beecq. 
18,45 gs. Napoleon en Marie Louise bij tewaterlating 

van bark Friedland, M. I. van Bree. 
50,— gs. Bladzijde uit Portugees scheepsboek, 1497. 
293  72. Olympische spelen. 
Blokje van 20,— gs. Portret Pierre de Coubertin. 
Blokje van 20,— gs. Olympische en Paraguese vlag. 

PERU 
104 '72 . Onderwijsvernieuwing. 
6,50 s. Poort, die toegang geeft to t het leven, symbo

lische weergave van vooruitgang. 
85 '72. Aardewerk van Mochica, vijfde eeuw. 
1,20 s. Zittende f iguur met schild. 
1,50 s. Gehelmd hoofd. 
2,— s. Knielend hert. 
2,50 s. Hoofd van krijger. 
3,— s. Knielende f iguur met staf. 

PORTUGESE GEBIEDSDELEN 
255 '72. Vierhonderd jaar heldendicht ,,De Lusia
den" , door Luis de Camoes (15241580). Voor elk ge
bied ander fragment en i l lustraties. 
Cabo Verde. 5 e. Zang 57; baai met zeilschepen. 
Guinee. 0,50 e. Portret Camoes, geopend boek, wapen. 
San Thome e Principe. 20 e. Zang 512; zeilschip op 
zee, groep menselijke f iguren. 
Angola. Zang 513; 1 e , zeilschip, strand met kruis. 
Mozambique. 4 e., zang 1 54, fort op eiland. 
M a c a u . 20 a. Zang 10138, ontvangst onderdaan door 
vorst. 
Timor. 1 e. Zang 10134, schepen op kust van Timor, 
missionarissen bekeren inwoners. 

X QATAR 
73 '72. Definitieve uitgiftedatum nieuwe gebruiks
serie gemeld In mei, bladzijde 281 . 
Mei '72. internationaal jaar van het boek 1972. 
35, 55, 75 dh. , 1,25 r. Internationaal embleem met ge
opend boek, waarop menselijke f iguren, 

R W A N D A 
175 '72. Inheemse vogels. 

20 c. Astri ld ondule. 
30 c. Souimanga ä collier. 
50 c. Souimanga è ventre feu. 

1 f. Souimanga de Grauer. 
4 f. Govemouches des montagnes. 
6 f. Senegal 1 rouge. 

10 f. Souimanga è gorge rouge. 
18 f. Travailleur ä tête rouge. 
60 f. Gonolek ä dessous rouge. 

100 f. Loriot doré. 

S A L O M O N S EILANDEN 
37 '72. Nieuwe serie gebruikszegels. 
Vlinders. 

1 c. Cupha woodford i . 
2 c. Ornlthoptera priamus urvillianus. 
3 c. Vinduia sapor. 
4 c. Papille ulyses orsippus. 
2,— $. Ornothoptera allott i . 

Vissen" 
5 c. Caranx sexfasciatus. 
8 c. Sarda austalis. 

9 c. Pomacentrus pavo. 
15 c. Amphiprion percula. 

1 , — $. Balistoldes viridescens. 
Flora: 
12 c. Costus speciosus. 
20 c. Spathoglottis plicata. 
25 c. Ephemerantha comata. 
35 c. Dendroblum cuthbertsonii. 
45 c. Hellconia salomonica. 

S I N G A P O R E 
46 '72 . Afbeeldingen munten. 
15 c. Vlerkante munt met afbeelding koning George V. 
35 c. Gangbare munt 1 , — $. 
1 , — $. Gouden munt 150,— $. uitgegeven ter gelegen

heid van honderdvijftig jaar modern Singapore. 
97 '72. Serie moderne kunst. 
15 ,35 , 50 c , $ 1 , — . Schilderijen van vier verschillende 
inheemse kunstenaars. 

SINT HELENA 
196 '72. Militaire uitrustingsstukken. 

2 p. Borstplaat, 1823, Royal Sappers and Miners. 
5 p. Hellebaard, 1830, van sergeant infanterie. 
7% p. Borstplaat, 1830, officier Royal Artillery. 

12% p. Engels militair pistool, omstreeks 1800. 

SINT LUCIA 
226 '72. Honderd jaar eerste postdienst en eeuw
feest St. Lucia Steam Conveyance Co. Ltd. 
5, 10, 35 en 50 c. 

K 
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SINT V I N C E N T 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 2 8 1 . 

i StVlncent 
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SYRIË 
912 '71 . Eerste verjaardag beweging van 16 novem
ber 1970. 
15 en 20 p. Volksmassa, waaruit hand met toorts op

stijgt en portret president AlAssad. 
1112 '71 . Achtste congres Arabische schrijvers en 
tiende festival Arabische dichtkunst. 
15 p. Geopend boek en ganzeveer. 
83 '72, Negende verjaardag revolutie van de 8e 
maart. 
15 en 20 p. Tandwiel, korenaar, weegschaal boven 

boek, muur met driehoek en cijfer 8. 
74 '72. Vijfentwintig jaar Arabische socialistische 
Baath partij. 
15 en 20 p. Embleem partij met kaart Arabische landen, 

hand met toorts en lauwertakken. 
174 '72. Eerste verjaardag federatie van Arabische 
republieken. 
15 p. Symbolen voor de deelnemende staten. 
174 '72. Zesentwintigste verjaardag evacuatie. 
15 en 50 p. Gestileerde bloem, gebroken ketting. 

