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DE NEDERLANDSCHE PDSTZEGELVEILING N.V. 
(Makelaardi j , resp. veil ingonderneming — ruim 30 jaar 
onafgebroken onder de huidige deskundige directie) 
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so Jaar 
Philatelie JUBILEUM 30 Jaar 

Fiorani 

Ter gelegenheid hiervan hebben wij voor de verzamelaars 3 zeer mooie 

JUBILEUMPAKKETTEN 
samengesteld, waarvan elk pakket bestaat uit ± 900 zegels. Wij geven u de garantie, dat minstens 700 
exemplaren verschillend zijn. leder pakket — A, B of C — zijn ten opzichte van elkaar ook verschillend 
en bevat veel motiefzegels, zoals sport, bloemen, dieren, enz. Per pakket f 37,50. 

^AQPAIJ Bij aankoop van elke f 25 ,—GEHEEL GRATIS f raaie en waardevol le complete series! V O O R N I E T S ' 

NEDERLAND EN OVERZEE 
N E D E R L A N D 
100 — met mooie grote zegels 1,75 
200 — met weldadiglieid 4,65 
300 — goed gesorteerd 12,95 
500 — zeer mooie samenstelling 69,— 
600 — mooier en waardevoller 126,— 
800 — bijna Nederland compleet 199,— 
400 — met Indonesië 14,75 
500 — ) deze pakketten bevatten zegels van 27,50 
675 — > Nederland, Ned.lndlë, Indonesië, 45,— 

1100— ) Cura;ao/Ant., Sur. en Nw. Guinea 99,— 
POSTZEGELBOEKJES 
10 X 7 + 2 X 15 2,75 
8 X 8 + 2 x 1 8 2,— 
1 X 10 + 5 X 18 2,50 
6 X 15 + 2 X 5 7,— 

C U R A ^ A O / N E D . A N T I L L E N 
25 — leuke samenstellingen 2,95 
50 — meer grootformaat 9,95 

100 — met postfrisse zegels 29,— 

50 Auto's 4,95 
100 Bloemen 2,95 
100 Bloemen 6,75 
200 Bloemen 9,95 
200 Bloemen 18,95 
300 Bloemen 25,— 
100 Dieren 3,25 
100 Dieren 5,95 
200 Dieren 8,75 
300 Dieren 17,— 
500 Dieren 29,— 
50 Driehoek 4,95 
50 Europamotief 6,95 
75 Europamotief 13,95 

S U R I N A M E 
25 — aardig pakketje 
50 — goede sortering 

100 — met betere waarden 

N I E U W G U I N E A 
F.D.C. Kinderzorg 1957 
F.D.C. Rode Kruis 1958 
F.D.C. Sterrengebergte 1959 
F.D.C. Bloemen 1959 
F.D.C. Vluciitelingen 1960 
F.D.C. Vlinders 1960 
F.D.C. Sociale Zorg 1962 
Lepraserie 
Kinderzorgserie 
Rode Kruisserie 
5de Zuid Pac. Conferentieserie 

3,95 
8,95 

25,95 

15,— 
27,50 
4,50 
5,50 
4,50 
5,50 
2,65 
6,35 
6,35 
6,35 
1,65 

MOTIEFZEGELS 
100 Europamotief 
300 Europamotief met doubletten 

50 Klederdrachten 
100 Luchtpost 
200 Luchtpost 

50 Religie 
100 Rode Kruis 
50 Ruimtevaart 

100 Ruimtevaart 
200 Ruimtevaart 
300 Ruimtevaart 
500 Ruimtevaart 
100 Schepen 
100 Schilderijen 

22,95 
30,— 

4,95 
7,50 

16,95 
4,95 
8,75 
5,95 

13,95 
39,— 
65,— 
79,50 

7,50 
9,95 

I N D O N E S I Ë 
13 F.D. Covers 11,95 
18 F.D. Covers 17,85 
23 F.D. Covers 23,95 
Carnet Sukarno 8,95 

7 Riau 2,95 
13 Riau 14,95 
10 Sukarno 1,50 
12 Bloemen 1,50 
26 Irian Barat 6,50 

100 — veel postfris 4,95 
200 — met schaarse zegels 14,95 
400 — met gratis album 39,95 
500 — meest postfris 45,— 
500 — gemengd met Ned.lndië 49,— 
600 — eveneens met Ned.lndië 62,50 

1000 — met Ned.lndië en hoge waarden 119,— 
1000 — met 400 versch. dure zegels en album 74,75 
2000 — zeer geschikt voor rondzendboekjes 39,— 

(met doubletten.) 

200 Schilderijen 24,75 
300 Schilderijen 47,50 
100 Sport 5,25 
200 Sport 12,95 
300 Sport 22,50 
500 Sport 45,— 
500 Sport met minstens 300 versch. 35,50 

50 Treinen 4,95 
100 Treinen 11,95 

50 Vlaggen 4,95 
100 Vogels 9,75 
50 Vruchten 4,95 

Bij deze motiefpakketten veel postfris. 

SPECIALE AANBIEDINGEN KILOWAAR 
NEDERLAND 

CANADA 
DUITSLAND 

ENGELAND 

HONGARIJE 

IERLAND 

NOORDIERL. 

INDIA 
INDONESIË 

JAPAN 
NW. ZEELAND 

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

100 gram 
/> l<ilo 
1 ., 

' />,, 
1 ., 

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

Missiezegels, met veel bijzondere en weldadig
heidszegels. GEGARANDEERD onuitgezocht. 
Kantoorpost, modern, met gedenkzegels. 
WESTDUITSLAND uitsluitend grootformaat, 
kantoorpost met iets van D.D.R. doch weinig, 
bankpost uitsl. grootformaat, veel schilderijen, 
beslist onuitgezocht, met fosfor en strepen
zegels, waarbij schaarse zegels. 
poststroken, 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 prijs. 
Onvoorstelbaar mooi. Zeer kort afgeknipt. U 
vindt ook Ned. Indië en Jap. bez. Indonesië tot '58. 
Postverzegeld, veel grootformaat en topwaarden. 
250 gram prachtig goed van de missie. 

NOORWEGEN 

SCHOTLAND 

SPANJE 

TSJ.SLOW. 

U.S.A. 

GEMENGD 
BUITENLAND 

'/, kilo 
1 „ 

y.., 
1 » 

'/>„ 
1 » 
/. .. 
/,» 
1 „ 
1 „ 

100 gram 
' /, kilo 
1 ■■ 
'/. .. 1 „ 
•/... 
•/. „ 
1 .. 

12,50 
25,— 
15,50 
29,95 
16,90 
32,50 
12,50 
16,90 
32,50 
32,50 

13,90 
12,50 
24,50 
12,50 
24,50 
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 en 
veel moeilijk te krijgen zegels. 
Allemaal grootformaat gedenkzegels. 
Missiezegels met veel grootformaat gedenkzegels. 
Wij leveren nog tegen de oude prijs! 
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. 

Postzegelhandei H. FIORANI HEEFT U EEN POSTZEGELMANIE? DAN MET SPOED NAAR FIORANII 

POSTORDERADRES: I. J. Mark, J. W. Frisostraat IA, ZOETERMEER, Tel.: (01790) 52 33. Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N 
Uitsluitend vooruitbetaling of rembours. 
Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark te Zoetermeer. 
Portokosten extra. Alle pakketten, ook kilowaar 
f3 ,25 ; 5 kg pakket f 5,75. 
Rembours f 1 , — meer. 

A F H A A L A D R E S S E N : (bespaart u portokosten) 
AMSTERDAMO.: Mevr. j . NuiskerVaandering, Zwaardemakerstraat 63 (bij Amstel
station). Tel (020) 921905. 
DEN HAAG: I. J. Mark, Primulastraat 19. Tel. (070) 681678 (na te l . afspraak). 
ZOETERMEER: I. J. Mark, Johan Willem Frisostraat 48. Tel. (01790) 5233 (na te l . afspraak). 
Postgironummer 41511. 

Vraag gratis PRIJSCOURANT. Honderden koopjes. Wij nemen bundel en massawaar in betaling. Vraag inkooplijst. 

I 



(Na het verschijnen 
van de NVPH cata
logus 1973 worden de 
prijzen naar verhou
ding verhoogd.) 
* * = pfris ïonder 
plakker * = pfris met 
plakker** = gebruikt 

GOUDEN 
POSTZEGELHANDEL NI i 

NEDERLAND 
1° v/a 22,50° 
2° v/a 20,—° 
3° v/a 75,—° 
4/45° 75% NVPH 
50/76 
78 
79 
82/83 
84/86 
84/86 
87/89 
102/03 
107/09 
110/13 
114/20 
129 
132/33 
134/35 
139/40 
141/43 
163/65 
166/68 

15,—° 
2,75° 
4,—° 

9,—•• 5,25° 
4 5 ,  * 10,—° 

A'dam 1,75° 
9,—• 4,—° 

5,50° 
2,15° 
1,40° 
4,25° 
4,50° 

14,50° 
25,—• 27,—° 
13,—•• 2,75° 

6,—• 
18,—• 

7,25» 

5,75» 
199/202 10,75^ 
203/07 20, 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 

10,75» 

5,25° 
6,75° 
4,25° 
7,50° 

15,—° 
6,

42,50* 28,—° 
13,—• 5,—° 
1 1 , — • 1,40° 
19,50* 8,50° 
24,—* 20,75° 

232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
2*8/51 
252/55 
25//60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287,88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
346/49 

OVERZEE 
N e d . Indië 
23 
37 
53 
55 
56 
57 
63/80 
99/114 
115/28 
135/37 
142/48 
165 
160/66 
167/70 
172/75 
176/79 
182/85 
186/94 
186/210 60,

3,75* 
40,—* 
15,—• 
6,75* 

19,—* 
13,—* 

125,—• 45,—° 
10,50* 5,—° 
28,—* 2,—° 
14,—* 15,—° 
23,—• 2,50° 
30,—* 11,—° 
88,—* 
14,—• 9,—° 
18,75* 14,—° 
11,50* 7,50° 
14,—* 6,—° 
3,25»» 0,70» 

17.25* 
73,—* 
35,—* 
25,—* 
50,—• 
27,50» 
15,—» 
37,—• 
25,50* 
15,25* 
17,25* 
7,—* 

25,50* 
29,50» 
14,—» 
17,25* 
18,—* 
6,50» 

19,25» 
6,—» 

10,25» 
8,50» 

11,25» 
6,50» 

12,—* 
4,25* 
5,—» 
7,25» 

10,—» 

9,50° 
4,25° 

27,50° 
13,50° 
31,—° 
15,25° 
5,—° 

16,—° 
13,—° 
5,25° 
5,—° 
1,—° 

13,—° 
9.25° 
3,—° 
6,50° 
5,50° 
4,25° 
5,25° 
1,—° 
4,50° 
3,—° 
3,5° 

2,50° 
5,—° 
2,50° 
3,25° 
3,25° 
3,—° 

40,—° 

239/40 3, 
241/45 6, 
266/71 6, 
273 1, 
277 20, 
282/86 24, 
326/32 19, 
Luchtpost 
1/5 14, 

201 
211/15 
216 
217/20 
221/25 
226/27 
235/38 

15,—° 
4 , 

12,50* 2,10° 
2,—» 0,60° 

17,50 11,—° 
1 1 , — * 7,—° 
6,—• 3,25° 
2,50* 1,50° 

6/10 
11 
12 
13 
14/16 
17 
Porto 
53/66 
Dienst 
18f 
Brandkast 
1/7 139, 

15, 

,50»» 2,25° 
,24» 4,50° 
,25» 3,75° 
20** 0,55° 

**22 ° 
.—** 4!75° 
,50**10,50° 

,50» 15,—° 
,—» 2,25° 
,25» 0,15° 
,50* 
,50* 16,—° 

8,—° 
75* 0,35° 

»»20, ° 

32,—° 

,—»275,° 

Nw. Guinea 
1/9 14,—* 7,—° 
10/21 42,—» 12,—° 
22/24 45,—» 45,—° 

13,—* 4,—° 
52,—° 

4,25* 1,10° 
2,40** 1,—° 
2,75** 0,90° 
0,75*» 0,75° 
5,85»* 5,50° 
1,10»* 1 —° 
0,55»* 0,55° 
5,50*» 4,25° 
0,70** 0,70° 
2,15*» 1,75° 
1,95»» 1,75° 

, „ , „ 7,—** 0,70° 
490/517** 75% NVPH 
490/517° 70% NVPH 
518/37 350,—* 15,—° 
538/41 5,75»» 2,90° 

2,50»» 1,85° 
6,—»» 2,80° 
0,85»* 0,75» 

13,90**11,20° 
24,50**21,—° 
3,—** 0,80° 

10,90»* 8,40° 
10,90»» 8,40° 
9,75»» 8,40° 

10,15»»10,15° 
1,20»* 0,10° 

11,25*» 9,10° 

350/55 
356/73 
374/78 
379/91 
392/96 
397/401 
402/03 
405/16 
423/2/ 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 

542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 

30/17 11 
38/40 
49/52 
53 
57/60 
61/62 
63/66 
67/68 
69/72 
73/74 
75 
76/77 
78/81 
P16 

Curasao 

,—* 10,—° 
♦» 5 o 

'—»» 6,—° 
75** 1,50° 
,25»» 4,—» 
—»» 2,60° 

,25» 4,—° 
** 1 o 

60*» 2!35° 
—*» 1,25° 
,76»» 0,90° 
—** 1,40° 
40** 1,60° 
75»* 

9 
13 
13/17 
23 
30 
89/99 
95 
97 
103 
104/07 

1,60* 
0,65» 

11,—» 
2,25» 
7,50 

43,—• 

2,10» 

1,90° 
0,70° 
7,—° 
6,50° 

37,50° 
11,50° 
16,50° 

2,—° 
5,50° 

588/91 
592/95 
596/600 
602/606 
607/11 
612/16 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
676/80 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
702/06 
707/11 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 

3,75»» 1,40° 
30,—»»31,—° 
7,50»» 5,25° 

12,—»• 9,80° 
7,85»* 6,65° 

10,15*» 8,40» 
12,75»» 9,80° 
1,20»» 0,10° 
1,70»» 1,30» 
6,75»» 5,60» 
0,50»» 0,05» 
7,50»* 5,95° 
0,65»* 0,05° 
6,40** 5,25° 
7,50*» 6,30° 
5,65** 5,10° 
5,80** 4,20° 
5,25»* 4,20° 
1,50»» 1,15° 
5,25»» 4,55° 
7,15*» 5,60° 
5,65** 4,10° 
0,95** 0,65» 
4,50** 3,85° 
0,95*» 0,70° 
7,50»» 6,30° 
2,45»» 1,60° 
1,15»» 0,80° 
4,70** 3,95» 
2,10»* 1,60° 

738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/5^ 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812,15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 

5,25»» 4,40° 
1,70»» 1,25° 
2,25»» 1,80° 
6,—•» 5,10» 
5,25»» 4,20» 
0,50»» 0,50» 
3,75»» 3,—° 
1,20»» 0,70° 
3,40»» 2,90° 
1,50»* 1,05° 
2,65** 2,10° 
0,95*» 0,70° 
3,75*» 2,95° 
1,15»* 0,80° 
4,15** 3,70° 
1,30** 1,40° 
0,30** 0,10° 
2,80»» 2,35» 
1,50»» 1,10° 
2,25»* 1,95° 
0,80*» 0,40° 
0,20»* 0,05° 
1,50** 1,40° 
0,55** 0,30° 
1,15** 0,80° 
0,25*» 0,05° 
0,60»» 0,25° 
0,25»» 0,05° 
2,25»» 1,95° 
0,25*» 0,05° 

836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
855 
856/57 
858 
859/63 
868,69 
870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
Blok 
889/93 
894/98 
899 
900 
90/05 
906/07 
908 
909/911 
912/916 
917 

0,85** 0,70° 
1,15** 0,60° 
0,90** ^,,75° 
1,65»» 1,40° 
0,55*» 0,25° 
2,05** 1,40° 
6,—•* 5,60° 
0,25** 0,05° 
1,15»* 0,85° 
1,70*» 1,20° 
2,40»» 2,10° 
0,75»» 0,20° 
2,05»» 1,65° 
3.—»* 2,80 
0,40*» 0,05° 
2,25*» 2,10° 
0,90** 0,50° 
1,30** 0,75° 
6,—** 5,60° 

60,—»*56,—» 
2,25** 1,95° 
2,25** 1,75° 
3,75** 3,50° 
0,40»* 0,05° 
3,—•• 2,45° 
1,15** 0,45° 
0,40** 0,05° 
1,30** 0,60° 
3,—*• 1,95° 
4,15*» 3,85° 

918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 
Roltand 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/101 

1,20*» 0,45» 
3,40»* 2,65» 
1,35*» 0,45° 
2,65»» 2,30° 
0,40** 0,05° 
0,40** 0,05° 
3,—PP 1,95° 
3,75** 3,50° 
0,40** 0,05° 

ing 
15,—» 
20,—» 
17,50» 
27,50» 
30,—* 
27,50* 

Luchtpost 
1/3 
4,5 
6/8 
9 
Port 
20 
25 
80/106 
Dienst 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 

2 1 , — * 3,50° 
0,70* 0,85° 

35,—* 9,25° 
15,—• 0,35° 

17,—° 
10,75° 

30,—• 3,50° 

32,50° 
19,50° 
2,50° 
4,—° 
3,—° 

112 
136 
137 
146 
148 
164/67 
182/84 
168/77 
195 
200/05 

1,50« 
16,—° 
11,—° 
2,25° 
3,75° 

2,75»» 2,50» 
2,50*» 2,50» 

11,50» 13,—° 
3,75» 

10,25» 13,—» 
Luchtpot 
4/16 
17 
26/40 
41/44 
45/52 
53/60 
53/68 
83 

26,—»*27,—° 
25,—• 
68,—» 
35,—* 34,—° 
24,—* 22,—° 
12,—* 15,—° 
29,50» 35,—» 

6,—° 

N e d . A n t i l l e n 
206/08 12,50* 11,—» 
209/10 7,—*» 5,75» 
211/17 2,85»* 
218/33 180,—** 
239/43 17,50* 17,50° 

244 
245 
246 
247 
248/52 
253/54 
255/56 
257 
258/60 
261 
262/64 
265/68 
270 

1,40** 1,50° 
3,—** 0,50° 
2,60»* 2,75» 
1,50»» 1,50° 

16,—» 17,—° 
3,25»» 3,50° 
6,25»* 6,75° 
0,60*» 0,60° 
3,10»» 3,40° 
0,60»» 0,70° 
2,75»» 2,75° 
5,85»* 5,90» 
1,10*» 1,40» 

271/heden 75%* 70% 

Suriname 
2 
25 
26 
27 
48 
53 
76 
96 
97 
106 

0,45» 
1,60» 
2,—» 

5,—• 
2,50» 
2,75» 

0,70° 

3,25° 
1,25° 
1,40° 

2,50° 

107 
111/14 
118/26 
127/29 
130/36 
137/40 
179/82 
183/86 
190/93 
220/28 
239/41 
295/96 
295/96 
297/307 
308 
312/15 
316 
317/20 
321/22 
323 
324 
325 
326/29 
330 
331/34 
335 

25,— 
6,25»» 6,—° 
37,—• 36,—° 

5,50* 6,—° 
17,—* 17,—° 
2 1 , — * 23,—° 
15,—* 15,—° 

8,75* 8,75° 
8,50» 9,25° 

11,—*» 9,—° 
3,25» 

8,25»» 9,25» 
8,25»» 9,25» 
8,30»» 6,—» 

22,50»»25,—° 
17,—••19,—» 
0,90*» 1,10» 
7,50»» 8,50» 
6,75»* 7,70» 
0,45** 0,50» 
0,90** 0,90» 
0,90»» 0,90° 
5,—»» 5,50° 
0,30** 0,30° 

21,—»• 2,25° 
3,25»» 6,50» 

336/39 
340/44 
345/46 
347/48 
349/53 
354/60 
361/70 
371/75 

6,—*» 
12,25** 
1,50** 1,75° 
3,25** 3,25° 
7,25*» 8,50° 
1,—»» 1,—° 

14,—»» 9,50» 
5,—*» 5,—° 

376/heden 75% 70% 
Luchtpost 
1/7 
24/26 
27/28 
Landp 
29/30 
32 
33/34 
33/34a 
35/46 
Port 
44 
45 
46 
47/57 
55 
57 

11,—»* 
42,—»*55,—» 
6,—*» 6,—» 

+ 
21,—•*25,—° 
1,25** 1,60» 
3,50^* 4,—° 
5,25** 7,—° 
9,50** 

14,—« 

3 75° 
25 —° 
7„50° 

0,85° 
2,25° 

INDONESIË 
13/14 
39 
40 
64/66 
67/71 
72/80 
81/95 
96,100 
101/06 
107/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 
13//41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
196/99 

pfris gest. 
1,30 
0,40 
4,75 
8,— 
2,25 2,25 
4,75 
0,85 0,95 
0,40 0,55 

19,— 
4,75 1 , — 
0,10 0,10 
4,— 

18,— 
0,20 0,40 
2,95 
0,30 0,50 
2,75 
6,— 
4,70 
8,35 
1,15 
6,— 
0,90 1,20 
0,60 0,80 
5,50 
0,60 0,80 
3,50 

1 , — 

200/03 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/83 
289 
290/99 
bl. 1/4 
300/02 
303/05 
306/17 \ 
67/74 ƒ 
318 
319/21 
322/27 

pfris gest. 
3,— 
1,20 1,75 
0,90 1,30 
0,40 0,60 
0,25 0,35 
1,05 1,25 
0,60 0,80 
0,45 0,60 
0,35 0,50 
0,60 0,75 
0,30 0,45 
0,20 0,35 
0,25 0,35 
0,25 0,35 
0,25 0,50 
0,55 0,55 
0,70 0,95 
0,20 0,25 
0,10 0,20 
2,— 2,40 
3,50 3,25 
0,30 0,45 
0,40 0,50 
2,50 2,90 
0,20 0,25 
0,55 0,70 
0,30 0,45 

328/31 
332/35 \ 
344/63 ƒ 
336/39 
340/43 
364/66 
375/78 
379/81 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 

pfris gest. 
0,55 0,55 
2,25 3,25 
0,35 
0,35 
0,50 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,30 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,30 
0,35 
0,25 
0,30 
0,35 
0,25 
0,10 
0,20 
0,30 
0,30 
0,40 
0,20 
0,20 

0,45 
0,45 
0,60 
0,30 
0,35 
0,35 
0,30 
0,35 
0,25 
0,25 
0,30 
0,30 
0,40 
0,50 
0,30 
0,50 
0,50 
0,40 
0,15 
0,30 
0,50 
0,50 
0,50 
0,35 
0,35 

472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/501 
502/10 
511/14 
515 
516/35 
536/39 
540/48 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
583/84 
585 
585/86 
587/89 
590/91 
592/93 
592/94 
595/98 
595/99 
600/01 
602 
603/04 
603/05 

pfris gest. 
0,35 0,75 
0,15 0,25 
0,30 0,50 
0,25 0,35 
0,25 0,40 
0,50 0,90 
0,30 0,40 
0,40 0,80 
0,50 1,25 
0,30 0,60 
1,10 1,75 
1,20 1,60 
0,25 0,60 
2,90 3,25 
0,20 0,50 
0,25 0,40 
0,25 0,25 
0,80 1,50 
0,30 0,50 
0,80 0,80 
0,75 1,25 
2,— 3,50 
0,40 0,60 
1,50 1,95 
0,20 0,40 
0,15 0,25 
0,30 0,40 
1,70 2,50 

606/07 
608/09 
610/12 
613 
613/14 
615/19 
620/21 
622/25 
622/26 
627/29 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
647/49 
647/50 
651/60 
661/62 
663/65 
666/67 
668/71 
672/74 
675/76 
677/78 
679/81 
682/83 

pfris gest. 
0,30 0,45 
0,60 
1,25 
0,45 
1,40 
2,40 
0,60 
0,60 
1,70 
0,70 
2,— 
0,70 
1 , — 
0,25 
0,35 
0,35 
0,60 
1,75 
4,25 
0,60 
2,25 
1,25 
0,90 
1,10 
0,50 
1 , — 
2,75 
0,80 

1 , — 
1,50 
0,55 
2,25 
1,75 
1 , — 
0,90 
2,75 
1 , — 
3,50 
1 , — 
1.25 
0,50 
0,70 
0,60 
1 , — 
2,90 
2,50 
0,90 
1,90 
2,50 
0,90 
1,50 
0,80 
1,10 
3,— 
0,80 

0,75 
0,85 
1.75 
1 , — 

684 
685/86 
687 
688/89 
690/92 
Nieuw: 
Toerisme 1971 
+ bloc 5,50 
Djakarta 1971 
+ 2 blocs 6,50 
2 wrden ) 
pi j . + \ 3,25 
boog ) 
2 wrden Unicef 

1,25 
vissen 1,/0 
40 RP blauw 
50 RP bruin 0,80 

1 , — 
hart 
Escafe 
Textiel 
Jeugd '72 
Porto 
1/3 
4/13 
14/20 
21/26 

pfris gest. 
0,75 0,80 

0,80 
3,25 
0,55 
1,20 

1, 
1 , 
1,75 
1,50 

6,50 

7,50 

3^0 

1,50 
3,— 

1,50 
1.75 
1,35 
5,50 
0,90 
1,90 

pfris gest. 
27/28 0,20 0,30 
29 0,50 2,50 
30/30 0,85 1,75 
40/46 1,50 2,75 
47/48 1,20 2,— 
Riau 
1,3,5 5 0 , - 7 0 , -
2 ,8 ,9 ,10 ,12 ,13 ,15 , 
16,18/22 7,— 40,— 
14 5,— 8,75 
23/25 22,50 30,— 
26/32 2,50 7,— 
33/41 7,— 20,— 
Abonnementen 
Indonesië 
Ongestemp. 1 Rp ss 

1,5 et 
Gestemp. 1 Rp = 

2,5 et 
Irian Barat 

5,50 6,— 
7,50 15,— 
2,— 3,— 
0,30 0,75 

1/26 
27/42 
43/52 
53/54 
Nieuw 
33a 
50.sen groen i.p v. 
rood 12,— 20,— 

2,90 10,— 
3,50 4,50 
2,— 3,50 
5,— 7,50 



r 
1 148/54 
1 162/69 
1 210/15 
1 252 
i 256 
1 258/62 
1 269 
1 307/08 
1 309 
1 312 
1 320/21 
1 330/33 
1 339/40 
1 354/55 
1 388/94 
1 396 
1 398 
1 399 

401 
402 
403 
417 
418 
420 
422 
423 
424 
429 
456/57 
461 
466/69 
474/75 
476/93 
495 
496 
502 
497/98 
503 
504 
505/25 
526/37 

1 540 
1 541 
1 542 
1 543 
1 544 

550 
1 551 

553/64 
565/66 
568/71 
572/75 
576/80 
581 
582 
583 
584 
585/86 
587/92 
593/98 
599 
600 
602/05 
606 
607/08 
609 
610/11 
612/17 
618 

Ook s 

IBII 
BIEI 

FP 
pfris gebr. 

240,—'' 
110,—° 

15,—•» 6,—» 
165,—° 
75,—° 
37 , » 

140,—° 
60,—° 
11,—» 
7,—° 

92,—° 
26 , » 
7,50° 

75,—» 
2 2 ,  ° 
6,—° 

70,—» 
9,25° 
6,—° 
7,50° 
«.» 
6,—° 
5,50° 
6,50° 
5,—° 
7,—° 
9.50° 
«,—° 
4,25° 
8,25° 
6,25° 

3,—•• 3,— 
24,— 24,— 
0,30 0,30 
1,15 1,15 
0,30 0,30 
1,15 1,15 
0,90 0,90 
1,35 1,35 
6,95 6,25 

18,— 19,— 
0.45 0.40 
1,10 1,10 
1 . — 1 , — 
1 ,  1 , 
1 . — 1 . — 
0,65 0,65 
0,60 0,60 

18, 1 9 , 
3,50 3,50 

13,50 1 5 , 
5,50 4,50 

28,— 30,— 
0,25 0,25 
1 . — 1 , — 
0.35 0,35 
0,90 0,90 
0,75 0.75 
8,50 8,90 

1 1 , — 1 1 , 
0,25 0,25 
0,70 0,70 
3,25 3,25 
4,— 4,— 
1,70 1,70 
0.25 0,25 
1,25 1,25 
4,75 4,75 
0,50 0,50 

ED 
D1 

IA 
619 
620/29 
630/48 
661 
662 
663/67 
660 
669 
670/81 
682/701 
702/11 
712/33 
734/35 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744/47 
748/49 

751 
752 
753 
754 
755/58 
759/60 
761/62 
763/64 
765/70 
771 
772/76 
777/78 
779 
780/83 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795/802 
803/04 
806/13 
814 
815 
816 
817 
818/19 
820/21 
823/26 
827 
828 
829 
830/33 
834/38 
839 
840 
841 
841 A/42 
842A/43 
844/47 

Me niet genoemde 
leverbaar. 

Mocht een zegel of serie 
wordt dit binnen 

■ I 

pfris 
0,25 
10.— 
9,50 
0.30 
0,30 
3 . 
0,20 
0.15 
1 , — 
6.— 
1,25 

10,— 
0,30 
0,25 
0,25 
0.25 
0,25 
0.20 
0,25 
0,25 
0,95 
0.65 

pfris 
0,30 
0,30 
0.40 
0,35 
0.30 
0.35 
0.55 
0,65 
6,— 
0,60 
3,75 
0,80 
1 . — 
3,— 
0,30 
0.30 
0,40 
0.40 
0.45 
0,45 
0,35 
0,35 
0,30 
0,45 
0.45 
9,— 
0,65 
3,75 
0,45 
0,25 
0,50 
0,40 
1.50 
0.75 
2,50 
0.20 
1,10 
1 , — 

13.— 
1.10 
0,55 
1,20 

36.— 
1,20 
3,75 

10,50 

ri 

gebr. 
0.25 
1 1 , — 
10,— 
0,30 
0.30 
3 , 
0,20 
0,15 
1 , — 
6.— 
1,25 
8,50 
0,30 
0,25 
0,25 
0.25 
0,25 
0.20 
0,25 
0,25 
0,95 
0,65 

gest. 
0,30 
0,30 
0,40 
0,35 
0,35 
0,35 
0,55 
0,30 
6,— 
0,50 
3,75 
0,30 
1 , — 
2,75 
0,30 
0,30 
0,40 
0,40 
0,45 
0,45 
0,35 
0,30 
0,30 
0,45 
0,45 
9,— 
0,65 

0.45 
0,25 
0,50 
0,40 
1,50 
0,75 
2,50 
0,20 
1 , — 
0,85 

1 * . — 
1 , — 
0,50 
1.20 

39,— 
0,35 
0.35 
7.85 

nummers 

G 
E l 

CR 
848 
849 
850/52 
853/58 
859/62 
863 
864 
865 
866 
867/72 
873/74 
875 
876/77 
878 
879 
880 
881 
882 
883/87 
888 
889 
890 
891/96 
897 
898 
899/903 
904 
905 
906 
907 
908/10 
911/12 
913 
914/15 
916/17 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930/35 
936 
937/38 
939 
940 
941 
942 
943/44 
945/50 
951/54 
955 
956/57 
958/59 
960/65 
966/67 
969 
97074 
975 
976 
976/81 
982 
983 

IJ 
pfris 
0,65 
0,40 
2.25 

22,— 
10,— 
4,25 
0,80 
0.60 
0,65 

37,50 
1.35 
0,65 
6.— 
0,80 
4.25 
0,95 
1,60 
0.80 
9.50 
5,— 
1 , — 
3,50 

40.— 
1,20 
1.20 
3,— 
0.85 
1.25 
0,90 
0.90 
2,90 
4.50 
2,50 
«.— 
5,— 
0,60 
5,— 
1.50 
2.25 
3.— 

12.— 
0,80 
4.— 
0,90 
0,90 
1.10 
8.50 

3 4 , 
0,90 
9,— 
2.25 
5,— 
1.25 
1.25 
1,90 

30,— 
1,75 
1 , — 
0,85 
0.95 

2/.50 
12,— 
7,— 

12,— 
1 , — 
0,35 
2,— 
3.— 
0,65 

zijn meestal 

> < 

K 
gesc. 
0,65 
0,40 
2,— 

22.— 
10,— 
4,25 
0,80 
0,60 
0,65 

38,50 
1.35 
0,65 
6.— 
0,80 
4,25 
0,90 
1,20 
0,65 
9,50 
4,— 
1 . — 
3,— 

40,— 
1 , — 
1 , — 
0,70 
0,80 
0,10 
0,85 
0.65 
2,25 
2.95 
1.75 
8,— 
0,30 
0.60 
5,— 
0,50 
1,75 
2,— 

10,— 
0,15 
3,25 
0.70 
0.70 
0,70 
6,25 

3 4 . 
0,55 
9.— 
2.— 
5,— 
0,35 
1 , — 
1,25 

30.— 
0,65 
0,60 
0,50 
0,95 

12.— 
12,— 
7,— 
1.50 
0.55 
0,20 
0.85 
2,— 
0,50 

>P 
r 

984 
985 
986 
987 
988 
989/94 
995 
996 
997 
998 
999/1005 
1006/07 
1008 
1009 
1012/17 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027/32 
1033 
1034 
1035 
1036/42 
1043 
1044/47 
1048/49 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055/58 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066//1 
1072/75 
1076/77 
1078/80 
1081 
1082/87 
1088 
1089/90 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095/98 
1099 
1100/04 
1105/06 
1107 
1108/13 
1114 
1115/16 
1117 
1118/19 
1120 
1121 

uit voorraad 

door de grote vraag zijn uitverkocht 
een maand nageleverd. 

Bestellingen en mancolijsten aan: 

POSTZEGELHANDEL 
E. V. REYDHOF 8  AMSTERDAM 
2401623 t.n.v. Nihot. 

TELEFOON 02015 29 9 6 

i 

pfris 
3,50 
1,70 

12,— 
1,15 
7.50 

72,— 
6,75 
2,40 
2,35 

1 1 , — 
1,50 
9.25 
0,70 
1.50 

1 1 , — 
7,25 
2,25 
1,20 
0,85 
0.85 
0,90 
1,25 
1,75 
8,25 

50,— 
7,— 
2,25 
7,25 
2.— 
0,75 
0,40 
7.50 
0,65 
0,65 
0.65 
1,50 
2,— 
7,— 
2,50 
3,— 
1.75 
0,95 
0,65 
1,50 
0,70 

15.— 
5.— 
6,— 
3.50 
0.85 
9,50 
3.— 
4,25 
0,90 
0,75 
2,50 
1.20 
6,— 
0.55 
6.75 
0.50 
0.50 
9.— 
0.85 
1 , — 
0.60 
3,— 
0.85 
1,25 

Fl 
gest. 
2,25 
1,35 
9,— 
1 , — 
4,50 

70,— 
4.— 
1,25 
1.25 

10.— 
1 , — 
9,25 
0,50 
1.25 
7,— 
7,25 
1,65 
0,30 
0,60 
0,55 
0.50 
0,80 
1 , — 
8,25 

50,— 
5.— 
1.50 
6,— 
1 . — 
0,50 
0,40 
7,50 
0.50 
0,50 
0.50 
1 , — 
2,— 
5.— 
1.25 
2,— 
0.75 
0.50 
0.50 
1.25 
0.50 

15,— 
1.50 
1,50 
1,50 
0.50 
6,50 
1.75 
4,25 
0,45 
0.50 
2.50 
1 , — 
5.— 
0,30 
4,50 
0,30 
0,40 
9,— 
0.75 
0.40 
0,50 
1 , — 
0,75 
1.25 

Hl 
lU 

1122/23 
1124 
1125/31 
1132/38 
1139 
1140/41 
1142/45 
1146/49 
1150 
1151 
1152/55 
1156 
1157/60 
1161/64 
1165 
1166/71 
1172 
1173/74 
1175 
1176 
1177/78 
1179 
1180/86 
1187/88 
1189 
1190 
1191 
1192/94 
1195 
1196 
1197 
1198/02 
1203/06 
1207/12 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218/19 
1220 
1221/23 
1224 
1225 
1226/27 
1228 
1229 
1230/34 
1235/41 
1242 
1243 
1 2 a 
1245 
1246/47 
1248/52 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257/62 
1264 
1265 
1266/67 
1268 
1269 
1270 
1271 
12/2 
1273/76 

1 
ü 
pfris 

1.75 
0,50 
3,75 
6.— 
0,40 
3,50 
3,50 
3.50 
0,45 
1 , — 
1.25 
0,75 
4.25 
3.50 
0,60 

10,— 
1 , — 
2,50 
0,45 
1,25 
1,25 
0,40 
1 , — 
3,— 
0,50 
0,50 
1,75 
5,— 
0,35 
0.80 
0.30 
3,75 
3,25 
8.25 
0.45 
0,50 
0.65 
0,55 
1 . — 
2.50 
0,40 
2,— 
0,40 
0,85 
3,— 
2,25 
0.60 
9,— 
7,50 
0,30 
0,45 
2,50 
1.25 
1,65 
5.— 
0.85 
0.40 
0,60 
1 . — 
9,— 
0,40 
0.50 
1.50 
0,35 
0,75 
0,30 
0,35 
0.45 
5,— 

4\ 
gest. 
1 , — 
0,40 
0.90 
5,— 
0.35 
3,50 
3,50 
3.50 
0.25 
1 , — 
1.25 
0.65 
4,25 
3.— 
0.60 

10.— 
0,50 
0,75 
0,25 
1 , — 
0.75 
0,40 
1 , — 
3,— 
0,40 
0,40 
1.50 
0,50 

0,80 
0.30 
3,— 
2.— 
8,25 
0.40 
0,45 
0,50 

0.75 
0.75 
0.35 
1,50 
0.30 
0,85 
3,— 
1.50 
0.65 
1 . — 
1 , — 
0,20 
0,40 
1,50 
1,25 
1,50 
3,75 
0,85 
0.30 
0,40 
0,60 
9,— 
0.30 
0.35 
0.70 
0,25 
0,35 
Ö,25 
0,30 
0,30 
4 . 