287 '72 
longkorn. 
75 s. Portret prins. 

T H A I L A N D 
Eenentwintigste verjaardag prins Vajira

juni 1972 335 



DE 42ste VEILING was een buitengewoon succes 
Hier enkele recordopbrengsten: 
Nederland nr. 3 ongebruikt luxe-exemplaar DM 1050,— 
7J4 cent 3-gaats-roltanding gestempeld DM 740,— 
Saksen J4 Ngr. zwart op lichtblauw (in plaats van grijs) postfrisse 
verkeerde kleur DM. 28.000,— 
U.S.A. Columbus U ct. donkerblauw i.p.v. ultramarijn ongebruikt 
DM 11.000,— 

Inzendingen voor de iiSste 
L. & F.-veiling nemen wij nu 
gaarne In ontvangst. Wij 
kopen ook steeds grote ver
zamelingen, en kostbare ze
gels afzonderlijk. 

LANGE & FIALKÜWSKI 
Langgasse 20/22 - Telefoon 303013 Eigenaar Hubertus Lange 

D-62 Wiesbaden 
Beëdigd en officieel aangesteld veilinghouder 

Onze Nederlandse collega's 
hebben prachtige voorraden zegels van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
België en Luxemburg en wij kunnen hen van harte aanbevelen aan verzamelaars die 
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 rest van Europa, zowel Oost- als West-U.S.A , Canada en New Foundland (hier
van hebben wij ook zegels van vóór 1920 in voorraad). 
Azie, de bijzonder populaire emissies van Japan, China. Formosa, Korea, Ryu-Kyu-
eilanden. Cambodja, Laos, Israel en alle Arabische staten enz 
Afrika, met alleen de nieuwe onafhankelijke staten maar ook Ethtopie, Liberia, 
Egypte enz. 
Zuid- en Midden-Amerika, een zeer bijzondere voorraad lopende van Argentinië 
tot Venezuela. 
Honderden Nederlandse verzamelaars zijn reeds tevreden klanten van ons geworden 
Ook uw mancolijst zal snel en zorgvuldig bekeken worden 

FRANK WARNER 441 Lexington Avenue, New 
N.Y 10017, U S A 

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

Een pracht ig pakket je met postzegels, waaronder complete series, hoge topwaarden, 
Ruimtevaartblokken 200,—, Churchillblok, 2 tentoonstellingsblokken 120,—, Frankrijk 
Luchtpost 10,— Fr., UNO-blok 100,— en nog meer lastige zegels, alles bij elkaar meer dan 
DM. 1000,— cataloguswaarde tegen de speciale prijs van f 6 0 , — bij vooruitbetaling op 
postgiro Arnhem 203250. Vraagt onze gratis prijslijst. Ebels Briefmarken-Welt-Versand 
D-4070, Rheydt, Loosweg 95, Westdeutschland. 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdann - Telefoon 22 09 01 

(privé: Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefooh (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, VERZAIVIELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Met vakantie van 26/6-6/7 en van 24/7-29/7. 
Winkel alleen gesloten van 2-7 juli. 

DE M A A N D JULI Z IJN WIJ M E T V A K A N T I E om de broodnodige rust te genieten. 
Alle post worde echter weer geheel normaal voor ons aangenomen, dus bestelt u rustig, 
óók in deze periode. Wensen óók u volop zon en plezier. T. Hartevelds FDC Service. 
Blondeelstraat 36, Rotterdam-3014. Tel. 010-204070. 

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 brandveilige kasten 
ƒ268,80, ƒ420,— enz. Zware LIPS pantserbrandkasten met en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige 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 
telstrook ƒ 224,—. Nieuwe Amerikaanse elektr. telmachines met 
verm. en telstrook van ƒ425,— NU ƒ325,—. El. winkelkassa's 
met dagtotaal ƒ 929,—. Nieuwe schrijfmachines met 24, 32, 45, 
60 en 70 cm wagenbreedte, alle schriftsoorten van GIGANT tot 
micro. Nieuwe stalen schrijfbureaus uit voorraad, met 3, 5 of 6 
laden van ƒ 168,— af. 
Komt u ook eens kijken? Alle dagen geopend. U koopt bij ons 
prettig en 

BU KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Oen Haag, Laan van N.O. Indië 12, telefoon 83 94 46 

Postzegelhandel 
„ t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01, b.g.g. 12 31 23 

heeft voor u één van de grootste postzegelvoorraden van Neder
land, ruim honderd grote dikke winkelboeken vol tegen normale 
prijzen. O.a. 

Nederland en O.G. Gebruikt vrijwel alles aanwezig, ook luchtpost Curagao en 
Suriname. Alle weldadigheidsi^itgiften voorradig 
West-Europa; o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vatl-
caan, Zweden, IJsland enz enz. Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert-
franc, Ie pi 10% minder 
Oost-Europa: grote voorraad, vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) 
in het algemeen 40 cent per Yvert-franc, behalve nieuwe uitgiften. 
Eng. Kol.: 14 winkelboeken vol , hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth. 
Azië: alle landen, veel Japan, Yemen enz enz 
Zuid-Amerlka: grote stock van al le landen 
Israël: grote stock, in het algemeen 5 0 % Benco, ook Ie dag-env. 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken). RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA. 
GÉÉN NIEUWTJES 

Wegens vakantie gesloten van 2 t/m 7 juli. 
D. Muis afwezig van 26/6-6/7 en van 24/7-29/7. 



T O G O 
24-4- '72. Conferentie Unie van Afri loanse Staten en 
Madagascar. 
1.000 fr. Embleem conferentie en gezicht op Hotel de la 

Paix, waar conferentie gehouden wordt; ge-
drul<t op goudfplie. 

TR ISTAN DA C U N H A 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 2 8 1 . 

T S A A D 
5-4- '72. President Franpois Tombalbaye. 
3 0 , 4 0 , 70 en 80 f. Portret. 
5-4- '72. Olympische winterspelen Sapporo 1972. 
2 5 , 7 5 , 1 3 0 , 1 5 0 , 200 f. Verschillende sporten. 
Twee blokjes, 200 en 250 f. 
6-5- '72. Insektenserie. Spinnen. 
1 f. Gorrizia dubiosa. 
2 f. Argiope sector. 
3 f. Nephila senegalense. 
4 f. Oryctes boas (fabricius). 
5 f. Hemistigma albipunctata. 
15-5- '72 . Wereldjamboree in Japan. 
12, 30, 70, 80 ,100 f. Blokje 250 f. Verschillende pad
vinderactiviteiten. 

8EPU81I0UE DU TCHAD 

TUNESIË 
8-5- '72. Dag van Rode Kruis, Rode Halve Maan en 
Rode Leeuw en Zon. 
10 + 10 m. Oude man, leunend op stok. 
1,75 + 10 m. Moeder met kind. 

T U R K S & CA ICOSEILANDEN 
4-7- '72 . Ontdekkers en onderzoekers. 
% c. Christopher Columbus, schip. 
8 c. Sir R. Grenvilie en schip Revenge. 

10 c. Kapitein John Smith, schip. 
30 c. Juan Ponce de Leon, schip. 

a U M M A L Q I W A I N 
17-4- '72 . Paarden. 
10 ,15 , 20, 25 en 50 dh. , 3,— r. Verschillende paarden-
rassen, hoofden van paarden. 
Ook blokje van 3,— r. 
Zegels en blokje getand en ongetand. 
6-5- '72. Japanse locomotieven. 
5, 10, 20, 40 en 50 dh. , 6,— r. Verschillende oude en 
nieuwe in Japan gebouwde locomotieven. 
Blokje van 6,— r. Trein op Hokkaidoli jn. 
Al le zegels alleen ongetand, driedimensionaal gedrukt. 
8-5- '72. Herdenking John F. en Robert Kennedy. 
5 , 1 0 , 1 5 en 20 dh. , 1 , — en 3,— r. Portretten van beide 
Amerikanen en Amerikaanse vlag. 

U R U G U A Y 
15-4- '72 . Vijft ien jaar vluchten van Lufthansa en 
Olympische spelen in München. 
Opdruk op blokje Yvert 18, Dag van de postzegel 1969 
met: ,,Juegos Olimpicos Munich 1972 — 15. Aniver-
sario Vuelo Inaugural Lufthansa Uruguay Alemania 
1957 15 A b r i l 1 9 7 2 " . 
20-4- '72. Twaalfde koorfestival Oost-Uruguay. 
20 c. Partituur Beethovens Missa Solemnis. 

VENEZUELA 
29 -12- '71 . Tien jaar nieuwe grondWet. 
90 c. Oorkonde, waarop nieuwe grondwet; op achter

grond Capitool met Venezolaanse vlag. 
7-4- '72. Internationale maand van het hart. 
1 b. Hart en wereldbol, embleem. 
28-4- '72 . Venezuela in Amerika. 

4 b. Venezolaanse vlag. 
5 b. Muziek van volksl ied. 

10 b. Nationale boom. 
16-5- '72. Tweede gedeelte: Venezuela in Amerika. 

3 b. Landswapen. 
15 b. Silhouet Noord- en Zuidamerika. 

VERENIGDE STATEN V A N A M E R I K A 
Afbeelding zegel Mount McKinley in Alaska, gemeld in 
mei, bladzijde 2 8 1 . 

National Parks Centennial 

17-8- '72. Olympische spelen 1972. Verschillende 
sportbeoefeningen, waarbij gelijke beelden elkaar 
overlappen, wat snelheid suggereert. 

6 c. zwart, geel, b lauw, rood en groen. Wielrennen. 
8 c. zwart, geel, b lauw, rood en groen. Bobslee. 

11c . zwart, geel, b lauw, rood en groen. Afdaling ski. 
15 c. zwart, geel, blauw, rood en groen. Hardlopen. 

wrm^n^'ntwnttii 

V I E T N A M (ZU ID- ) 
18-4- '72. Vietnamese luchtvaartmaatschappij, t w i n 
t ig jaar ontwikkel ing. 
10 d. Stad met moderne en oude gebouwen, waarboven 

vl iegtuig. 
25 d. Landschap met water en boot, waarboven v l ieg

tuig. 
5-5- '72. Antieke leraar: 

5 d. Schrijft teksten met penseel op papier. 
20 d. Onderwijst kinderen. 
50 d. Schrijft teksten. 