Leveringscondities: Tot ^250,— 

ICi 
1277 
1278/79 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288/91 
1292 
1293 
1294 

tl 
pfris 
0.55 
2,50 
0.60 
0,45 
0,20 
0.85 
1.65 
0.75 
0,55 
0.55 
3.50 
0,85 
0,40 
1 , — 

1295/1300 8,— 
1301/05 
1306 
1307 
1308 
1309/10 
1311/18 
1319/22 
1323/24 
1325 
1326/27 
1320 
1329 
1330 
1331 
1331A 
1332 
1333 
1334 
1335/37 
1338 
1339 
1340/41 
1342 
1343 
1344 
1345/50 
1351 

5,— 
0,40 
0,85 
0,40 
1 , — 
9.50 

22,50 
4,25 
0.55 
1.75 
0.85 
0,50 
0.85 
0,30 
0,40 
0,70 
0,65 
1 , — 
2.— 
1 , — 
0.55 
0,65 
1 , — 
1 , — 
1 , — 
7,50 
0.65 

1351A/54B 

1355 
1356/57 
1358/59 
1360/62 
1363/65 
1366/67 
1348 
1369 
1370/75 
1376/77 
1378 
1380/81 
1382/86 
1387 
1398/99 
1400/01 
1402hed 

2,— 
1 , — 
1,50 
1.25 
2,25 

17,50 
3,50 
0,65 
0,65 
6,50 

20,— 
0,50 
1.50 
2,25 
0,90 
6.— 
2.25 

Jl 
gest. 
0,30 
2.50 
0,50 
0,30 
0,10 
0,50 
1 , — 
0,75 
0,45 
0,45 
3,— 
0.65 
0.30 
1 , — 
8.— 
3,50 
0.25 
0.65 
0,30 
0,60 
2,— 

16.— 
4,50 
0.40 
1,25 
0,50 
0,40 
0,50 
0,10 
0.10 
0,75 
0.40 
0,75 
1.75 
0.75 
0,50 
0.50 
0.85 
0,85 
0,75 
7,50 
0.45 

0.75 
0.15 
1 . — 
0,60 
1,65 

12,50 
3,50 
0,50 
0.50 
6,75 

12.— 
0,50 
1 , — 
2.— 
0.50 
5,— 
2,25 

en 45 et per 
fr Yvert lowel pfris 
ails gebr. 
Préoblitiris: 
248 
25B 
26B 
27B 
28B 

franco thuis. 

75,— 
50,— 
30,— 
75,— 
10,— 

c 
29B 
306 
31B 
32 B 
33B 
34B 
35B 
36B 
37B 
38B 
50/64A 
50/64B 
65/68A 
65/68B 
69/77A 
70/77B 
78/73A 
84/86 
87/93A 
94/105 A 

pfris gest. 
27,— 
2.50 

95,— 
72,— 
28,— 

135,— 
20Ü0,— 

17,— 
75,— 

210,— 
220.— 
75,— 
51 ,— 
25,— 

2700,— 
35,— 
7.50 
1.50 
2,— 
*.— 

106/11BA 37,— 1 
106/118B 
119/22A 
119/22B 

15,— 1 
13.— 
5.— I 

LurhtDost: 1 

1/2 
7 
8/14 
14 
15 
16/19 
20 
21/22 
23 
24/27 
28 
29 
30/33 
34 
35/37 
38/41 

Bloes 
1» 
2« 
3« 
5» 
6° 
7° 

pfris gebr. 1 
360.— 1 

18,— 3,— 
300.— 
275.— 

575,— 290,— 
6,— 1 , — 

30,— 26,50 1 
6.— 6,— 1 
1,50 1,50 1 

30,— 6,50 
5,— 5,— 

85,— 25,— 
85,— 22,— 
10,— 9,— 
50,— 15,— 
23,— 1,50 

560,—• 
750,—• 
200,—° 
425.—» 
140,—» 
7,50** 

Port (Tïxe) 

2 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
34 
39/40A 
41 
55/62 

gebr. 
10,— 
*.— 
*.— 

10.— 
6.50 
3.50 

48.— 
2 1 , — 
2 1 . — 
68.— 
1 * . — 

165.— 
300.— 

22.— 
2 0 0 . 
35,— 
12.50 

Betaling binnen 14 dagen 1 
boven f 250,— vooruit of contant bij aflevering aan huis 
Nederland , of onder rembours 
de voorraad strekt 
gen 

Alle prijzen zijn vrijblijvend 
Wijzigingen worden vooraf opgegeven. 

beneden de f75,— 

NIRO 
Bankg iro 548541108 t.n.v. 

f2,50 porto en admi nistratiekosten 

door heel 
en zolang 
Bestellin

R. Nihot bij de A.B.N. A'dam of Postgiro no. 1 



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

Postfrisse zegels in comple te series (cat. waarde 
f 8»50) verpak t in handig postzegel zaketu i voor het 
opbergen van enige t ien ta l len zegels. 

E N O O K N O G bij bestel l ingen boven de 50 gu lden gra t is 5 hogo 
Rupia waarden R I A U . 

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

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 kilo - 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 - met fosforzegels. 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* met fosforzegels. 45,— 

GROOT BRITTANNIË - „FIRST CLASS CHARITY" met gegarandeerd min
stens 1000 grootformaat gelegenheid en schilderijen zegels - met hogere 
en topwaarden van veel landen - minstens 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,— 

JAPAN 1 - mooie Missie kilo - goed gesorteerd - met vee! 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 pak)es 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 rijk aan grootformaat gelegenheid zegels - met hogere 
en topwaarden tot 5 gulden - veel 2 50 zegels, oud en nieuw - mooie sor
tering - verzegeld 19,50 

NOORWEGEN 4 - „Tub Roodzegel" met zeer veel grootformaat gelegen-
hetdszegels - 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 cataloguswaarde - 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 veeUnieuwere 
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 - da t 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 koopt . 
W i | garanderen u ook voor de vol le 100% da t de omschr i jv ing ju is t is en dat 
de pakket ten 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 - de nieuwste postkilo van Finland - een 

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

HONGARIJE postverzegeld 1971 - postpakket stroken met faijna allemaal 
zgn grootformaat zegels - veel hogere waarden 

HONGARIJE BUITENLAND - met uitsluitend zegels van postpakketstroken 
e d die door div landen 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 -1966 -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 

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 (met 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 mooi pakket met veel motief zegels - enorme catalogus 
waarde 54,— 

ROEMENIË1 - 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 afsnifsel 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 

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

betere zegels 
BELGIË 1 - luxe kwal i te i 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 catalogus 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 
Zuid Afrika 3 - goed gesorteerd - veel hogere waarden. Vé kilo 

1 kilo 
ZWEDEN 2 - goed gesorteerd - veel moderne zegels - ook hogere 

waarden 
ZWITSERLAND 3 - uitsluitend gelegenheids zegels - met enig 

)uventute en Patna - goede sortering 

y, kilo 

24,— 

22,75 
26,50 
22,50 
2 1 , — 

35,50 

18,50 
14,— 
15,— 
34,— 

2 1 , — 
15,— 
34,50 

21,— 
3 1 , — 

17,50 

26,50 

16,50 

4 1 , — 

kilo 

87,50 

36,— 
85,— 
99,50 
82,50 
79,50 

135,— 

69,— 
49,— 
5 5 , -

129,50 

79.— 
52,50 

129,— 

79,— 
117,50 

65,— 
24,50 
97.50 
2«,— 
87,50 

59,— 

155.— 

A l onze k i lo 's z i jn nftCto k i lo 's 
c i rca 250 g r a m ) . 

dus zonder de verpakking (verpakk ing 

MISSIE KILO'S DIE U OVERAL K U N T KOPEN -
MAAR LET OP DE LAGE PRIJZEN! 
Wij hebben r u i m t e nodig in onze pakhuizen - daarom nu voor ex t ra 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 k 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 prijs van 17,50 
GROOT-BRITTANNIË - „Luxes - children fund" - met veel grootformaat 

gelegenheid en schilderijen zegels van diverse laren - regionals -fosfor 
e d met kolomen 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 kiio - 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 vr iendel i jk geen bestel l ingen te doen onder de 15 gu lden. 

Bestellingen per giro f2,75 per kilo - 2 kilo ƒ3,25 (die verdient U terug door de 
Philatehstische frankering) 3 kilo f 3.75 - 4 kilo f4,75 - 5 en 6 kilo f 5,75 - 7 en 8 
kilo f 7,25 (bestellingen per rembours bovenste porto met f 1,50 extra 

E. BREDENHOF 
C. D. Tu inenburgs t raa t 210, Rotterdain-26. Te l . 010-19i650. G i r o 533984. 



VANDAAG-MORGEN, JA . . . 

ALTIJD 
KOPEN WIJ TEGEN DE 

BESLIST HOOGSTE DAGPRIJZEN 
SERIES - PARTIJEN en 

VERZAMELINGEN 

enige voorbeelden: 
NEDERLAND postfris zonder plakker 

346-49 /157,50 402B-03B f 45,— 

474-89 / 30,50 518-37 /330,— 

W. DUITSLAND 
postfris of met spec, stempel 

Yvert blok 2 (Beethovenblok) /10 ,— 

Het adres voor CONTANTE BETALING 
en DISCRETE BEHANDELING 

W. van SPLUNTER.ROTTERDAM-26 
Ouadenoord 5 - Tel. 010-320585 

ANTHONY BOHNENN 
Keizersgracht 312 
Amsterdam-C. 

NEDERLAND 
t Oudere nrs. ongebruikt met plakker (*) mooi gebruikt (") en 

londer plakker (••) 

1» vanaf 
2° vanaf 
3° vanaf 
*° 5» 
6' 
8° 
9» 
10° 
11° 
12° 
16° 
17° 
18° 
20» 
20° 
2 1 * 
22» 
25° 
25° 
27° 
28° 
29° 
32» 
36° 
«1° 
«• 43» 
44» 
44° 
45° 
46* 
46° 
47° 
49* 
49° 
50/55» 
56« 
57* 
58* 
59« 
60» 
6 1 * 
62» 
64» 
65» 
66° 
67* 
68» 
69» 
70» 
7 1 * 
72* 
74* 
75* 
76* 
61b* 
77* 
78* 
78» 
79* 
79° 
80* 
82/83* 
84/86* 
84/86°w 
87/89* 
87/89° 
90/94* 
95* 
95» 
96* 
96» 
97* 
97° 
98* 
98» 
99* 
99° 
100* 
100» 
102/03* 
102/03» 
104* 
104» 
105* 
105» 
106* 
107/09* 
107/09° 
110/13* 
114/20* 
121/28* 
129* 
129° 
130« 
131* 
132/33* 
133° 
134/35* 

25,— 
22.50 

105,— 
12,50 

7,50 
70,— 

2,— 
22,— 
15.— 
60,— 
95,— 
3 1 , — 
6,50 

26,50 
14,— 
1 1 , — 
32,— 
22,— 
45,— 
37,— 
4,50 

17,— 
8 5 , -
35,— 

3,25 
10,50 
40,— 
14,50 

190,— 
37,50 
90,— 
32,— 

6,75 
2 6 , -

120,— 
62,50 

7,75 
7,50 
1,50 
1,30 
1,70 
3,25 
0,60 
7,50 

45,— 
3,25 
5,— 

1 1 , — 
52,50 

9,— 
7,50 
7,50 

16,50 
4 1 , — 
52,50 
17,50 
37,50 
38,50 
65,— 

2,75 
180,— 

4,25 
550 — 

6,25 
46,— 

1.75 
9,25 
4,— 
6,50 

10.— 
4,50 

10,— 
4,25 

17,50 
17,50 
40,— 
14,— 
90,— 
36,— 

1 5 0 , -
28,— 
37,— 
5,75 

105,— 
98,— 

110,— 
60,— 
0,90 

3 6 , -
2,— 
6,— 

18,25 
17,50 
12,50 
4,75 

120,— 
110,— 

40,— 
14.50 
25,— 

134/35° 
136/38* 
139/40* 
139/40° 
141/43* 
141/43° 
144/48* 
149/62* 
159* 
163* 
164° 
165° 
166/68* 
166/68» 
169/76* 
191* 
191° 
195° 
199/202* 
199/202° 
203/07* 
203/07° 
208/11* 
208/11° 
212/19* 
212/19° 
220/23* 
220/23° 
224* 
225/28* 
225/28» 
229/31* 
229/31° 
232/35* 
232/35» 
236* 
237* 
237° 
238/39* 
238/39» 
240/43* 
240,43° 
244/47* 
244/47° 
248/51* 
248/51° 
252/55* 
255° 
256* 
257/60* 
257/60» 
261/64* 
261/64» 
265/66* 
265/66° 
267/68* 
268° 
269* 
269» 
270/73» 
270/73» 
274/77* 
274/77° 
278* 
278» 
279/82* 
279,82° 
283/86* 
283/86° 
287/88* 
288° 
289/92* 
289/92° 
293/95* 
295° 
296/99* 
296/99° 
300/04* 
300/04° 
305/09* 
305/09» 
310/12* 
312» 
313/17* 
313/17° 
318/22* 
318/22° 
323/24* 
324° 
325/26* 
326° 
327/31* 
327/31° 
332/45* 
346/49* 
347» 
348» 
349° 
350/55* 
350/55° 

25,— 
85,— 
7,75 
2,75 
7,50 
5,50 

12,50 
132,50 

3,50 
5,50 
4,25 
2,75 
6,— 
4,25 
3,75 

15,— 
1 5 , -
5,— 

1 1 , — 
7,75 

20,— 
15,— 
1 1 . — 
6,25 

42,50 
2 8 , -
1 3 , -
s>— 

1 1 , — 
19,50 
8,50 

24,50 
2 1 , — 
17,50 
9,75 

25,— 
50,— 
4,25 

35,— 
27,50 
25,— 
13,50 
48,— 
31,50 
28,— 
15,50 
15,— 
5,— 

10,50 
37,— 
16,— 
26,— 
13,50 
15,50 

5,50 
17,50 

5,— 
7,25 
1,10 

26,— 
13,25 
29,50 
9,50 

14,50 
3,25 

17,50 
6,50 

18,— 
5,75 
6,25 
4,25 

19,50 
5,25 
6.— 
1 , — 

10,50 
4,50 
8,50 
3,— 

11.50 
3,75 
2,75 
0,95 
6,50 
2,50 

12,25 
5.25 
4,25 
2,50 
5.25 
3,25 
7,25 
3,25 
9,75 

1 4 5 , -
5,— 

18,— 
18,— 
13,— 

4.— 

Alle zegels zijn in prima kwaliteit, prijzen 
raad strekt, porto 

J.H. 

356/73* 
374/78* 
374/78° 
402/03B* 
474/89* 
518/33» 
534/37* 
638» 
Roitandins 
19/31» 
33/56» 
57/70* 
74/77* 
78/81* 
82/85* 
82/85° 
86/89» 
86/89° 
90/93» 
90/93° 
94/97» 
94/97° 
98/101» 
98/101° 
Luchtpost 
1/3» 
1/3° 
6/8» 
6/8° 
8° 
9» 
12/13» 
Port 
28» 
29/30° 

44,— 
4,25 
1,10 

52,50 
28,— 
75,— 

230,— 
12,— 

74,50 
134,50 
59,50 
25,50 
14,— 
20,— 
9,50 

17,50 
12,— 
26,— 
16,— 
27,50 
18,50 
25,50 
14,25 

19.— 
3,25 

32,50 
9,— 
4,40 

14,— 
225,— 

59,50 
5,— 

31/43» keur122,50 
42° 
43° 
44/60» 
65/68» 
67a» 
68a» 
67b» 
68b* 
80/106» 
Dienst 
9/15° 
16/19» 
16/19° 
20/24° 
25/26° 
27/40° 
Brandkast 
1/7» 
Postpakket 
1/2° 

35,— 
47,50 
45,— 

2,35 
6,— 
8,25 

47,50 
140,— 

25,50 

32.50 
2 4 , -
18,50 

2,65 
4 , -
3,— 

375,— 
.Ver 

15,— 
Frankeerzegels 
postfris zonder 
plakker 
74»» 
77»» 
8 1 * * 
82/83»» 
106»» 
110/13»» 
129»» 
131»* 
132/33»» 
139/40» 
141/43** 
169/76** 
189»» 
197»» 
203/07»» 
220/23»» 
229/31*» 
238/39** 
252/55»» 
256»» 
257/60»» 
261/64»* 
270/73** 
274/77** 
278»» 
287/88»» 
289/92»» 
293/95** 
296/99»» 
305/09»* 
310/12** 
313/17** 
318/22** 
323/24** 
325/26** 
327/31»» 
332/45»* 
350/55** 
356/73** 
356a/d*» 

60,— 
55,— 
27,50 
9,— 
1,40 
9,— 

19,25 
1 5 0 , -
61,50 
12,— 
11,75 
4,75 

25,— 
7,50 

3 1 , — 
20,25 
35,— 
55,— 
23,50 
16,50 
57,50 
40,— 
40,50 
46,— 
22,— 
8,50 

30,80 
8,— 

16,— 
17,50 
3,50 
9,50 

17,50 
5,75 

—6,75 
10,25 
10,75 
17,50 
55,— 
19,50 

sen afdeling postfris 1 

374/78»* 
379/91** 
379a/d** 
392/96»» 
397/401»* 
402/03*» 
402/03B»* 
405/21** 
428/42** 
444/48** 
449/53** 
454/59*» 
462»» 
469/73** 
474/89** 
490/94'* 
495/99** 
500/03** 
504/05»» 
506/07** 
508/12** 
513/17*» 
5 3 8 / 4 1 * * -
542/43** 
544/48»» 
549»» 
550/55»» 
556/60»» 
561/62** 
563/67»» 
568/72»» 
573/77*» 
578/81»» 
582»» 
583/87»» 
588/91»» 
592/95*» 
596/600»» 
602/06»» 
607/11»» 
612/16*» 
617/36»» 
637/40»* 
641/45*» 
646»» 
647/48»» 
649/53»» 
655/59»* 
661/65** 
666/70»» 
671/75»* 
676/80** 
681/82»» 
683/87»» 
668/92»* 
693/94*» 
695/99»» 
700/01»* 
702/06** 
707/11»» 
712»» 
713/14»» 
715/19»» 
720/21 • • 
722/26»» 
727/28»» 
729/30»» 
731/35*» 
736/37»» 
738/42»» 
743/44»» 
745/46»» 
747/51»» 
752/56»» 
757/58»» 
759/63»» 
764/65»* 
766/70*» 
771/73»» 
774/76»» 
777/78»* 
779/83** 
784/85** 
786/90** 
791*» 
795/99»» 
800/01»* 
boekjes 
5 1 * * 
53** 
56»» 
57»* 
58** 
59** 
59a»* 
60** 
65 schaars» 
Porto 
80/106** 

zijn incl. BTW. Levering zolang d 
sxtra, echter franco vanaf f 75,— 

ACKERMANN 

5,25 
2,50 
3,— 
2,60 
0,80 
5,25 

65,— 
1 . — 
5,25 
0,65 
2.— 
1.80 
6,75 
2.— 

42,50 
3,50 
2,50 
4,— 
0,85 
1,40 
2,50 
5,50 

- 5,25 
2,75 
5,50 
0,80 

1 3 , -
24,— 
3,25 

10,— 
10,— 
9,50 
9,75 
1,25 

10,50 
3,75 

29,— 
7.— 

11,25 
7,50 
9,75 

11,50 
34,50 
12.— 
1,25 
1,65 
6,25 
7.— 
6,— 
7.— 

17,— 
5,25 

18,50 
5,75 
4,75 
1,50 
5,— 
1,75 
6,75 
5,25 
0,60 
0.85 
4.25 
0,85 
7,— 
2,40 
1.10 
4,50 
2,— 
5.— 
1,60 
2,10 
5,75 
4,75 
0,50 
3,50 
1,20 
3,25 
1,40 
2,50 
0,90 
3,50 
1 . — 
3,75 
1,25 
2,50 
1,20 

IS,— 
25,— 
5.— 
2,25 
1,50 
2.— 
2.— 
1,40 

* 1,75 

29,75 

i voor-
opdracht. Postgiro 271040. 1 

Lutkemeerweg 149 - Halfweg 
Tel . (020) 194187 en 
's avond» 760371 

N . - H . 



Interessante aanbieding Kollekties, 
Keuze uit onze kollekties: 

Kavelnr 
2/5 
4/2 
5/1 
7/2 

8/1 
9/2 

12/1 
14/4 

15/3 
16/3 

18/2 
18/6 
18/10 
18/16 

19/2 
21/3 

23A/1 
24/5 
25/2 
26/2 
27/33 
27/35 
28/1 

30/2 
31/1 
32/1 
34/1 
35/1 
35/2 
36/1 
37/1 
3BA/1 
39/1 
40/1 
41/1 
42/1 
43/1 
46/1 
47/3 
49/11 
51/4 
52/1 

52/4 
52/7 
52/8 

54/1 
55/3 
55A/4 

56/1 
57/2 

58/1 

58/2 
58/17 

58/18 
58/19 
58/20 

62/2 

Aden, aardige verzameling gebruikt 
Afghanistan, overwegend ongebruikt 
Aitutaki, fraai 
Albanië, snuffelkaveltje ruim 100 verschil
lenden w o hoge waarden 
Alexandne. restantje 
Algerije, vóór 1940 
Angola, leuke snuffelkoop 
Antigua, Elizabeth verzameling ongebruikt 
met vele komplete series 
Arch des Comores 
Argentinië, belangrijke collectie proeven en 
rariteiten 
Australië, alléén de betere nummers 
Australië, zéér interessant grasdumkavel 
Australië, klassiek 
Australië emissie kangeroe met vele prach
tige afslempelmgen en veldeeltjes. groot 
aantal zegels prachtkoop' 
Azoren, snuffelrestant 
Bahamas, Elizabeth, prachtcollectie onge
bruikt 
Bankok klassiek Yv frs ruim 500,— 
Barbados, snuffelrestant klassiek 
Basutoland, prachtkavel 
Bechuanaland 
Belgische Kongo en Katanga 
België spoorwegzegeis prachtcollectie 
Benin, leuke verzameling, prima kwaliteit 
Yvertfrs ruim 300,— 
Bermuda, prachtverzameling 
Bhutan, W I Churchill etc 
Birma, leuke snuffelkoop I 
Bolivia, Hoge cat waarde 
Bosnië 
Bosnië 
Botswana, ongebruikt 
Brazilte, interessante snuffelkoop 
Brits Columbia, klassiek Yvert frs 1650 
Brits Eritrea 
Brits Guyana, modern 
Brits Honduras 
Brits Indie, klassiek 
Brits Noord Borneo, prachtkoltektie' 
Brits Zuid Afrika, snufifelkavel 
Brunei, prachtverzameling 
Bulgarije, klassiek, prachtkoop 
Cameroen, klassieke restantverzameling 
Canada, mooie verzameling op Yvert-b!a-
den, prima kwaliteit Hoge cat waarde 
Canada, W I veel ongebruikt 
Canada, W I brieven, interessante koop' 
Canada, snuffelrestant met belangrijk klas
siek Yvertfrs ruim 2000,— 
Cavalle, mooi kavel 
Cayman eilanden 
Ceylon, zeer fraaie speciaal-collectie hoge 
cat waarde' 
Chamba, zeer mooi 
Chili, interessante collectie met vele betere 
en schaarse nummers 
China, prachtkollektie w i exemplaren van 
de allergrootste zeldzaamheid 
China, 19701 
China, uitsluitend complete series w o 
schaarse 
China, klassiek rijp en groen 
China, klassiek, zeer curieuze collectie 
China, overwegend ongebruikt leuke snuf
felkoop (ruim 1000 stuks) 
Columbia, prachtkavel 

60.— 
67.50 

275,— 

10,— 
18,50 

165,— 
100 — 

137 50 
400,— 

875.— 
225,— 
300.— 

56.— 

350,— 
42.50 

250.— 
60.— 
45.— 

325,— 
325.— 
225,— 
425.— 

40.— 
55.— 

125.— 
15.— 

145.— 
22.50 
32.50 

146.— 
200.— 
200 — 
166.— 

32.60 
96.— 
95.— 

475.— 
67.60 
66.— 

525.— 
27.60 

535,— 
175.— 

55.— 

346.— 
26.— 
95,— 

576,— 
37,50 

226,— 

1100,— 
116,— 

95,— 
37,50 
42 50 

47,50 
135,— 

64/1 
66/1 
66/1 
67/7 

Cook 
Cornentes, klassiek 
Costa Rica 
Cuba, snuffelrestant klassiek met schaarse 
en betere nummers 

67A/2 Curacao, compositie specialitées klassiek. 

69/5 
70/1 

, 70/2 

70/7 

74/1 

76/2 

75/6 
75/7 

77/19 

80/1 
81/4 

82/5 
83/4 
84/1 
85/5 
86/3 

90/2 
91/1 
92/1 
94/1 

95/4 
97/3 
99/1 

120/3 

121/4 
123/1 
124/1 
125/1 
126/1 
126/2 

129/1 
131/1 
132/1 
132/4 
133/1 
135/1 
137/1 
139/1 
139/3 

141/8 

143/1 
146/4 
147/1 
148/9 

proeven en specimen Zeldzaam! 
Dahomey, ongebr 
Denemarken 
Denemarken, mooie verzameling, prima 
kwaliteit 
Denemarken, compositie gebruikt, heel 
aardig 
Dominica Brits, Elizabeth periode pracht
koop' 
Egypte, leuke snuffelkoop met vele betere 
en schaarse nummers w i met zes strepen 
etc 
Egypte, klassiek Yv frs ruim 2500,— 
Egypte, interessante collectie Yvert frs 
ruim 2000.— 
Engeland, plaatnummers. plaatletters etc 
Hoge cat waardei 
Engels Levant 
Ecquador. leuke snuffel op steekkaarten 
met vele betere nummers 
Estland, gebruikt 
Ethiopië, leuk materiaal, prima kwaliteit 
Falkland, prachtcollectie op Yvert-bladen 
FIJI Eilanden, leuke snuffelkoop 
Finland, leuke koop, prima kwaliteit Yv frs 
ruim 700 — 
Frans Levant 
Frans Andorra 
Frans Congo, restant verzameling klassiek 
Gaban, Schitterende collectie prima kwa
liteit Yv frs ruim 3200,— 
Gambra. Victoria emissie met opdr 
Ghana, ongebruikt mooi geheel 
Gilbert & Ellice Eilanden prachtkavel 1 
Goudkust klassiek, rijp en groen Hoge Cat -
waarde 
Grenada, restant snuffel klassiek 
Griekenland, interessante snuffel 
Guadeloupe, prachtkoop klassiek 
Guam 
Guatemala, luisterrijke collectie 
Guatemala, gebruikt op stockkaarten met 
complete series en schaars materiaal 
Guyana Brits prachtkavel 
Gwalior. leuke koop 
Haiti, klassiek prachtkollektie 
Haiti, leuke snuffelkollektie 
Hawaï, klassiek 
Hoi Hao 
Honduras (Brits), leukl 
Hong Kong gebr 
Hong Kong. ongeplukte klassieke snuffel 
w 1 exemplaren van grote zeldzaamheid 
Ierland, snuffelkavel met zeer aardige en 
schaarse zegels 
India modern gebruikt 
Indische Roofstaten. prachtcollectie 
Indo China Prachtkoop 
Indonesië, belangrijke verzameling fout-
drukken, proeven, dubbeldrukken specia
liteiten etc Hoogst interessante en zeld
zame collectie, geschikt voor vele doel
einden Belegging, ruil, specialisatie, stu
die, het op hoger plan brengen van recht 
toe - recht aan collectie, een waardevol 
tentoonstellingsobject 

95.— 
52.60 

135.— 

72.50 

1 8 5 . -
775,— 

76,— 

700,— 

27,50 

87,60 

52,60 
426,— 

320,— 

105,— 
125,— 

42,50 
12,60 

266,— 
250,— 

16,50 

146,— 
57,50 

125,— 
185,— 

675,— 
47,50 

365,— 
87,50 

30,— 
1-0,-

225.— 
676.— 
52.50 

345.— 

47,50 
150,— 
187,50 
425,— 
145,— 

90.— 
21.60 
96.— 
10.— 

325.— 

75,— 
50.— 

576,— 
525.— 

3500.— 

148/12 

149/2 
150/1 
1 50A/1 
151/2 
151/6 

152/2 

154/4 
154/5 

164/3 

155/8 
155/9 
157/1 
158/1 

159/1 
160/2 

160/3 
161/4 
161/6 
161/6 

161/13 

162/4 

163/1 

165/3 
166/3 
167/4 

167/5 

168/1 

171/1 
172/3 

174/1 
175/1 
175/1 
176/4 
177/1 
178/1 
179/3 
180/1 
180/2 
180A/1 

181/2 
182/2 

186/5 

185/2 

187/1 
188/6 

190/1 

Indonesië, compositie van 20 stuks fout-
drukken o a Soekarnoongetand 
Inhambane, ongeplukt 
Inini 
Inkeri, prima kwaliteit 
Irak, leuke snuffel gebruikt 
Irak, prachtcollectie met vele betere en zeld
zame nummers 
Iran, overwegend gebruikt groot aantal 
verschillende zegels, geschikt voor vele 
doeleinden, prachtige basisverzamelmq 
Israel, postwaardestukken 
Israel aerogrammen zeer geschikt voor 
illustratie en garnering van collectie prima 
kwaliteit 
Israel souvenir boekje met onqebruikt full-
top-series 
Italië, poststukken 
Italië prachtkoop' overwegend klassiek 
Italiaans Levant, leuk' 
Italiaanse Staten, klassiek, zeer hoge cat -
waarde 
Ivoorkust, héél bijzonder 
Jamaica, aardige verzameling Yv frs ruim 
800,— 
Jamaica, leuke snuffelkoop 
Japan, oud, met aardige zegels 
Japan, oude brieven en kaarten 
Japan, leuk snuffelkavel met vele betere en 
schaarse nummers 
Japan, klassiek, njp en groen Zeer hoge 
cat waarde 
Japanse bezetting van Nederlands Indie 
Interessante collectie, met vete mogelijk
heden Zeer zeldzaam object 
Jemen, Olympiade goud-zegels in speciale 
carnetjes 
Johore 
Judaica (Stempels Jeruzalem op Levant) 
Kaap de Goede Hoop interessante snuffel
koop 
Kaap de Goede Hoop, gemengde kwali
teit w i schaarse nummers 
Kaapverdische Eilanden leuk snuffelkavel 
met betere nummers 
Kenya, gebruikt Elizabeth 
Kenya, Uganda, Tanganyka, prachtige ge

bruikt-verzameling 
Kouang Tcheou (Frans) 
Korea modern 
Korea (Noord) mooie koop 
Kroatië, snuffel met leuk materiaal 
Kuwait, klassiek en modern 
La Aguera, ongebruikt 
Labuan 
Lagos 
Lagos 
Laos, 2 stokkaarten met leuk matenaat 
w o compl series overwegend posttns 
prachtkoop' 
Leeuward Eilanden 
Lesotho, ongebr komplete series, pracht
kollektie' 
Libanon, ongesorteerde snuffel op stock-
kaartjes interessanti 
Liberia, prachtige compositie complete se
ries 
Libia, gebruikt 
Liechtenstein, leuke koop waarin schaarse 
exemplaren prima kwaliteit 
Lorenzo Marques, ongeplukt 

60,— 
50,— 
15,— 

430,— 
37,50 

95 ,— 

52 50 
45 ,— 

15,— 

87,50 
90,— 

375,— 
38,50 

275.— 
200,— 

150,— 
35,— 
15,— 
55,— 

235,— 

275,— 

435,— 

275,— 
12,50 

275,— 

55,— 

125,— 

70,— 
11,50 

195,— 
25,— 
50,— 

440,— 
27,50 

165,— 
145,— 
20 — 
32,50 
10,— 

175,— 
125,— 

140,— 

32 50 

75.— 
10,— 

135.— 
50,— 

Een bezoek aan onze winkel 
of uw Manko-lijst loont aJ-
tijdl Bij aankopen boven 
f500,— 5% korting. 

Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 334 b.h. Spui, Amsterdam-C. Telefoon 



Verzamelingen en Partijen 
Bij ons liggen dagelijks ter inzage meer dan tweeduizend collecties van de gehele wereld, 
klassiek en modern, \A/elke wi j per kavel verkopen tegen kleine prijzen. 