V E M E N (VOLKSREPUBLIEK) 
8-4- '72. Volksdansen. 
10 f. Zanger speelt lui t met deel van begeleidend orkest. 
25 f. Twee meisjes bij volksdans. 
40 f. Groep volksdansers. 
80 f. Volksdansen tijdens feesten. 
15-5- '72. Strijd van Palestijns Arabisch volk. 
5, 20 en 65 f. Palestijnse vrijheidsstrijder. 

Z A M B I A 
30-6- '72. Natuurbescherming, deel 2. 

4 ng. Tractor trekt ploeg: bodembehoud. 
10 ng. Boswachter in brandsingel tegen bosbranden. 
15 ng. Kinderen bij rivier: waterzuivering. 
25 ng. Maisplukster vergaart kolven, nationale voedsel

bron. 
3 0 - 6 - 7 2 Nationale parken. 
Blokje van vier zegels van 10 ng. , met de verschillende 
nationale parken van het land, aangegeven op een 
kaart van het land, met voorkomende diersoorten ge
ïllustreerd. 

Z U I D A F R I K A 
15-5- '72. Bevordering schapenfeelt en wolproduktie. 

4 c. Kop van ram. 
15 c. Schematisch lammetje en internationaal wolmerk. 

Denkt U om de sluitingsdatum 
advertenties juli/augustus nummer 

10 juli 

T h o r b e c k e - k a a r t m . s t . T h o r b e c k e - t e n t . : f 1,25. 
O o k v e r k r i j g b a a r m e t a n d e r e spec ia le s t e m p e l s , al les o p 
1s te d a g . I d e m o p e n v e l o p p e . 

A n t i l l e n : S. en C. Z o r g . O p 3 k a a r t e n : f 5 , — 
K o n . H u i s : G e b . P ie te r . K r t . / e n v . : ƒ 1,65. 

Post en Zegel 
H . B r o e r t j e s s t r . 2i, D e n H e l d e r . T e l . 0 2 2 3 0 - U 0 8 7 . 

U.SA 
H E T adres v o o r 

A m e r i k a a n s e zege ls : 

O n z e p r i j s l i j s t van g e s t e m p e l d e zegels d e r 

V e r e n i g d e S ta ten w o r d t u o p aanvraag gaarne 

t o e g e z o n d e n . 

O o k u w m a n c o - l i j s t is w e l k o m . 

„U.K.A."-STAMPS 
Postbus 1124 - ' s - H e r t o g e n b o s c h 

D E R S A M M L E R - D I E N S T , h e t D u i t s e f i l a t e l i s t i s c h e t i j d s c h r i f t 
verschijnt eens per 14 dagen 
gemiddeld 132 pag. per nummer 
nieuwtjes met fotopagina's op 
kunstdrukpapier 

Abbonnementspr i j s : f 31,00 per jaar 
o f f 16,00 per halfjaar. 
Proefnummer gratis tegen porto
vergoeding ad. 75 cent. 
Woordadver ten t ies : opschrift-
Woorden: 70 et. tekstwoorden: 30 et. 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO 51 69 28 - BANKGIRO 4759.00.146 - TELEFOON (01718) 14068 

C.WILLEMSEIM 
Biedt san Ned. en O.G. Vraagt prijslijst. Alle Europa uitgiften en voor
lopers. Speeiaal Cat. nr. Zonnebloem. Verenigde Naties geheel compleet 
met alle blokken. Postfrisz.pl. voor f 625,—■ 
Te koop gevraagd Ned. tegen de hoogste dagprijs. 

Vervoorenst raat 6, Amste rdam-W. Postgiro 1646933. 

W. ENGELKAMP 
k o o p t alles o p he t geb ied van postzege ls , v e r z a m e l i n g e n , 
p a r t i j e n , ser ies en bunde ls t e g e n c o n t a n t e be ta l i ng . 

St. Jansstraat 5, A m s t e r d a m . I e z i j s t raa t naast Krasnapo lsky b i j d e 

D a m . T e l . (020) 23 6 6 25, p r i v é (020) 73 7 9 26. 

http://Postfrisz.pl


BELGICA 72 
Brussel, 24-6/9-7 a.s. 

LONDON STAMP EXCHANGE LTD. 
5 Buckingham Street - London,W.C.2 

Wij komen van Londen naar Brussel! Tijdens de Internationale 
Postzegeltentoonstelling „Belgica 72" kunt u ons vinden in stand 
nr. 59. 

• Uit onze prijslijst van ongebruikte Britse gelegenheids-
series: 

1957 Jubilee Jamboree 
1960 General Letter Office 
1961 Post Office Savings Bank 
1962 National Productivity Year, gewoon 
1962 National Productivity Year, fosfor 
1963 Freedom from Hunger, 
1963 Freedom from Hunger, 
1964 Shal<espeare, gewoon. 

gewoon 
fosfor 
5 stuks 

1964 Shakespeare, fosfor, 4 stuks 
1965 Winston Chiurcfiill, gewoon 
1965 Winston Churchill, fosfor 
1966 Robert Burns, gewoon 
1966 Robert Burns, fosfor 
1967 E.F.T.A., gewoon 
1967 E. FT.A., fosfor 
1968 Bridges 
1969 Ships 
1970 Architecture 
1971 Ulster Paintings 
1972 Polar Explorers 

f 8,— 
/11,50 
/ 5,75 
f 6,— 
/ 3 0 , — 
/ 5,— 
fis — 
f^o,— 
/ 1 9 , — 
f 2,— 
f 5 — 
f 2,25 
f 3,50 
/ 1,75 
f 2,— 
f 2,85 
f 3,75 
f 2,25 
/ 2,35 
f 2,85 

• Prijslijst 
Een volledige prijslijst van ongebruikte zegels (gelegenheid, 
frankeer, fosfor, grafiet enz.) van Groot-Brittannië wordt u op 
aanvraag gaarne toegezonden. Ook van de zegels van Guernsey 
en Jersey is een prijslijst beschikbaar. 
• Nieuwtjesdienst 
Zonder enige mvestering vooraf, kunt u zich bij ons abonneren op 
de nieuwe uitgiften van Groot-Brittannië en/of de Kanaalei
landen Guernsey en Jersey. Bij de huidige koers worden de 
zegels geleverd voor ongeveer / 0,11 per penny nominale waarde. 
Vraagt inlichtingen. 

• NETTO-album en-catalogus 
Het in kleur uitgevoerde NETTO-album is bestemd voor de Britse 
zegels uit de regeringsperiode van Koningin Elizabeth II. Kunst-
leren ringband, kartonnen cassette, prijs f 32,50 (incl. verzend
kosten). De jaarlijkse supplementen worden automatisch toege
zonden. Bij aankoop wordt de eveneens in kleur uitgevoerde 
NETTO-catalogus gratis bijgeleverd. Nadere inlichtingen op aan
vraag. 
• Alle inlichtingen en prijslijsten zijn ook verkrijgbaar 

tijdens de „Belgica 72" in Brussel. 

Bestellingen en correspondentie aan H. Dekker - Johan Jongkindstraat 171 
telefoon (020) 15 61 97 

Amsterdam-17 

mmmmmm 

EEN RECORD SEIZOEN 
Voor het eerst sinds onze veiling in 1892 hebben wij een jaaromzet 
overschreden van: 

3 miljoen gulden 
Maar een nieuw seizoen is alweer in voorbereiding. Onze 452e 
veiling zal gehouden worden van 23-27 oktober a.s. Wij ver
wachten dat dit een record veiling zal worden. Behalve prachtige 
landencollecties komen onder de hamer: 
Een collectie postgeschieden is 
Een speciaalverzameling Nederland 1852 
Een speciaalverzameling Nederland en O.R. 
Een speciaalverzameling Suriname (Gouden medaille collectie!) 
Een speciaalverzameling oud-Roemenië, enz. enz. enz 
Er kan nog enig goed materiaal bijgevoegd worden tot 1 juli. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN B.V 
TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TEL. 070-117661 



KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1,10 per mm 
exclusief 4 "/o BTW. 

AANGEBODEN 
Te koop Kennedy postfris, cat. 
waarde 1970 ruim 2800 franse francs 
en vraagprijs ƒ1500,—. Tel. 01718-
16675. 
Aangeb.: Gemeentekaartjes 1865 k 
f 7,—. Prenten stad- en dorpsbe-
schrijviniren en oude ansichtkaar
ten. S. C. Lemmers, Wagenstraat 
21, Llsse, tel. (02521) 53 32. 
Te koop van part. Suriname p.f .z.p. 
zegels vanaf no. 214 tot 312 en port 
no. 36-46. Ook Covers met eerste 
dagstempel ,,losse". El, EAl, E3, 
E5, ES en (LPEl, 70%. Cat. Tevens 
Album met Eerstedag Covers, El-
E70 compleet met zegels en blokjes 
,,luxe kwaliteit", cat.waarde ƒ 1300. 
A. de Lint Rens, Monnikenweg 7, 
Nagele N.O.P. na 6 uur. Tel. 05277-
1430. 
ISB.4GIi. Postfris met aanhangsel 
(fuU-tab), nu ook FDC's! Billijke 
prtjzen. Vraag prijslijst. P. Nieuwe
link, Veenbesstraat 768, Soest. 
Spaart U heel de Wereld? Ik stuur 
U ± 1000 zegels toe waar U uitzoe
ken kan voor 6 cent per stuk. Aan
vragen voor deze zending: B. v. 
Harlingen, Rembrandstraat 10, 
Zaltbommel. 

Wie biedt voor mijn postzegelver
zameling Ned. no's 374, 473, 490, 
518, 538, 995 postfr., z. pi. Voor 
elk redelijk bod, brieven onder no. 
PH-1970. 
Voor kwaliteit en billijke prijzen 
postzegelhandel ,,PhiIiposta", Ro-
denrijsestr. 17, Rotterdam-11. Tel. 
010-245001. Rusland, zojuist ontvan
gen, licht gestempeld jaargang 
1970. Attentie! Tijdelijk voor slechts 
ƒ14.50; 100 Beleren ƒ7,50; 500 Bul
garije ƒ 20,—; 100 Burma (zeld
zaam!) ƒ 9,75; 100 Danzig ƒ 12,75; 
300 Egypte ƒ 24,75; 500 Frankrijk 
ƒ 22,50; 100 Griekenland ƒ 5,25; 
100 Gen. Gouvernement ƒ 13,50; 500 
Hongarije (gr. form.) ƒ 9,75; 500 
Oostenrijk ƒ 16,50; 100 Saargebied 
ƒ 12,— ; 100 Vatikaan ƒ 35,— ; 100 
IJsland ƒ 22,50; 100 Ruimtevaart 
ƒ 3,— ; 100 Schilderijen ƒ 3,35; 50 
Vlinders ƒ 2,25; 100 Voetbal ƒ8,75; 
100 Treinen ƒ 4,50; 100 Schepen 
ƒ 3,— ; 100 Vogels ƒ 4,50. Vraag 
gratis prijslijst voor pakketten en 
zegels Nederland. 