192/2 
193/2 
194/1 
197/2 
198/2 
198A/1 
200/1 
201/2 
202/1 

203/1 
205/9 
206/1 
209/3 
212/1 

212/2 

213/4 
215/1 
217/4 

218/1 
221/14 

221/9 
226/6 

227/4 
231/5 
231/6 

234/5 
239/1 
241/6 

241/7 

243 A/1 
244/1 

248/21 

255/3 

256/f 

259/2 
265/1 

275/A2 
276/2 

278/1 
279/1 

Macao, mooi! 
Madagascar klassiek 
Madeira 
Malawi, pracht verzamelingI 
Maldives, mooi 
Mali geweldig' 
Mansjoerije, leuke koop' 
Marokko Brits leuke snuffelkoop' 
Marokko Frans, geheel postfris Yv frs 
10 000,— Geschikt voor vele doeleinden 
ruil rondzendverkeer etc 
Martinique klassiek 
Mauritius zeer interessante collectie 
Mayotte 
Mexico, ongebruikt 
Montenegi'o, leuke kollektie met betere 
nummers 
Montenegro, klassiek met vele interessante 
afstempelingen Kollektie met vele moge
lijkheden aanvulling, studie etc Onge
plukte prachtkollektie! 
Montserrat, klassiek 
Mozambique 
Natal, rijp en groen, snuffel restant klassiek 
met betere nummers Interessante studie
ccllectie 
Nauru, prachtkoop' 
Nederland, uitzonderlijk uitgebreide koliek 
tie met firma perforatie Geschikt voor vele 
doeleinden belegging uitbreiding en op 
hoger plan zetten van rechttoerechtaan 
kollektie, tentoonstelling, studie etc Hoogst 
interessante en zeldzame kollektie' 
Nederland Emissie 1864 gespecialiseerd 
Nicaragua, wonderlijke collectie met veel 
vooroorlogs materiaal 
Nieuw Brunswijk Yv frs ca 1700 
Nieuw Zeeland, leuke verzameling 
Nieuw Zeeland, prachtkollektie met be
langrijk klassiek in prima kwaliteit Hoge 
cat waarde' 
Nigeria, aardige verzameling ongebruikt 
Noord West Pacific 
Noorwegen, klassiek echter gemengde 
kwaliteit 
Noorwegen, prachtcollectie met vele be
tere nummers Yv frs ruim 3000,— Beslist 
een zeer waardevol object 
Nova Scotia mooie kavel' 
Nyassaiand, ongebruikt, w i vele komplete 
series 
Oostenrijk v/a 1890, prachtcollectie op 
bijzonder hoog peil, geïllustreerd met vele 
interessante poststukken 
Pakistan, leuk grasduinkavel met betere 
nummers 
Palestina, grote collectie met doubellen 
o a £ 1 , — ongebruikt m blok van vier 
prachtkavel' 
Paraguay, leuke snuffelkoop 
Peru, uitzonderlijk mooie collectie met 
internationaal gezochte rariteiten w o dub
beldrukken en centre renversée etc 
Porto Rico, aardig grasduin kavel klassiek 
met betere en schaarse nummers Beslist 
onuitgezocht Prachtkoop! 
Prins Edward Eilanden Yvert frs ca 950,— 
Queensland snuffelrestant klassiek met 
vele zeldzame nummers njp en groen 
Rarotonga 
Reunion, interessante koop 

135,— 
95 — 
20 — 

200,— 
195.— 
525,— 
25,— 
34,50 

1900,— 
185,— 
275,— 

95,— 
25,— 

67 50 

300,— 
22,50 

150,— 

22 50 
75,— 

325,— 
1175,— 

120 
370 

65,— 

435,— 
115,— 

55,— 

95 

576 
170,— 

120,— 

2650,— 

37,50 

425,— 
32,50 

1375,— 

87,50 
220,— 

225,— 
75,— 

120,— 

280/1 
286/1 

286/23 

286/26 

286/30 

287/32 

292/2 

293/2 

296/3 
297/1 
298/3 

300/5 

301/1 
302/2 
303/1 
304/3 
306/1 
307/1 
308/1 
310/1 
311/6 

311/8 
312/4 
312A/1 
313/4 
313/5 
314/2 
316/1 

322/1 

324/15 

326A/1 

328/1 

330A/2 
330B/3 

331/1 
335/2 

337/1 
337B/1 
341/1 

343/4 

Rhodesia, prachtige collectie Elizabeth 
Rusland, gespecialiseerde verzameling Tsa
ristische periode met vele brieven etc Uit
zonderlijk mooie collectie, zeer geschikt 
voor tentoonstelling etc 
Rusland, twee Zemsbovpoststukken, pri
ma kwaliteit zeer zeldzaam ■ 
Rusland, kavel klassiek met vele interes
sante en zeldzame afstempelingen pracht
koop' 
Rusland stockboekje met uitsluitend zeld
zame exemplaren van vóór 1940 
Rusland, verzameling m drie Schaubeck
banden met vele betere en zeldzame num
mers, Yvert frs ruim 8000— plus vele 
rariteiten en proeven Zeer geschikt voor 
belegging, wederverkoop, studie etc 
Rusland, hoogst interessante en zeldzame 
compositie Zemstovs 
ZuidRusland, schitterende kollektie van 
dit gebied, met vele foutdrukken, alles on
gebruikt m prima kwaliteit Alléén aan ge
noteerde zegels Yvert frs 1650,— 
Over en overkomplete kollektie' 
St Helena Elizabeth kollektie 
St Kitts Nevis, mooie kollektie 
St Lucia, interessante snuffelkoop met vele 
betere nummers 
St Pierre & Miguelon, compositie onge
tand Hoogst interessante en zeldzame 
collektie 
St Thomas La Guerra. interessant' 
St Vincent, ongebruikt 
Salomon 
Samoa, snuffelrestant klassiek 
Saoedi Arabie, leuk snuffeltje 
Sarawak, prachtkollektie 
Sardinië emissie 1855 
Senegal prachtkoop' 
Servië, uitzonderlijk goede kollektie met 
vele schaarse en zeldzame nummers, onge
plukt > 
Servië, mooie verzameling op KaBe bladen 
Seychelles, schitterende kollektie 
Shanghai interessante compositie 
Siam prachtkoop' 
Siam. leuk snuffeltje 
Sierra Leone, Elizabeth ongebruikt 
Scandinavië, klassiek, interessante compo
sitie Yv frs ruim 2500.— 
Soedan prachtkollektie. prima kwaliteit 
w I o a de goede Gordon waarden Hoge 
cat waarde' 
Spanje, uitzonderlijk fraaie compositie on
gebruikt met vele foutdrukken, pracht
kollektie' 
Spaans West Indie, snuffelrestant klassiek 
met vele betere nummers, leuke snuffelkoop 
Straits Settlements, snuffelverzameling ge
bruikt, met beslist vele vondsten 
Swaziland, mooie verzameling ongebruikt 
leuk snuffeltje ongeplukt met vele betere en 
schaarse nummers 
Tahiti, zeer fraai Yvert frs ruim 1200,— 
Tasmanie, rijp en groen klassiek, leuke 
snuffelkoop 
Tchongking, aardige verzameling 
Thibet, zeldzaam' 
Togo, prachtkollektie, uitsluitend postfris
ongetand Hoge cat waarde 
Tonga, schitterende verzameling met vele 
hooe waarden 

315,— 

410,— 

150,— 

1450,— 

8500,— 

2375,— 

950,— 

725,— 
165,— 
235 — 

275,— 

200,— 
65,— 

100,— 
37,50 
37,50 
22,50 

158,50 
165,— 
125,— 

875,— 
145,— 
237,50 

65.— 
400,— 

42,50 
335,— 

525,— 

346,— 

1175,— 

67,50 

52,50 
110,— 

27,50 
200,— 

42,50 
75,— 
42,50 

2350,— 

300,— 

344/2 
346/1 
345/2 
347/1 

352/1 
353/6 

353/8 

353/47 

353/53 

353/54 

363/55 

355/1 

356/10 

357/1 
359/2 

360/2 

361/5 
361/7 

361/8 
361/12 

361/17 

363/1 

364/2 
265/2 
i67/2 

367/4 

369/1 
369/4 
374A/1 
375/3 

378/1 

379/22 
379/29 

379/30 

Transjordanie, prachtkollektie 
Transvaal, leuke kollektie 
Transvaal, snuffelrestant, heel aardig 
Triestltaliaans, vrijwel komplete verzame
ling 
Tristan da Cunha. Elizabeth ongebruikt 
Tsjechoslowakije. gespecialiseerde kollek
tie op Yvertbladen 
Tsjechoslowakije. prachtkollektie gebruikt 
met blokken etc prima kwaliteit, uitsluitend 
komplete series 
Tsjechoslowakije, kollektie krantenzegels 
uit 1920 w i exemplaren van de aller
grootste zeldzaamheid Gekeurd prof Gil
bert, prima kwaliteit 
Tsjechoslowakije, kollektie bevrijdingsop
drukken 1945 allen komplete series Zeer 
interessant en hoogst zeldzaam object met 
brieven etc 
Tsjechoslowakije. 1962 Praga tentoon
stelling paarden voor postkoets 't post
waardestuk van 60 heller werd wel uitge
geven Zeer zeldzaam zegel 
Tsjechoslowakije, 1962 idem in zwarte 
proef, grote rariteit 
Tunesië, prachtkoop op Yvert bladen prima 
kwaliteit 
Turkije, prachtige verzameling poststukken 
van rond de eeuwwisseling {circa 40 
stuks) met vele interessante stempels Uit
zonderlijk mooi geheel 
Turks Islands, prachtkwaliteit 
Uganda, interessante kollektie met veel 
doubletten, leuke snuffelkoop' 
Uruguay, belangrijke verzameling, hoge 
cat waarde 
U S A leuke kollektie met veel modern 
U S A aardige kollektie met groot aantal 
voorafstempelingen, ongeplukt 
U S A brieven en postwaardestukken 
U S A Bijzonder grote en belangrijke kol
lektie precancels, geschikt voor vele doel
einden illustratie en garnering huis, tuin
en keukenkollektie, ruil, belegging, studie 
etc 
U S A aardige verzameling met zeer groot 
aantal verschillende zegels opgezet op 
Yvertbladen Hoge cat waarde' 
Venezuela, groot aantal zegels, prima kwa
liteit Hoge cat waarde Zeer geschikt voor 
rondzendverkeer 
Victoria rijp en groen klassiek 
Virgin Islands, prachtkollektie 
IJsland, prachtkollektie tot 1922 vrijwel 
kompleet Yv frs ca 4000,— 
IJsland, klassiek ongebruikt interessante en 
waardevolle kollektie 
Zanzibar, mooie koop 
Zanzibar, klassiek 
Zuid Nigeria, leuke koop' 
Zuid Rhodesia. Elizabeth ongebruikt, heel 

aardig, prachtkwaliteit 
Zweden, leuke verzameling met betere 
nummers 
Zwitserland, stadsposten 
Zwitserland selectie jubileum 1900, zeer 
geschikt voor specialisatie 
Zwitserland, prachtige verzameling uitslui
tend ongebruikt, prima kwaliteit Yv frs 
ruim 8300.— Zeer geschikt voor belegging 
etc Crème de la crème 

575,— 
95,— 
17,50 

1325,— 
425.— 

25.— 

125.— 

300,— 

95,— 
150.— 

37,50 

1175,— 
72,50 

52,50 
29,50 

400,— 
55,— 

170,— 

700.— 

575.— 
275,— 

17,50 
37,50 

525.— 
52,50 

65,— 

WILLEM TIEMAN 
(020) 63243, 166910 en (02980) 73667. Postgiro 193598 

Geopend van maandag 
tot en met zaterdag 
van 10 tot 18 uur 



Onze eerstvolgende veiling (no. 285) 
vindt in liet nieuwe seizoen plaats op 18,19, 20 september 
1972 in 

► HOTEL DES INDES 
LANGE VOORHOUT 5456 
'sGRAVENHAGE 

Voor deze veiling hebben wij reeds een mooie 
wereldverzameling ontvangen, w.i. Frankrijk, 
Spanje, Perzië, Thailand, met verscheidene rari
teiten. Bijvoegingen (losse betere ex. en verza
melingen) kunnen nog tot 20 juli a.s. worden 
aangenomen. 
Catalogi voor serieuze filatelisten op aanvraag 
verkrijgbaar. 

VEILEN MET SUCCES? 
RIETDIJK N.V. HET ADRES! 

(al 53 jaar) 

In onze 284ste veiling (juli j.l.) werd 

I yOzü# (Incl. opgeld) 

betaald voor de zegel 

NEDERLAND 9 CENT ZONDER WAARDE
INSCHRIFT NO. 181 A.f. (cat. f 6500) 

Dit is de hoogste prijs ooit voor EEN Neder
landse postzegel in Nederland betaald. Ook voor 
vele andere zegels en series werden RECORD
PRIJZEN betaald. 

WAAROM AL DIE RECORDPRIJZEN BIJ 
ONS? 

Enkele redenen: 53 jaar ervaring, relaties in de 
gehele wereld, vertrouwen van kopers en ver
kopers, service, enz. enz. 

J. K. RIETDIJK n.v. DEK HAAG 
Plaats 31A  Telefoon 070117020 

AANBIEDING NEDERLAND EN O. G. KILOPAKKETTEN 
Nederland 
3° 
6'" 
10° 
I J 
SI« 
33* 
52** 
129« 
136/38» 
U1/43** 
166/68** 
199/02** 
203/07** 
225/28' 
244/47* 
261/64° 
267/68° 
274/77° 
279/82° 
283/86° 
289/92* 
296/99* 
318/22* 
323/24** 
346/49* 
349** 
356a/56d*< 
402/03** 
449/53** 
454/59** 
469/73** 
490/94** 
495/99** 
500/03** 
508/12** 
513/17** 
538/41** 
542/43** 
544/48** 
550/55** 
556/60** 

105,— 
70,— 
15,— 
95,— 
5,— 

38,50 
1,25 

12,50 
85,— 
12,50 
9.75 

16,50 
3 1 , — 
19,— 
47,50 
13,50 

5,50 
9,— 
6,50 
5,50 
5,25 

19,50 
12,— 

5,75 
140,— 

70,— 
19,50 
5,— 
1,90 
1,90 
1,90 
3,— 
2,40 
3,75 
2,50 
5,50 
5.— 
2,50 
6.— 

13,— 
26,— 

561/62*» 
563/67*» 
568/72*» 
573/77»* 
576/81»» 
582»* 
583/87»» 
588/91»* 
592/95»» 
596/600»» 
602/06*» 
607/11»» 
612/16*» 
641/45** 
646*» 
647/48*» 
649/53»* 
654** 
655/59** 
660*» 
661/65»» 
666/70»» 
671/75»» 
676/80»* 
661/82** 
683/87** 
688/92** 
693/94** 
695/99** 
700/01»» 
702,06»» 
70711»» 
720/21»» 
722/26*» 
727/28»» 
729/30»» 
731/35** 
736/37** 
738/42*» 
743/44»» 
745/46** 
747/51»» 

3,— 
10,— 
10,— 
9,25 
9,75 
1,15 

1 1 , — 
3,50 

3 1 , — 
7,— 

1 1 , — 
7,50 

10,— 
11,75 

1,15 
1,75 
6,— 
0,40 
6,75 
0,50 
6.— 
7,— 

17,50 
5,— 

19,50 
5,50 
5,— 
1.50 
5,25 
1,75 
7,— 
5,— 
0,80 
7,— 
2,50 
1,10 
4,50 
1,85 
5,— 
1.75 
2,25 
5,50 

752/56»» 
757/58»» 
759/63»* 
764/65»* 
766/70»* 
771/73** 
774/76** 
777/78** 
779/83*»* 
784/85»» 
786/90»» 
791** 
795/99»» 
800/01** 
802/06** 
Vip 13° 
Port 67a/6( 

Port 67b 

4.75 
0,50 
3,50 
1,40 
3,10 
1,40 
2,50 
0,75 
3,50 
1 , — 
3,75 
1,25 
2,50 
1,50 
2,— 

47,50 
a 

15,— 
47,50 

N e d . Indië 
145a»* 
167//0» 
172/75» 
176/79* 
211/15» 
217/20» 
221/25» 
226/27* 
239/40« 
241/45* 
266/71* 
290,92° 
Port 23/39* 
Port 41,48* 

6,25 
13,50 
19,— 
1 1 , — 
12,— 
17,50 
1 1 , — 
6,— 
3,25 
6,— 
6,— 

1 1 , — 
2 1 , — 
17,50 

NieuwGuinea 
25/29*» 
30/37*» 
41/44** 
45/48»* 
49/52*» 

1,75 
11,90 
5,25 
5,25 
5,25 

53»» 
54/56»» 
57/60»* 
61/62»» 
63/66»» 
67/68** 
69/72*» 
73/74»» 
75** 
76/77*» 
78/81»» 
Port 1/6° 

Curasao. 
An t i l l en 
82/88* 
182/84** 
198/99** 
244*« 
253/54«« 
255,56** 
257** 
258/60«« 
261»« 
262/64** 
265/68** 
269** 
270** 
271/74** 
291/92** 
293/96** 
297»« 
298/302»» 
303** 
304/06** 
307/10** 
311/13** 
314** 
315/17** 
31 i / 21** 
322»» 
323/24** 

1,75 
0,75 
3,50 
2,— 
3,50 
1 , — 
2,25 
1 , — 
0,75 
1 , — 
1,40 

11,50 

Ned. 

24,— 
2,10 
0,85 
1,25 
2,25 
5,50 
0,45 
2,95 
0.50 
2,25 
5,25 
0,50 
1,25 
4,75 
1 , — 
3,75 
0.50 
6,— 
0.65 
1,95 
3,25 
2,25 
0,65 
5,50 
3,75 
0,85 
1,10 

325 28** 
329** 
330,32** 
333** 
334/35** 
336** 
337»» 
338/42»» 
343** 
344** 
345/46** 
347/50** 
351** 
Vip 4/16* 
Port 21/30* 

2,— 
3,— 
3,25 
1,50 
1,75 
0,75 
0,60 
3,50 
0,65 
1,25 
1.75 
3,— 
0,65 

26,— 
10,50 

Port 44/60»» 9,50 

Sur iname 
7* 
8« 
111/14« 
127/29« 
130/36* 
137/40« 
141/44« 
187/89* 
187/89° 
190/93* 
295,96** 
297/307* 
312/15** 
316** 
317/20** 
321/22** 
326/29** 
340/44*» 
349/53»» 
361/70*» 
371/75** 
379/83** 
Vip 1/7* 
Vip. 29/30* 

12,75 
12,— 
5,50 
5,50 

16,50 
2 1 , — 
25,— 
3,75 
3,75 
8,50 
7,75 
9,— 

17,— 
1 , — 
7,50 
6,50 
4,50 

12,75 
7,50 

12,50 
4,25 
4,75 

10,50 
4,75 

niet duur, steeds de nieuwste waren, de beste garantieservice 
postverzegeld: 
DENEMARKEN, 1972 
D.D.R. LuxusBehördenpost, met speciale bijlagen en 

52,50 

veel sperwaarden 1972 
FINLAND, '66, '67, '68 en nu ook '69 per jaargang 
Hongarije, ,,300 plaatjes" 
JAPAN, zeer mooi, 350 gram 
NOORWEGEN, laatste jaargang '72 
POLEN, veel grooformaat 
ROEMENIË, veel grootformaat 
TSJECHOSLOV^AKIJE, met veel complete FDC series 
ZWEDEN, '72 

missiepal<l<etten: 
AUSTRALIË, + 50% grootformaat 
CANADA, uitsluitend grootformaat 
DENEMARKEN, veel grootformaat en lumogeen 
ENGELAND, uitsluitend grootformaat 
ENGELSE KOLONIËN, leer mooi, grote variatie 
FRANKRIJK, uitsluitend grootformaat. 
FINLAND, uitsluitend grootformaat 
ITALIË, uitsluitend grootformaat 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN, ,,roodzegel", zeer goed 
POLEN, met 25% F.D.C, afsnijsel 
PORTUGAL, veel grootformaat 
SKANDINAViË, prachtpakket 
USA, veel grootformaat, zeer waardevol 
USA, uitsluitend grootformaat 
WERELD, zeer grote verscheidenheid 
ZUIDAFRIKA, 30% grootformaat 
ZWEDEN, uitsluitend grootformaat. 

' / . k g 
'/, kg 
/ , kg 
' / . k g 
' / k g 
' / k g 
' ^ k g 
' / k g 
/ k g 
1 kg 

/ k g 
/ k g 
/ k g 
1 kg 
1 kg 
I k g 

/ k g 
ü k g 

55,— 
44,50 
47,— 
23,— 
52,50 
29,50 
45,— 
32,50 

140,— 

18,50 
67,50 
1 8 , 
44,— 
44,— 
69,50 
25,— 
65,— 
18,50 
27,50 
31,50 
32,50 
26,50 
15,— 
55,— 
30,— 
32,50 
18,50 

verzendkosten: f2,75, boven f 100,—franco. 

De inhoud van onze missiepakketten laten wij u in onze zaak gaarne, ge
heel vrijblijvend, zien. 

V O O R U I T G E Z O C H T E K I L O S N E D E R L A N D BETALEN WIJ 
f3,25 PER KILO, IEDERE H O E V E E L H E I D 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
Van Kretschmar van Veenlaan 81, Hilversum, Tel. 0215050011, Postgiro 1700 



w 
Ingeschr. Handelsregister K.v.K. Vlaardingen nr. 15762 

L I D : N.V.P .H . 

» 

BIEDT U A A N TE OEN ZEER LAQE PRIJZEN 
Bestellingen boven de f 5 0 , — franco huls, i.v.m. de hoge kosten geen bestellingen lager dan f 10,—. Geef voldoende reservenummers op. Alleen schriftelijke bestellingen worden 

door ons geaccepteerd. 

OOSTENRIJK (Netto prijzen) 
Onderstaande Yvertnummers zifn slechts een greep uit onze 
voorraad Oostenrijk Zolang de voorraad strekt ook gebruikt 
aanv/ezig, evenals de niet genoemde nrs. Ook de 1e nrs., cou
rantenzegels, portzegels, lokale Uitgaven, bureaux, veldpost, 
v/.o. veldpost in Roemenie, Bosnië, Montenegro, Lombardije, 
Venetië, Levant, Servië, etc. 
♦ SS ongebruikt met plakker, " ^ gebruikt. 

32» 
32a* 
33a» 
34a» 
35a» 
36a» 
37a" 
38a» 
39» 
39° 
4 1 * 
42» 
43» 
44» 
45» 
46»12X 
46»10/, 
46»11'/, 
53»11'/, 
56'toy, 
58»10/, 
59* 
60» 
72* 
73» 
74* 
75» 
76» 
78* 
87* 
89* 
90* 
91* 

85,— 
' 1 , — 

8,— 
1 , — 

30,— 
1 , — 

12,— 
8,— 

15,— 
25,— 
3,— 
3,— 
3,— 

25,— 
160,— 

2,— 
3,— 
2,— 

25,— 
8,— 

30,— 
4,— 

20,— 
60,— 
20,— 
20,— 
20,— 
20,— 
60,— 
30,— 
30,— 
30,— 
30,— 

92* 
93* 
110* 
114» 
115» 
116» 
119/35» 
149» 
150» 
151* 
159» 
161» 
290/96* 
304/12* 
323* 
326/30* 
368/73* 
373* 
374/77* 
383* 
384* 
386* 
387* 
388* 
389* 
393/98* 
413* 
515* 
416* 
417* 
423* 
471/76* 
489/94* 

30,— 
30,— 

3,— 
7,— 

12,— 
30,— 

450,— 
5,— 
6,— 
7,— 

10,— 
30,— 
20,— 
30,— 
8,— 

25,— 
8,— 
9,— 

22,— 
5,— 
5,— 

40,— 
20,— 
6,— 

10,— 
70,— 
25,— 
30,— 

5.— 
40,— 
25.— 
65,— 
28,— 

634/37* 
648/52* 
653/62* 
722/31* 
732/38» 
738a/54a* 
750a» 
755/62» 
765/68» 
769* 
784* 
785* 
787* 
799* 
810* 
811* 
813* 
815* 
818* 
822/26* 
832/37* 
845/49* 

Luchtpost 
1/3* 
id.grijs paF 
30» 
44» 
46» 
47/53» 
55» 
56* 
58* 

10 
12 
12 
7 

30 
110 

35, 
12, 
50 
3, 
7, 

11, 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 
5, 

12, 
12, 
30, 

14, 
.25, 

15, 
8, 

75, 
8, 

11, 
10, 
85, 

BELGIË 
Zendt uw mancolijst. Vooral oudere emissies voorradig. 

16»12/, 
16»14/, 
36° 
38* 
45* 
46» 
48» 
49* 
50* 
59* 
60* 
61» 
62» 

10,— 
16,— 

9,— 
1 2 , 
6,— 
3 , 
5,— 
7,— 
5,— 
8,— 
8,— 

20,— 
15,— 

66» 
75» 
77» 
78» 
79» 
112* 
114» 
145* 
146» 
149° 
149* 
209» 
210» 

35,— 
10,— 
•16,— 
30,— 
60,— 
8,— 

10,— 
7,— 

10,— 
15,— 
25,— 
1 5 , 
40,— 

271° 8 
289» 20 
392» 14 
438/45» 10 
471/77» 20 
504/11* 60 

Telegraaf 
10 (postfris) 

85 
Colis Postaux 
364/65 postfris 

30, 

TSjECHOSLOWAKIJE (netto pri j
zen) 
Zendt u ons uw mancolijst voor de tus
senliggende nummers ook gebruikt en 
ongebruikt. 
• = ongebr. met plakker 
** s= gebruikt. 
153* 
153° 
154* 
154° 
180* 
182/84* 
190° 
191» 
198b° 
203/5° 
209/2» 

5,— 
1 , — 
8,— 
3,— 

10,— 
7,— 
8,— 
6,— 
2,— 

200,— 
140,— 

242/51» met 
rood St. 
id. met zv/. 

258/62» 
266° 
270/3° met 
rood St. 
Compl. ope 
Budejovice 
lets roest 

8,— 
St. 

7,— 
6,— 
3,— 

8 , 
r. 

40,— 

Luchtpost 
1» 
7» 
8» 
9* 
14* 
15» 
16» 
17» 
19/27» 
Port 
1/14» 
15/9» 

Legioen 
Siberië 
1» 
2* 
3* 
4» 
5» 
6/14» 

20,— 
3,— 
5,— 

1 2 . 
2.— 
2.— 
7,— 
8,— 

13,— 

45,— 
3,— 

__ 20,— 
20,— 
40,— 

4,— 
1 1 , — 

300,— 
Eveneens voorradig uitgebreid Slowa
kije, bez. Duitse Rijk, Bohemen en Mo
ravie, Silezie (w.o. 27a/27b» f 250,—). 
En verder uitgebreid TsjechoSlowakije. 

H O N G A R I J E (netto prijzen) 
Niet genoemde nummers via uw manco
lijst zowel gebruikt als ongebuikt. 
3° 
6° 
7° 
7a° 
8° 
9° 
10» 
11° 
12° 
17a° 
18b» 
29b° 
120° 
121° 
139» 

10,— 
150,— 

6,— 
15,— 
16,— 

1 , — 
5,— 

12,— 
45,— 
3 — 

12,— 
4,— 
5,— 

30,— 
40,— 

342° 
343° 
344° 
371/8» 
Lp1° 
Lp 2° 
Lp 22° 
Lp 24° 
Lp 25° 
Port 33a 
Cour. 1» 
Cour. 2° 

id. port 

2,— 
2 — 
2,— 

40,— 
7,— 
5,— 
5,— 

25,— 
20,— 
15,— 
20,— 

1 , — 

30,

FRANKRIJK (netto prijzen 
Oudere en tussenliggende nummers op aanvraag of via onze 
zichtzendmgen. Zendt u ons uw mancolijst. Zolang de voor
raad strekt leverbaar. 
» = ongebruikt met plakker, » — gebruikt. 

1» 100,
(aangesneden) 
3» 
4» 
5» 
9° 
11» 
11a» 
12° 
13» 
13a 
13e 
14i° 
15» 
16° 
19» 
22» 
24° 
25» 
26» 
26» 
27» 
29» 
30» 
32» 
36° 
36» 
37* 
40° 
45 II Rl° 
5 1 * 
51» 
52* 
52° 
53* 
56» 
57» 
60» 
61° 
61» 
63° 
64° 

16,
15,
45,

150,
28,
30, 
20, 

150,
23,
50, 
30, 

180,
8 , 

20, 
30, 
15,
10, 
15,
22, 
25,
40, 

7 , 
12, 
25,

150,
40 , 
80, 
50, 
12, 

5 , 
25,
8 , 

20,
40 , 
50 , 
20, 
25,
40 , 
20 , 
18 , 

65» 
66» 
67° 
75» 
81° 
86° 
89» 
90» 
91» 
93» 
95° 
99» 
112» 
113» 
114* 
115* 
116* 
117* 
118* 
119* 
122° 
124» 
126» 
128* 
132» 
147» 
156° 
168» 
185» 
186» 
207° 
208° 
208** (postfris) 

135,
231* 
229/32* 
253* 
254» 
255» 
258» 
260* 
262° 

10,— 
8,— 
7,— 
8,— 

40,— 
20,— 
12,— 
5,— 

10,— 
18.— 
40,— 
15,— 
20,— 
40,— 
40,— 
40,— 
16,— 
1,— 

60,— 
6,— 

20,— 
10,— 
30,— 

130,— 
30,— 
15,— 
20,— 
10,— 
8,— 
9,— 
8,— 

15,— 

20,
80,
10, 
12, 
20, 
17,
15,
20, 

265» 
2/3* 
2/4* 
275» 
277» 
291» 
292» 
294* 
296/7* 
299* 
300* 
301» 
302» 
305» 
308» 
309» 
310» 
315» 
317» 
328» 
330/3* 
379» 
388/94» 
396» 
493» 

12,— 
8,— 

17,— 
2 5 . 
35,— 
14,— 
17,— 
25,— 
55,— 
10,— 
45,— 
22,— 
20,— 
17,— 
35,— 
10,— 
15,— 

5,— 
10,— 
12,— 
23,— 
17,— 
30,— 
6,— 

14,— 

Portzegels 
2° 
3° 
5° 
6» 
9» 
14° 
16° 
17» 
18° 
19° 
21» 
25» 
Luchtpost 
30/33» 

7,— 
4.— 

20,— 
40,— 
40,— 

6,— 
3,— 

35,— 
18,— 
18,— 
12,— 
40,— 

120,— 

Poatfris Nederland vanaf nr. 392/6 tegen aantrekkelijke prijzen. Bij afname van 10 leries 
van dezelfde nummert, 15% korting op onze prijzen. Evenals Ned. Antil len vanaf nr. 287 
en Suriname vanaf nr. 354, allen to t ongeveer 1970. Vraag onze prijscourant betreffende 
het bovenstaande. Zelfde aanbiedingen gelden ook voor verschillende Europese landen 
uitdeperiodel965 tot 1970,zoalsBelgië,Frankrijk, Oostenrijk,Ital ië,Luxemburg,Spanje etc. 

ZICHTZENDINOEN V A N 
BADEN, BELGIË, BEIEREN, BOSNIË, DANZIG, DENEMARKEN, DUITSLAND, ESTLAND, FRANKRIJK, HONGARIJE, ITALIË, LITOUWEN, 
LETLAND, LOMBARDIJE, MEMELGEBIED, MONTENEGRO, NEDERLAND, OOSTENRIJK, PRUISEN, SAARGEBIED SERVIË, SILEZIË, 
TSJECHOSLOWAKIJE, VATICAAN.WURTEMBERG,ZWEDEN, VER. STATEN VAN AMERIKA (oud), ARGENTINIË,, BRAZILIË, CEYLON, 

CURAQAO, HONGKONG, NEDERL. ANTILLEN, NEDERLANDS INDIË, SALVADOR, SURINAME. 
Per zending w o r d t een min imumui tname van f 30,— gesteld in verband met de hoge kosten van verzending. 

Postzegel]iandel"De Loupe " (C. WOUDENBERG) Oostvoorne 
Ons kantoor is voor verkoop geopend: woensdag, donderdag en vrijdag 10.3012.00 en 13.3016.00 uur. 

Andere dagen en uren (ook 's avonds en 's zaterdags) na telefonische of schriftelijke afspraak. 



REPUBLIEK INDONESIË 
LIJST nr. 61 * met plakker DP = Dagprijs AUG.-SEPT. 1972 
nummers Zonnebloem Cat 1972 Voor zover met anders vermeld alles postfris 

1/11 
1/11* 
1B/7B 
8A 
1D/7D 
9 
12 
13/14 
15/23 
23F 
23F* 
24/38 
24/38* 
39 
40 
41/63 
41/63* 
50F/57F* 
58 
58* paar 
brede en 
smalle 
opdruk 
64/66 
«7/71 
72/80 
81/95 
96/100 
101/06 
107/16 
112/16 
117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 

125,— 
100.— 

3,— 
1,95 
4,25 

15,— 
1 , — 
1,25 
3,— 

22,50 
15,— 
65,— 
50,— 
0,35 
4,50 

295,— 
245,— 

D P 
1,25 

•net 

25,— 
9,— 
2,25 
4,50 
1 , — 
0.40 

20,— 
4,50 
0,30 
0,10 
4,— 

18,— 
0,25 
2,75 
0,40 
3,— 
4,50 
3,25 
5,— 
1 , — 
5,— 
0,85 
0,70 
4,— 
0,70 
3,— 
2,50 
1,25 
0,90 
0,60 
0,25 
0,80 

228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
bl 1/4 
00/02 
303/05 
306/17 + 
367/74 
318 
319/21 
322/27 
328,31 
332/35 + 
344/63 
336/39 
340/43 
364,66 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/401 
402/05 
406/07 
408/11 
412 19 
420/23 
424/33 
432A 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 

0,50 
0,50 
0,45 
0,50 
0,35 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,45 
0,90 
0,20 
0,10 
2,50 
3,— 
0,30 
0,35 

2,25 
0,20 
0,65 
0,45 
0,45 

2,25 
0,35 
0,30 
0,40 
0,20 
0,25 
0,20 
0,20 
0,25 
0,20 
0,20 
0,20 
0,15 
0,20 
0,35 
0,25 
0,30 

40,— 
0,30 
0,25 
0,10 
0,20 
0,30 
0,30 
0,40 
0,20 
0,20 
0,30 
0,20 
0,25 

494/97 
498/501 
502/10 
511/15 
516/35 
536/39 
540/48 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585/86 
587,89 
590/91 
592/94 
595,99 
600/01 
602 
603/04 
606/07 
608/09 
610/12 
613/14 
615/19 
620/21 
622/26 
627/31 
632/35 
636/41 
642 
643/44 
645/46 
647/50 
651/60 
661/62 
663/65 
666/67 
668/71 
672/74 
675/76 
677,78 
679/81 
682/83 
684 
685/86 
687 
688/89 
690/92 
693/96 
697/700 
701/02 
703 

0,25 
0,25 
0,45 
0,65 
0,50 
0,35 
1,20 
1,20 
0,25 
2,50 
0,15 
0,25 
0,25 
0,80 
0,30 
0,60 
1,90 
1,50 
0,20 
0,15 
0,30 
0,30 
0,50 
1 , — 
1,25 
2,25 
0,50 
1,50 
2,— 
0,70 
0,80 
0,20 
0,35 
0,35 
1,65 
4,— 
0,35 
1,95 
0,20 
0,55 
1 , — 
0,50 
0,90 
2,50 
0,65 
0,70 
0,70 
0,70 
1,45 
1 , — 
4,50 
4 ,— 
2,10 
0,60 

704 0,75 
Nieuwe uitgif
ten ca 1,60 
per 100 Rp 

Porten 
1/3 5,— 
4/13 8,— 
14/20 1,75 
21/28 0,45 
29 0,20 
29A 1 , — 
29 + 29A 
paar 1,50 
30/39 0,90 
40/46 1,50 
47/48 1,15 

Rian Archipel 
2,8/10,12/16, 
18/22 1 1 , — 
14 4,50 
1/22 290,— 
1/22* 245,— 
23/25 25,— 
26/32 2,50 
33/41 7,50 

Ir ian Barat 
1/26 3,— 
27/42 3,25 
33A 3,50 
43/52 2,— 
53/54 4,50 

Definitieve 
uitgiften 
Japanse 
Bezetting 
Sumatra 
1/12 25,— 

Malakka 
1/10 27,— 

Java 
1/4 6,— 
5/12 16,— 
5/12* 11,50 
13/14 16,50 
13/14* 12,50 

Grote Oost 
1/11* 20,— 

Alle betere opdrukseries worden op verzoek voorzien van mijn garantiestempel 
L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N : Betaling binnen 8 dagen na ontvangst Aanko
pen worden verhoogd met f2,50 verzendkosten Remboursement 1 % gulden extra 
Ons onbekende kopers lever ing u i ts l . onder rembours. Aankopen boven 
f250,— franco huis Eerstedagbneven en gebruikte zegels van Indonesië ï i |n NIET 
leverbaar Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden 
Wi) hebben 'n zeer g ro te voor raad N E D E R L A N D ook vóór 1940 zowel ge
bruikt als ongebruikt (zonder en m e t plakker). Stuurt u ons eens een manco-
lijst! Géén .^spotkoopjes" maar wel 100% kwaliteitszegels en gegarandeerd 
E C H T . 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
Herengracht 167 — Tel 020-62097 — Amsterdam 1001 — Postgiro 193156 
Wi) zijn met vakantie van 20 )uni-24 juli a s Gedurende de maand augustus zijn wij 
ZATERDAGS gesloten. 

JAC ENGELKAMP BIEDT AAN 
ZWITSERLAND post f r is zonder plakker. 
No Yvert-Telher 212-213 f 1,25, no 214-217 f 5,— . no 218-221 f 4,50, no 222-225 
f4 ,50 , no 226-229 f 4 , — , no 235-238 f 5 , — , no 250-253 f 9,— , no 263-266 f 8 , — , 
no 267-270 f 6 , — , no 271-277 f42,50 no 278 281 f6,50, no 282-285 f 6 , — , no 293 
f7,50, no 303-306f4,—, no 307-310 f23,—, no 316 319 f t ,50, no 320 328f17,—; 
no 344-347 f4 ,50 , no 368-369 f 2 , — , no 481-492 f 2 5 , — , no 51/-520 f 9 , — , no 
521-525f12,—, no 539-543 f 13,—, no 544-547 f 1 1 , — no 553-557 f 13,—, no 558-
561 f 6 , — , no 572-575 f 6 , — , no 581-585 f 9 ,— no 586-589 f6,50, no 595-596 f 6 , — , 
no 597-601 f 9 , — , no 611 f2 ,50, no 621-624 f 5 , — , no 625-629 f 8 , — , no 634-638 
f 7 , — , no 639-642 f 6 , — , no 661-665 f 6 , — , no 668-672 f 6 , — , no 673-676 f4 ,50, 
no 677-681 f 6 , — , no 682-683 f 2,—, no 684-688 f 5 , — , no 689-692 f 4 , — , no 693-
697 f5,50 

Augustus vakantie, mancolijst wordt uitgevoerd. 