Bund/Berlin grootformaat gelegen-
hendszegels, 100 versch. ƒ 7,—; 150 
versch. ƒ 12,— ; 300 versch. ƒ 32,—. 
Porto ƒ 1.— extra. 
1 kg Bund gr.form. gelegenheid 
ƒ 140,— + 2,50 porto. Bestellingen 
per giro 21.41.51 t.n.v. Harlaar, 
Am. van Solmstraat 26, Grave. 

IJsland, Finland gebruikt na 1945. 
B. J. M. van Leeuwen, Bruijnstr. 
91, Rotterdam. 

50 Indonesië ƒ 1,—; 25 Ceylon 
ƒ 1,—; Frankrijk Luchtpost 10 NF, 
helicopter f 1,—. Bestellingen op 
postrekening 1666411 t.n.v. R. Hui-
zinga. Raadhuisstraat 27, Usquert. 
Uit mijn DOUBLETTEN wederom 
beschikbaar ALLES gr. form. & 
Gelegenheidszegels: 100 gemengd 
Ierland ƒ3,50; 50 versch. Malaya 
ƒ1,75; 50 versch. U.S.A. ƒ 1,50; 
100 versch. U.S.A. ƒ 3,75; 150 ver
sch. U.S.A. ƒ 6,— ; 200 versch. 
U.S..A ƒ 8,75. Franco toezending 
na overmaking op postrek. 368980. 
E. F. H. Bruens, Brantsenstraat 4, 
Arnhem. 

Aangeb. ven . Ned. + O.B. ongebr. 
meest Ie pi. (kat.waarde ƒ 5400,—) 
+ doubletten (kat. waarde ƒ 260,-) 
in een koop ƒ 2750,—. Tel. (023)-
266838 na 19.00 uur. 

Eng. + Kol. verzamelaars! 120 
Veilingcat. + Opbr. lijsten. Rob-
son Lowe en Harmer '66-'70 t.e.a.b. 
Tel. 070-852718. 
Verzamelaar, geregeld veilingbe
zoeker, kan ü van de meeste Euro
pese landen goede en betere losse 
nummers en series, zowel gestem
peld als ongestempeld of postfris 
leveren k f 0,25 - ƒ 0,40 per Yvert-
franc. Met Uw wensen kan reke
ning worden gehouden bij aanko
pen op volgende veilingen. Vraag 
inlichtingen J. v. Zandbeek, Lit-
serstraat 42, Den Düngen. 

Nederland, gest., mooie verz. tot 
1941 ca. ƒ 2000,— cat.; prijs ƒ1.200; 
Sluitzegels, pr. verz. (2500 è 3000 
stuks) rond 1905; prijs ƒ 500,—. Br. 
no. PH-1980. 

G E V R A A G D 

Alle soorten bundels, kilo's enz. 
te koop gevraagd tegen hoge prij
zen door A. V. d. Heijden, Henge
lolaan 1196, Den Haag. 

Particulier vraagt tegen 30 cent 
per Yvert franc pfr. z. pi. Oosten-
rük vóór 1958, Vatikaan vóór 1955, 
Spanje vóór 1961, Engeland vóór 
1969. Brieven onder nr. PH-1982 
bij Boom-Ruygrok, Haarlem. 

Aantekenstrookjes (Ned.) gevr. 
(ruilen of kopen); K. N. Nieuw-
land, Einsteinstraat 14c, Amers
foort. 

Verzamelaar vraagt te koop: zegels 
van China 1878-1929 op brief of 
briefkaart. Aanbiedingen aan: D. 
Visser, Lange Nieuwstraat 169, 
Schiedam. 

Te koop gevraagd: nrs. NVPH 
(gebruikt): 9 H D; 9 II Dx; 10 II 
Dx; 7 II Ex; 8 II Ex; 9 II Ex; 
10 II Ex; 14 Aa; 16 A; 18 B; 18 
Ba; 15 Cx; 18 Cx; 24 C; 26 E; 30 
D II. Aanbiedingen aan: D. Vis
ser, Lange Nieuwstraat 169, Schie
dam. 

De sluitingsdatum van 
het gecombineerde 
juli/augustusnummer 
van Philatelie is ge
steld op 10 juli 1972. 

Materiaal voor adver
tenties dient uiterlijk 
deze datum in ons be
zit te zijn. 

adv. afd. Philatelie 

Bod gevraagd op voll, jaargangen 
„Philatelie" 1962 t/m 1971. F. W. 
Krüger, Nieuwe Rijn 35, Leiden. 
Funtstempels op de 5 cents ex. 
KI. rond op Postkantoren eveneens 
op 5 et. ex. 70% v. H. Koopman. 
D. Bergsma, H. v. Naaldwijkstraat 
25, Naaldwijk. 
Verzamelaar van postzegelboekjes 
mist het postzegelboekje 9b (646) 
met de tekst: ,,Betaal Giraal, Uw 
Postgiro zorgt er voor", genegen 
een redelijke prijs te betalen, aan
biedingen aan L. Rennings, Ta-
puitstraat 50A, Rotterdam. Telefoon 
010-841514. 