Jac Engelkamp 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Tel. 020-230998 - Giro 312696 

NED. INDIE, NW. GUINEA, CURAQAO, NED. ANTILLEN, 
SURINAME 
* * — postfris zonder plakker, * = ongebr. met plakker, ° = mooi gebruikt 

Ned. ind 
16«' 
21° 
31/36» 
37° 
40/47* 
48/57* 
58/59* 
63/80* 
115/28* 
133* 
134* 
135/37* 
160/66* 
167/70* 
16;/70** 
172/75* 
176/79* 
182/85** 
209° 
211/15** 
216* 
217/20** 
221/25* 
226/27*» 
230/34*» 
235/38»» 
239/40** 
241/45** 
246/52** 
261/65* 
266/71* 
274* 
275* 
276* 
277» 
279* 
282* 
283* 
284* 
285» 
286» 
289' 
290/92*» 
293/97»» 
298/03*» 
304/16»* 
322/25** 
326/32** 
337/46* 
345» 
346» 
359° 
360° 
361° 
361* 
362/70** 
374/88* 
Lp 1/5» 
Lp 5° 
Lp 13** 
Lp 13« 
Lp 14/16* 
Lp 17* 
Port 41/48 
Port 53/65 

e 
18,50 
15,— 
44,— 
12,— 
14,/5 
65,50 
72,50 

130,— 
28,50 
12,25 
10,— 
14,— 
89,50 
14,— 
15,50 
18,75 
11,50 
15,25 
6,50 

14,— 
2,— 

21 ,— 
11,25 
6,— 
8,25 
2,65 
3,50 
6,75 
3,75 

127,50 
6,50 
0,35 
1.75 
0,70 

20,— 
1,75 
2,50 
1,65 
1,75 
2,50 

15,— 
90,— 
15,— 
18,50 

1,75 
8,— 
2,10 

19,75 
69,50 
2 1 , — 
46,— 

6,50 
5,50 

32,— 
47,50 

1,75 
37,25 
14,75 
7,75 

17,50 
15,50 
35,— 
5,25 

' 18,50 
K* 

14,50 

KliAi iuf- f ï i i inMa 
1/9*» 
10/18»* 
19/21** 
22/24** 
22/24* 
25/29»* 
30/37** 
38/40** 
41/44** 
45/48** 
49/52** 
53** 
54/56** 
57/60** 
61/62** 
63/66** 
67/68** 
69/72** 
73/74*» 
75*» 
76/77»* 
78/81** 
Port 1/6»* 

Curasao 
1» 
2* 
3* 
4* 
5* 

14^ 
17^50 
34,— 
42,50 
38,— 
1,75 

11,50 
4,25 
5,25 
5,25 
5,25 
1,75 
0,75 
3,50 
2,— 
3,50 

2^30 
1, 
0,70 
l | — 
1,25 
6,75 

2,60 
43,50 
4,50 

35,— 
47,50 

8* 
10» 
12» 
13/17* 
18* 
19/23* 
22° 
28* 
29/34* 
35/41* 
42/43° 
69° 
75/78* 
79» 
80» 
81» 
82/88* 
89/99» 
101/102» 
103*» 
104» 
105» 
106* 
107* 
108* 
109* 
110* 
111* 
112* 
113* 
114* 
115* 
116* 
117* 
118» 
119* 
120* 
121/25** 
126/37* 
136° 
137° 
138/40** 
141/52* 
153/57** 
158/63** 
164/67*» 
168/77** 
178/81* 
180° 
182/84*» 
185/95»* 
196/97** 
198/99*» 
200/05»» 
206/08** 
209/10»* 
211/17** 
218/29» 
232° 
233° 
234/38* 
239/43** 
244** 
245** 
246** 
247** 
248/52** 
248/52* 
253/54** 
255/56*» 
257»» 
258/60»* 
261** 
262/64** 
265/68** 
269** 
270** 
271/74*» 
275/90»» 
275»» 
291/92** 
293/96** 
297** 
298/02** 
303** 
304/06*» 
307/10»» 
311/13»» 
314»» 
315/17** 
318/21** 
322*» 
323/24»* 
325/28** 
329** 
330/32** 
Lp 1/3* 
Lp 4,16** 
Lp 17° 
Lp 18/25* 

20,— 
24,— 
24,— 
12,— 
8,50 

72,50 
6,50 

20,— 
37,50 

110,— 
50,— 
11,50 
5,75 

37,50 
62,50 
85,— 
25,50 
42,75 

3,25 
2,— 
1,50 
1,25 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
3,50 

12,— 
3,— 
5,— 

12,50 
1 1 , — 
15,50 
10,— 
10,— 
60,— 
65,— 

1,50 
56,50 
14,25 
10,— 
3,— 

56,50 
5,75 
3,25 
2,50 

11,50 
199,50 
92,50 
2,25 

49,75 
1,15 
1 , — 

10,25 
14,— 
7,— 
2,75 

22,50 
12,50 
47,50 
21 ,— 
18,50 
1,35 
3,— 
2,65 
1,50 

17,25 
15,— 
2,25 
6,25 
0,60 
3,25 
0,60 
2,50 
5,25 
0,60 
1,25 
5,10 

27,75 
3,75 
1,10 
4,— 
0,60 
6,25 
0,70 
2,10 
3,25 
2,50 
0,70 
5,25 
3,75 
0,90 
1,25 
2,10 
3,50 
3,50 

85,— 
26,50 
16,50 

140,— 
Lp 18/25**155,— 

Lp 26/40* 68,— 
Lp 41/44** 37,50 
Lp 45/52» 
Lp 53/68* 
Lp 53/68° 

33,50 
27,50 
34,— 

Lp 69/81** 8,75 
Lp 82* 
Lp 83* 
Lp 84* 
Lp 84° 
Lp 85* 
Lp 86* 
Lp 87* 
Lp 88* 
Port 21/30 
Port 31/33 
Port 34/43 
Port 44/60 

Suriname 
1 * 
5* 
8* 
9* 
11* 
12» 
14» 
16/20* 
21° 
29/33° 
34/36° 
39° 
41/47* 
48/55* 
56° 
57° 
58* 
65/68* 
69/86* 
87/99* 
100* 
101» 
103» 
104/06» 
108* 
109* 
110* 
111/14* 
115* 
116» 
117» 
118/26* 
127/29** 
130/36** 
137/40* 
141/44* 
146/49* 
151/56» 
157/66»* 
167/78* 
177° 
179/82»» 
179/82» 
183/86** 
183/86* 
187/89** 
190/93** 
190/93* 
194* 
195/96* 
197/99* 
200/01** 
202/05* 
206/09*» 
210/13» 
214/19»* 
214/19» 
220/28* 
229/38» 
239/43» 
242° 
247/48 -1-
Lp 29/30** 
249/56** 
257/73** 
274/75** 
276/77»* 
278/79** 
280/83* 
285/94» 
295/96»» 
297/07»» 
308»» 
308° 
309/11*» 
309/11* 
312/15** 
312/15* 
316** 
317/20*» 

2,— 
15,— 
30,— 
12,— 
85,— 
52,— 
98,— 
98,— 

• 11,75 
• 59,50 
• 95,— 
•» 8,25 

2,20 
12,— 
14,— 
22,— 
26,— 
22,— 
50,— 
21,50 
9,50 

52,50 
32,50 
25,— 
35,— 

145,— 
14,— 
55,— 
5,— 

14,— 
25,50 
45,50 

4,— 
5,75 

29,75 
4,25 

24,— 
78,— 

100,— 
5,75 

20,— 
1,75 

26,— 
37,75 
6,— 

18,50 
21,50 
26,— 
21,50 
21,50 
5,25 

61,50 
15,— 
18,50 
15,50 
10,95 
5,— 
4,20 

10,25 
9,— 

21,50 
19,75 
30,50 

2,— 
37,50 
5,25 
3,50 

15,— 
14,— 
10.— 
34,— 
79,50 
10,— 

10,50 
6,— 

22,50 
1,15 
8,50 
8,75 

38,50 
24,25 
7,75 
9,75 

24,50 
26,— 
36,— 
32,50 
19,25 
15,— 
0,95 
7,50 

321/22** 
324** 
325** 
326/29*» 
331/34*» 
335»* 
336/39** 
340/44** 
345/46** 
347/48** 
349/53** 
354/60»» 
361/70»» 
371/75*» 
376/77** 
378** 
379/83** 
384/85** 
386/87** 
388/89*» 
390/93*» 
394/95*» 
396/97** 
398/02** 
403** 
404** 
405/09** 
410/13»» 
414/17»* 
418** 
419** 
420/23»» 
424*» 
425/26** 
427/30** 
431/34** 
435»» 
436/37»» 
438»» 
447/48** 
449/52*» 
453/57*» 
458/59»» 
460/61** 
462/66** 
467** 
468/69** 
470/74** 
475/76*» 
477/78*» 
479/80** 
481/83*» 
484/88*» 
489»» 
490/94** 
495/96** 
497/98»» 
499/01»* 
502/04** 
505/09** 
510*» — 
511/15*» 
516/18** 
519** 
520/21*» 
522/26** 
527** 
528** 
529/33*» 
534/35»» 
536/37** 
538/39** 
540/42»» 
543/46»* 
547/51 ** 
552/** 
553/55** 
556/60** 
Lp 1/7»* 
Lp 15* 
Lp 16* 
Lp 17* 
Lp 18» 
Lp 18° 
Lp 19* 
Lp 20/22» 
Lp 23»» 
Lp 24/26** 
Lp 27/28** 
Lp 3 1 * * 
Lp 32** 
Lp 33/34** 

7,— 
0,90 
0,90 
4,75 

20,— 
3,25 
6,25 

12,50 
1,40 
3,35 
7,50 
1 , — 

12,75 
4,50 
0,60 
0,85 
4,90 
0,90 
1,35 
1,35 
2,40 
1,20 
1,20 
4,90 
4.50 
0,55 
4,25 
2,40 
2,40 
1,90 
0,80 
2,60 
0,70 
0.70 
2.— 
2,— 
1,90 
1,25 
1,90 
0,75 
1,50 
3,25 
1,25 
1,25 
3,40 
1,25 
1 , — 
3,40 
0,80 
1 , — 
0,90 
1,60 
3,40 
1,40 
3,50 
0,90 
0,90 
1,75 
2,— 
4,— 
1,50 
4,50 
2,— 
0,70 
1 , — 
4.50 
1,75 
0,70 
4,50 
1 , — 
1 , — 
1 , — 
1,60 
1,50 
5,— 
2,— 
1,45 
4,25 

11,50 
3,50 

12,50 
16,50 

365,— 
380,— 

57,50 
35,50 
4,25 

37,50 
5,50 
4 50 
1,25 
3,50 

Lp 33/34a»» 5,25 
Lp 35/46»» 
Port 9/14* 

9,50 
25,50 

Port 15/16*132,50 
Port 17/32» 
Port 33/35» 
Port 36/46» 
Port 36/46° 
Port 47/57* 

15,— 
9,25 

77,50 
50,— 

*14,— 

Aanbieding geldrg zolang de voorraad strekt, porto extra, echter franco vanaf f 75 ,— 
opdracht Alle zegels in prima kwaliteit, prijzen ztjn incl BTW Postgiro 271040 

Lutkemeerweg 149- Halfweg N . - H . 

J. H. ACKERMANN It'^^r^l^r^ 



DE OUDJES DOEN HET NOG GOED 
Dit kan men naar waarheid getuigen van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie Hier is uit een klem en waarschijnlijk moeilijk 
begin een modern en interessant blad van grote stijl gegroeid waarop 
de Nederlandse postzegelminnaars een beetje trots kunnen zijn 

Want ZIJ zijn natuurlijk allemaal lid van de Nederlandse Filatelisten-
Verenigingen en zijn daarmee, of ze het beseffen of met, met alleen 
lezers maar ook deelgenoten in dit Maandblad 

Maar zo'n advertentie kost geld en daarom moet ik nu constateren 
dat een ander „oudje" het ook nog best doet En wel de RüND-
ZENDINGEN Deze zijn ontstaan m het jaar 1936 in Rotterdam 

Tijd om als verzamelaar en eerst veel later als handelaar steeds aan 
de postzegels te werken was er vaak met Mijn eigenlijke hobby 
van destijds de internationale handel m heel andere Produkten 
dan postzegels, moest vaak voorrang hebben 

Toch werden die postzegels nooit vergeten Ik werd van postzegel
verzamelaar tot postzegelhandelaar, en m plaats van postzegels 
te verzamelen ging ik postzegels in het groot kopen en dus ver
zamelingen verzamelen, waardoor de tegenwoordige voorraad 
werd opgebouwd. Klanten vertellen dat dit een van de grootste 
voorraden van Nederland is 

En eindelijk nu in 1972 heb ik mij geheel losgemaakt uit de export 
en de internationale beslommeringen Nu zijn en blijven de postzegels 
aan de beurt Na enige advertenties in dit jaar wordt het bij vele 

verzamelaars steeds meer bekend dat er uit Deventer mooie zen
dingen komen De eerste reacties van de privé-klanten zijn ge
middeld daverend goed en de verkoop naar rato hoog Menigeen 
toont zich enthousiast over zendingen van goede kwaliteit met 
rijke keuze, zoals hij (of zij) tot nu toe elders met had gevonden 

Sommige actieve verenigingsbestuurders hebben het inmiddels ook 
geprobeerd met mijn zendingen, want ze wilden hun leden eens iets 
beters voorleggen dan wat men normaal in verenigmgsrondzendin-
gen aantreft Dit is in elk afzonderlijk geval tot een succes geworden 

Zeer grote verkopen, vaak beter dan men in die verenigingen zelf 
verwachtte En tevreden leden, die meestal blijven vragen naar die 
boekjes uit Deventer Mij bevalt dit ook best, de voorraad is juist 
sterk op het gebied van de meest courante Westeuropese landen 

Ik kan nog een paar verenigingen, clubs, of groepjes van verzame
laars bedienen, met mooie zendingen die voor slechts korte tijd aan 
de beste kopers van een bepaald gebied kunnen worden getoond 
Aanvragen van dergelijke groeperingen zullen welkom zijn 

Voor de individuele verzamelaars is hier altijd de kans dat ze hier een 
zeer goede keuze van hun gebied kunnen vinden 

De oude beginvoorraad in de kluizen groeit nog regelmatig door 
grote nieuwe aankopen Het kopen van postzegels is tot nu toe met 
de slechtste belegging geweest voor degene die het met verstand 
doet 

En nu wordt het TIJ D voor de proef op de som 
Er liggen hier minstens 1500 boekjes è 320 stuks gereed voor uit
zending En nog een paar honderd uit nieuwste oogst waaraan nog 
gewerkt wordt Ongeveer alle oude landen van de wereld zijn vaak 
sterk vertegenwoordigd Sterk zijn de zendingen van alle Europese 
landen van de oudste zegels tot de nieuwste De verzamelaar van 
courante landen komt hier goed aan zijn trek Vooral omdat met alleen 
de goedkope zegeltjes en series, maar ook het zeldzame en schaarse 
materiaal aanwezig is en steeds aangevuld wordt 

Voor de verzamelaars die zich meer interesseren voor overzeelanden, 
tot de verste en meest exotische toe, ligt hier een zeer uitgebreide 
keuze van LATIJNS AMERIKA, FRANSE en ENGELSE KOLONIEN 
Spaanse, Portugese, Duitse, Italiaanse kolomen in uitgebreide keuze 
aanwezig, evenals U S A , China, Israel, Egypte, Arabische staten en 
nog veel andere aardige dingen Maar weinig of mets van de aller
nieuwste landen, waarvan we de namen soms zelfs nog nooit hebben 
gehoord 

Vraagt u a u b even schriftelijk aan Telefonisch contact is altijd 
welkom en kan zeer nuttig zijn En u geeft natuurlijk referenties, het 
gaat om zendingen van waarde' 

Stuur me geen mancolijsten De tijd ontbreekt mij Koeien met gouden 
horens kan ik met aanbieden Ik ben met zo'n wonderdoener die van 
elk door u gevraagd gebied elk'iegel kan aanbieden Hoe couranter 
uw gebied hoe beter de kans dat u haast alles van het door u gezochte 
in mijn boekjes zult vinden Bij minder courante gebieden moet ik 
eerder tevreden zijn met wat de pot schaft, en dat zal voor velen toch 
nog heel interessant zijn En nooit vergeten dat wat er vandaag met 
IS, morgen mooi aanwezig kan zijn uit nieuwe aankopen Dan hoort 
u van me als uw naam in mijn kaartsysteem staat 

Mijn zegels zijn ook in uw huis verzekerd tegen brand en inbraak 

Bovendien is het transportrisico verzekerd bij verzending per aange
tekende post Deze zegels mogen uitsluitend aangetekend en goed 
verpakt worden verzonden, dat is een voorwaarde 

U en ik betalen zelf de portokosten voor aangetekende verzending 
van een pakket Nu nog meestal /4,50 en spoedig alweer wat duur
der Maar uw portokosten kunnen gedekt woeden doordat ik op elke 
uitname door rechtstreekse privéklanten 6% korting geef Dat geeft 
meteen een aanwijzing welk bedrag ik als uitname redelijk acht 

En nu verwacht ik graag uw bericht, opdat de postzegels hun eigen 
woordje kunnen doen Er is een goede kans dat u tevreden zult zijn 

FRED H. WILLEMS 
Graaf van Burenstraat 59, te l . 05700-1 2800 

Deventer 



ONZE 60e VEILING 
De eerste van het nieuwe seizoen, vindt 

plaats op 1 en 2 september 1972. 
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; POSTZEGELHANDEL 

W. H. DE MUNNIK 1 
ÉÉÉtÉMÉÜÉÉÜÉÉiÉii 

Wij veilen onder meer 
• Nederland en O.R. 
• Europa met veel topseries 
• Enorm aantal collecties, restanten, stockboeken, enz. 

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

Indien U nog geïnteresseerden voor onze veilingcatalogus 
kent, zijn wij U voor opgave van deze adressen zeer 
dankbaar. 

Voor de volgende veiling, die op 6 en 7 oktober plaats
vindt, kunnen nog dagelijks goede zegels, series en col
lecties in ontvangst worden genomen (ook zaterdags) tot 
6 september. 
(Bij toezending uitsluitend per aangetekende zending.) 

ledere filatelist is op onze veilingen steeds van harte welkom! 

W . H . DE MUNNIK 
Korte Houtstraat 20B - Den Haag - Tel. 070-180500 
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DEPUIS 

JAAR POSTZEGEL
HANDELAAR 
JAHRE BRIEF-
IVIARKENHANDLER 
YEARS STAMPDEALER 
ANS IVIARCHAND 
DES TIMBRES-POSTE 

GRONINGEN - BERLIN -AMSTERDAM - ROTTERDAM 

1922-1972 
's-GRAVENHAGE 

PRINSESTRAAT 58-60 HOEK JUFFROUW IDASTR. 

VEILT, KOOPT, V E R K O O P T 
POSTZEGELS! 

POSTADRES: POSTBUS 45 's-GRAVENHAGE 2076 
TELEFOON (070) 647611 

REEDS JAREN LEVEREN WIJ alle nw. uitg. pfrs en op prachtige FDC van W.
Europa, Israel, UNO, USA tot veler tevredenheid. FDC voor. vanaf 1960. Uitgebr. 
circ. tegen antwoord porto. 
T . Har teve ld 's FDC Service. NVPH. Blondeelstr. 36, Rotterdam-U. Tel. 010 
204070. 

SAMMLER-DIENST, het Duitse filatellstische tijdschrift 
verschijnt eens per 14 dagen 
gemiddeld 132 pag. per nummer 
nieuwtjes met fotopagina's op 
Icunstd rule papier 

Vertegenwoordiging voor Nederland: 
FILEKTURA - POSTBUS 

POSTGIRO 51.69.28 - BANKGIRO: 47, 

Abonnementsprijs: f 3 1 , — per jaar 
of ƒ 16,— per halfjaar. 
Proefnummer gratis tegen porto-
vergoedmg ad. 75 cent. 
Woord advertenties: opschrift-
woorden: 70 et. tekst woorden: 30 et. 

54 - KATWIJK AAN ZEE 
.59.00.146 . TELER (01718) 1 4 0 6 8 

Vraagt gratis prijsliist 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 

C.WILLEMSEN 
Biedt aan Ned. en O.G. Vraagt prijslijst. Alle Europa uitgiften en voor
lopers. Speciaal Cat. nr. Zonnebloem. Verenigde Naties geheel compleet 
met alle blokken. Postfris z.pl. voor ƒ625,—. 
Te koop gevraagd Ned. tegen de hoogste dagprijs. 

Vervoo ren straat 6, Amsterdam-W. Postgiro 1646933. 

mmmn^mr^Êm 
T U R K i Y E KENTUTURKIJE? 

Wist u dat nevenstaande postzegel er één is uit een 
toerisme-serie van Turkije bestaande uit 134 waarden! 
Wij kochten zeer recent enkele complete collecties Turkije postfris zonder plakker en 
wij kunnen deze collecties, met o.a. bovengenoemde serie, voor slechts / 0,40 per 
Franc Yvert aanbieden. 

TURKIJE - VAN 1946 t/m 1971 
(Yvert nr. 1031 t/m eind 1971) 

Geheel compleet, alles postfris zonder plakker, incl. bloes, 
luchtpost en dienstzegeis. 

TOTAAL Yvert Frs. 2350,— 
SPECIALE PRIJS 
ƒ 9 4 5 , — geheel compleet 

Weer een goede aanbieding van: 

^ ^ \ ANTHONY BOHNENN 
Keizersgracht 312 
Amsterdam-C. 
Postgiro 787465 - Bank: H.B.U., Amsterdam 



SPECIALE AANBIEDING 
Alles in prima kwaliteit, levering 
zolang de voorraad strekt 
Orders boven / 50 ,— portovrij. 

RUSLAND 
Yv nr 
328/331 
332/335 
336/337 
338/339 
340/341 

Ongebr 
1 — 
7 50 

45 — 
6 75 

11 25 
340/341 zw 425 — 
342/344 
345/347 
348/350 
361/353 
364/356 
365a 
357/358 
359/360 
361/362 
363/364 
381 
382 
382a 
385/391 
392/405 
406/411 
412/415 
416/418 
419/420 
421/422 
423/435 
436 
437/443 
444/447 
448/449 
450/453 
454 
465 
455A 
465A onget 
456 

' 457/59A 
457/59B 
460/461 
460a 
462/467 
468 
469/470 
471/472 
473/475 
476/496 
497/499 
503 
504/508 
514/518 
519/520 
521/622 
623/526 
530/535 
536/640 
651/554 
665/564 
565/568 
569/572 
573/76 
677/679 
580/82 
683/88 
589 
590/96 
596/603 
604/607 
608 
614/616 
617/620 
621/627 
628/631 

8 — 
7 — 
9 — 

46 — 
76 — 

8 75 
2 60 
2 — 
2 — 
3 — 
2 50 

360 — 
30 — 
30 — 
60 — 
10 — 
36 — 

3 76 
17 50 
17 50 

1 75 
180 — 

14 25 
2 50 

14 25 
1 50 

12 50 
2 — 

75 — 
7 50 
6 50 

10 — 
22 50 

100 — 
62 60 
10 — 
55 — 

100 — 
27 50 
75 — 

8 60 
3 25 

60 — 
30 — 
22 50 
25 — 
37 50 
60 — 
87 50 
67 50 

325 — 
27 50 
27 50 

7 — 
10 — 
22 50 
17 50 
3 — 

15 — 
11 25 

5 — 
1 25 
4 — 

1725 
17 50 
20 — 

628/631 onget 
632/634 14 26 
635/646 17 50 
647/650 30 — 
661/667 20 — 
668/669 32 60 

Gebr 
6 60 
7 50 

15 — 
4 — 
5 50 

6 60 
6 75 
5 50 
8 60 

11 76 
75 — 

5 — 
2 50 
1 75 
1 50 
2 — 
2 — 

20 — 
16 50 
50 — 
10 — 
12 60 

2 75 
11 — 

6 25 
0 50 

100 — 
12 — 

1 75 
11 25 

1 25 
7 50 
1 25 

4 25 
3 76 

10 — 
16 26 

33 75 
6 — 

37 60 
85 — 
1476 
21 25 

3 50 
2 60 

22 50 
12 50 
11 25 
12 60 
16 — 
32 50 
32 50 
32 50 
70 — 
11 — 
11 25 

4 26 
4 25 
3 60 
6 — 
0 50 
5 — 
5 — 
2 50 
0 50 
2 50 
6 — 
7 50 
7 60 

1425 — 
4 — 
6 50 
8 25 
7 50 

15 — 

670/675 
676/684 
685/689 
690/697 
698/704 
706/707 
708 
709/710 
709/71 OB 
711/713 
714/723 
729 
730/733 
738/740 
741/48 
749/751 
752/754 
755/758 
759/762 
763/767 
768/772 
773/777 
778/781 
783/799 
800/803 
804/809A 
804/809B 
810/816 
817/824A 
826/828 
829/830 
831/833 
834/836 
836/837 
838/842 
843/844 
846/848 
849 
850/851 
862 
853/859 
860/866 
866/870 
871/878 
879/882 
883/887 
888/892 
893/894 
895/904 
906/908 
909/910 
911/912 
913/914 
915/916 
917/918 
919/923 
924/927 
928/930 
931/935 
936/937 
938/942A 
938/942B 
943/944 
946/946 
947/962A 
947/952B 
963/959 
960/963A 
960/9638 
964 
965 
966 
967 
968/970 
971/976 
971/73B 
977/982 
983/84 
985/87 

8 75 
55 — 
12 50 

125 — 
22 60 

9 — 
0 60 
2 50 
4 50 
7 60 

17 50 
4 25 
7 50 

17 50 
12 50 
4 -
7 50 
8 — 

22 50 
7 50 
6 76 

30 — 
5 — 

32 50 
4 60 
6 75 
6 75 
8 25 

20 — 
8 75 
4 — 
5 75 
3 — 
6 — 

65 — 
17 50 
60 — 
20 — 
25 — 
60 — 
20 — 
10 — 
7 — 

10 — 
17 50 
4 50 

10 — 
1 50 

45 — 
5 50 
1 25 
1 25 
7 50 

12 50 
66 — 

6 26 
2 — 
1 20 
3 50 
1 — 

10 — 
10 — 

2 50 
1 75 

1076 
1075 

8 75 
6 25 
6 25 
1 50 
3 — 
5 50 
3 75 
2 25 
9 25 
5 — 
5 60 
4 50 

12 26 

5 — 
17 50 

5 — 
12 60 
11 25 

6 — 
0 50 
1 40 
3 — 
2 50 
7 60 
1 25 
3 — 

10 — 
6 25 
1 75 
3 — 
2 — 
5 — 
3 — 
3 75 
8 75 
3 — 

20 — 
2 25 
4 — 
4 — 
4 — 
7 60 
3 — 
2 — 
3 — 
1 80 
3 — 

15 — 
4 — 

20 — 
12 50 
6 — 

27 50 
10 — 

9 — 
4 — 
4 25 
4 — 
1 25 
5 — 
0 60 

16 26 
2 — 
0 60 
0 45 
3 25 
5 — 

65 — 
2 — 
0 80 
0 60 
1 25 
0 45 
2 60 
2 50 
0 80 
0 60 
2 50 
2 50 
3 75 
1 75 
1 75 
0 60 
1 — 
1 60 
1 60 
1 40 
4 60 
2 — 
2 50 
1 25 
1 60 

988/89 
990 
991/95 
996/97 
998/99 
1000/1 
1002/6 
1006/8 
1009/10 
1011/12 
1013/14 
1015/29 
1030/31 
1032/36 
1036 
1037/39 
1040/42 
1043 
1044/47 
1048 
1049/60 
1051/58 
1069/66 
1067/71 
1072/73 
1074 
1075/76A 
1075/76B 
1077/78 
1079/80 
1081/83 
1084/85 
1086/87 
1088/1104 
1106/1107A 
1105/1107B 
1108/09 
1110 
1110a 
1111/1114 
1115/1116 
1117/1120 
1121/1136 
1136/41 
1142/43 
1144/49 
1150/1159 
1160/1165A 
1160/1165B 
1166/1176A 
1166/1176B 
1177/1180 
1181/1184 
1188/1189 
1190/91 
1192/98 
1199/1200 
1 201/8 
1209/10 
1211/13 
1214/17 
1218/20 
1221 
1222/23 
1224/1227 
1228/29 
1230/31 
1232 
1233 
1234/36 
1236A/36B 
1237/38 
1239/45 
1246/48 
1249/61 
1252/56 
1256/59 
1260/61 
1262/63 

1 60 
0 75 
6 26 
2 60 
2 26 
3 76 
3 75 
8 — 
1 60 
6 — 
1 75 

20 — 
1 60 
3 — 
0 60 
1 75 
9 — 
5 — 
2 50 
1 — 
1 25 
4 — 

18 — 
2 — 
1 50 
1 — 
2 — 
4 -
1 25 
2 — 
2 26 
1 60 
1 60 

11 — 
2 — 
2 — 
2 — 
1 10 
3 — 
5 — 
2 — 
5 — 

37 60 
6 26 
2 — 
6 — 
6 25 

11 50 
11 50 
12 50 
12 50 

7 50 
5 — 
3 25 
3 60 

12 — 
1 55 

46 — 
2 50 
4 60 

15 — 
4 — 
1 25 
5 — 

15 — 
8 — 
6 — 
5 — 
5 — 
4 — 

12 — 
6 — 

10 — 
6 — 

25 — 
10 — 
10 — 

7 — 
6 — 

0 80 
0 25 
2 25 
0 76 
1 — 
0 86 
1 50 
2 50 
0 75 
1 50 
0 76 
7 50 
0 75 
1 50 
0 25 
0 80 
2 76 
3 — 
1 30 
0 40 
0 60 
2 60 
6 — 
1 — 
1 — 
0 50 
1 — 
4 — 
0 76 
0 76 
1 40 
0 76 
0 76 
4 — 
1 50 
1 50 
1 25 
0 60 
1 50 
1 40 
1 25 
3 — 

12 60 
2 50 
0 75 
2 26 
2 — 
6 — 
6 — 
6 — 
6 — 
2 50 
2 50 
1 26 
0 50 
5 — 
0 40 

36 — 
1 — 
1 50 

10 — 
3 60 
0 50 
5 — 
1 26 
6 — 
3 — 
2 — 
1 — 
2 — 
6 — 
3 — 
7 60 
6 — 

20 — 
10 — 
10 — 

3 — 
4 — 

1264/66 
1267/68 
1269/70 
1271/77 
1278/80 
1281/85 
1286/91 
1292/94A 
1292/948 
1295/1302 
1303/4 
1305/6 
1308 
1309/10 
1311/17 
1318/19 
1320/21 
1322 
1323/26 
1332/33 
1334/36 
1337/38 
1339/40 
1341/46 
1346/47 
1348/49 
1360/51 
1352/53 
1354/55 
1356/66 
1366/67A 
1366/67B 
1368/75 
1376/77 
1378/83 
1384 
1384A 
1385 
1386 
1387/88 
1389/91 
1392/93 
1394/95 
1396/1400 
1401/4 
1405 
1406/8 
1409 
1410/11 
1412/13 
1414/22 
1423/24 
1425/29 
1430/31 
1432/33 
1434/39 
1440/43 
1444/45 
1446/47 
1448/1449 
1450/54 
1465/67 
1468/61 
1462/63 
1464/66 
1467/73 
1474/76 
1477/82 
1483/86 
1486/89 
1490/93 
1494/95 
1496/97 
1498/1500 
1601/2 
1503 
1 504/6 
1507/9 
1510/1517 

12 50 
5 — 
5 — 

12 — 
7 — 

50 — 
90 — 

4 50 
9 — 
7 60 
4 50 

12 — 
6 — 

12 — 
10 — 
5 — 
5 — 
7 — 
6 50 
4 — 

14 — 
8 — 
4 50 

60 — 
6 75 
5 — 
6 — 
6 — 
7 50 

10 — 
4 — 

14 — 
22 50 

3 — 
30 — 

7 50 
100 — 

10 — 
9 75 
4 — 
5 60 
6 25 
4 — 

25 — 
8 75 
3 75 
7 50 

16 — 
6 25 
7 — 

11 25 
8 — 
6 — 

10 — 
210 

10 — 
10 — 
6 75 
6 75 
7 60 

32 60 
10 — 
15 — 
6 75 
8 75 

15 — 
7 — 

25 — 
10 26 
20 — 
20 — 
60 — 

6 75 
12 50 
1075 
20 — 
20 — 
20 — 

120 — 

1 60 
3 — 
4 — 

10 — 
7 — 

30 — 
40 — 

1 25 
6 — 
1 76 
4 50 

12 — 
3 — 
6 75 
2 50 
6 — 
6 — 
5 — 
4 — 
4 — 

10 — 
8 — 
4 50 

26 — 
6 — 
5 — 
5 — 
4 — 
5 75 
2 — 
1 — 

14 — 
2 — 
0 76 

30 — 
2 — 

50 — 
4 — 
9 75 
0 75 
0 90 
6 25 
1 — 
3 — 
1 25 
2 — 
1 25 

10 — 
6 25 
6 60 
2 70 
6 — 
1 80 
6 — 
0 60 
2 40 
6 — 
6 76 
6 75 
6 75 

20 — 
6 75 
0 75 
6 75 
8 60 
6 — 
0 75 
6 — 

10 25 
15 — 
10 — 
30 — 

6 75 
10 — 

1 75 
10 — 
10 — 

2 50 
115 — 

1618/1619 
1520 
1521/22 
1523/25 
1526 
1527/28 
1 529/30 
1531/33 
1534 
1535 
1636/37 
1 538/39 
1640 
1 541/44 
1 545/48 
1549/50 
1561 
1552 
1553/55 
1566/71 
1672/73 
1 574/75 
1576/79 
1 580/81 
1582/83 
1 584/88 
1589 
1590 
1591/95 
1596/97 
1598 
1599/1601 
1602/3 
1604 
1 605/7 
1 608/9 
1610/1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618/20 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629/30 
1631 
1632/33 
1634 
1635 
1636 
1637/41 
1642/46 
1646 
1647 
1648 
1649 
1660 
1661 
1652/57 
1668 
1659 
1 660/61 
1662/63 
1664 
1665/68 
1669 
1670/73 
1674 
1675/76 
1677 
1678 
1679/83 
1684 
1685/92 

45 — 
10 — 
6 — 

20 — 
65 — 

5 — 
17 75 
25 — 

6 75 
10 — 
26 — 

6 — 
9 -

20 — 
20 — 
15 — 

2 40 
6 — 
5 — 

35 — 
6 — 

s o 
l o 75 

7 50 
7 60 

35 — 
10 — 
10 — 
26 — 

3 76 
6 75 
7 50 
7 50 

37 50 
9 — 
5 75 

1476 
1 25 
1 25 
1 — 

21 50 
20 — 

1 — 
1 25 
1 — 
1 — 
2 50 
1 26 
2 — 
1 60 
6 76 
1 75 
5 — 
1 26 
1 25 
1 60 

40 — 
6 — 
8 — 

50 — 
4 50 

10 — 
1 75 
1 75 

10 — 
1 — 
6 — 
7 50 

16 — 
10 75 
25 — 
10 — 
25 — 

3 60 
5 — 

10 — 
9 — 

10 — 
2 — 

22 50 

45 — 
10 — 

6 — 
15 — 
65 — 

1 — 
17 75 
10 — 

4 — 
6 76 

10 — 
3 — 
4 — 

14 — 
10 — 

1 25 
0 90 
1 80 
1 — 
8 — 
6 — 

20 — 
2 50 
1 75 
4 — 

s o 
l o — 
10 — 
20 — 

0 75 
6 76 
2 — 
2 — 

37 60 
2 50 
5 76 

1476 
0 30 
0 40 
0 25 

21 50 
20 — 
0 65 
0 66 
0 30 
0 30 
2 60 
1 — 
1 25 
1 26 
6 75 
0 50 
1 26 
1 — 
1 — 
0 40 

14 — 
2 — 
4 — 

50 — 
3 50 

10 — 
1 — 
1 — 
3 50 
0 30 
6 — 
7 — 

10 — 
10 75 
25 — 
10 — 
25 — 

3 50 
5 — 

10 — 
2 75 
5 — 
0 76 

10 — 

AANTREKKELIJKE EN VOORDELIGE BASISVERZAMELINGEN 

200 verschillenden 
500 

1000 
1100 
1200 
1300 

6 50 
17,50 
60,— 
70,— 
80 — 
90,— 

1400 verschi 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 

Menden 100,— 
150,— 
175,— 
200,— 
225,— 
250,— 

2000 verschi 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 

Menden 300,— 
350,— 
400,— 
450,— 
500,— 
600,w 

2600 verschillenden 
2700 
2800 
2900 
3000 

675,— 
750,— 
800,— 
875,— 

1040,— 



EEN LUCRATIEVE, VEILIGE BELEGGING EN EEN 
FASCINEREND VERZAMELGEBIED! 

Yvert nr 
1693/1700 
1701/3 
1704 
1705 
1706/1707 
1708/1709 
1710 
1711 
1714/19 
1720 
1721/22 
1723 
1724/27 
1728 
1729/30 
1730A/B 
1731 
1732 
1733 
1734/35 
1736 
1737/52 
1753 
1754/57 
1758/60 
1761 
1762 
•763/64 
1765/67 
1768/70 
1771 
1772/73 
1774 
1775/77 
1779/81 
1782/83 
1784 
1785 
1786/98 
1799 
1800/1801 
1802 
1803/5 
1806 
1807 
1808/1809 
1810 
1811 
1812/14 
1816 
1816 
1817 
1818/1819 
1820 
1821 
1822 
1823/24 
1825 
1826/28 
1829/42 
1843 
1843A 
1844 
1846 
1846/48 
1849/50 
1851 
1852/53 
1854/60 
1861 
1862/70 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876/78 
1879 

Ongebr 
22 50 
10 — 
15 — 

1 25 
1075 

2 75 
1 — 
4 50 
9 — 
5 — 
2 25 
1 — 

10 — 
1 40 
4 — 
2 — 
1 — 
1 50 
0 90 
3 75 
1 — 

18 — 
2 25 

14 — 
7 — 
1 — 
1 50 
4 — 
6 50 

10 50 
1 — 
3 — 
1 — 
7 — 
9 — 
3 60 
1 10 
1 10 

25 50 
0 75 
4 50 
0 90 
9 — 
1 25 
0 75 
1 60 
0 90 
0 75 
6 — 
2 50 
0 80 
1 25 
2 — 
1 10 
1 — 
1 — 
4 — 
1 40 
4 25 

20 — 
12 50 
17 50 

2 — 
0 60 
3 25 

12 60 
1 40 
3 40 
6 75 
3 — 

16 — 
0 90 
8 25 
1 — 
0 75 
1 10 
9 — 
1 10 

Gebr 
4 50 
6 — 
4 — 
1 25 

1075 
2 76 
0 30 
3 50 
3 — 
5 — 
1 10 
0 30 
5 — 
0 40 
1 26 
0 20 
0 20 
0 45 
0 20 
0 80 
0 25 
4 — 
0 90 
2 — 
2 — 
0 30 
0 40 
1 — 
1 40 
2 — 
0 25 
0 60 
0 26 
1 10 
1 50 
0 60 
0 25 
0 25 
6 50 
0 30 
0 75 
0 25 
1 25 
0 50 
0 20 
0 50 
0 25 
0 25 
1 25 
0 40 
0 26 
0 25 
0 75 
0 20 
0 20 
0 20 
0 60 
0 40 
1 — 
4 — 
5 — 

12 50 
0 50 
0 25 
1 — 
2 — 
0 30 
0 90 
5 75 
1 — 
3 60 
0 30 
T 
0 20 
0 30 
0 30 
3 25 
0 26 

1880 
1881 
1882 
1883/89 
1890 
1891 
1892/93 
1894 
1895/97 
1897A/1898 

1 40 
0 76 
0 76 
6 — 
2 25 
1 90 
3 40 
0 60 
4 — 
1 75 

1897Aa 1898a 

1899 
1900/19038 
1903C/1909 
1910/1911B 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916/1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924/28 
1929/33 
1929a 
19303 
1933a 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940/42 
1943/47 
1948/63 
1954 
1966/68 
1959 
1959a 
1960 
1961/62 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969/1970 
1971/72 
1973/87 
1988/89 
1988/89B 
1990/94 
1990a/92a 
1995/96 
1997 
1998/99 
2000/2 
2003 
2004 
2006 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012/15 
2016 
2017 
2018 
2019/23 
2024 

27 50 
1 — 
6 25 
6 75 
3 50 
1 25 
1 25 
0 75 
2 — 
3 — 
0 76 
0 76 
0 76 
1 10 
1 — 
6 — 
4 — 

10 — 
15 — 
20 — 

1 — 
0 76 
0 75 
0 75 
1 — 
1 — 
4 60 
5 — 
6 25 
1 10 
6 75 
1 25 

16 — 
0 75 
5 — 
0 75 
1 — 
1 — 
6 — 

36 — 
0 90 
2 — 
3 50 

12 — 
1 50 

10 — 
2 76 

10 — 
10 — 

1 86 
1 60 
3 25 
0 75 
1 10 
0 90 
0 75 
0 76 
1 40 
1 40 
1 40 
0 90 
9 — 
0 90 
1 — 
1 40 
4 25 
0 90 

0 50 
0 30 
0 30 
2 — 
0 40 
0 75 
1 — ' 
0 20 
1 — 
0 60 

27 50 
0 25 
2 25 
2 50 
1 10 
0 1 5 
0 20 
0 25 
0 40 
0 90 
0 25 
0 25 
0 25 
0 20 
0 25 
1 75 
1 60 

10 — 
15 — 
20 — 

1 — 
0 30 
0 30 
0 26 
0 35 
0 46 
0 75 
2 — 
1 85 
0 40 
1 50 
0 40 

15 — 
0 25 
2 90 
0 26 
0 25 
0 20 
1 25 

25 — 
0 20 
0 50 
0 50 
3 76 
0 50 

10 — 
1 10 
6 — 
4 — 
0 50 
0 50 
1 — 
0 26 
0 30 
0 25 
0 20 
0 20 
1 40 
1 40 
1 40 
0 20 
2 60 
0 30 
0 30 
1 40 
1 10 
0 30 

2025 
2026 
2027 
2028/30 
2028/30B 
2031 
2032 
2033/34 
2036/36 
2035/36B 
2037 
2038/40 
2041 
2042 
2043 
2044/46 
2047/48 
2049 
2050 
2051 
2061A 
2052/63 
2054/65 
2056/67 
2056/57B 
2058 
2059/2060 
2061/62 
2063 
2064 
2065/66 
2067 
2068 
2069/71 
2072 
2073 
2074/76 
2077/88 
2078 
2082a 
2083a 
2089 
2089A 
2090 
2090A/D 
2091/92 
2093 
2094/95 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101/3 
2104/9 
2110 
2111/12 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119/20 
2121/35 
2136 
2137 
2138/40 
2141/42 
2143 
2144 
2145/46 
2147 
2148 
2149 
2160 
2151 
2152 

1 25 
1 40 
1 40 
4 — 

10 — 
1 — 
0 75 
1 75 
1 — 
5 — 
1 40 
3 — 
3 75 
0 90 
0 60 
3 — 
1 75 
2 — 
0 90 

10 — 
10 — 

0 90 
1 75 
2 75 
6 — 
0 75 
1 50 
2 25 
2 — 
0 50 
2 10 
0 90 
2 25 
6 — 
2 1 0 
0 60 
7 50 

11 25 
3 — 
3 — 
3 — 
2 — 
2 — 

28 50 
6 60 
1 50 
1 10 
1 76 
0 76 
0 60 
0 90 
0 76 
1 10 
2 26 
6 60 
1 10 
3 26 
0 76 
0 90 
0 75 
0 90 
0 75 
1 — 
1 50 

11 26 
1 — 
0 60 
6 60 
3 25 
1 50 
1 — 
2 — 
0 75 
0 60 
0 90 

12 50 
9 — 
0 60 

0 50 
1 40 
1 40 
1 50 
2 25 
0 30 
0 20 
0 60 
0 45 
2 — 
1 40 
1 — 
1 40 
0 25 
0 26 
1 — 
0 60 
0 50 
0 26 
6 — 
5 — 
0 30 
0 60 
0 76 
2 40 
0 26 
0 50 
0 60 
0 50 
0 25 
0 60 
0 26 
0 50 
1 50 
0 50 
0 25 
1 50 
3 50 
3 — 
3 — 
3 — 
1 — 

, 0 26 
16 — 
0 40 
0 60 
0 20 
0 40 
0 25 
0 20 
0 25 
0 25 
0 30 
0 60 
2 — 
0 30 
0 70 
0 25 
0 26 
0 25 
0 26 
0 25 
0 20 
0 40 
3 76 
0 20 
0 20 
1 60 
1 — 
0 40 
0 25 
0 60 
0 20 
0 20 
0 20 
6 — 
3 — 
0 20 

2153 
2164/66 
21 66/61A 
2162 
2163 
2163A/65A 
2166 
2167/68 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174/77 
2178/84 
2184A/86 
2187 
2188 
2189/90 
2191/96 
2197/2200 
2201 
2202/2213 
2214/17 
2218 
2219/20 
2221 
2222/23 
2224/25 
2226 
2227/28 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233/36 
2237/38 
2239/40 
2241 
2242 
2243/61 

1 25 
3 50 
7 — 
0 76 
0 75 
5 — 
1 20 
3 25 
0 75 
1 26 
0 90 
0 90 
0 90 
2 50 
8 26 
4 — 
1 10 
0 75 
2 — 
3 75 
3 25 
0 75 
6 25 
5 — 
0 75 
2 26 
1 10 
1 — 
1 76 
0 55 
1 60 
2 — 
0 76 
0 60 
1 25 
3 50 
4 — 
1 25 
6 26 
0 60 
6 75 

2252 t/m 3696 50 cent 
Yvert franc 

0 40 
1 — 
2 1 0 
0 25 
0 20 
1 50 
0 36 
1 — 
0 26 
0 40 
0 30 
0 20 
0 25 
1 — 
3 50 
1 26 
0 40 
0 20 
0 60 
1 50 
1 26 
0 25 
2 50 
1 60 
0 20 
0 75 
0 40 
0 45 
0 50 
0 20 
0 50 
0 50 
0 25 
0 20 
0 35 
1 — 
1 25 
0 60 
5 — 
0 20 
2 50 

pet 

Nreuwties abonnement / 5 — 
per roebel 
Luchtpost 
1 
10/13 
14 17 
18/19 
20/21A 
20/21B 
20/21 onget 
22/26A 
22/26B 
26A 
26B 
26C 

5 — 
15 — 

6 75 
15 — 
25 — 
30 — 

876 — 
36 — 
80 — 

275 — 
3 — 

75 — 
26 tanding 10V, 
27/30A 
27/30B 
31 
32 
32a 
33/37 
38/40 
41/46A 
41/4'ÏP 
46 48 
46a 
49/68 
59 
59b 
60/66 
66A/66E 
67/69 
70/71 
72/89 

1Ö0 — 
140 — 
37 50 
87 50 
67 50 

112 50 
250 — 
110 — 
125 — 
250 — 
175 — 
300 — 
200 — 
500 — 

37 50 
22 50 
40 — 

3 50 
30 — 

6 — 

4 26 
10 — 
15 — 
20 — 

17 50 
80 — 

276 — 
1 60 

7 5 -
300 — 
40 — 
80 — 
20 — 
22 50 
27 50 
32 50 
40 — 
47 50 
60 — 
15 — 

175 — 
75 — 

200 — 

11 25 
7 50 
8 25 
0 75 

12 60 

90/97 
98/101 
102/103 
104 
105/111 
105/111 B 
112 
113 
114 
116/117 
118/122 
123 

Blokken 
1 
2 
3 
4 
5/7 
8 
9 
10 
11 
11a 
12 
13 
14 
15 
16/17 
18/20 
21 
22 
23/24 
25/26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35a 
35b 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

50 — 
12 50 
30 — 

3 25 
8 — 

20 — 
1 10 
0 75 
0 60 
3 50 
4 50 
0 35 

4 — 
4 — 

60 — 
7 50 

176 — 
24 60 
42 50 
70 — 

175 — 
850 — 

37 50 
87 60 
27 50 
27 60 
37 50 
37 50 
26 — 
20 — 
25 — 
37 50 
12 60 
25 — 
10 — 
3 — 

30 — 
3 76 

87 50 
6 50 

1075 
33 50 

1 50 
8 25 
7 50 
1 50 
6 75 
3 25 
3 -
3 75 
2 25 
2 — 
2 50 
6 — 
6 26 
6 25 
2 60 
3 — 
3 — 
3 — 
4 — 
1 65 
1 10 
2 75 
2 75 
5 50 
2 75 
1 20 
1 20 
1 80 
1 80 
2 75 
3 50 

Zemstovs / 10 — per ex 

17 60 
3 -

3 0 -
0 90 
2 76 

20 — 
0 40 
0 40 
0 26 
1 75 
2 50 
0 25 

17 50 
36 — 
70 — 
10 50 

250 — 
12 50 
25 — 
37 50 

225 — 

25 — 
85 — 
21 — 
21 — 
20 — 
21 50 
12 50 
20 — 
17 50 
20 — 

7 60 
20 — 

6 60 
1 75 

30 — 
1 50 

87 50 
4 50 
7 — 

27 50 
1 — 
5 — 
4 26 
1 — 
4 25 
2 — 
1 50 
2 — 
1 25 
1 25 
1 50 
2 50 
3 25 
3 — 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
3 — 
1 50 
1 — 
1 50 
1 50 
3 50 
2 — 
1 — 
1 — 
1 50 
1 50 
1 76 
2 50 

Postzegelhandel WILLEM T IEMAN 
N.Z. Voorburgwal 334, b.h. Spui, Amsterdam. Tel. (20-63243,166910. Privé 02980 - 73667. 
Postgiro 193598. Dagelijks geopend van 10.00 t o t 18.00 uur. 

AANKOPEN BOVEN DE f 500,— 5% KORTING, BOVEN DE f 1000,— 10% KORTING 



Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie 

Advertentie-tarief 
(EXCL BTW) 

Grootte 1 X 6 X 12 X 

1/1 

1/2 

1/4 

1/8 

1/16 

1/32 

Hfl. 570,— 

„ 3 2 0 , -

„ 170,— 

„ 95,— 

„ 60,— 

„ 32,50 

Hfl. 550,— 

„ 285,— 

„ 155,— 

„ 86,— 

„ 50,— 

„ 3 0 , -

Hfl.530,— 

„ 275,— 

,. 145,— 

„ 8 0 , -

„ 45,— 

„ 25,— 

Kleine annonces f^ .10 per mm 

m J1BM5SEG] MMMËm 
mm sfflDÄii 
RAAD VAN BEHEER 
Secretar is: 
Mr . Ant. v. d. Flier, 
Tortel laan 69, 
's-Gravenhage-2023 

Penningmeester: 
H. P. van Lente, 
Curacaostraat 35, 
Amsterdam-1017 

HOOFDREDACTEUR 
A. Boerma, 
Bronsteeweg 86, 
Heemst ede-1S46, 
te lefoon (023) 28 4 0 1 5 

Correspondentie over 
individuele abonnementen 
naar de 

ADMINISTRATEUR 
A. van Laer, 
Da Costalaan 21 , 
Amstelveen-1134, 
te lefoon (020) 41 29 56 

Verschijnt in de tweede helft 
van iedere maand 

ABONNEMENTEN 
Voor leden van aangesloten 
verenigingen is het 
abonnementsgeld in de 
verenigmgscontributie begrepen. 
Voor niet-aangeslotenen 
(bij vooruitbetal ing aan de 
penningmeester) franco per 
post per jaar f 20,— (bmnenland) , 
f 2 5 , — (buitenland) 
Bij ingangsdatum per 1 april of 
1 juli naar evenredigheid to t 
het einde van het jaar: 
bij ingangsdatum per 1 oktober 
alleen in combinatie met de 
daaropvolgende volle jaargang 

Losse exemplaren, nummers 
van vorige jaargangen voor 
zover voorradig, bestellen bij de 
penningmeester, f 2,50 franco 
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De Raad van Beheer biedt de lezers van het Maandblad dit 
omvangrijke jubileumnummer in vergulde omslag aan, in goed 
vertrouwen dat de gevarieerde inhoud in de verschillende sma
ken zal vallen. Om het bijzondere ervan te onderstrepen zijn 
de rubrieken verschoven naar het septembernummer, uitgezon
derd de rubrieken Nederland en Rijksdelen overzee, met de bij
behorende stempels, alsmede de Nieuwe Uitgiften, om het con
tact met de actualiteit niet helemaal te verliezen. 
Het Bonds- en verenigingsnieuws, waarvan de leveranciers van 
een welverdiende vakantie hebben genoten, blijft eveneens achter
wege. U mag wel noteren dat de bondsbibliotheek wegens ver
huizing tot 15 september gesloten blijft. Mocht u uit de mede
deling in het juninummer (bladzijde 299) hebben opgemaakt dat 
de nieuwe penningmeester van de Bond al zo bekend is dat hij 
alleen maar met initialen behoeft te worden aangeduid, dan bent 
u abuis. Zijn achternaam van drie letters zit wel in zijn vier 
initialen verborgen; hij heet voluit P. W. A. M. Wap, daarmee 
is deze omissie, die wij betreuren, goedgemaakt. 

Over de prijs van dit nummer, die pas is vastgesteld toen de om
vang vaststond, hebben de secretarissen van de aangesloten ver
enigingen een circulaire ontvangen. Individuele abonnees, die 
een extra franco jubileumnummer verlangen, dienen daarvoor 
ƒ 6,— over te maken op postgirorekening nummer 70 69 68 ten 
name van de penningmeester van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Amsterdam. 

De gelukwensen die de Raad van Beheer met het vijftigjarig 
bestaan heeft ontvangen worden hierna afgedrukt, gevolgd door 
een uitgebreide geschiedschrijving van de jarige van de hand van 
de secretaris van de Raad, mr. A. van der Flier. De jubilerende 
emissie wordt technisch ontleed door de Canadese filatelist 
Matthews, die de moederplaat van de waarde 10 cent heeft ge
reconstrueerd. Drs. A. M. A. van der Willigen neemt de grote 
verscheidenheid van afstempelingen op deze emissie voor zijn 
rekening. Hij laat het daar niet bij, want hij heeft ook een 
aantal bijzondere stukken bijeengebracht waarop zegels van deze 
uitgifte voorkomen. 

Het BDC zet de loep op de Kreislerzegels van Nederlands-
Indië, waarvan de ontwerper in Nederland blijkt te wonen. De 
heer J. W. F. Bunge heeft uit een oude almanak de historie 
opgedolven van de Afrikaansche Stoomboot Maatschappij, die hij 
illustreert met originele gravures van onze Westafrikaanse kolonie 
Elmina. 

BDC-voorzitter D. W. de Haan richt zijn aandacht op een ver
waarloosd gebied: particulieren die zich in vroeger tijden belast
ten met het ontvangen en doorsturen van brieven. Er was een 
tiental van deze namen bekend, maar nu heeft de heer De Haan 
er al bijna tweehonderd bij elkaar gebracht. De laatste toevoe
ging is 's-Gravenhage, een plaats die nog niet in de lijst voor
kwam tot hij hem ontdekte in een collectie op de Belgica '72, 
die vorige maand in Brussel is gehouden. De heer C. Moelker 
kwam tot de ontdekking dat kleuren voor een bepaalde waarde 
van postzegels een hardnekkig bestaan leiden. Zelfs een totale 
ommekeer als die van Nederlands-Indië tot Indonesië laat het 
kleuren/waardenschema nagenoeg onverlet. Voor de illustratie 
van dit artikel zijn uitsluitend zegels met groene kleuren ge
bruikt. 

Ook de thematische filatelie is goed vertegenwoordigd met een 
artikel over molens onder de titel Vier ouwe wijven, van me
vrouw Cita van Santen, Zuivel van ir. E. Steinbuch uit Wage
ningen, jubilerende Schilders van J. W. Smits en Olympische 
symbolen van de heer J. Stolk, die merkwaardige afwijkingen 
aan het licht brengt van de voorgeschreven Olympische sym
boliek. Een bijdrage uit de Verenigde Staten van de heer J. C 
Bloys van Treslong Prins geeft een overzicht van verschillende 
perforaties waarmee de titel van zijn verhaal wordt geïllustreerd: 
P E R F I N S. 

Wij willen u niet langer van het plezier van het lezen afhouden 
en besluiten met de dank aan allen die het hunne hebben bijge
dragen om het Maandblad in stand te houden en groot te maken, 
hetzij door hun talenten in dienst te stellen van het beheer, het
zij dat te doen door het leveren van bijdragen in woord en ge
schrift. 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 
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GELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWEN 

Vijftig jaar is voor ieder blad een respectabele leeftijd. 
Hoeveel te meer geldt dit voor een uitgave met de 
allure en inhoud van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 
De redactionele artikelen gewijd aan onderwerpen uit 
het brede filatelistische terrein zowel als de toelichting 
bij nieuwe uitgiften zijn steeds met grote kennis van 
zaken geschreven. Het uitstekende artikel over de 
Nederlandse driekleur in het laatste juninummer is 
daarvan het meest recente voorbeeld. 
Het hoge kwaliteitsniveau van uw blad getuigt van een 
brede, door vakkennis ondersteunde belangstelling van 
de auteurs voor hun onderwerp. Er zullen weinig bla
den zijn die zoveel verenigingen voor een gemeen
schappelijk doel weten te binden als het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 
Dit gemeenschappelijke doel ligt met name in het be
vorderen en het op zo hoog mogelijk peil brengen van 
de filatelie in al haar aspecten; dit zegt tevens iets over 
plaats en functionering van het Maandblad in filate-
listisch Nederland. 
Het Maandblad is in de vijftig jaren van zijn be
staan uitgegroeid tot een informatieblad voor de ge
hele filatelie. Een niet geringe verdienste. 

De educatieve en algemeen-culturele betekenis van de 
filatelie komt immers, dacht ik, vooral door informatie 
over achtergronden en feitelijke bijzonderheden van de 
vele filatelistische thema's tot zijn recht. Die informa
tie, alsmede het organiseren van ontmoetingspunten 
in de vorm van exposities en dergelijke, tilt de filatelie 
boven het individuele verzamelen uit. 
Een andere, niet minder belangrijke betekenis van het 
Maandblad acht ik het vormgeven aan de samenwer
king van de diverse verenigingen. In de geschiedenis 
van het blad manifesteert zich het zoeken naar die 
samenwerking. Ongetwijfeld is het bestaan van een ge
meenschappelijk blad een belangrijk draagvlak geweest 
tot het uiteindelijke samengaan in het organisatorisch 
verband van de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen. 
Samenvattend kan worden gesteld dat het Maandblad 
trots kan zijn op zijn staat van dienst. 
De Raad van Beheer wens ik van harte geluk met het 
gouden jubileum en wens hem en alle filatelisten 
toe dat het Maandblad nog vele jaren op hetzelfde 
niveau zal verschijnen. DRS. PH. LEENMAN 

Directeur-generaal van het staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie 

GELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWEN 
Als voorzitter van de Stichting Filatelie wil ik gaarne 
het jubilerende Maandblad mijn gelukwensen aan
bieden. 

Het Maandblad neemt in de filatelistische wereld een 
unieke plaats in, een plaats die het veroverd heeft door 
zijn op hoog peil staande artikelen en beschouwingen. 
Geen wonder is het dan ook dat het Maandblad ook 
in het buitenland gewaardeerd wordt. 
Bij de intree van de tweede halve eeuw zal de Raad 
van Beheer ongetwijfeld er naar streven het Maand

blad nog verder te volmaken; immers stilstand bete
kent achteruitgang. 
Wellicht zien wij in de toekomst nog wel eens kleuren-
reprodukties en een rubriek speciaal voor de begin
nende verzamelaar in het Maandblad verschijnen, het
geen vele verzamelaars zeker zouden waarderen. 
Maar laat ik mij niet aan toekomstvoorspellingen wa
gen. Gezien het verleden, kan de verzamelaar de toe
komst van het Maandblad met vertrouwen tgemoet 
zien. Mr. P. J. C. SCHIPPER 

Voorzitter Stichting Filatelie 

SENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKl 
Aangenaam verrast ontving ik een brief van de secre
taris van de Raad van Beheer van het Maandblad, 
waarin hij mij vroeg of ik geneigd zou zijn in dit 
jubileumnummer iets tot de Raad en de lezers te zeg
gen. 
Toch heb ik wel even heel goed moeten nadenken of ik 
aan dit verzoek gevolg mocht geven. 
Ingewijden in de georganiseerde filatelie weten heel 
goed dat er tussen Maandblad en NVPH, ondanks ge
regelde contacten, niet dezelfde prettige en vruchtbare 
verhouding bestaat als tussen de NVPH en de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 
Een bepaald hoofdartikel in de herfst van het vorig 
jaar gaf ondergetekende zelfs aanleiding de verbinding 
geheel te verbreken. 
De hoofdredacteur van het Maandblad heeft echter 
door zijn beminnelijk en diplomatiek optreden kans 
gezien de recente NVPH-show te Scheveningen uitvoe
rig in z'n blad aan te kondigen en daarmede bij mij 
wel heel veel goodwill gekweekt. 
Sinds dertig jaar lees ik iedere maand Uw blad zeer 
nauwgezet en ik geloof zeker dat ook vele van mijn 
NVPH-coUega's dat eveneens doen. 
In filatelistische kringen beseft men niet overal hoe 
zeer de postzegelhandel in een dergelijk periodiek is 
geïnteresseerd. Vele leden van mijn organisatie hebben 
geen winkel en moeten hun zegels kwijt hetzij op beur
zen, hetzij door folders of prijscouranten, maar zeker 
ook door advertenties in een geregeld verschijnend 
filatelistisch blad. Het is dan ook zeker niet verwonder
lijk dat de laatste drie jaren op iedere NVPH-verga-
dering het punt van „het uitgeven van een eigen 
Maandblad" aan de orde is geweest. Zoals de NVPH 
nu ook zelf tentoonstellingen heeft georganiseerd, zo 
wil ook een aanzienlijk deel der leden dat wij tot een 
eigen publiciteitsmedium komen. 
Het feit dat het Maandblad de voor de filatelistische 
wereld fantastische oplage van ruim 40.000 stuks heeft 

(het bekende Duitse tijdschrift „Mauritius" haalt geen 
30.000) en de kwaliteit van de inhoud van het Maand
blad, heeft ons er steeds van weerhouden. Want in dit 
jubileumnummer mag zeker geschreven worden dat de 
inhoud van uw maandblad op filatelistisch zeer hoog 
peil staat. Ik hoop dan ook van harte dat dit zo blijft. 
Het is een compliment waard dat een aantal filatelis
ten in hun vrije tijd en zonder financiële vergoeding 
iedere maand weer een belangrijk blad tijdig op uw 
tafel krijgen. Qua filatelistische inhoud kan het Maand
blad met haast alle tijdschriften in de wereld wed
ijveren. 
Ik geloof zeker, dat de leden van de bij het Maand
blad aangesloten verenigingen, die het blad gratis thuis 
krijgen, zich niet allen realiseren wat voor een massa 
filatelistische gegevens zij iedere maand zo maar ont
vangen. Indien die beroepsmatig zouden moeten wor
den vergaard, zou zo'n blad veel en veel duurder 
gaan kosten. 
Maar ook mag men niet vergeten dat zonder adverten
ties geen enkel blad van enige omvang levenskansen 
heeft en dat een handelarenorganisatie dus zeker de 
plicht heeft haar wensen naar voren te brengen. 
Wat zijn dan wel die NVPH verlangens? Die liggen 
op een heel ander terrein: 
1) Wij menen dat in een tijd, waarin de verkooppun
ten van dag- en weekbladen en pockets als paddestoe
len uit de grond rijzen, het absoluut noodzakelijk is 
dat er in die kiosken en winkels ook een filatelistisch 
tijdschrift verkrijgbaar is. Bij 25 verschillende sextijd-
schriften zou een blad over postzegels beslist niet mis
staan. Het Maandblad wordt uitsluitend aan abonnees 
verkocht (de zogenaamde losse verkoop is beslist te 
verwaarlozen), maar het zou overal verkrijgbaar moe
ten zijn. In mijn openingsrede tijdens de NVPH Kur-
haus-show heb ik nogmaals gestipuleerd, dat het waan
zinnig is dat onze hobby geheel van het televisiescherm 
is verdwenen, maar ook dat de dagbladpers er haast 
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geen aandacht aan besteedt, om van de week- en 
maandbladen maar niet te spreken — daarin staat 
nooit iets over filatelie. 
Ik begrijp volkomen dat vooral de eerste jaren de ver
koop via boekhandel en kiosken en dergelijke een ver
liespost zal gaan betekenen. Een kleine verhoging van 
de abonnementsgelden zal nu — in tegenstelling tot 
vroeger — zeker door het merendeel van de filatelis
ten geaccepteerd worden. De N V P H is echter ook van 
oordeel dat de Stichting Filatelie mede is opgericht om 
de propaganda voor het postzegelverzamelen te bevor
deren en dat daarom eventuele verliezen, die de eerste 
tijd zeker ontstaan zullen, door de Stichting moeten 
worden opgevangen. Nu wordt het Maandblad alleen 
gelezen door diegenen, die al zijn aangesloten bij een 
filatelistische vereniging. In de toekomst moet het zo 
zijn, dat het Maandblad niet-filatelisten er toe over
haalt ook met het verzamelen van postzegels te be
ginnen. De onverkochte exemplaren, die er van de di
verse verkooppunten na een maand terugkomen, zou
den bijvoorbeeld gratis ter beschikking van middelbare 
scholen kunnen worden gesteld. 
2) Om een dergelijke losse verkoop mogelijk te ma
ken, zou het blad met ten minste zes tot acht kleuren-
pagina's moeten worden uitgebreid en voorzien wor
den van een pakkende - maandelijks wisselende -
meerkleurenomslag. Ook zou de inhoud moeten wor
den uitgebreid (met behoud van de huidige artikelen) 
met een aantal populaire artikelen, zodat ook de niet-
filatelist er een blik in waagt. Bijvoorbeeld een filate-
listisch cartoontekenaar aantrekken. 
3) De advertenties moeten naar onze mening beter 
gecontroleerd worden. Nu staan er herhaaldelijk an
nonces in, waarvan iedereen direct aanvoelt, dat de 
plaatser er op uit is de verzamelaar bij de neus te 
nemen. Ik geloof wel dat dit in het belang van alle 
filatelisten is. 
4) Wij zijn er van overtuigd dat er een mogelijkheid 
moet te vinden zijn dat de leden van de NVPH tegen 

een goedkoper tarief kunnen adverteren. Misschien is 
hier de oplossing dat de NVPH zich garant stelt voor 
een x aantal pagina's per jaar. Met de huidige tarieven 
is het voor een gewone winkelier haast onmogelijk 
voor normale postzegels een advertentie te plaatsen. 
Een hele pagina kost nu meer dan een maandhuur van 
een fraaie winkel in het centrum van den Haag. 
De NVPH heeft totaal geen behoefte om zich met de 
feitelijke inhoud van het Maandblad te bemoeien. Wij 
vinden echter dat het de hoogste tijd wordt dat er een 
filatelistisch blad (welk is van geen belang) alom ge
kocht kan worden en dat daardoor iedereen met zijn 
neus op het verzamelen van postzegels gedrukt wordt, 
ook al zou hij het blad zelf niet aanschaffen. Als men 
maar ziet dat het bestaat. 
Vijftig jaar is een prachtig jubileum en ik hoop van 
ganser harte dat de enorme inspanning, die redactie 
en Raad van Beheer zich steeds moeten getroosten en 
welke geleid heeft tot dit filatelistisch zo goede blad, 
er uiteindelijk toe mag bijdragen dat iedere kiosk het 
Maandblad voorradig zal hebben. 
Ik verwacht dat diegenen die nu met de leiding van 
het Maandblad belast zijn, zullen willen aanvaarden 
dat de NVPH slechts één doel voor ogen staat en wel 
om zo veel mogelijk mensen met de filatelie in contact 
te brengen. 
Als spreekbuis van de postzegelhandel wil ik al die
genen die in de loop van deze lange reeks van .jaren 
hun tijd en kracht en zeker ook kennis aan het Maand
blad gegeven hebben, onze dank da^arvoor betuigen. 
Ik herinner mij nog heel goed dat ik tijdens het veer
tigjarig jubileum u in Breda namens de NVPH een 
beker mocht overhandigen, ik zal het nu - tien jaar 
later - wederom doen en ik hoop dat ook in 1982, 
bij uw zestigjarig bestaan, de dan in functie zijnde 
NVPH-Voorzitter aanwezig zal zijn. 
Nogmaals proficiat. S. RIETVELD 

Voorzitter Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, Voor' 
zitter International Federation of Stampdealers' Associations (IFSDA) 

SENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKl 
Er zijn niet zo veel Nederlandse tijdschriften, die ons 
„Maandblad" in oplaag overtreffen. Dat dit succes be
reikt is op een speciaal gebied en niet op het ruime 
terrein van de verstrooiende lectuur, is opmerkelijk. 
Groot is de verantwoordelijkheid van de beheerders, 
die binnen de grenzen van de postzegelkunde aan veler
lei belangstelling dienen te voldoen, aan die van de 
eenvoudige hobbyist en die van de wetenschappelijke 
verzamelaar. 
De inhoud getuigt er telkens weer van, dat zij hun 
taak flexibel en beleidvol weten te voeren en dat hun 

orgaan een onmisbare band tussen de filatelisten vormt. 
Het is moeilijk, in ons betrekkelijk beperkte taalgebied 
een tijdschrift in leven te houden. 
Dat de Raad van Beheer daarin zo goed geslaagd is, 
dat hij zijn gouden jubileum gaat vieren, is een bij
zondere gelukwens waard. 
Mogen allen die hun krachten aan het Maandblad 
wijden of nog tot de generatie behoren die het blad 
in het verleden gediend hebben, voldoening beleven 
aan deze dag. Dr. R. E. J. WEBER 

Directeur van hel Nederlands Postmuseum 

GELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWENSENGELUKWEN 
Wanneer wij nu eens naast elkaar zetten, „Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie" en „Mijn Stok
paardje, Postzegelmaandblad voor Nederland", dan 
bekruipt mij een zeker gevoel van jaloezie. Geen ja
lousie de métier, neen, dat niet. Wel een jalousie de 
nom. 
Want per slot van rekening heb ik nog tot die groep 
van kindertjes behoord die spelenderwijs onze schone 
taal leerde schrijven alvorens men het nodig achtte mis
vormingen in te voeren door het afschaffen van naam
vallen, dubbele klinkers en uitgangen. In mijn ogen 
heeft „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" meer 
cachet dan „Nederlands Maandblad voor Filatelie" of 
„Mijn Stokpaardje". 

Oudere mensen hebben de - volgens de jeugd - hoogst 
onaangename gewoonte een verhaal te beginnen met 
„ik herinner mij". Goed, ik ben ouder. Ik ben ook wel 
eens onaangenaam. Eveneens herinner ik mij wel eens 
iets. Zo herinner ik mij een algemene ledenvergadering 
van een vereniging van postzegelverzamelaars. Tijdens 
die vergadering werd de vraag gesteld voor de leden 
de mogelijkheid te openen te kiezen tussen het 
„Maandblad" en „Mijn Stokpaardje". 
Daar zat ik. Met de voorzittershamer in mijn hand, 
terwijl thuis mijn bureau bedolven was met allerhande 

uit hoofde van mijn functie voor „Mijn Stokpaardje". 
Ik wachtte even met mijn antwoord. Toen zei ik, dat 
ik als voorzitter inmiddels overleg had gepleegd met 
de hoofdredacteur van MS. Deze was allerminst en
thousiast bevonden. Begrijpelijk. Men diende niet te 
vergeten, dat een filatelist zich in de loop der jaren 
kennis eigen maakt die in verscheidene gevallen waard 
is zwart op wit vastgesteld te worden. Het is in het 
belang der filatelie die kennis niet verloren te doen 
gaan. Het uitgeven van studiewerken is echter een 
kostbare zaak, die in de regel geen geldelijk gewin 
afwerpt en zeker niet, wanneer de kring der geïnteres
seerden minder groot is. Voor het vastleggen van die 
wetenschap is het Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie het aangewezen orgaan. Daarom ook is het de 
plicht, dat iedere postzegelverzamelaar zijn steentje 
bijdraagt aan het voortbestaan van dit maandblad. 
Daarnaast is een ieder vrij zich op MS te abonneren 
wanneer hem het gebodene aan trekt. 
Bij feestelijke gelegenheden worden zo dikwijls schone 
woorden gesproken, die men met een korreltje zout 
moet nemen. Ik houd niet daarvan. Daarom dit „ik 
herinner mij". De Nederlandse filatelie was, en is, 
gebaat met de diep spittende artikelen van het Maand
blad. N. F. HEDEMAN 

Hoofdredacteur van „Mün Stokpaardje" 
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INLEIDING 

Deze zomer vieren wij het vijftigjarig bestaan van ons 'Maand
blad', dat nog steeds wordt uitgegeven door een aantal 'ver
enigingen-eigenaren'. 
De naam 'Nederlandsch Maandblad voor Philatelie' bestaat nu 
vijftig jaar. Doch de verenigingsorganen waaruit dit Maandblad 
in de loop der jaren ontstaan is werden al veel eerder opgericht. 
Het eerste reeds in 1884. En omdat de geschiedenis van het 
blad zozeer verweven is met de geschiedenis van de uitgevende 
verenigingen zullen wij ook die niet geheel buiten beschouwing 
laten. 

VOORLOPERS 

De eerste uitgever van filatelistische bladen in Nederland was 
/onder twijfel de Oonge) heer C. van Rinsum. Op zijn naam 
verschijnen in 1869 en 1870 de 'Continental Philatelie Magazine' 
en 'The General Stamp Advertiser', terwijl hij samen met J. Chr. 
van Schaick in die jaren nog 'De Timbrophilist' — een ge
ïllustreerd blad voor Postzegel-Verzamelaars — uitgeeft. Deze 
bladen, met gratis postzegelbijlage, hebben echter geen lang 
bestaan gekend. Er bestaan nog exemplaren van; in de 'litera-
tuurschouw' van de Amphilex in 1967 waren deze te zien. Van 
de 'gratis-zegelbijlagen' noemen we slechts de 1 cent zwart 
ongebruikt uit 1869! 
Van enig filatelistisch verenigingsleven is dan, voor zover be
kend, nog geen sprake. Daarvan horen we voor het eerst 
omstreeks 1883. Toen schijnt er in Arnhem reeds een 'Vader-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars' bestaan te 
hebben en in 1884 bestaat er een 'Nederlandschen Postzegel
verzamelaars Bond', ook in Arnhem. In dat jaar is er sprake 
van dat van deze 'Bond' een 'afdeling Amsterdam' zal worden 
opgericht. Men kan het echter niet eens worden over de ver
deling van de contributie tussen 'Bond' en 'Afdeling' en het 
resultaat is dat in Amsterdam een zelfstandige vereniging wordt 
opgericht. Hoe het daarna met die 'Bond' gegaan is vermeldt 
de historie helaas niet. 

1 ME11884: VEREENIGING VAN POSTZEGEL VERZAMELAARS 
TE AMSTERDAM 

^ ^ ^ i i l % ^ ^ ^ -̂ l̂l̂ î ' 
Stamvader Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, waarvan hier 
afgebeeld het fraaie titelblad waarmee werd begonnen in het zesde 
nummer van de eerste jaargang (1885) 

Oprichter en eerste voorziter van deze vereniging is de heer 
i Armandus Eduardus Josephus Huart, geboren te Antwerpen in 
11851. Bij de oprichting zijn er nog slechts vier leden, doch dat 
aantal groeit met rasse schreden en in mei 1885 zijn het er 81, 
van wie acht dames. 
In juli 1884 besluit men tot uitgifte van een eigen blad, 'ter 
bevordering van de belangen onzer wetenschap'. Reeds daaruit 
blijkt dat het een vereniging van volwassenen was die de Fila
telie als een serieuze en wetenschappelijke zaak opvatte. Het 
blad heette: Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde. 
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Het eerste nummer verscheen m augustus 1884, nog in octavo 
'autographie', met eigen handschrift en tekeningen van de 
redacteur Huart. In januari ISS.S wordt het blad gedrukt. De 
abonnementsprijs is dan ƒ 1,50 per jaar voor twaalf nummers, 
met daarin begrepen de 'gratis postzegelbijlage'. 
Dat niet iedereen in die tijd de filatelie als een serieuze zaak 
opvatte moge blijken uit een perscommentaar dat in mei 1884 
in de Veluwebode te Harderwijk zou zijn verschenen en dat als 
volgt luidde: 
„Hoe kinderachtiger hoe mooier! Een Vereenigirtg van Post
zegelverzamelaars heeft zich gevormd. President is de heer 
Huart, Secretaris de heer Kothe. 't Zal wel moeten heeten: 
President het zoontje van de heer Huart, secretaris het zoontje 
van de heer Kothe. Of heeten knaapjes met schooltasschen op 
de rug die in postzegeh 'doen' nu ook al 'heeren'? " 
De leden van de nieuwe vereniging namen de zaken echter wel 
serieus en we lezen in de eerste jaargang dan ook al „gedu
rende de maand september (1885) zijn door de zorgen van het 
Bestuur ter voldoening aan art. 3 lid i van de Statuten een paar 
boekhandelaars binnen Amsterdam gewaarschuwd dat zij had
den op te houden met den verkoop van valsche postzegels, 
wilden zij niet openlijk bekend gemaakt worden". 
En in 1886 — de vereniging heeft dan al zijn huidige naam 
'Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars' aan
genomen — lezen wij de volgende ontboezeming die eigenlijk 
in onze tijd op de „zegels" van Fujeira en Umm al Quiwain nog 
net zo goed van toepassing zou kunnen zijn: 
„Het is mij meermalen opgevallen hoe onnadenkend beginnefs 
te werk gaan bij het samenstellen hunner verzameling. Begin-
selloze heden overstelpen hen met aanbiedingen en zoeken 
hun op allerlei wijze waardeloze stukjes papier op te dringen, 
die helaas maar te gretig afnemers vinden. Indien de hoopers 
slechts een oogenblik nadachten zou het hun niet alleen spoe

dig blijken dat zij voor den gevergden prijs zelfs niet een derde 
ECHTE postzegels zouden kunnen krijgen maar ook dat zij 
hunnen albums vullende met dit uitschot noodeloos geld weg
werpen en bovendien de schelmerij aanmoedigen dergenen die 
hunne beurs, hunne onwetendheid, en hun goede trouw exploi
teren. 