Gevraagd (kopen of ruilen) 8 et. 
cijfer en 18 et Kon. Juliana rolzeg. 
met telno., los en in strip van 5 
stuks. Eventueel ruilen voor Gouda 
Briefk. ongebr. Dhr. J. Poppe Jr., 
Beciusstraat 3, Souburg (Zld.). 

Gevraagd: Zwitserland, dienst, of
ficial. Nat. Unies. bur. ntem. du 
Travail, vluchtelingen, etc. gebr. 
Br. opgave uiterste prijs. Yvert. 
Ph. Trompert, Sparrenlaan 7, 
Dorst, N.Br. Tel. 01611-666. 

Verzamelaar zoekt te koop: punt-
stempels Nederland en Ned. Indië. 
Inl.: M. van Teeseling, Zuwe 20, 
Kortenhoef, tel. 02150-61733. 

BUITENLAND 

550 Verschil!. Joego-Slavië ƒ 20,—, 
300 ƒ 10,- . Ocko, Ljubljana Ja-
drangka 16, Joego-Slavië. 

Voor 100 Nederland idem Berlijn-
Bondsrepubliek Eva Huber 6794 
Brüiken Dellstr. B.R.D. 

Bondsrepubliek/Berlijn. 100 versch. 
met bijslagpostzegles tegen ƒ 5,— 
in brief, ook mancolijst gewenst. 
Correspondentie in Nederlands. 
Elmar Pudlo, 512 Herzogenrath, 
Aachener Str. 35, West-Duitsland. 

Voor internationale contacten en 
postzegel ruil: sluit U aan bij de 
,,Alliance Universelle". Bijzonder
heden tegen inzending van een 
antwoordcoupon aan: OLLIVIBR, 
26 B. des Alpes, F. 13012 Marseille. 
Proefnummer tijdschrift voor 2 ant
woordcoupons. 

ZWITSER zoekt serieuze ruilpart-
ner voor nieuwe uitgiften en even
tueel ouder Nederland. Max Schei-
degger, Hautpstr. 351, CH 5024, 
Küttingen. 

D I V E R S E N 

Verzamelt u V.N. en/of V.E. ?? 
Ja? Wordt dan lid van de gespec. 
Vereniging op dit gebied. Leden
administratie: W. P. J. de Vrueh, 
Meloenstraat 129, Den Haag. Tel. 
070-680485. 

Vraagt gratis prijslijst met speciale 
aanbiedingen van Ver. Europa. 