WETENSCHAPPELIJKE FILATELIE 
Over dit onderwerp schrijft in 1886 de heer Oskar Kausch uit 
Dresden, 'Hoe beoefent men wetenschappelijke postzegelkunde'. 
En in december van dat jaar wordt er een prijsvraag uitge
schreven met het volgende onderwerp: 
„De Vereeniging verlangt een geschiedkundige verhandeling 
over alle postzegels, briefkaarten, gestempelde couverten en 
portzegels voor het Koninkrijk der Nederlanden en zijne Kolo
niën en bezittingen in andere werelddelen voor den Isten 
Januari 1887 uitgegeven, gestaafd door aanhaling der op die 
uitgaven betrekking hebbende officiële stukken (Koninklijke 
Besluiten, Ministeriële Re^olutiën enz.) en zoo mogelijk door 
overlegging van exemplaren." 
Het zal echter nog tot 1890 duren voor op deze prijsvraag een 
bevredigende inzending komt, die dan ook door de Vereeniging 
gepubliceerd wordt en aan de man gebracht voor de somma 
van 25 cents. 
De eerste 'philatelistische voordracht' heeft in de vereniging 
plaats op 18 januari 1888. Lid nr. 1 — de heer Huart — 
spreekt over 'De enveloppen van Saksen' en de tekst wordt ook 
in het blad overgenomen. 

1888 'LE TIMBRE' 
Onder leiding van de heer Huart was de 'Nederlandsche Ver
eeniging' tot grote bloei gekomen. Maar de financiële basis 
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Titelblad en binnenpagina van het eerste nummer van het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, verschenen in augustus 1884, 
dat zich bevindt In de bibliotheek van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (Koningstraat, Arnhem). De redactie had een 
vooruitziende blik: ,,kleine beekjes worden stroomen". Het blad werd vervaardigd In octavo ,,autographie" met eigen handschrift en 
tekening van de redacteur, Armandus, Eduardus Josephus Huart, oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegel Verzamelaars, die nog bestaat 
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Dttt()e.tltt.(̂ î .«!.v« ,̂ OTCÄ*v«^<i^i^*vt, CUv«*tfcAUCfc*v. 

j Prysper keer en pervaJc vä)t ix} Cent'ü^: 
iicSen.: J" o 26 Dliet 5e0in,. J' 0.5S 

T E KOOPr ^i^l^'f 'P, 

if. 6
kt P«via9tii»v«ÏM.Ktti**ABixöw«.*t But«*«. 

M E N tëivt^T^wwtw 
"W E N S C H T '^**t**5^j^J^t»*'''^' 

OVER l^'^'i'^^A'^ 

N E MEN', i5LI;euu. o. j. 

clJACQS. VAN R O S E N D A E L Jsz ) 
(hk too t,L. /OOOia^tTL ̂ i/nntJVs^uiUnfa^äscAe. ^egcék fat êf» s ore voorrae>{^ 

J ^ r 

5, i.a. 'n.ovvAc\t. 

0 . , W . 3*u)i«. 
jr. 5  «xt« 

T_ 

Binnenpagina met mededelingen van de administratie over het abonnement en achterpagina met advertenties van het eerste nummer 
van het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van augustus 1884. Ook toen moesten nietleden al meer betalen dan leden, 
al krijgen die het blad tegenwoordig niet meer „gratis en franco". Adverteerders betalen nu ook wel wat meer voor een „vak van 
3 x 7 centimeter" dan f 0.35. 

was zwak en de uitgave van het Tijdschrift voor Postzegel
kunde kostte veel geld. Door zijn Belgische afkomst was de 
heer Huart waarschijnlijk bedreven in de Franse taal en op zijn 
initiatief gaat men in augustus 1888 een Franse vertaling uit
geven, genaamd 'Le Timbre'. Dit blad heeft het tot 1894 vol
gehouden. Toen verdween de heer Huart helaas van het toneel 
en met hem ook het Franstalige blad. 

1889 'INTERNATIONALE TENTOONSTELLING' 

Van 2023 april 1889 werd in de 'Militiezaal' (thans deel van de 
Universiteitsbibliotheek) aan het Singel in Amsterdam, een in
ternationale postzegeltentoonstelling gehouden. Het was inder
daad internationaal met inzenders uit Drammen, Londen, Mag
deburg, München, St. Gallen en Triest! Niet alleen postzegels, 
ook de filatelistische literatuur vormde een belangrijk onder
deel. Volgens het verslag waren niet minder dan 180 filatelis
tische tijdschriften uit de gehele wereld ingezonden! Het 'Alge
meen Handelsblad' schreef dat deze internationale postzegelten
toonstelling die van 1887 in Antwerpen verre achter zich liet. 
Het is niet te verwonderen dat het Tijdschrift voor Postzegel
kunde hieraan een feestnummer wijdde, met vele bijdragen van 
buitenlandse medewerkers. Uit de inhoud noemen wij: 
Dr. Jur. P. Kloss, De foutdrukken van Saksen. 
Dr. J. A. Legrand (dr. Magnus), Postzegels van Formosa. 
Dr. Alfred Moschkau, Hoe ik postzegelverzamelaar werd. 
J. B. Moens, Watermerken en variëteiten. 
J. E. Bohlmeyer, Twee Nederlandse zeldzaamheden (briefkaar
ten). 
Ernst D. Frank, Het Engelse couvertstempel ä 10 d. 

1890 EEN NIEUWE NAAM: J. B. ROBERT 

Het jaar 1890 is een bewogen jaar geweest. Het begint al in 
januari met een merkwaardige advertentie. Namelijk dat opge
richt zal worden de N.V. Handelsvereniging Philatelia, met 
een kapitaal van ƒ 50.000,— in 200 aandelen van ƒ 250,—. 

Directeur zal worden de heer Johan K. Koning (bestuurslid en 
leider rondzendverkeer van de Nederlandsche Vereeniging), 
commissarissen: P. W. H. Provo Kluit, oud-postdirecteur te 
Oosterbeek, Carl Everts, particulier te Amsterdam — dat be
stond toen nog! — en mr. H. J. van Leeuwen, advocaat en 
procureur te 's Hertogenbosch. Doch we horen er verder nooit 
meer iets van. Dit zal dus wel een luchtkasteel gebleven zijn. 
In deze jaargang lezen we iets over de postzegelbeurs op de 
Champs Elysées te Parijs — die bestaat nog wel — en over de 
eerste publieke postzegelveilingen die in Amsterdam en Utrecht 
gehouden worden. 
Maar het belangrijkste voor ons is toch dat er een nieuwe 
auteur verschijnt, de heer J. B. Robert, die een artikelenserie 
begint over de Chinese taal en lettertekens. 
Als in 1891 een afdeling te 's-Gravenhage van de Nederland
sche Vereeniging wordt opgericht wordt deze heer Robert daar
van voorzitter/secretaris. Hij zal in de Nederlandse filatelis
tische literatuur een grote rol spelen. 

1892: VERENIGINGSNIEUWS ER UIT 

Er wordt geen reden vermeld, maar het lijkt toch wel dat er 
moeilijkheden zijn die er toe leiden dat het verenigingsnieuws 
wordt verbannen naar „Vertrouwelijke Mededeelingen, bene
vens Verslagen en Handelingen van de Nederlandsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars", een speciaal blad dat tot 
de oprichting van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
naast het Tijdschrift voor Postzegelkunde zal blijven bestaan, 
doch waarover wij het in het kader van dit artikel verder niet 
zullen hebben. 

1894: VERENIGINGSPROBLEMEN 

Moeilijkheden leiden tot het aftreden van de heer Huart als 
voorzitter. Deze is teleurgesteld en trekt zich geheel terug. 
Robert wordt dan hoofdredacteur en als redacteur treden op de 
heren J. E. Bohlmeyer, G. Haas en Jhr. C. Ph. L. van Kinschot, 
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namen die voor iedereen die met de geschiedenis van de Ne
derlandse filatelie op de hoogte is een zeer bekende klank heb
ben. 
De in 1890 aangevangen loopbaan van de heer Robert als fila
telistisch auteur zal voortgaan tot en met 1921. Meer dan dertig 
jaar lang heeft hij, zowel zelf auteur als in de functie van 
hoofdredacteur, het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegel
kunde geleid. 

1897 HET 'POSTZEGELBLAD' 

We zagen reeds dat te 'sGravenhage een afdeling van de 'Ne
derlandsche Vereeniging' werd opgericht. Dat was een echte 
vereniging van volwassen verzamelaars. Doch er waren ook in 
Den Haag jongelui die, om met de Veluwebode te spreken 'in 
postzegels deden'. Een aantal leerlingen van de handelsdag
school had zelfs een 'naamloze vennootschap tot den handel in 
postzegels' opgericht. Hoewel er aandelen waren van vijf cent, 
gaven ze een hoog dividend. Toch had men al gauw door dat 
er met postzegels meer te beleven was dan geldelijk gewin: 
Men besloot een vereniging op te richten: de 'Haagsche Phila
telisten Vereeniging'. En ook deze jonge vereniging begon ter
stond met een blad: „Het Postzegelblad". De eerste jaargang 
— 1897 — werd nog met de hand geschreven en op de bijeen
komsten voorgelezen. 
De tweede jaargang werd al gecyclostileerd en van de vierde 
jaargang af werd het blad gedrukt. 

In het Tijdschrift voor Postzegelkunde van maart 1901 lezen wij 
hierover: 
,flet blaadje ziet er wel aardig uit. De heer C. M. Dozy redi
geert het blad, dat we in welwillendheid van allen aanbevelen 
die deze jeugdige bevorderaars onzer liefhebberij een handje 
vooruit willen helpen, zoomede in de aariSacht van eerstbegin
nende jongelingen en jongedames. Op de Vereeniging komen 
we later wel eens terug." 
U ziet, er was echt een groot 'leeftijdsverschil' tussen de twee 
bladen en de twee verenigingen. Het Postzegelblad gaf ook 
beslist in het begin minder 'gedegen' artikelen dan het Tijd
schrift voor Postzegelkunde en er werden meer grapjes gemaakt. 
Aan een ervan werden we onlangs door een tekening van Heinz 
Thien weer herinnerd: 'Een Idee'. Onder dit opschrift stelt een 
van de leden voor op een onbewoond eiland een staat te stich
ten die postzegels kan uitgeven, waarmee een hoop geld te ver
dienen zou zijn. Het idee wordt behoorlijk op de hak genomen. 
Op een gegeven ogenblik verschijnt er zelfs een 'musical' over: 
„Hoe of de staat „Postzegelland" gesticht werd en hoe of zij 
tenietging". 
of 'Een schoon idee' 
Blijspel met zang in twee bedrijven. 
Personen: Jan, Piet, Klaas, Hartstochtelijke Postzegelverzame
laars. Een Inboorlingen Hoofdman en voorts: Inboorlingen, 
schepelingen enz. 
Voorspel: Stem achter de schermen: 
Jan, Piet en Klaas hadden een prachtig idee 
Zij zouden stichten een staat, op een eiland in zee. 

Met de hand in een cahier geschreven werd het Postzegelblad, orgaan van de Haagscha postz. vereeniging, waarvan het eerste nummer op zondag 
24 oktober 1897 werd ingeboekt. Waren de redacteuren dat nog niet, de I l lustraties waren al wel volwassen 
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Titelblad van het Postzegelblad waarop de naam van de vereniging, nu gestempeld en juist, is weergegeven. Het hoofdartikel en de rest van het blad, 
zijn nog steeds handwerk. Advertenties worden ingeschreven tegen een tarief van vijf woorden voor één cent. In het hoofdartikel een ongezouten afwijzing 
van ,,den geweldenaar" Louis Napoleon, door wiens toedoen, ,,na een aanslag op de vrijheid", de beeltenis van de geliefde vrijheid op de postzegels 
moest wyken voor „da kop van den neef van den groeten Imperator". 

Zij bereiken dan inderdaad het eiland, hebben enige moeilijk
heden met de inboorlingen, die met kralen tevreden gesteld 
worden, doch dan komt er een noodlotstijding: Jans moeder 
schrijft dat ze strafport heeft moeten betalen op een door hem 
verzonden brief met een getekende 'postzegel'. Piet zingt dan: 
„Och hemel, nu moeten we hier dus hebben een drukkerij 
Want anders denken de lui, dat is verneukerij 
En dan moet onze staat nog worden erkend 
Want anders is de waarde onzer serie geen halve cent." 
Men besluit zich dan tot Koningin Wilhelmina te wenden, doch 
het antwoord is teleurstellend: 
,Jk krijg een schrijven van haar Secretaris 
Potverdomme, kijk zelf of 't niet waar is 
Er staat daar te lezen: Met de volgende boot 
Komt alles waarover ü zit in nood 
Namelijk een dokter die Uw hersens onderzoeken zal 
En verder een goed aantal 
Hollandsche postzegels en een paar personen 
Die de inbezitneming van het eiland aan U zullen vertoonen 
Wij lijven Uw land bij onze kolonies in 
Wij, Hollanders, hebben daarin wel zin." 

Opvallend van dit blad is ook het grote aantal buitenlandse 
advertenties. Het huidige 'specialiseren' op Nederland en ge-
biedsdelen overzee, in feite zich tot dit verzamelgebied be

perken, was er toen nog niet bij. Men verzamelde zegels van 
alle landen en al werd er wel ge- en verkocht — de firma 
Keiser uit de Passage in Den Haag adverteerde van het begin 
af aan in Het Postzegelblad — toch werd er ook heel veel met 
buitenlandse verzamelaars geruild. Het gevolg daarvan was dat 
het toch wel een zekere 'elitaire' liefhebberij was. Wie geen 
vreemde talen kende kon er eigenlijk niet mee overweg. 

1904 DE NEDERLANDSCHE PHILATELIST 

Onder deze naam verscheen een 'Maandblad voor Postzegel-
kunde met uitgebreid Philatelistisch Persoverzicht, Officieel 
Orgaan van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 'Hol-
landia' te Amsterdam.' Uitgever was N. Yaar & Co., redacteur 
Leon de Raay. Dat achter de eerste firmanaam de tweede 
persoon stond zal ook toen wel algemeen bekend zijn geweest. 
Eigenlijk was dit niet het allereerste begin. De eerste nummers 
werden nog geredigeerd door B. Halberstadt en Erwin Donath 
& Co. trad nog als uitgever op, maar dat was slechts heel 
korte tijd zo. 
Ook hier is kennis van vreemde talen wel een noodzaak om 
het blad te kunnen lezen. Donath schrijft in het Duits over de 
poststempels van Nederland en Koloniën vanaf de tweede helft 
der 18de eeuw en Leon de Raay in het Engels over het New-
yorkse postal system en later over Oranje Vrij Staat. Men 

366 juli/augustus 1972 



zoekt ook abonnees en adverteerders uit het buitenland en 
heeft daartoe 'Generalvertretungen' in Duitsland, Oostenrijk 
maar ook in Argentinië en Paraguay! 
Heel korte tijd is dit blad ook nog het 'officieel orgaan' van de 
'Internationale Vereniging van Ansichtkaartenverzamelaars Uni
versum te Leiden', doch die gaat in maart 1905 al een eigen 
blad uitgeven. 

1909 DRIE VERENIGINGEN BIJ ELKAAR! 

Het uitgeven van een eigen orgaan is een dure aangelegenheid 
en ook in die jaren zag men al in dat bij stijging van de oplage 
de kosten relatief geringer werden. In het jaar 1909 wordt op 
deze wijze De Nederlandsche Philatelist achtereenvolgens ook 
'officieel orgaan' van de Postzegelvereniging 'Breda' (opgericht 
in 1893) in januari en van de Utrechtsche Philatelisten Vereeni-
ging in september. Aan deze laatste samenwerking was wel enige 
concurrentie met 'Het Postzegelblad' vooraf gegaan. De Haagse 
scholieren waren langzamerhand student geworden en zo waren 
er contacten met de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging die 
ook als studentenvereniging begonnen was. Doch Het Postzegel
blad was te duur en de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging 
koos De Nederlandsche Philatelist. 

PHILATELISTISCH RAADSEL: 
GEHEEL VEL VAN f 10,— GESTEMPELD 

Omstreeks oktober 1910 kwam in de handel een geheel vel 
postzegels van ƒ 10,— netjes gestempeld in Roozendaal (N.Br.) 
en met volle gom. Hoe was dat mogelijk? 
Volgens De Nederlandsche Philatelist was het volgende ge
beurd. Een inwoner van Roozendaal had gebiecht dat hij de 
belastingdienst voor f 500,— had benadeeld. In die tijd een heel 
bedrag! De pastoor gaf hem de raad een geheel vel zegels van 
ƒ 10,— te kopen en deze te laten afstempelen. Op die wijze had 
hij dan de Staat der Nederlanden ƒ 500,— geschonken. Het 
gestempelde vel moet hij dan aan de pastoor geven die wel zou 
zorgen dat de gestempelde zegels voor een goed doel verkocht 
werden en hij op die manier ook nog een 'goed werk' deed. 
Het zou op zichzelf interessant zijn om te weten of een derge
lijk geheel vel, afgestempeld in oktober 1910, nog ergens in een 
verzameling aanwezig is en op die manier de geloofwaardigheid 
van dit verhaal getoetst kan worden. 

1912 HET PHILATELISTISCH MAANDBLAD 

De heer Leon de Raay was postzegelhandelaar, auteur en uit
gever, dat werd op den duur te veel. Hij stopte met de uitgave 
van De Nederlandsche Philatelist, doch de drie verenigingen, 
Hollandia, Breda en de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging 
gaan dan hun samenwerking voortzetten in de uitgifte van 'Het 
Philatelistisch Maandblad'. Administrateur wordt de heer L. C. 
A. Smeulders van 'Breda', ook iemand die vele jaren zijn werk
kracht in dienst van de filatelistische verenigingspers heeft ge
steld. Aanvankelijk is dit blad nog geheel een verenigingsblad 
met uitvoerige verslagen van vergaderingen en weinig filatelis
tische lectuur. 
Al in de loop van 1912 komt er een vereniging bij. „De Globe", 
uit Arnhem, ook al in 1897 opgericht, is de eerste 'toegetreden 
vereniging', per 1 januari 1913 gevolgd door de 'Philatelisten
club Rotterdam'. 

1913 FUSIE POSTZEGELBLAD EN HET PHIUTELISTISCH 
MAANDBLAD 

Al eerder was er sprake van samenwerking tussen Haagsche 
Philatelisten Vereeniging en Utrechtsche Philatelisten Vereeni
ging. Dat ging toen niet door, maar toch bleef ook de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging naar aansluiting bij een groter geheel 
zoeken daar de uitgave van het blad financieel toch wel een 
zware last begon te vormen. Per 1 januari 1913 treedt de 
Haagsche Philatelisten Vereeniging als mede-eigenaar tot het 
Philatelistisch Maandblad toe en wordt de heer Dozy hoofd
redacteur. 
Des structuur van het nieuwe blad is in grote lijnen dezelfde 
als nog bij het Nederlandsche Maandblad voor Philatelie be
staat: een Raad van Beheer bestaande uit afgevaardigden van 
de verenigingen-eigenaren. De eerste Raad van Beheer die voor 
het jaar 1913 werd samengesteld, bestond uit de heren: 
W. S. Wolff de Beer te Utrecht, Th. H. Klinkhamer te 's-Gra-
venhage, P. J. H. Kuyper van Harpen te Amsterdam, Joh. H. 

^ 

VIII Jaargang No. 18. WATERGRAAFSMEER. December 1911. 

P a s V e r s c h e n e n . 

Postzegels die Vermogens Vertegenwoordigen 
DOOR FRED. J. MELLVILLE 

VERTAALD DOOR LÉON DE RAAY 
is verschenen, en verkrijgbaar gesteld bij de uitgevers van dit tijdschrift. 

Aangezien de oplaag sieciits 
500 exemplaren 

groot is, waarvan ruim 300 ex. voor de leden der drie Vereenigingen bescliii<-
baar zijn gesteld, verzoelten wij beleefd spoedige aanvragen, daar bijna alle 

overigen uitveri<oclit zijn. 
Prijs f 0.45 franco 

Voor leden van de Postzegel-Vereenigingen „Hollandia", „Breda" en „Utrecht" slechts 
f 0.35 franco 

U i t g e v e r s : N. Y a a r & C o . W a t e r ä r a a t s m e e r . 
Men wordt er op attent gemaakt dat de voorraad bijna geheel uitverkocht is. 

De boekjes zijn niet in den handel gebracht, aldus niet anders verkrijgbaar dan bij 
de uitgevers en bij de firma IJOOTLIEB & Co., Ro .in 4, Amsterdam. 

Titelblad van het laatste nummer van De Nederlandsche Philatelist, 
december 1911 waarin Leon de RaaU ■<IB' diepe spijt afscheid neemt van 
zijn geachte lezeressen en lezers, zonder te vertellen dat „Het Phlla
telistlsch Maandblad" op komst Is 

yih>..A>,^^ 3^ S^eL^z^^,^^^ /^/^ 

De Globe Is de eerste „toegetreden vereniging" by Het Philatellstlsch 
Maandblad, nog In het Jaar van zijn geboorte: het contract Arnhem, 
30 december 1912 

f 
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Limper te Amsterdam, H. C. Milius te Utrecht, L. C. A. 
Smeulders te Breda, H. J. Spitzen Jr. te Ginneken, H. de Wijs 
Sr. te 's-Gravenhage. 
Van al dezen is alleen de heer Wolff de Beer, toen nog 'Jur 
Stud', thans Mr., in leven. Gezien de rol die hij bij de voor
bereiding van deze fusie gespeeld zal hebben kunnen wij ons 
voorstellen dat wij naar zijn mening niet thans het vijftig jarig, 
doch op 1 januari 1973 het zestig jarig bestaan van het Maand
blad moeten vieren, want het blad dat in 1913 begon werkte 
geheel volgens het systeem dat wij thans nog kennen. 

1913 NAAMSVERANDERING I.V. PHILATELICA 

Er was in Den Haag naast de Haagsche Philatelisten Vereeni-
ging nóg een vereniging, genaamd 'Hollandia'. Deze vereniging 
wenste ook het Maandblad als officieel orgaan aan te nemen, 
doch dat gaf moeilijkheden in verband met de gelijknamige 
vereniging-eigenaar te Amsterdam. Het was deze vereniging 
evenwel toch veel waard om tot het Maandblad te kunnen toe
treden en aldus werd de naam veranderd in 'Internationale Ver
eniging Philatelica'. Met een korte onderbreking in de jaren 
1920/1921, toen de vereniging het blad 'Wereldpost' van K. A. 
Heymans als 'officieel orgaan' had, is de I.V. Philatelica, later 

als mede-eigenaar, steeds het Maandblad trouw gebleven. 

MEI 1913: ALLE BEKENDE VERENIGINGEN AANGESLOTEN 

Als op 1 mei 1913 'Op Hoop van Zegels' zich bij het Maand
blad aansluit wordt vol trots verklaard: Thans hebben alle ons 
bekende Nederlandsche vereeniginen zonder eigen orgaan zich 
bij ons Maandblad aangesloten. Alleen de 'Nederlandsche Ver-
eeniging' — met eigen orgaan — gaat nog rustig door met de 
uitgave van het Tijdschrift voor Postzegelkunde, doch stemmen 
die op 'fusie' aandringen worden al gehoord. 

EERSTE WERELDOORLOG: 
OORLOGSNIEUWTJES EN ADVERTENTIE-OORLOG 

Censuurstempels en andere 'oorlogsvaria' zijn voor een verza
melaar interessant materiaal. Het is de verdienste van de heer 
H. J. Spitzen geweest dat hij deze onderwerpen in de eerste 
wereldoorlog zeer uitvoerig heeft behandeld. Met zuidelijke 
hoffelijkheid ving hij zijn berichten steeds aan met 'Lieve leze
res!' Of, en zo ja wie, er ooit als speciale 'lieve lezeres' de 
bijdragen van de heer Spitzen las is niet vermeld. Hij is echter 
altijd de enige medewerker gebleven die zich zo specifiek tot de 
dames-lezeressen richtte! 

Belangrijk Bericht. 
Wij maken hierbij beleend, dat de geadverteerde zegels van 

„LEVANT" (Saloniki) en „LONG ISLAND" 
door de B R I T S C H e P O S T - A D M IN I STR ATI E als wettige postzegels 

n ie t e r kend 
zijn geworden, en bij haar als officieel NIEiT in aanmerking komen. 

Verzamelaars, die zich deze zegels reeds aangeschaft hebben door 
onze bemiddeling, verzoeken wij beleefd deze terug te zenden aan hunnen 
Handelaar, die zich onmiddellijk bereid verklaren zal het verkochte terug 
te nemen. 

N. Y A A R & Co., 
Walergwafsmeer, 1 September 1916. Oir LEON DE RAAY 

SäS" Catalogus Yvert & Tellier-Champion 1917, slechts Fr. 5,00. 

&-J.<?i PÄ r>jPi PÄ ffle, fJIG pX?. 9I(?, ,9IG piG, 9 » 9 » pIG OX». .OIG .916 ffiG 9IG, pK plOH 

Ondergeteekenden, Postzegelhandelaren, berichten 

door deze voorhanden te hebben en te leveren 

OORLOG-POSTZEGELS 
en wel door rechtstreekschen import. Nimmer 
hebben zij éénig oorlog-zegel betrokken van de 
Firma N. YAAR & Co ; zij treden niet op als 
Agenten dezer Firma. Zij belasten zich niet met 
eventueele bestellingen voor deze Firma tiestemd 

In alphabetische volgorde 

Firma M. Z. BOOLEMAN, Amsterdam 

J. L. VAN DIEFEN Jr., Rotterdam. 

Firma W. HOUTZAMER, 's-Gravenhage. 

Firma G KEISER & ZOON. 's-Gravenhage. 

Afscheidsgroet aan N. Yaar & Co. 
Vaartwei, N YAAR & Co, Uw lamp heefi uitgeschenen, het tijdperk van Uw roem en grootheid 

IS voorbij. Uw levensgeesten zijn uitgedoofd en slechts de sinistere donkerte van den dood, de 
lugubere akehgheid van het duihtere onbekende, gnjnst U legen De ster van Uw eenmaal zoo 
lüisternjk bestaan is vernederd lof een sputterend nachtpitje dat door de onbenulligheid van zijn 
schijnsel slechts rouw uitstraalt en donkere schaduw werpt op Uw besmeurde banier 

Hoe kondet gi] ook zoo dom, zoo onbegnjpelijk dom zijn, om terwiUe Uwer reputatie, die toch 
steeds onaangetast was, het publfeW, de verzamelaars, eerlijk, volgens plicht en geweten voor te 
lichten in zaken, die ze anders nooit vernomen zouden hebben' Hoe waart ge toch zoo onvergeef
lijk , unkaufmännisch', zoo onzakelijk om de als wettig verkochte zegels van Saloniki en Long Island 
te willen terugnemen, toen U gebleken was, dat deze met erkend werden door de Bntsche Post-
administrahe ? 

Dat was toch dom van U met waar ' Oe zult moeten toegeven, dät hadt ge niet moeten doen 
Al was dit nu wei m het belang van de Philatelie m het algemeen m 't belang van den handel, 
van zekere groote reobtstreeksche Importeur* was dat toch zeker niet Neen beeren YAAR & Co, 
ge moet bekennen zooals elk verstandig Droogstoppel pardon — zakenmensch, dat de 
importance van dergelijke gewichtigheden verre overduisterd wordt door de schade, die daaruit 
noodzakelijk moet voortspruiten voor de rechtatreektche Importeurs 

Denk U eens even m, dat die geweldige rectitstreeksche Importeurs zooals b v (om alphabe 
tisch te blijven) -firma's BOOLEMAN, VAN DIETCN HOUTZAMER en KEISER & ZOON, zoodra gij die 
dwaze eerlijkheid begingt om te publiceeren dat gij die, zooals later gebleken was onwettigs zegels, 
wildet terugnemen, toen moesten die rechtstreeksche Importeurs onmiddeltijk rechtstreeksche telegram
men verzenden naar hun Speciale Agenten over de heele wereld, zoowel naar Timbuctoo als Oubangul 
Buabire als Niemanitsland, tot zelfs naar Noord- en Zuidpool, Greonland, Lapland en Nergenshuizen 

Neen, ovengens respectabele beeren YAAR t Co, dat was een groote fout, doch nog met de 
ergste Uw ergste en meest ondoordachte flater was, dat gij die eerlijkheid met alleen voor Uw 
firma betracht, doch ook fatsoenlijke, rustige, mets kwaad vermoedende agenten er bij wilt sleepen 
Dat is met de manier, beeren YAAR & Co, en het is met Ie verwonderen, dat er groote rechtatreek 
tche Importeurs zijn, zooals b v (om alphabetisch te blijven) firma s BOOLEMAN, VAN DIETEN, 
HOUTZAMER en KEISER L ZOON, die onmiddellijk stelling nemen, desnoods verbonden tot één groote 
strijdmacht, tegen deze door U gevolgde handelwijze 

Zonder dralen beslisten zij te annonceeren, dat zij gelukkig met tot die categorie van menschen 
behooren, die Agenten van Uw firma zijn 

Weest gij nog zoo fair, zoo eerlijk als gij wilt in Uw zaken, wij hebben onze eigen methode 
van zaken doen en zullen daarom bij deze zoo vnj zijn, aan wie het maar lezen wil, te doen bekend 
maken, dat wij Uw Agenten met zijn en nimmer eenig Ooriogpostzegei van U betrokken hebben, 
zoo redeneeren zij 

Vaartwei dus beeren YAAR 4 Co, gij hebt U zelf den strop om den hals gedaan en nu moet 
gij onverbiddelijk sterven Men kan ook te oprecht zijn Oij hebt nu eenmaal gepubliceerd, dat de 
zegels van Long [aland en Saloniki achteraf gebleken zijn met erkend te worden, en daarmede Uw 
eigen doodvonnis geteekend, daar wij, de rechtstreeksche Importeurs, met onze wijdvertakte eigen 
filialen tot zelfs in Da/^eräam, onmiddellijk, flmkweg. kordaat geannonceerd hebben, dat wij met een 
dusdanige firma liefst zoo weinig mogelijk te doen willen hebben, en zelfs eventueele bestellingen 
voor haar niet zullen accepteeren 

R. I. P. 

aóüi' feiTd 'öTG '«&' 'w blei S»j 'c>i6' 016' 'w 'ÖTÊ' SB 'öTci ÖTG' ÖTG' ÖTG' ÖTG' 'W 'ÖTG' ' a ^ 

Advertentieoorlog in Het PhMatelistlsch Maandblad In de herfst van 1916. 
Leon de Raay biedt in een „BELANGRIJK BERICHT" aan de niet-erkende 
zegels van Levant (SaloniklV en Long Island vla de handelaren terug te 
nemen (september 1916). De „rechtstreeksche Importeurs" Booleman, 
Van Dieten, Houtzamer en Keiser, verklaren in een pagina grote adver
tentie dat zIJ geen zaken doen met de Firma N. Year & Co., van wie zlj 
nimmer énige oorlogzegel hebben betrokken (oktober 1916). Leon de Raay 
publiceert daarop een sarcastisch gestelde Afscheidsgroet aan N. Yaar & 
Co., met R.I.P. er onder over een volle bladzijde (november 1916) 

Vele 'oorlogsnieuwtjes' verschenen ook, en het was niet altijd 
eenvoudig het kaf van het koren te scheiden. Bepaalde 
'nieuwtjes' bleken soms gewoon fantasieprodukten te zijn zon
der enige filatelistische waarde. 
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De firma N. Yaar & Co (Leon de Raay) merkte op een ge
geven ogenblik dat ook zij dergelijke produkten in de handel 
gebracht had. Het pleit voor de filatelistische standing van de 
heer Leon de Raay dat hij besloot de geleverde zegels zonder 
meer terug te nemen. Hij deelde dit per advertentie mede, 
waarin hij ook de 'wederverkopers' insloot. Daar hij echter niet 
vertelde welke postzegelhandels als 'agenten' door hem geïm
porteerde 'nieuwtjes' verkochten, kwamen klanten ook bij ande
re postzegelhandelaren deze zegels terugbrengen, doch die waren 
niet bereid ze terug te nemen. 
Een aantal handelaren — in alfabetische volgorde Booleman, 
Van Dieten, Houtzamer en Keiser — plaatste een grote adver
tentie waarin zij verklaarden uitsluitend rechtstreeks zelf ge-
importeerde oorlogspostzegels te leveren en niet als agent van 
de firma N. Yaar on te treden. 
In november 1916 plaatste Leon de Raay toen ook een adver
tentie van een gehele pagina waarin hij aankondigde dat een 
firma die een zo verderfelijke zakenmoraal aan de dag legde 
als N. Yaar en Co. het wel spoedig geheel zou afleggen. 

1920/1921 FUSIE DER MAANDBLADEN: 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

In januari 1920 wordt door de, sinds 1908 bestaande, 'Neder-
landsche Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars' 
een belangrijk besluit genomen. Het Philatelistisch Maandblad 
wordt als „officieel orgaan" aangenomen. Mede op instigatie 
van het Bondsbestuur worden de reeds begonnen fusiebespre
kingen voortgezet en in het nummer van 15 juni 1921 wordt 
bericht dat deze verzekerd is. De Nederlandsche Philatelist — 
waarin opgenomen Het Postzegelblad — en het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde worden verenigd tot één nieuw 
blad, het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, het blad 
dat nog steeds bestaat onder deze naam. 

HET EERSTE UUR 

De heren J. B. Robert en H. J. Spitzen Jr., de beide hoofd
redacteuren van de fuserende bladen, worden benoemd tot ere-
leden der redactie. Hoofdredacteur wordt de heer J. D. van 
Brink, redacteur Nederland wordt de heer F. H. M. Post en 
voor poststukken tekent de heer W. P. Costerus. 
De administratie blijft in vertrouwde Bredase handen bij de 
heer L. C. A. Smeulders Jr. De abonnementsprijs bedraagt 
ƒ 5,— per jaar voor het binnen- en ƒ 6,— per jaar voor het 
buitenland, advertenties ƒ 30,— per gehele pagina. De mede
deling van de fusie staat ook in het Duits, Engels en Frans 
vermeld. 
Behalve van de „Nederlandsche Bond van Verenigingen van 
Postzegelverzamelaars" is het Maandblad dan reeds 'officieel 
orgaan' van tien verenigingen, de vijf 'eigenaren' die hun bladen 
hebben ingebracht en bovendien als 'toegetreden' verenigingen: 
De Globe, de Philatelistenclub Rotterdam, I.V. Philatelica, Op 
Hoop van Zegels en 'Groningen'. In de loop van 1922 treden 
dan 'Zuid-Limburg' en 'Apeldoorn' toe. 
Het 'Verenigingsnieuws' neemt nog eep grote plaats in. De 
eerste jaargang telt 218 pagina's tek«'c en advertenties en 70 
pagina's 'verenigingsnieuws'. Advertenties komen niet alleen uit 
Nederland. Postzegelhandelaren in Keulen, Frankfurt, Londen, 
Triest, Wenen, Budapest, Poznan, Helsingfors en Berlijn bieden 
hun waar aan. Een Nederlandse firma offreert in Marken, die 
dan ongeveer één cent per stuk waard zijn (maart 1922). 

1924: INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
TE 'S-GRAVENHAGE 

Aan de 'Nederlandsche Vereeniging' komt de eer toe vele decen
niën de organisator van de in Nederland gehouden internationale 
postzegeltentoonstellingen te zijn geweest. Wij noemden reeds de 
tentoonstelling bij het eerste lustrum in 1889 te Amsterdam. In 
1896 te 's-Gravenhage en in 1898 te Utrecht werden in het 
kader van het tienjarig bestaan van de plaaselijke afdelingen 
ook weer 'internationale' tentoonstellingen gehouden. 
Van de Haagse tentoonstelling in 1896 wordt vermeld dat het 
de enige was die géén nadelig saldo opleverde. Onder de inzen
ders was toen onder anderen de Vorst van Saksen, wiens ver-

Titelblad van het laatste nummer van het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde, december 1921, vóór de fusie met Het Philatellstlsch 
Maandbad, onder hoofdredactie van J. B. Robert, „de man van het Neder
landsch Tijdschrift" 

Het Philatelistisch Maandblad. 
Waarin opgenomen HET POSTZEGELBLAD (25* Jaargang) 

OFFICIEEL ORGAAN VAM 
de Postzegelvereeniging „Breda te Breda, de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te 
Amsterdam, de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging te Utrecht, de Haagsche Philatelisten Vereeniging 
te 's Gravenhage, de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe' te Arnhem, de Philatelisten-
club „Rotterdam" te Rotterdam, de Internationale Vereeniging .Philatelica te s Gravenhage, 
de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem, de Philatelisten-
Vereeniging „Groningen' te Groningen de „Onderlinge Postzegelverzamel Club" te Amsterdam en 
den Nederlandsche Bond van Vereenigmgen van Postzegelverzamelaars 
i l l e (takken en bt}d raten rnn postiere Ik nndi gen, weteo' 
«ehsppejqiieB ea redketlone«l«n nsrd, beBeieas Terelafen 
Tnn TCTfaderlnran en l e r d e n TtreenlrlBfsberiekten te ten 
den Ma den Uoordredaetear U J SPITZEN J r , Prins«! 
J«UnnHtrMt K, GIMHEKGN 

ABONNEMENTSPRIJS (bg vooruiibetalinK) 
Binnenbnd per j u r franco per posi / 3,{a 
Buitenland • > • . • > 4,50 
Aftonderlgke nummer* • o 3S 

Omtia voor de leden van bovengemelde Vereenig^ingen 

lOe Jaargang . 

Tot het piMtien i sn ndierteatien, ket bekoaen inn Bk»aa«m«Ht 
•n Toor allei wat de a l t t a re , het beheer en de ad n lull tra tl« 
betreft, sieh te wenden tot L C A S1IEULDER8, Sekool' 
i t raat 16, BRKDi, Tel Intere 187, Poetrebenlng Ko 5718». 
A i m (an den Baad ran Bekeen Sehoolelraat 18, BBEDA 

ADVERTENTIÊN (by »ooruitbelaling) 
/ 15 - I V. p a r » » / 6 — I ■'(. pipna / 3 

• S  '/IS • ■ " SO 
> > 4 3° hi I M D «ui (lul 

• 35° I BH(llHli*/.ntebi 
BRCOA, 15 OeC^MBE.R IQ2I. 

1 J. MEBUS, 
POSTZEGELHANDEL, 
Kortg Lllnbiaiubet 4, blJ dun N 2. «oorburgwil 

k Poitbo« 683, Talsfoon 3473 C, ! 

VBIAOT PKIJSCOUKANT „ D 1 I T E R 8 U M " 
BN PKIJSiÜÜBAHT „ N E D E H L A N 1 > " 
0 , ^ GUAIIS OP AANVHAAi) «£0 

1 _ ("5) 
NederlftudHChe Bund THR V e r e e n l K i u g e u Tan 

P u s t z e K e l r e r i a m f l a a r s 
In verband mei het bepaalde lo art 4 van bet Huishoudelj 

mocht gegeven ujn — IM lün loof dittr maand aan ondergelee 
kende opgave Ie doen van het getal leden van elke by den Bon 
aangesloten Vereeniging op 1 December 11 en van de nan t 
en adreiien van hare vertegenwoordigers voot het volgenJ 
dienstjaar J D VAN BRINK IIU Sttrelins 

Hotk van Heiland 14 December 1911 

Aan de letersl 
Enkele malen omvingen wij nummeri van om Blad leruj 

wegens .dubbele tend ng • Indien rich hel geval mocht voordoen 
dal U Ivjit exemplaren ontvangt aordl l beleefd veriochl on 
etn ftïan terug te lenden Men beuge daarloe helielfde adre» 
«trookjc (rankeere dil mei doch schijve eiop Tetug wegen 
dubbele lending • 

Brida 14 December 19J1 DE ADMIMSTRATIF 

■ ^ 

^^' ê \ 
In verbind melde (uiie der tijdichntten Hel Philatelitlltch 

kunde op ] Januari e k 11 dit nummer het Itiiile dal onder 
den ouden eigen litel U bereikt 

werken voor hen die liefdevol hun gaven in d enit tteldrn v«n 
hel blad dal tiun geesteskind 1* geworden Men onderschatte 
de betwaren en moeiten niet aan een regelmatige vrKchijn ng 

langeloos en met opoffering vin allrn viijen lijd 
Den beiden minnen H J SPITZEN en L C A SMEULDERS 

die deze Iten jaren trouw op bu 1 pott hebtien ge tian i l i 

hartelijk gemeende dankbetuiging 

door hem een eere plaats in te ruimen in de Mediclle Mopen 
wiJ en vertrouwen wij dal de heer SPITÏEN ilch nog tel^vin 
malen geroepen zal gevoelen de kolommen van hel nieuwe 
blid te vullen met iijn pennevruchlen 

De tweede veteraan de heer SMEULDERS ii nog net op iijn 
ruit geiteld' Met de beste voornemeni beiield gordl hij iich 
i i n om ook het nieuwe blad IIJD betle kraehlen Ie geven 
hiermede legemocikomend aan een vurigen wentch van den 
Raid vin Beheer 

Wij geven hierbij de beelteni« vin den scheldenden Hoold 
redacteur den man aan wien wi| danken den groei «n bloei 
«in Het PhiUtehslisch Maandblad 

Heer SPITZEN het ga u wel 

Titelblad van hel laatste nummer van Het Philatelistisch Maandblad, van 
tS december 1921, vóór de fusie met het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde, met een kiekje van hoofdredacteur H. J. Stpltzan 
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Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 
H o o f d r e d a c t e u r : 

J B. R O B E R T 
BoDttraat 57 • tGravenhage 

■ Officieel O^aaa en Uitgave vaa d 

NEDERLANDSCHE VEBEENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

A d m i n i f i t r a t j e  A d r e a : 

A . C . V O S S 

M e c U e a b a ^ a a a 24, BnsHm 

AbonnemeDt Blnnenlapd/S —,8ul teDland /5 50 Proe tDummen/0 50 Proelabonneneat Janl/Oe« r c s | i / 2 75 > ■ / 3 

In Augustui verschijnt eeen afzonderlijk nummer —Voor de overige nummers dienen artikelen Ingezonden stukken mededee 
llngen enz ter omschrijving en mogeli|ke opneming ftt het maand nummer uiterlijk den eeraten advertent 11̂  n den derden 
der maand In ons bezit te ^ijn Kosten worden dankhaar vergoed — Al wat Nederland en Koloniën betreft te richten aan 
den Heer J E BOHLMEIJER Amsterdam en alles op het gebied van Poati tukken aan den Heer W P COSTERUS PZN Edam At 
hel overige ultalulteod te zenden aan den Hoofdredacteur ~ Bljkaotoor 8 ~ Bal la t ru t S7 «Qravvabare (Hoo/drtdacUür) 

INHOUD Aan de Leden 81 A s n A b o n n é s S ^ Aan Adverteerders 82; Aan onze Lezers, 82 Nieuwe uitg B2 Allerlei 87 Advert Oa 

Aan de leden der Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 

Met dtt 446*'« nummer van het Nederlandsch Tijdschrift voor Post26selkunde, sluit de 
38*tB jaargang van ons officieel orgaan, maar het is tevens het laatste nummer van ONS ^Tijdschrift"] 

Het IS U, als tielanghebbenden bij het wel en wee van onze Vereeniging allen bekend hoe 
de drang der omstandigheden met m de eerste plaats, maar de kracht dis in eenheid ligt, vooral 
in een klein land als het onze. aanleiding is geworden tot de fusie van ons blad met het Philate
listisch Maandblad 

Het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", waarvan U het eerste nummer in Januari 1922 
zal bereiken, is voortaan ons orgaan niet alleen, maar het postzegel kundig tijdschrift voor  we 
mogen wel zeggen — alle Nederlandsche verzamelaars Moge het voldoen aan de hooggespannen 
verwachtingen en U naast het vele dat onze Nederlandsche Vereeniging' m hare rondzendingan, 
afd aankoop, vereenigingsleven in hare afdeelingen, met leescirkel en bibliotheek verschaft twvre
diging blijven schenken 

Op dit gewichtig tijdstip in ons vereenigingsleven past het ons, een blik terug te werpen 
tot dat verre verleden, waarin J B Robert de man ven het , Nederlandsche Tijdschriff werd Wat 
hij daarvoor sedert het midden der negentiger jaren heeft gedaan, mag ik bij U bekend onder
stellen HIJ is als het ware samengegroeid met ons blad en is alom bekend in de philatelistische 
wereld van binnen en buitenland Hem moge ook hier een woord van hartelijken dank worden 
gewijd voor alles, wat hij voor ons Tijdschrift heeft gedaan' 

En voorts gedenken wij onze vaste medewerkers Bohimeijer en Costerus, Voss voor zijn 
administratieve hulp en allen dte verder nog meer of minder ons orgaan steunden 

Wij hopen en verwachten dat waar er enge banden blijven tusschen ons nieuwe tijdschrift 
en onzen ouden hoofdredacteur, als zijn eereredacteur, wij ook m de toekomst van tijd tot tijd 
mogen profiteeren van zijn onuitputtelijke philatelistische kennis! 

DE NEDERLANDSCHE VEREENIBING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

G V VAN DER SCHOOREN, Voorzitter 

A VAN DAM, Secretaris 
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d e Neder landschc Vereen igmg van P o s t z e g e l v c n a m e l a a t s Ie A m s t e r d a m de Poslzegelvereeniging , , B r e d a " te B i e d a , 
de Vereen igmg van Pos t zegel v e rzameta ars „ H o l l a n d i a " te A m s t e r d a m , de Uliech tsche Philatel is tenVereeniging te 
Utrech t , de H a a g j c h e Philatel is tenVereeniging te s GravenKage , d e Vereenigmg van Postzegelverzamelaars 
, .dc G t o b c ' te A r n h e m , de Philatel is tenclub „ R o t t e r d a m " te Rot te rdam de internationale Vereenigmg .Philatelica " 
te ' s Cravenhage de Neder l andsche Philatel is l isehe Vereen igmg . O p H o o p van Z e g e l s " te Haar lem de Philatel isten

Vereeniging G r o n i n g e n " te Groningen en den ,, Neder land sehe Bond van Vereenigmgen van Posizegelveizamelaara 

Alle btj lrarea TBB pMUegBlkBillrr*! ««ttniekappetllken EB 
r*^atlOBe«l«M aard, b«ntieat ■l«awe nltr lUen. Ie leadea aan 
<«B Roofdredact«ar J D, VAN BRIME, (« Haek ran Holland; 
■I »*t Meéerland en Koloalfn b«trefl> aaa dea Redaeteor 
F n M POST, üaUtbaaa 104, Ie VIreeht, en alles op bet 
gebied lan Po«titBkkea,Baa den Bedaeiesr W. P COSTERUB P n , 

Keraledaa der Redaetl«: J. B. ROBERT c : J . SPITZE» Jr 

ABONNEMENTSPRIJS (b ĵ loao 
BinnenUnd, pet jaar, franco per pon 
Buitenland, • > > . > 
Afiondeilqke n um men 

Oratia voor de leden van bovengemelde 

>a>te medewerken 
J A KA8TEIK, H ( 
P TREDEfDCIV Jr 

Tat ket plaataea TBB adierteatlEB, ket bekeaea lan aboanenieat 
ea «fiondcriqke a n n m t r s , het apnesirB >aa f enUrea TBB icr

faderlBKea ea l eHere TerMalgingsberlektea en To«r allei «Bt 
d» Dltfav«, het beheer ca de admlnlalratie betrelt, i)eh te 
«eadea tot L C A SMEULDEEtS, Sehoolttraat 18, te BREDA, 
Telefo«B latere 197, Poelrekeniag No. 3'ISa. ■ ■ ■ 

A D V E R T E N T I E N (bij vooruitbetaling) 
Vi pagina / 3° — I 'I, pagina / 7 Jo I ' / „ pagina 

l i iM aiDMilMut 
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Ie Jaargang BREDA, 16 JANUARI 1922 

J. MEBUS, 
POShZEGELHANDEL, 
Korte Lljnbaansteeg 4, bIj den N Z Voorburgwal, 

Poatbox 883, Telsfoon 3473 C, 
A M S T E R D A M YRAAGT PBIJSCOURANT „ÜMIVBR8UM" 

EN PltlJSl OUIUNT „ N E D E K L A N » " . 
P S T GUATIS ÜP AANVKAAO "SS) 

Ter kcnr 
Itaatl ( 

de Leden der 
Beheer. 

'ichillende VereeniKingen 
wordl a , _ „.. _ 
MaarMlatt vsor PktttUIu voor het jaar ig l ï is sainengcslelt 

dr P H VAN CITTERT, te UTKECHl 
W P COSTERUS P ZK , te FPA V 
J C CRAMLRUS, te BREDA 
dr A VAN DAM, te HAARILM 
J A KAM EIN, te AMSTERDAM. 
H C MILIUS, te UTRECHT 
A G HlNUFRS,te i GRA VENHAGl

L. C A SMEULDERS te BREDA 
A F W bTRÜO \t't.GRAVFNHAGF 
P VREDENDUIN, te AM^TERDA 1/ 

Dt AHuumUrnUnr, 
L C A SMElTt DEKS 

I hebben I 

Het eerste lnimnier 
op den Philalehstendag te UIrtihl 

irift voor 

het eerste rummer van het nieuwe blad dat de eerstehng moge 
rijn van een talrijlie reetts Het stemt redactie en medeweikers 
lot blijheid de wetenschap te hebben dat dit blad lal komen, 
behalve onder d^ getrouwe leters van het vroegere Phil Itlaand 
blad ook onder de oogen van hen, die tot dusverre daarvan 
vreemd bleven Mogen de moeite en de lorg, die alle mede 
werkendeo aan d» samenstelling besteden, beloond «orden doo 
eene opwekking van hen die tot bet leveren van interessantr 
bijdragen in staat om me^e hun pennevruehten in te lendcn aae 
de redactie waardoor dit nieuwe blad mag worden, wat de warn 
voorstanders der fusie beoogden een tijdsehr ft de Nederlande 
sehe Philatelie waardig 

Het IS de redactie lof op heden mogen gelukken aich de 
medewerking te veirekeren van verschillende bekende verianic 
laats en specialiteiten op postiegelkundig gebied Toch blijven 
er nog te velen op een afstand staan om op do oude bedacht 
lame wijte de kat uit den boom te kijken Aan die twijfelaais 
een raad hebt ge tot dusverre niet alle vertrouwen in het 
nieuwe blad lorgt dan door uwe medewerking dat het iich 
begeeft langs banen, die de uwe iijn ge kunt door uw inren
dingen een grooten invloed uitoefenen op de dooi Ugewcnschte 
richting PaTtt inee aan en helpt ons den last dtagcn, die 
een zorgvuldig beheer en leiding van het blad, ons op de schon 
dets leggeo Wat is aangenamer om naderhand bij wel slagen 
te kunnen leggen tot eich rclven ik heb mnn steentje bijge 
dragen tot verheffing van de Nederlandsche postiegelkunde 

Onie ttjd staat in hel leeken van den strijd hetrij op econo 
miscb hettij op poliliek terrein En velen van ons rijn op 
dit terrein strt|dens moede of beu van alle twistgesrhrtif dat 
de menschen verbittert en verdeelt Hier m het blatl uwer 
liefhebberij wordt U een plaats geboden, waarin ge ruimte vindt 
' " ' het opnemen van uw mededeelingen en overdenkingen, van 

onderroekingen, verricht in uren dat ge los 
atschappelqken strijd 

1 uitslag t 

Titelblad van het eerste nummer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie „dat de eersteling moge zjjn van een talrijke reeks": Breda, 
t6 januari 1922, onder hoofdredactie van 1. D. van Brink 

zameling nimmer daarvoor in het buitenland te zien was ge
weest. 
In 1901 in de Dierentuin te 'sGravenhage en in 1909 in Belle
vue te Amsterdam hadden wederom internationale tentoonstel
lingen plaats. Op de laatste waren collecties van Duveen — met 
de beide Mauritius Post Office — Waller — basis van de col
lectie Nederland van het Postmuseum — en Warren, de En
gelsman die 'positief wetenschappelijk' ook met de 'bewijzen' 
van de tandingvariëteiten kwam. 
En zo werd bij het veertigjarig bestaan wederom in Den Haag, 
maar nu in 'Pulchri Studio' een internationale tentoonstelling 
georganiseerd. Deze tentoonstelling is nog bij alle Nederlandse 
verzamelaars bekend door de hiervoor uitgegeven 'tentoonstel
lingszegels'. Bij de voorbereiding lezen we „Op den Händlertag 
te Hamburg worden geen Fransche of Belgische handelaren 
toegelaten. Op de tentoonstelling te Brussel kunnen geen Duitse 
verzamelaars exposeren. Op onze tentoonstelling zijn Philate
listen van de gehele wereld welkom." 
Toch gaf die uitgave van speciale zegels wel problemen. Men 
vreesde dat de 'Nederlandsche Vereeniging' er beter van zou 
worden en op 15 februari 1924 schreef het Maandblad 'Bij 
velen van ons, die sympathiek tegenover de tentoonstelling 
staan, zijn die speciale zegels evenwel een groot bezwaar om 
mede te werken'. Pas toen de voorzitter van de Nederlandsche 
Vereeniging de uitdrukkelijke toezegging had gedaan, dat als 
er een batig saldo zou zijn dit voor algemene filatelistische of 
filantropische doelen gebruikt zou worden, kon de hoofdredac
teur van het Maandblad schrijven 'Steunt de internationale ten
toonstelling 1924 te 'sGravenhage zoveel gij kunt'. 
Aan de tentoonstelling werden vele pagina's gewijd. Alle rede
voeringen werden volledig in het Frans en in het Nederlands 
opgenomen. Het Maandblad was ook ingezonden en ontving 
een verguld zilveren medaille. 

TWINTIGER JAREN: GROEI EN BLOEI VAN DE FILATELIE 

De internationale tentoonstelling is beslist een stimulans ge
weest voor de Nederlandse filatelie: in de jaren daarna ge
beurt er veel. In 1926 wordt de Rotterdamsche Philatelisten

Vereeniging opgericht en begint de bekende filatelist P. C. 
Korteweg met de uitgave van 'De Philatelist' — een blad waar
van u nog altijd in het Maandblad vermeld ziet dat het er 
sindsdien in opgenomen is — maar dat geschiedde veel later. 
Victor Gisquière en Stephane Strowski schrijven over 'Christe
lijke Inspiratie in de Philatelie' — het thematisch verzamelen 
begint te komen. 
In 1927 heeft het Maandblad 3000 abonnees. Administrateur 
Smeulders viert zijn zilveren jubileum en ontvangt een 'radio
ontvanginrichting'. Wij herdenken het 75jarig bestaan van de 
emissie 1852, Vellinga begint aan de publikatie van zijn levens
werk over de afstempelingen van Nederland. 
De collectie Waller is aan de Staat vermaakt om er een Post
museum mee op te zetten. In 1929 mogen de deelnemers van 
de Bondsdagen er voor het eerst een kijkje nemen, het is dan 
nog niet open voor het publiek. Op een andere dag mogen de 
leden van Haagsche Philatelisten Vereeniging en I.V. Phila
telica, die dan weer niet in de Bond zijn, ook een kijkje komen 
nemen. Het duurt echter nog tot 12 november 1930 voor het 
Postmuseum officieel voor het publiek opengesteld wordt. 

1932—10 JARIG BESTAAN: JUBILEUMBOEK 

In 1932 overleed, 84 jaar oud, oudhoofdredacteur en erelid 
van de redactie J. B. Robert. Voor zover bekend de enige 
Nederlander die internationaal zo zeer bekend was dat hij de 
Duitse 'Lindenbergmedaille' op zijn naam had staan. 
In 1932 verschijnt ook het jubileumboek 'Postzegelkunde en 
Postwezen, Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van de 
tachtigj arige invoering van de Nederlandse Postzegels en het 
tienjarig bestaan van het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie'. Dit boek, meer dan 300 pagina's, is nog steeds gezocht 
en wanneer er eens een exemplaar van ten verkoop komt zijn 
er altijd liefhebbers voor. 
Dat het niet allemaal zakelijk was moge blijken uit de adver
tentie die wij in het oktobernummer van dat jaar aantroffen: 

„Oproeping". De jongedame die op vrijdag 7 October in den 
trein van Amsterdam naar Rotterdam van 12,15 ter hoogte van 
Den Haag in een brochure ,JPostzegels als Beleggingsobject" 
zat te lezen wordt beleefd verzocht haar naam en adres op te 
willen geven onder nr. 144 aan de administratie van dit blad. 
Strenge discretie verzekerd. 

Of het om de charmes van de jongedame ging dan wel een 
zeer geraffineerde manier vormde om de brochure aan de man 
te brengen zal wel niet meer bekend zijn! 
In dat jaar 1932 is het Maandblad officieel orgaan van achttien 
verenigingen van postzegelverzamelaars, alsmede van de Neder
landsche Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars en 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
In die eerste tien jaar is het op 24 verschillende tentoonstel
lingen ingezonden, met als hoogste bekroning een gouden me
daille in Frankfurt am Main in 1926 en als laagste een 'eervolle 
vermelding' in Parijs in 1930. 
De heer Van Essen procedeert tot voor de Hoge Raad met de 
Belastingdienst over de vraag of een postzegelverzameling we
tenschappelijk kan zijn — wat ten gevolge heeft dat er geen 
vermogensbelasting over betaald behoeft te worden. Gesteund 
door zijn advocaat Mr. W. S. Wolff de Beer weet hij zijn 
proces te winnen. 

1935/1936 PERSONALIA 

In 1935 overlijdt de heer H. J. Spitzen Jr., 77 jaar oud, op
richter van Het Philatelistisch Maandblad, erelid van de re
dactie van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, ere
voorzitter van 'Breda'. 
Ook in 1935 begint de heer R. E. P. Maier met zijn publikaties 
over 'De Indische zeebriefstempels'. In 1936 wordt hij zelfs als 
'vaste medewerker' genoemd. De klank die zijn naam later zal 
krijgen is nog niet vooruit te zien. 
In 1936 overlijdt de heer Léon de Raay 70 jaar oud, waarvan 
hij 52 jaar lang verzamelaar en 43 jaar lang postzegelhandelaar 
was! Te zijner gedachtenis wordt door de Raad van Beheer dan 
de Léon de Raaymedaille ingesteld — de lijst van begiftigden 
daarmee is hierbij afgedrukt. 
In 1938 overlijdt de heer L. C. A. Smeulders, administrateur 
van het Maandblad en 32 jaar lang secretaris van 'Breda'. 
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LEON DE RAAY-MEDAILLE 

Chronologische lijst van medewerkers van het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie aan wie in de loop 
der jaren de Léon de Raay-medaille werd uitgereikt: 
1938 L. van Essen, Hilversum t 
1939 J. J. Deggeler, 's-Gravenhage f 
1940 Jan Poulie, Amsterdam 
1941 Adr. J. Hoek, Rotterdam f 
1948 A. M. Benders, Maurik 
1949 Ir. H. J. W. Reus, Arnhem f 
1955 J. Eygenraam, Schiedam t 
1956 Drs. A. M. A. van der Willigen, 's-Gravenhage 
1957 W. B. Brocx, Soestdijk t 
1959 D. J. G. Verzijden, Naarden t 
1961 Julien P. Jordens, Antwerpen 
1962 G. J. Scheepmaker, Voorschoten f 
1964 Jan Dekker, Amsterdam 
1966 A. Boerma, Heemstede 
1968 J. F. Cley, Vught 
1969 J. ï h . A. Friessen, Goor (Ov.) 
1970 Mr. A. van der Flier, 's-Gravenhage 
1971 C. H. W. Heusdens, Rotterdam 
Het jaartal is het jaar waarin de uitreiking geschiedde. 

In maart 1939 tenslotte overlijdt de hoofdredacteur, de heer 
J. D. van Brink, die sinds de oprichting in 1922 deze functie 
vervuld had. 
De mensen die het Maandblad opgericht en de eerste jaren 
geleid hebben zijn dan allen heengegaan, maar gelukkig waren 
er opvolgers die de taak konden overnemen. 

1939 „WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST' " 

Deze vermelding in de kop van ons Maandblad zal wel eens 
bevreemding gewekt hebben. Wie, of wat, was deze 'Philatelist' 
die in het Maandblad werd opgenomen. Het was een postzegel
blad, reeds in 1926 opgericht en van het begin af aan 'officieel 
orgaan' onder meer van de Rotterdamsche Philatelisten-Ver-
eeniging. Hoofdredacteur was de bekende filatelist P. C. Korte
weg, uitgever de heer K. A. Heymans te Rotterdam. Deze uit
gever bood zijn blad aan het Maandblad ter overname aan en 
te zelfder tijd uitte de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
de wens zich bij het Maandblad aan te sluiten. Na lange on
derhandelingen kwam men tot een akkoord, de Rotterdamsche 
Philatelisten Vereeniging betaalde een 'inkoopsom' en werd 
mede-eigenaar van het Maandblad. Voor dit bedrag werd de 
heer Heymans als uitgever 'uitgekocht', terwijl als conditie 
werd gesteld dat te allen tijde de vermelding van 'De Philate
list' in de kop van het Maandblad aan deze transactie zou 
herinneren. 

1939 W. G. ZWOLLE HOOFDREDACTEUR 

Na het overlijden van de heer Van Brink in maart 1939 werd 
deze als hoofdredacteur opgevolgd door de heer W. G. Zwolle. 
Helaas heeft deze bekwame en erudiete filatelist deze functie 
slechts zeer kort kunnen uitoefenen. Bij de verdediging van 
het vliegveld Ypenburg in de meidagen 1940 sneuvelde hij, als 
kapitein der infanterie, reeds op de elfde mei. Zijn heengaan 
was een groot verlies voor de Nederlandse filatelie. Hij was 
niet alleen hoofdredacteur van het Maandblad maar ook eerste 
secretaris van de Bond en secretaris-generaal van de Federation 
Internationale de Philatelie. 

In de zomer 1940 wordt het hoofdredacteurschap dan tijdelijk 
waargenomen door de heer Deggeller, voorzitter van de Haag-
sche Philatelisten Vereeniging, waarna in de najaarsvergade
ring 1940 de heer W. G. de Bas, voorzitter van de Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging, als definitieve hoofdredacteur wordt 
benoemd. Ook deze was toen tegelijkertijd bondssecretaris. 

1940/1943 OORLOGSOMSTANDIGHEDEN 

We kunnen eigenlijk wel stellen dat er tot einde 1941 relatief 
normaal kon worden doorgewerkt. Doch dan begint de over
heid en wel de 'Commissaris voor de niet-commerciële vereni
gingen en stichtingen' zich met de filatelie te bemoeien. 
Op 2 oktober 1941 ontving de hoofdredacteur/bondssecretaris 
bezoek van een afgezant van deze functionaris, aan wie hij 
'gehouden is alle gewenste inlichtingen te verstrekken'. Het 
komt er op neer dat de overheid de filatelie als een 'cultuur-
object' beschouwt en deze wil 'zuiveren van alle verkapte han
delselementen'. (Ze hadden het toch zo goed met ons voor en 
we wilden er maar niet aan!). En bovendien was het nood
zakelijk dat er 'eenheid' kwam in de Nederlandse filatelie. (Dan 
konden ze ons beter in de gaten houden!). De Bond werd als 
officiële filatelistische organisatie aangewezen en de losse ver
enigingen hadden de keus: aansluiten bij de Bond of opheffing. 
Voor de Bond betekende dit een toewas van 18 tot 28 aange
sloten verenigingen met in totaal 7500 leden, tegen 4000 vóór 
deze gedwongen aansluiting. 
Een artikel 'Overheidsbemoeienis', waarvan we thans zouden 
zeggen dat het de gang van zaken nogal nuchte/ en meegaand 
bekeek bleek bij de betrokken autoriteiten heel slecht aan te 
komen: de hoofdredacteur die dat geschreven had moest meteen 
verdwijnen. Hij bleef echter op zijn post en er gebeurde uit
eindelijk niets, nadat op verschillende plaatsen was 'geïnter
venieerd'. 

NIEUWTJES VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

In Nederland waren de 'Koninginnezegels' reeds einde 1940 
verdwenen en vervangen door de 'traliezegels' — een woord 
dat men echter officieel niet mocht gebruiken, al deden de 
adverteerders het wel! 
In februari 1942 worden echter — met afbeeldingen! — over
genomen uit een Amerikaanse publikatie nog de nieuwe waar
den in de Konijnenburgserie van Nederlands Indië gemeld. Er 
wordt ook geschreven over „de toeslagzegels van 10 mei 1941", 
doch daarvan wordt géén afbeelding gegeven en over het in-
schrift ('Nederland zal herrijzen') wordt alleen gezegd dat dit 
'op de toekomst van Nederland betrekking had'. Wat dat in-
schrift in werkelijkheid was wist iedereen, maar gedrukt werd 
het toch maar niet 

OORLOGSPRUZEN 

Als 'nieuwtjes' worden in die jaren eigenlijk alleen nog maar 
zegels van Duitsland en bezette gebieden aangeboden. Van Ne
derland worden de vier ongetande Koninginnezegels van 1940 
— waarvan de redactie toch wel durft te zeggen dat ze niet 
door PTT uitgegeven zijn — aangeboden voor ruim ƒ 30,— per 
serie, terwijl als oplage 38.000 series genoemd wordt. 
Oudere zegels zijn relatief nog niet zó duur, we zagen de twee 
opdrukken van ƒ 2,50 op ƒ 10,— samen aangeboden voor 
ƒ 33,—. Doch Bohemen-Moravië '3 jaar Protectoraat' was snel 
uitverkocht en 'deed' ƒ 5,50 per serie (nu Yvert francs 2,20). 

JUNI 1943 — VOORLOPIG HET LAATSTE NUMMER 

In april werd vermeld waar de keuringen voor de 'Waffen SS' 
geschieden en in mei 1943 werd zelfs de bekende 'Oproep' om 
zich bij het 'Legioen' te melden geplaatst. In juni was het weer 
helemaal zonder dergelijke propaganda. Wat de reden was is 
niet meer terug te vinden, maar er kwam toen prompt een 
verschijningsverbod. 
Alleen de Bond mocht nog een tijdlang 'Mededelingen' aan de 
leden van de aangesloten verenigingen verzenden. Aanvanke
lijk in een oplage van 1000 stuks, doch van april 1944 af 
plotseling weer aan alle leden, tot januari 1945 toe. 

SEPTEMBER 1945 — HERREZEN! 

Waren de Duitse handlangers niet tevreden over het Maand-
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blad geweest, de 'zuivering' was het ook niet en het heeft vrij 
lang geduurd voor er weer van een normaal verschijnen sprake 
kon zijn. De eerste nummers verschenen: 
1, september 1945; 2, december 1945; 3, mei 1946; 4, juli 1946; 
5, augustus 1946 en dan verder weer gewoon maandelijks. 
Het hoofdredacteurschap werd aanvankelijk bekleed door Mr. 
J. H. van Peursem, die reeds voordien vele bijdragen aan het 
Maandblad had geleverd en verscheidene filatelistische publi-
katies het licht had doen zien. In februari 1948 werd de functie 
echter in verband met ziekte van de heer Van Peursem waar
genomen door de heer J. C. Norenburg, die in oktober van 
dat jaar definitief als zijn opvolger werd benoemd. 

1948 — CITROENGELE PORTZEGEL EEN VERKLEURING ! 

In alle oude catalogussen vindt men voor portzegels nummer 1 
van Nederland de variëteit 'citroengeel'. Het is de grote ver
dienste van de heer P. C. Korteweg — onder andere — dat hij 
deze variëteit heeft 'ontmaskerd' als een gewone verkleuring. 
Ziende in hoeveel verschillende plaatsen deze 'citroengelen' af
gestempeld waren kwam de heer Korteweg tot de conclusie dat 
er of een heel grote oplage geweest moest zijn — maar daar
voor waren ze toch te zeldzaam — of dat het een verkleuring 
moest zijn. Genomen proeven bevestigden deze laatste opvat
ting. In 1948 verscheen deze opzienbarende publikatie in het 
Maandblad en de citroengele portzegel verdween uit de cata
logus! 

1949: NIEUWE VERHOUDING MET DE'BOND' 

Vóór de oorlog was het Maandblad al sinds vele jaren 'officieel 
orgaan' van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigin
gen. Na de oorlog was dit niet direct weer het geval, doch 
einde 1949 werd weer een overeenkomst gesloten waardoor de 
Bond — weliswaar zonder financiële deelname — in de uit
gave van het Maandblad zou participeren en zitting zou krijgen 
in de Raad van Beheer, ingaande 1 januari 1950. Per 1 januari 
1968 werd de Bond door inkoop volledig mede-eigenaar voor 
een achtste gedeelte, gelijk met de reeds bestaande eigenaren. 

1950 'IS DE OVERHEID DE PHILATELIE WELGEZIND? 

Eindeloze moeilijkheden met douanes die postzegelzendin
gen ter waarde van 25 cent in beslag namen en door de 'ge
machtigde voor de inbeslaggenomen voorwerpen' lieten veilen 
en die aan het Maandblad geadresseerde eerstedagbrieven met 
stempels en etiketten vernielden leidden tot een vrij bewogen 
discussie. Terwijl men voor ƒ 30,— per dag reisdeviezen kon 
krijgen mocht men voor ƒ 4,— per twee maanden postzegels 
ruilen met het buitenland. 
Wat het punt 'Devisen' betreft heeft het gezonde verstand 
sindsdien wel gezegevierd en met de Nederlandse Bank hebben 
we geen problemen meer. Maar de douane is nog niets ver-
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VRIJ VAN BELASTiNGyGEEN INKLARING, een stempel dat strijk en zet In 
volle vetheld wordt gedrukt op fllatellstlsch gefrankeerde aangetekende 
stukken uit het buitenland, met documenten voor redactieleden, die voor 
da douane geen waarde hebben 

anderd en nog steeds worden aan het Maandblad geadresseerde 
eerstedagbrieven op een volkomen zinloze manier verpest. 
Dat 'de overheid' de filatelie niet slecht gezind is weten we heel 
zeker. Dat wordt onder meer bewezen door de vriendelijke 
geste van de Hoofddirectie PTT om in de maand juli 1972 
ons jubileum met een Haagse stempelvlag te willen herdenken. 
Maar van de kleinere overheidsdienaartjes hebben we wel eens 
het gevoel dat zij hun frustraties, dat ze in feite niets anders 
kunnen doen dan „verdachte" brieven in beslag nemen en weer 
vrij geven — de correspondentie van de 'Belgica' met de Neder
landse juryleden werd daardoor bijvoorbeeld telkens een week 
vertraagd — niet beter menen te kunnen uitleven dan door 
lekker dikke stempels te zetten! 

1952 BOOIVIRUYGROK GAAT DRUKKEN 

De eerste jaren na de oorlog hebben achtereenvolgens ver
schillende drukkers het Maandblad voor de Raad van Beheer 
gedrukt; helaas niet altijd tot tevredenheid. Vooral het op tijd 
uitkomen kostte vaak erg veel moeite. Een aantrekkelijke of
ferte van Boom Ruygrok leidde er toe dat deze firma met in
gang van het meinummer 1952 het Maandblad ging drukken, 
nu al meer dan twintig jaar! En sindsdien zijn de nummers al
tijd uitgekomen in de maanden die ook op de omslag vermeld 
stonden! 

1953: DAGELIJKS BESTUUR RAAD VAN BEHEER 

De groeiende oplage en omvang van het Maandblad leidden 
er toe dat de Raad van Beheer vaker bijeen moest komen. 
Aangezien dit lichaam daarvoor echter eigenlijk te groot was 
werd besloten de dagelijkse leiding aan een 'Dagelijks Bestuur' 
over te laten. Sindsdien zijn de leden daarvan praktisch elke 
maand bij elkaar gekomen om het oude en het nieuwe nummer 
te bespreken en het beleid van de uitgave te bepalen. 
De 'grote' Raad van Beheer komt nu, zoals ook vroeger, weer 
twee keer per jaar — in voor en najaarsvergadering — Isijeen. 
Hierin legt het Dagelijks Bestuur rekening en verantwoording 
af en worden de lijnen van het toekomstige beleid uitgestippeld. 

1958: JUBILEUMNUMMER 50 JAAR NEDERLANDSE BOND 

Het jubileum van de Bond was aanleiding om eens iets bijzon
ders te doen. De nummers van juli en augustus 1958 werden 
gecombineerd tot een extra dik jubileumnummer, met vele ge
degen artikelen. Er werd een zeer grote oplage van gedrukt en 
vele jaren lang werden, zowel via de verkoopafdeling van de 
Bond als via de verenigingen, die een voorraadje daarvan had
den aangelegd, deze nummers nog verkocht. Thans zijn ze in 
elk geval bij de Bond uitverkocht en wij vragen ons af of ze nu 
'antiquarisch' verhandeld zullen worden. Dat meer dan tien jaar 
lang dit nummer nog steeds gevraagd werd bewijst wel dat er 
voor goede filatelistische artikelen toch beslist belangstelling 
bestaat. 
Als 'beloning' voor deze geste werden in de Bondsvergadering 
van 1959 voorzitter, secretaris en penningmeester van het Da
gelijks Bestuur benoemd als eerste 'ereleden' van de Neder
landse Bond van Filatelistenverenigingen. 

1960: A. BOERMA HOOFDREDACTEUR 

De heer Norenburg, die reeds van begin 1948 in feite het hoofd
redacteurschap had waargenomen, en die bovendien de laatste 
jaren ook nog de functie van administrateur vervuld had, meen
de dat hij met het oog op zijn leeftijd er beter aan zou doen 

De laatste hoofdredacteur/ 
administrateur, de heer J. 
C. Norenburg, met zijn 
vrouw nog steeds getuige 
van het goede beheer van 
zijn dubbele erfenis 
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het hoofdredacteurschap aan een jongere over te dragen. De 
Raad van Beheer nam een zeer belangrijk besluit. Was voor
heen altijd gezocht in de kringen van de filatelisten zelf, nu 
werd via een advertentie in 'De Journalist' gezocht naar een 
professionele journalist — die uit de aard der zaak wel filate-
listische belangstelling moest hebben. 
Wij kwamen zo in contact met de heer A. Boerma die sinds
dien — met een korte onderbreking waarin de heer A. G. C. 
Baert het hoofdredacteurschap vervulde en hij alleen als 'advi
seur' aan het blad verbonden was — de functie van hoofd-

-f 

vier leden van het Dagelijks Bestuur gefotografeerd op 11 mei 1963 
tijdens de receptie voor de veertigste Jaargang van het lilaandblad. 
De heren mr. A. van der Filer (secretaris), L. H. Tholen (voorzitter), J. H. 
Spoorenberg t (penningmeester) en P. L. Backer t (vice-voorzltter) wor
den geflankeerd door mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-KoFff t en de 
heer J. Dekker. De namen zijn vermeld van links naar rechts 

redacteur bekleedt, en thans zelfs niet meer als 'nevenfunctie' 
naast een .ander hoofdberoep, maar als 'full time' hoofdredac
teur — met daarnaast nog enkele andere functies van redac
tionele aard. 
Wie de groei van het Maandblad, zowel wat oplage als wat 
omvang betreft, van de laatste tien jaar beschouwt zal onze 
mening delen dat het een goed besluit was een meer profes
sionele redactievoering te kiezen. 

1963: VEERTIGSTE JAARGANG NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Dit jubileum werd vrij eenvoudig gevierd. Een receptie tijdens 
de Bondsdagen in Breda en een speciale bijdrage in het jubi
leumnummer van de heer Christiaan de Moor over 'De per
manente postzegels' was alles. Doch wel werd voor deze bij
drage nu eens echt goed papier gebruikt, want dat was een luxe 
die we ons in de gewone gang nog niet konden veroorloven. 