NEDERLAND & O.G. 
bij Goudsche Postzegelhandel 

BEN JANSEN 
W. de Zwijgersingel 216, Gouda. 
Tel.01820-15831. Ook verk. aan huis 

A A N B I E D I N G N E D E R L A N D O . G . postfris (z.pl.). 
82-83f9,25; 82-83 B L f 3 7 , — ; 1 0 6 f 1,50; 139-ilOf 12,50; 199-02f 16,50 
208-11 f 16,50; 2 ^ - 4 7 f 7 5 , — ; 269 f 10,—; 289-92 ƒ27,50; 287-88 ƒ8,50 
293-95 ƒ 8,25; 296-99 ƒ U ,50 ; 305-09 f 16,50; 318-22 f 17,—; 323-2^1 f5.75 
327-31 ƒ 10,50; 346-49 gebruikt f43.50; 350-55 f 17,50; 356-73 f54 ,— 
356A-D f 19,50; 374-78 f 5,50; 392-96 f 2,30; 402-03 ƒ 5,— ; 402 
03B f63 ,50 ; 403B f29 ,50 ; 428-42 f 5 , 2 5 ; 449-53 f 1,95; 454-59 f 1.75 
462 f 6 , 7 5 ; 469-73 f 1.95; 490-94 f 3,10; 495-99 f 2,40; 500-03 f 3,85 
504-05 f 0,85; 506-07 f 1,25; 508-12 f 2,40; 513-17 f 5,35; 538-41 f5.25 
542-43 f 2,50; 544-48 f 5 ,25 ; 561-62 f3 .20 563-67 f9 ,85 ; 568-72 f9,85 
573-77 f 9 , 5 0 ; 578-81 f 9 . 5 0 ; 582 f 1,25; 583-87 f 10.75; 588-91 f3 ,50 
592-95 f 28 ,75 ; 596-00 f 6 , 8 5 ; 603-06 f 11.50; 607-11 f 7 , 2 5 ; 612-16 
f9 ,75 ; 641-45 f 11,75; 646 f 1,20; 647-48 f 1,60; 649-53 f6 ,20 ; 655-59 
f6 .85 ; 661-65 f 5 ,85 ; 666-70 f 6 , 8 5 ; 671-75 f 17,—; 676-80 f5 ,40 ; 681-
82 f 18,25; 683-87 f 5,60; 688-92 f 4 . 8 5 ; 693-94 f 1,45; 695-99 f4 ,75 
700-01 f1 ,75 ; 702-06 f6 .60 ; 707-11 f 5,25; 715-19 f4 ,20 ; 720-21 f 0,90 
722-26 f 7,—; 727-28 f2 ,25 ; 729-30 f 1,10; 731 -35 f 4,25; 736-37 f 1,85 
738-42 f4 ,85 ; 743-44 f 1,50; 745-46 f 2,10; 747-51 f5 ,50 ; 752-56 f4,75 
van 757 t /m 983 7 0 % catalogus; Amphi lex BI f 5 4 , 5 0 ; boekjes: 56 
f5 ,25 ; 5 7 f 2 .—; 5 8 f 2 ,—; 59 f 2,25; Lp. 6-8 f 42,50; 9 f 2 1 , — ; 12-13 
f 2 7 0 , — ; Port : 1-2 plakker f 1 2 0 , — ; 31-43 plakker f 1 1 5 . — ; Gou rde 
Justice gebruikt 9-40 f72.50. 
Ned.-lndië: 167-70 f 15,—; 226-27 f 6 , — ; 239-40 f 3 , 5 0 : 269-70A-B 
f 12,75; 290-92 f 16,50; 326-32 f 2 1 , — . 
N.-Guinea: 1-9 f 14 .—; 10-18 f 15,—; losse nummers: 19-21 f 3 4 , — ; 
19 f 12,75; 21 f 9.50; 22-24 ƒ 41.50; 30-37 f 1 1 . — ; 38-40 f 4,25; 41 - U 
f5 ,25 ; 45-48 f 5,25; 49-52 f 5 , 2 5 ; 53 t /m 81 65% cat.; Untea f47 .50 ; 
Port 1-6 f7 ,25. 
Curasao: 138-40f3.20; 158-63 f3 .25; 164-67 f2.50 ;168-77 f 1 4 , — ; 182-
84 f2,15; 200-05 f 10,50; 206-08 f 14,50; 209-10 f7.25; 211-17 f 3 , — ; 
234-38f 24,—; 244 f 1,10; 245 f 2 . 8 5 ; 247 f 1,40; 248-52 f 16,75; 275 
f 4 , — ; 253 t /m 403 6 5 % cat.; Lp. 53-68 f 32,50; 69-82 f 11,50; 
Suriname: 127-29 f 6 , 5 0 ; 145 f 1,50; 157-66 f 5 , 8 5 ; 183-87 f 10,50; 
187-99 f 4 , 6 0 ; 190-93 f 10,25; 197-99 ƒ32,50; 206-09 f 5 , — ; 210-13 
f 3 , 1 5 ; 214-19 f 14,50; 274-75 f 1,15; 276-77 ƒ8,50; 278-79 f 8 , 7 5 ; 
295-96 f 8,25; 297-07 f 9,75; 309-11 ƒ 39,50; 312-15 ƒ 19,—; 316 ƒ 0,85; 
317-20 ƒ7,50; 321-22 ƒ7 ,— ; 324 t /m 542 65% cat.; 376-77 velletjes A 
ƒ 7,50; B ƒ 7,50; Lp. 1 -7 f 11,75; 24-26 f 37,75; 27-28 ƒ 5.50; 31 ƒ 4,75; 
33-34 f 3,50; Port 47-57 ƒ 14,50. 

E n g r O S 65% catalogus 5 x per serie vanaf: 397 t /m 926: behalve 
402-03B; 474-89; 518-37; 550-60; 617-40; 671-75; 681-82. 

C. S E V E N H U Y S E N , Provenierssingel 16, Rotterdam. 
Tel. : 010-285518, ook na 6 uur. G i ro : 2326539. 



De meest uitgebreide voorraad POSTZEGELS 
Klassiek en Modern — Van alle landen 

Europa en Buiten Europa 

Nederland 
Vrijwel compl. verzameling 

langstempels 
(alle volledig) 

op briefst. Hoofdz. op emis
sie 1899-1913. Aalsmeer-

Zijldijk 
(Tegenwoordig vrijwel niet 
meer bij elkaar te krijgen) 

Prijs op aanvraag. 

lUMÜlMll; 

/éf%: 

Zwitserland 
Grote speciaal verzam. 
1882-1889. Cijfertype en 
staande Helvetia w.o. paren, 
strippen, blokken uitsl. ge
bruikt. 
Retouches, dubbeldr. plaatf. 
enz. ca. 1700 stuks in luxe 
album. Var. blokken enz. 
buiten beschouwing gelaten 
reeds een enorme catal. 
waarde. Prijs voor dit ten-
toonstell. object /7500,—. 

Nederland 
Portzegels 1881-1887 

Stud ie-ob jec t van deze 
emissie. Typen, tandingen, 
plaatfouten, zegels op brie
ven enz. Uitsl. gebruikt. 

Prijs Fl. 9500,—. 

Itj 

Nederland 
Bontkraag 1899-1921 
alsmede opdruk Armenwet 

gebr. en ongebr. 
Stud ie-ob ject van deze 
emissie. In deze vorm en 
hoeveelheid tegenwoordig 
vrijwel niet meer bij elkaar 

te krijgen. 

Prijs op aanvraag. 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS 
N.Z. Voorburgwal 371 — Amsterdam-C. 

Telefoon 020-236012 

Nog niet eerder tegen deze lage prijzen aangeboden zolang de voorraad strekt 

ZUID-AMERIKA 
POSTFRIS ZÜNDER PLAKKER 

Vrijwel uitsluitend Motief-zegels 
o.a. Rode Kruis, Padvinderij, Fauna, Luchtvaart, Muziek, Sport, 

Ver. Naties, Rotary, Schilderijen enz. enz. 

Zie de 2 pagina's binnen in di t blad. 
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