1967: AMPHILEX 

Van het begin af aan heeft het Maandblad zich achter de 
'Amphilex' gesteld, ook toen van bepaalde zijde kritiek werd 
geuit op de 'koppelverkoop' van de speciale zegels met de 
entreebiljetten. Dat was nu een keer nodig om de tentoonstel
ling financieel zeker te stellen. 
Een speciale stand voor het Maandblad, vrijwel recht tegen
over de hoofdingang, gaf ons de gelegenheid aan vele ver
zamelaars inlichtingen te geven over ons blad en over de wijze 
waarop men zich hierop, hetzij via een van de toegetreden 
verenigingen, hetzij 'individueel', kon abonneren. 

1968 DE 'DUBBELE ABONNEMENTEN' OPGELOST 

De meeste lezers zijn via hun vereniging op het Maandblad 
geabonneerd en hun abonnementsgeld is in de verenigingscon
tributie begrepen. 
Een probleem vormden altijd de lezers die, lid van meer dan 
één vereniging, in feite 'dubbel' abonnementsgeld betaalden en 
toch slechts één exemplaar van het Maandblad ontvingen. 
Veel is hier in de loop der jaren over geklaagd, doch een goede 
oplossing werd nooit gevonden, daar wij het steeds van de 
kant van de verenigingen bekeken — waarvan de penning
meesters van ons restitutie vroegen. 
Het is de verdienste van de heer H. L. J. Weidema, toen als 
bondsbestuurslid afgevaardigde in de Raad van Beheer, dat hij 
met de oplossing kwam om niet aan één van de verenigingen 
waar de betrokkene lid van was maar aan de betrokkenen zelf 
de restitutie te betalen. De lezer betaalt twee keer, hij moet 
dus één keer terugontvangen. Over 1967 had de eerste terug
betaling plaats en thans wordt elk jaar aan een aantal 'dubbel 
geabonneerden' restitutie verleend en zijn de klachten hierover 
gelukkig geheel verstomd. 

: -¥-

MEDEWERKERSPLAQUETTE 

Alfabetische lijst van medewerkers van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie aan wie in de loop der jaren 
de in 1957 ingestelde 'Medewerkersplaquette' is toegekend 

brons zilver goud 

F. L. Backer t 
A. Boerma 
Boom Ruygrok N.V. 
Jhr. G. A. de Bosch Kemper 
W. B. Brocx t 
J. H. Broekman 
C. A. N. Candel 
W. J. A. F. R. van den Clooster, 

Baron Sloet tot Everlo 
J. C. A. M. Dellenbag t 
J. Eygenraam f 
Mr. A. van der Flier 
A. J. Th. Friesen 
J. de Graaf t 
Bsse M. J. van Heerdt-Kolff t 
C. H. W. Heusdens 
P. Th. van der Heijden 
J. J. Jonker 
H. P. van Lente 
L. C. Mademan 
Dr. F. G. E. Nilant 
J. C. Norenburg 
Jan Poulie 
Dr. E. A. M. Speyer 
Joh. Spoorenberg f 
Mr. A. W. L. Talma Stheeman f 
L. H. Tholen 
R. Tocila 
G. C. Tops 
A. J. Uylen f 
P. J. A. Varekamp 
Ir. E. J. de Veer 
D. J. G. Verzijden t 
D. de Vries 
H. L. J. Weidema 
H. G. van de Westeringh f 
Drs. A. M. A. van der Willigen 
P. Wittkämper Jr. 
Mr. W. S. Wolff de Beer 
H. Zwijnenburg t 

1959 
1960 

1960 

1968 

1962 
1966 
1962 

1962 
1963 
1963 

1969 
1966 

1957 

1966 
1971 
1957 
1971 
1964 

1967 
1966 

1958 

1957 

1957 
1957 
1965 
1971 

1965 

1957 

1971 

1957 
1957 
1957 
1966 

1970 

1959 

1957 

1957 
1957 
1957 

1957 
1971 

1965 

1958 
1970 

1957 
1970 

1959 

1957 
1959 

1959 

1957 

1958 

1957 
1965 
1958 
1963 
1957 
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5 0 J A A R 
' ' I IEDERLANQSCH MAAUDBL 

VOOR PHILATELIE 

Machinestempel met de tekst: 50 JAAR/NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD/VOOR PHILATELIE/ 1922 - 1972 dat van 3 tot 
en met 31 Juli Is gebruikt in 's-Gravenhage 

BESLUIT 

Over de laatste jaren zijn wij kort geweest. Velen van onze 
lezers herinneren zich nog wel wat er toen allemaal gebeurd 

is. Wij wilden vooral laten zien hoe door het onvermoeide 
werken van een groot aantal mensen iets tot stand kon komen 
waar zij en wij trots op kunnen zijn. Hoeveel 'vrije tijd' er in 
redactie en administratie van dit blad en zijn voorgangers is 
gaan zitten is bij benadering niet te schatten. 
Velen zijn als postzegelverzamelaars begonnen doch merRten 
op een gegeven ogenblik dat ze zoveel tijd aan hun blad be
steedden dat ze aan de postzegels zelf nauwelijks meer toe
kwamen. Wij brengen een eerbiedige hulde aan al onze voor
gangers. En wij hopen dat als wij straks de tijd gekomen zullen 
achten om naar opvolgers uit te zien er wederom verzamelaars 
gevonden zullen kunnen worden met voldoende inzet om ook 
voor de toekomst de uitgave van dit blad — een van de heel 
weinige in feite 'non-profit'-organen in de filatelie — op de
zelfde basis voort te zetten. 

Secretaris Raad van Beheer 
Mr. A. VAN DER FLIER 

(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, eerste jaar
gang). 

15 Juü 1922. 

Nederlandsche Bond; dertiende Nederlandsche Philatelisten-
dag in Arnhem. Ter behandeling op het Congres zijn tot op 
heden de volgende punten ingezonden: 
2. Is het stichten van een Rijkspostmuseum in Nederland 

wenschelijk? Zoo ja, hoe kan deze stichting bevorderd 
worden? 

3. Heeft de staat recht op de frankeerzegels op postpakketten, 
postwissels en andere poststukken? 

Nederland. Postzegels. 10 cent 1899. Onze mededeeling in de 
vorige aflevering moeten wij nog in zooverre aanvullen, dat 
die nieuwe druk de zegels niet precies gelijk vertoont als bij 
de tegenwoordige briefkaarten van 7/2 cent. Bij deze laatste 
toch is niet alleen de arceering, die den achtergrond van het 
beeld van H.M. vertoont, grof gearceerd, doch ook het gelaat 
en de hals. Bij de 10 cent postzegel is alleen de achtergrond 
grof gearceerd. 

Portzegels. Fout bij de 4 cent 1912. Van algemeene bekend
heid is de fout T I E BETALEN bij de portzegels van 1881. 
Minder bekend zal zijn, dat wij een tegenhanger daarvan 
hebben bij de 4 cent van 1912 en wel TE BETAIEN. Wij 
vonden deze op zegel No. 94 van het vel zoowel op de vellen 
met blanco-rand, als ook op de vellen met oplaag A. Het is 
dus zeker een plaatfout. 

Mededeeling van de Redactie. - De rubriek „Nieuwe uitgif
ten" blijft dit maal achtarwege, daar tot op heden een zeer 
gering aantal nieuwe zegels is verschenen. Deze enkelingen 
worden opgenomen in het Augustus-nummer. 

16 Augustus 1922. 

Philatelistisch Allerlei. - De bekende publicist op verschillend 
gebied, niet in het minst op dat der philatelic, de Franschman 
Georges Brunei, stelde een omvangrijk werk samen onder den 
titel: „l'Histoire de la Poste ä Paris depuis ses origines jus-
qu'a nos jours". Het verscheen voor eenige maanden bij de 
uitgevers Yvert en Tellier te Amiens en wekte aller bewon
dering, zoo zelfs dat de Fransche académie besloot den 
schrijver toe te kennen een gedeelte van den „Grand Prix 
Jean Jacques Berger", welke prijs elke vijf jaren opnieuw 
wordt verdeeld. 
Het is de eerste keer, dat een werk op postaal en philatelistisch 
gebied op dergelijke wijze gewaardeerd wordt. 

De vierde veiling der Ferrari-coUectie. - Deze vierde veiling 
heeft meer dan anderhalf millioen franc opgebracht, voorwaar 
een geweldig succes én voor de philatelic én voor degenen, 
die de veiling voorbereidden. - Als curiositeit vermelden wij 
voorts nog den verkoop van een blok van 6 van de 50 cent 
goud van 1867 bevattende de beide types, voor den prijs van 
1200 francs, plus 17 /2% veilingkosten. 

Vragenbus. - Herman. De briefkaarten van Nederland, Su
riname en Curasao met rand, zonder zegel zijn wel degelijk 
officieele kaarten. Ze werden door het postbestuur uitgegeven 
voor buitenlandsch gebruik, toen het port voor deze brief
kaarten nog niet uniform was, en werd de gebruiker dus in 
de gelegenheid gesteld ze van het vereischte porto, door op
plakking van zegels, te voorzien. 
Uit dien hoofde moet gij gebruikte exemplaren in het buiten
land zoeken. Die ongebruikte exemplaren van Curagao en 
Suriname zijn niet zeldzaam, die van Nederland komen min
der voor, daar deze later door het postbestuur van zegelaf
drukken zijn voorzien, en hierdoor ontstaan is b.v. de kaart 
blauw zegel en bruine rand. 

Philatehstendag. Den beeren en dames bezoekers (sters) van 
den Dertienden Nederlandschen Philatehstendag te Arnhem, 
die wenschen deel te nemen: 
A. het Diner in „Pays-Bas" a. f 4,—, 
B. den Lunch in „Musis Sacrum" ä ƒ 2,50, 
C. den Auto-tocht ä ƒ 2,—, 
wordt vriendelijk verzocht zich daarvoor schriftelijk aan te 
melden bij den heer H. J. van Ulsen te Arnhem. 

Vergaderingsverslag Philatelisten-Vereeniging „Groningen". 
Ter sprake komt de afvaardiging naar het Philatelisten-Con-
gres te Arnhem op 16 September, Geen lid stelt zich be
schikbaar en de vertegenwoordigers zullen vermoedelijk ook 
niet de onkosten willen dragen. De heer Van Herwerden acht 
representatie van onze Vereeniging ten zeerste gewenscht; het 
vorige jaar ontbraken we ook al in Haarlem, wat opzien 
verwekte. De heer De Vogel zou gaarne de punten bespre
ken, welke op het Congres zullen worden behandeld. De voor
zitter zegt, dat die punten wel tijdig zullen inkomen en op 
een der eerstvolgende vergaderingen onder oogen kunnen 
worden gezien. Evenwel voegt hij er bij, dat men van re
sultaten van dergelijke Congressen niets moet verwachten; 
daarom zijn ook zijns inziens de dure reiskosten weggeworpen, 
tenzij men van feestvieren houdt, wat toch alle Congressen 
ak hoofddoel hebben. 
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Oplaagcijfers 
NederlandsIndië 1945 en 1946 

door C. Moelker 

Van de uitgifte van Nederlands Indië van 1945, de zogenaamde 
bevrijdingsserie die door de „American Bank Note Co." in New 
York City is gedrukt, is tot heden toe niet veel bekend ge
worden. Wegens zijn doelstelling kon de drukker me geen in
lichtingen verschaffen, maar gelukkig heeft het antwoord van 
mejuffrouw E. Driessen, conservatrice der postwaarden van het 
Nederlands Postmuseum, op mijn vragen wel enig licht ver
schaft. 

De ontwerpen werden door de drukkerij vervaardigd naar foto's. 
Volgens een bericht in „L'Union Postale", het maandelijkse 
mededelingenblad van het internationale bureau van de Wereld
postvereniging (1947, nummer 3, bladzijde 164) zijn de vervaar
digde aantallen van de verschillende waarden: 

1 

2 

5 
7/2 

10 . 
15 
ITA 
20 
30 

60 
1 
2/a 

cent groen 
cent roodlila 
cent violet 
cent blauw 
cent olijf grijs 

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

cent roodbruin 12.000.000 
cent donkerblauw 5.000.000 
cent karmijn 1.000.000 
cent violetbruin 5.000.000 
cent blauwgrijs 6.500.000 

cent leigrijs 
Gld. blauwgroen 
Gld. oranje 

4.000.000 
2.500.000 
1.500.000 

Van de 2/2 Gulden werden in 1948 nog zegels met de nieuwe 
landsnaam INDONESIA en balken overdrukt; deze zijn onder 
de 1.500.000 begrepen. 
De briefkaart van S'/a cent blauw {zegelbeeld als van de zegel 
van 5 cent, palmen aan het strand, maar iets kleiner) is niet 
door de „American Bank Note Co." maar in Batavia gedrukt. 
De schaarste aan grondstoffen is verantwoordelijk voor de uit
eenlopende kleuren van het karton. 
In hetzelfde bericht lees ik dat de portzegels van 1946, van 1 
cent tot en met 100 cent in verschillende kleur voor elke waarde, 
door de „Commonwealth Bank Note Printing Branche" in Mel
bourne zijn gedrukt. Oplaagcijfers zijn niet vermeld, portzegels 
zijn immers dienstzegels! Ook de lage waarden van 1946 werden 
door deze drukkerij vervaardigd, in de volgende aantallen: 

1 cent grijsgroen 5.052.000 
2 cent bruin 4.960.000 
2/2 cent rood 4.768.000 
5 cent donkerblauw 5.024.000 
7/2 cent ultramarijn 3.080.000 

In 1947 werden van deze aantallen nog zegels van 1 cent met 
„4" en 2/2 cent en TYi cent met „ 3 " overdrukt. Die zijn in de 
boven vermelde aantallen dus begrepen. 

60i CENT 60 
I • ■ • ■ ■ É i l 

American Bank Note Company 

Commonwealth Bank Note Printing Branche, Melbouma 
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Vier ouwe w^eni 
die konden jl 
méhaar 
niemtriigen 

De walpoortmolen Rljn 
en Lek In Wijk bij Duur
stede, in 1659 gebouwd 
door Anthony van Eynd-
hoven, geschiiderd door 
Jacob van Ruisdaei 
(1628-1682), eigendom 
van de vereniging ,,De 
Holiandsche Molen, mo
del voor ANW-vlag-
stempel in 1965 (60) 

Het oude rijmpje „Vier ouwe wijven, die konden me
kaar niet krijgen" slaat op de wieken van de molen 
als die in het rond draaien. Helaas draaien er niet zo
veel wieken meer, zeker niet in ons land, want ons 
molenbestand loopt ontstellend hard achteruit; waren 
er in 1800 nog ruim negenduizend, rond 1900 was dit 
aantal al geslonken tot ruim drieduizend, terwijl er 
nu nog maar 950 over zijn; een bedroevend verloop. 

Ook de posterijen hebben in de loop der jaren slechts 
weinig belangstelling getoond voor ons verdwijnend 
bezit. Er zijn slechts enkele zegels met molens. Aller
eerst de bekende groene 6-cent zegel, bestemd voor een 
nieuwe gebruiksserie, waarvan er echter maar drie zijn 
verschenen (1). 

Dan de prachtige serie, maar foto's van Cor Weele, in 
1963 uitgegeven als zomerzegels. De 12-centzegel laat 
het oudste molentype in ons land zien, de standerd-
molen, vroeger ook wel de Franse molen genoemd, 
omdat het type in Frankrijk het eerst tot ontwikkeling 
kwam. De vrouwen zullen de molen met vreugde heb
ben begroet, want toen kwam er voor hen een einde 
aan het vermoeiende stampen van het graan. 
Aan het eind van de dertiende eeuw kwam dit type 
in ons land voor het eerst voor. De standerd - zo ge
noemd naar de onderbouw, die gesloten dan wel open 
kon zijn - werd van hout gemaakt. Het hele boven
huis draait mee als de molen op de wind wordt gezet. 
De afgebeelde molen staat in Someren en dateert van 
1543 (2) . 

Nederlaods Polderlandschap 

ACHTKANTE BOVENKRUIER 

De forse molen op de 8-centzegel is een achtkante 
ZuidhoUandse poldermolen, die dient voor de bemaling 
in de polder. Niet zoals de standerdmolen, als indu-
striemolen voor het malen van diverse produkten. Deze 
molen, gebouwd in 1856, is er een van de vele, die 
gelukkig nog te vinden zijn in het gebied der Kager-
plassen, en die voor een groot gedeelte eigendom zijn 
van de vereniging De Rijnlandse Molen, waardoor ze 
behouden zijn gebleven. Bij dit type molen draait alleen 
de kap. De schoren, waaraan de staartbalk is beves
tigd, zijn duidelijk zichtbaar. Die staartbalk loopt tot 
bijna op de grond toe door, zodat de molen vanaf de 
grond op de wind gezet kan worden. Deze molen heeft 
de wieken „overkruis" staan, hetgeen in de molen-
taal betekent: rust voor lange duur (3) . 
Veel lomper van bouw is de Noordhollandse polder-
molen uit dezelfde serie, omdat dit een zogenaamde 
binnenkruier is; ze wordt van binnen uit op de wind 
gezet, en, om dat samenstel van balken te bevatten, 
dat bij de Zuidhollandse molen van buiten zit, moet 
het molenhuis breder zijn, vandaar de wat loggere 
vorm. Deze molen staat in de „rechtstand", dat be
tekent in de molen taal: rust voor korte duur (4) . 

SLANKE WIP 

Veel slanker van bouw dan de andere poldermolens 
is de wipwatermolen. Dit type lijkt wat op de stan
derdmolen, want ook hier draait het hele molenhuis. 

1. Nederland, landschapzegel, 1962 
2. Nederland, standerd-
molen, 1963 

3. Nederland, Achtkante Zuid
hollandse poldermolen, 1963 

4. Nederland, Noordhol
landse binnenkruier, 
1963 
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5 Nederland, wipwater
molen, t963 

6. Nederland, stell ing
molen, 1963 

7. Eerstedagenvelop Zomerzegels 1963 

8. Nederland, ANVVze
gel , molen de Over
waard In de Krimpener
waard, 1932 

9. Nederland, Kinderze
gel Hansje Oorthuys met 
wipwatermolen, 1951 

maar dit is korter dan bij de standerd en dienten
gevolge is de onderbouw weer groter. Duidelijk is het 
hele stelsel van balken te zien; ook de trap draait mee. 
Aan het kruiwiel zijn de kettingen bevestigd, waarmee 
de molen „verhaald"' wordt. Wipmolens komen speciaal 
in ZuidHolland veel voor en vormen een sieraad in 
het landschap (5) . 

Tenslotte de laatste zegel uit de serie, die een zoge
naamde stelling of baliemolen weergeeft, zo genoemd 
naar de stelling of balkon, dat rondom is aangebracht 
op ongeveer halve hoogte. Dit soort molen is aanzien
lijk hoger en forser dan de poldermolens, omdat het 
meest industriemolens waren. In de eerste plaats graan
molens, voorts pel, tras, run, verf, olie en mosterd
molens. 

Die werden uiteiaard niet in de polder gebouwd, maar 
in of aan de rand van steden en dorpen, zodat de 
mensen hun te vermalen goederen gemakkelijk kon
den brengen respectievelijk afhalen. Om boven de 
bebouwing de wind te kunnen opvangen, moest de 
molen veel hoger dan normaal worden gebouwd, en 
moest er een balkon worden aangebracht omdat de 
molenaar anders de wieken niet kon bereiken. Op deze 
fotografische zegel is goed te zien dat het wiekenkruis 
iets achterover helt, het effect van de wind is daardoor 
groter. Genoemde molen staat in Dokkum (6) . 

BLOTE BENEN 

De hele serie is ook uitgegeven op maximumkaarten, 
terwijl er ook een eerstedagenvelop van bestaat (7) . 
Merkwaardig is, dat alle molens „blote benen" heb
ben: het hekwerk is leeg en niet met zeilen bespan
nen, zoals dat bij zwakke wind het geval is. Merk
waardig is ook dat de tekening links verkeerd is, want 
de onderste drie zijn foutief getekend; (ze moeten met 
de klok méé een slag naar rechts staan, dat wil zeggen 
de molens, niet de plaatsnamen). 

Blijven we nog even in Nederland: helaas zijn er nog 
maar enkele molens op zegels afgebeeld. Jammer ge
noeg, want we zouden er een goede toeristische pro
paganda mee kunnen maken. 

ZATERDAGSWERK 

Eén van de molens uit de Krimpenerwaard, om precies 
te zijn uit de Overwaard, is afgebeeld op een ANVV

zegel  een toeristische serie uit 1932 met toeslag uit
gegeven. Deze molen draait, mèt de vijftien overige 
molens, op alle zaterdagen in juli en augustus (8) . 

En tenslotte de laatste Nederlandse zegel op dit ge
bied: (9) weer een wipwatermolen. Ditmaal op de 
achtergrond; zegelontwerp van de bekende fotograaf 
Gas Oorthuys, die hier zijn dochtertje Hansje fotogra
feerde. Maar van de molentaal verstond hij niet 
veel, want de molen staat in rouwstand en wel „gaand" 
zoals dat heet (de wiek is nèt door de loodlijn heen). 
Dan vraag je je af: waarom rouw bij zo'n tevreden 
lachend meiske? (Staat de wiek vlak vóór de loodlijn, 
dan betekent dat vreugde, in de molentaal „komend" 
genoemd). 

We moeten nu naar het buitenland om nog méér mo
lens te zien. Wèl is de bekende Ruisdaelmolen (stelling
molen in Wijk bij Duurstede) afgebeeld op een buiten
landse zegel, en wel in een serie van Upper Yafa, 
maar die valt dan wel in de „verboden uitgiften". 

OPENLUCHTMUSEA 

Allereerst onze zuiderburen: daar is het molenbestand 
nog droeviger dan bij ons. België heeft er, evenals 
Denemarken, nog slechts een kleine driehonderd. Ge
lukkig zijn de oudste types, de standerdmolens, in de 
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10A. België, Molse mo
len in openluchtmuseum 
Bokrijk, 1970 

10B. België, Molse mo
len In openluchtmuseum 
BokrlJk, 1968 

Brabantse Kempen vrij goed geconserveerd. De hier 
afgebeelde molen, afkomstig uit Mol, gebouwd in 1788, 
geniet een enorme belangstelling, want ze staat in het 
openluchtmuseum in Bokrijk en is daar het drukst be
zochte object. Afbeelding lOA toont de achterzijde; 
lOB de voorkant. 

Ik noemde daarnet Denemarken  ook een land dat 
eens vele molens telde. Ook Denemarken heeft een 
openluchtmuseum, met een postkantoortje dat een 
speciaal stempel uitgeeft (11), maar het is slecht ge
tekend want de wieken draaien de verkeerde kant uit. 
Wieken draaien altijd tegen de wijzers van de klok in, 
behoudens bij een enkele molen, die vroeger in Enge
land is gebouwd. 

Denemarken bezit een beroemde molen, de Dybböl 
MöUe, een combinatie van stelling en bergmolen 
(12). Een bergmolen werd expres op een heuveltje 

I t . Stempel Deens openluchtmuseum; molen met 
verkeerd draaiende wieken 
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12. Denemarken, 
stellingbergmolen 
Dybböt Mölle, 1937 

m 
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13. Denemarken, Bogomolen 
landschapsbeschermlng, 
1966 

gebouwd. Door in die (kunstmatige) heuvel een door
gang te graven kunnen de wagens met zakken graan 
tot onder de molen rijden, de zakken worden dan me
teen door het zogeheten luiwerk naar boven gehesen. 
Dybból is bekend uit de oorlogen van de Denen tegen 
de Pruisen in 1848 en 1864, toen daar hevig werd ge
vochten. De Denen hadden van deze molen uit een 
goed overzicht van de vijandelijke legers. Deze, slechts 
gedeeltelijk kapotgeschoten molen vervulde een rol in 
de strijd, vandaar dat de Denen die als een nationaal 
monument beschouwen. 

A U T O M A T I S C H 

Nog een Deense molen waaraan een stukje historie is 
verbonden. Deze zegel, in 1962 met en zonder fosfoi 
uitgegeven, symboliseerde de afschaffing van de mono
polies van moleneigenaren in Denemarken. 
Eeuwenlang hebben deze bepaalde voorrechten ge
had, zoals recht van vrije wind, verplichting van boeren 
uit de omtrek om in de naastbij gelegen molen hun 
Produkten te laten malen, enzovoort. Ook in Neder
land kende men dergelijke rechten. 
Technisch is zegel 13 merkwaardig, omdat op de 
kap een windroos staat; dat is een automatische krui
inrichting. De molenaar hoeft er niet aan te pas te 
komen om de molen op de wind te zetten. 

Schematisch afgebeelde molens kunnen hier beter on
besproken blijven  vaak duiden die alleen op een ze
kere symboliek. Symbolisch  maar wèl duidelijk weer
gegeven  is de stellingmolen uit 's Gravenzande, afge
beeld op een zegel van Liberia en uitgegeven ter ge
legenheid van het bezoek van wijlen president Tubman 
aan ons land in 1956 (14) . 

WATERTRAP 

Tot hiertoe heb ik de zegels vermeld per land. Liever 
zou ik het van nu af aan over een andere boeg gooien 
en de zegels bespreken volgens molentype. En om dan 
met. een oeroud type te beginnen: de watertrapmolen 
met mensenkracht uit Vietnam; een zegel uit 1959 in 
het kader van agrarische propaganda! (15). 

Primitief is ook de ros of tredmolen, welke in vele 
landen nog altijd wordt gebruikt om water uit de grond 
op te vijzelen. Verschillende landen hebben zo'n molen 
op zegels afgebeeld, onder meer Sudan (16), waarbij 
meest paarden de trekkende functie vervullen. Echter 
ook ossen, zoals te zien op de zegel van India (17), 
of zelfs kamelen, zoals de merkwaardige zegel van 
Sharjah laat zien (18). Kamelen worden blijkbaar ook 
ingezet in een land als Tsaad, hier om oliezaad te plet
ten. Let vooral op het kussen op de rug om verwon
dingen door de ketting te voorkomen (19). In Ma
rokko gebruikt men vaak een ezel om in de tredmolen 
te lopen (20). In El Salvador en op Mauritius wer
den meestal ossen gebruikt voor de tredmolens  op 
beide zegels molens om suikerriet uit te persen, en wel 
door middel van verticale persroUen (21 en 22) . Op 
de zegel van Mauritius is de pijp voor transport van 
het sap, de vergaarbak en de primitieve kookinstallatie 
te zien. 
Behalve voor water opvijzelen, werd de rosmolen ook 
gebruikt voor het opvijzelen van olie, zoals te zien op 
een zegel van Roemenië ter herdenking van het eeuw
feest der petroleumwinning (23). 
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stellingmolen 's Graven' 15. Vietnam, watertrapmolen met men
lenkracht, 1959 

16. Soedan, watermolen met 
denkracht, 1950 

18. Sjarjah, watermolen met kamelenkracht, 1965 

17. India, watermolen 
met ossekracht, 1955 
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19. Tsaad, oliemolen met kamelen
kracht, 1970 

20. Spaans Marokko, tredmolen met 
ezelkracht, 1945 

21. El Salvador, suikermolen 
met ossenkracht, 1938 

22. Mauritius, suikerbedrijf met o>
senkracht, 1969 

SUOMIFINLAND 
Q,40 

J 

24. Finland, standerdmo
■en, 1967 
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23. Roemenie, rosmolen bij 
eeuwfeest petroleumwinning, 
1957 

25. Zweden, standerdmolen, 
1971 
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26. Oekraïne, standerdmolen op 
niet uitgegeven zegel, 1921 
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1 
27. Oostenrijk, standerdmo
len Neusledlermeer, 1947 

• 

aic.T,sfĵ tji.sa ] 

28. Oostenrijk, stan
derdmolen Zickmeer, 
19341935 29. Suriname, standerdmolen in silhouet 

van Nieuw Amsterdam, 1967 

30. Frankrijk, torenmolen van Daudet 
in Aries, 1936 
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31. Monaco, Alphonse Daudet schrijft zijn „Brie
ven uit mijn molen", 1969 

32. Griekenland, torenmolens 
met fokwieken op Mykonos, 
19421944 

33. Portugal, torenmolen 
met fokzeilen op Ma
deira, 1971 

34. Portugal, aarden mu
ziek kruikjes aan span
lljnen van de torenmolen 
van Estremadura, 

35. Rhodos (onder Ita
liaans beheer), toren
molen, 1912 

36. Aden, torenmolen 
van het drieroedentypa 
bU zoutwinning, 1953
1958 

6̂  
\ TURKS &CAICOS S L A N o ; 

37. Turks & Caicos, primi
tief molentle bIJ zoutwin
ning, 1966 

38. Spanje, Don Quichote stormt op 
een windmolen los, 1905 

STANDERD 

Toen men de wind als aandrijfkracht ging gebruiken, 
ontstond eerst de standerdmolen, zoals reeds eerder 
getoond. Ook andere landen werkten met standerd
molens, zoals Finland (24) en Zweden (25), beide 
primitieve modellen met rechte wieken, waarbij de 
roeden in het midden van het hekwerk zijn aange
bracht. 
Eveneens primitief is de standerdmolen met log bo
venhuis uit de Oekraïne, een nietuitgegeven zegel uit 
1921, omdat de Oekraïne nooit als zelfstandige staat 
is erkend (26). Uit Oostenrijk stammen twee primi
tieve standerdmolens, één met groot en fors bovenhuis 
van het Neusiedlermeer (27) en één uit de kleder
drachtenserie; een stalknecht uit Burgenland met op de 
achtergrond de molen, die aan het Zickmeer staat 
(28). 
Tenslotte nog één zegel van het standerdmolentype: de 
herdenkingszegel van Suriname voor de Vrede van 
Breda, waarbij in het silhouet van NieuwAmsterdam 
een standerdmolen te herkennen is (29) . 

T O R E N 

Een heel ander type molen is de zogenaamde toren
molen, die vooral in het zuiden van Europa voorkomt; 
sporadisch ook in ons land, onder andere in Zeddam. 
De torenmolens rond de Middellandse zee hebben 
meestal een vaste, niet draaibare kap, omdat de wind 
daar meestal uit één richting komt. Een der bekendste 
is ongetwijfeld de molen van Alphonse Daudet in Arles, 
die daar zijn „Lettres de mon moulin" heeft geschre
ven (30). De schrijver is ook afgebeeld aan het werk 
in die molen (31). Deze molen heeft normale wieken. 

De meeste torenmolens in het zuiden hebben echter 
fokwieken, drie of vierroeden types, die met fokzeilen 
bespannen zijn, zoals onder meer op de zegel van 
Griekenland op het eiland Mykonos (32) en op een 
zegel van het Portugese eiland Madeira (33) . In Por
tugal worden aan de spanlijnen vaak aarden kruikjes 
bevestigd die bij het draaien van de wieken een won
derlijk zingend geluid maken. Op de zegel van Estre
madura zijn die vaag te zien (34) . 

Rhodos had, toen het eiland nog Italiaans bezit was, 
eigen postzegels. Twee identieke zegels, maar met ver
schillende tanding, stellen een typische torenmolen 
voor, zoals die op het eiland voorkomen. Alleen de 
roeden en spanlijnen zijn zichtbaar; de fokzeilen zijn 
niet opgespannen (35) . 

Op de z;egel van Aden (36) is een drieroedentype te 
zien, gebruikt om het water in de zoutpannen te 
malen. Ook op de Turkseilanden worden molentjes ge
bruikt bij de zoutwinning, al is het onderhavige een 
primitief geval (37) . 

DON Q U I C H O T E 

Spaanse molens zijn vaak in verband gebracht met Don 
Quichote, de held uit de bekende roman van Cervan
tes. Inderdaad hebben verschillende Spaanssprekende 
landen ter herdenking van deze meesterlijke figuur 
zegels uitgebracht. Allereerst Spanje zelf, waar in 1905 
een zegel werd uitgegeven. Het was toen driehonderd 
jaar geleden dat het boek van Cervantes verscheen. 
Don Quichote gaat hier de windmolens te lijf (38) . 
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Spaanse Sahara kwam in 1958 met een zegel waarop 
de beide helden uit de roman vereeuwigd zijn met 
een torenmolen op de achtergrond. 

Panama en Ecuador gaven ook herdenkingszegels uit, 
maar de molen in het beeld is tè klein voor reproduktie 
in dit blad. 

Fernando Poo, Spaans protectoraat, gaf een kinder
zegel uit met een molen  deze heeft echter niets met 
Don Quichote te maken, maar symboliseert de mole
naar uit Manuel la Falla's ballet „El Tricorno", welke 
ook op de zegel staat afgebeeld (40) . 

GEKKE FOUTEN 

Ontwerpers hebben nu eenmaal een sterk persoonlijke 
opvatting over hun onderwerp. Dit blijkt duidelijk uit 
de beide Israëlische zegels, die één en dezelfde molen 
betreffen: de enige molen die Israël rijk is en die in 
het westelijk deel van Jeruzalem staat. Het lijken twee 
totaal verschillende molens (41A en 41B); de molen 
op de 40agorazegel is bovendien foutief getekend: de 
bovenste wieken staan naar elkaar toe gekeerd. 

Nog een foutief getekende molen op een ongetande 
zegel van Mecklenburg—Vorpommern met een auto
matische kruiinrichting, de windroos, die al eerder 
werd genoemd. De wieken zijn dan zelfzwichtend, zo
als men dat noemt. De hekken staan echter aan de 
verkeerde kant van de roeden, waardoor de wieken 
in tegengestelde richting zouden draaien (42) . 

BUITEN EUROPA 

Bekijken we nu eens of er buiten Europa ook nog 
molens te vinden zijn, en dat is inderdaad het geval 
op postzegels dan. 

St. Christopher and Nevis gaf een herdenkingszegel 
uit ter herinnering aan Hamilton, die op Nevis werd 
geboren. Op de zegel staat een bergmolen, als indu
striemolen gebruikt (43) . 

Barbados  met een vrij grote suikerindustrie  ge
bruikte ook molens om het suikerriet uit te persen, 
zoals op een zegel is weergegeven (44) . Geen toren
molen, die over het algemeen rechte wanden hebben, 
maar waarschijnlijk een bovenkruier, gelet op de grote 
staartbalk. Het maalwerk zit hier, merkwaardig ge
noeg, buiten het molenlichaam. 

Men zegt dat Nederlandse emigranten, die eerst naar 
Brazilië waren geëmigreerd, dit type molen op Barba
dos hebben geïntroduceerd. Barbados gaf nog een in
teressante zegel uit, waar oud en nieuw werden ge
combineerd: een radarinstallatie gemonteerd op een 
oude suikerpersmolen. Links in het beeld is suikerriet 
te zien (45). 

AEOLIENNE 

Er is nog een type windmolen te bespreken: de ijzeren, 
meer moderne molen, aeolienne genoemd; uit Ame
rika afkomstig, maar vrij snel over de hele wereld ver
spreid, vooral in ontwikkelingslanden, omdat ze niet 
duur in aanschaf en opbouw is. Op vele zegels is de 
aeolienne echter zó klein getekend, dat reproduktie 
weinig zin heeft (bij dia's ligt dat anders); zo moesten 
ook de zogenaamde „zoekplaatjes" hier achterwege 
blijven. Goed zichtbaar is de aeolienne op een zegel van 
Somalia (46) en Mauretanië (47). Op de meeste 
van dit soort zegels staat vee afgebeeld: de aeolienne 
dient dan ook voor het opvijzelen van water bij de 
drinkplaats. Twee aeoliennes als randversiering  be
halve die in het beeld zelf  laat een mooie zegel van 
Colombia zien (48) . 

Als laatste van dit soort windmolens een typisch mo
lentje uit Polen, dat lijkt op een soort brug of stuw
dam te staan, maar het is een sanatorium. De molen 
zal dan wel voor electriciteitsopwekking zijn gebruikt. 
Nieuw is hier de bouwstijl met naar boven steeds 

39. Spaanse Sahara, Don 
Quichotte en Sancho 
Panfa met torenmolen 
op achtergrond, 1958 

40. Fernando Poo, drie
kantlge steek, van de 
molenaar, uit gelijitna
mig ballet, met toren
molen op achtergrond, 
1960 fwirwrwmwwmw ■ • • 

41A. Israel, Jenizalemse molen op 
de muur, 19601962 
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42. Mecklenburg/ 
Vorpommern, 
Sovjetrussische 
bezettingszone, 
molen met de 
hekken aan de 
verkeerde kant van 
de roeden, 1946 

41B. Israel, dezelfde molen verkeerd 
getekend met de bovenste wieken 
naar elkaar toe, 1968 

43. St. ChnstopherNevlsAngui 
bergmolen, 1957 

BARBADOS 

44. Barbados, 
suikerpersmolen met 
uitwendig maalwerk, 
1970 

45. Barbados radarsche 
op oude suikerpersmol 
1968 

46. Italiaans Somalieland, ijzeren 
aeolienne, 1955 

47. Frans West Afrika, Mauretanië, 
aeolienne boven de dadelpalmen, 
1956 

48. Colombia, drie aeoliennes in 
landschap, 1956 

49. Polen, windmolentje voor 
stroomopwekking op sana
torium 1953 
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Mudne «i fc=- -ys-J 
FR7lt35 

51 Drie molens In het wapen van de gemeen
telijke frankeermachine van Papendrecht 

50. Molen In het wapen 
van de gemeent« Mo
lenaarsgraaf 

52. Molensllhouet in de gemeentelijke frankeer
machine van Hazerswoude 

53. Molenlandschap In de gemeentelijke fran
keermachine van Schermerhorn 

54. Molen in het wapen van de frankeermachine van 
Westdorpe, op laatstedagenvelop van 31 december 
1970, einde van de gemeentelijke zelfstandigheid 

55. Houtzaag - paltrok - molen m de frankeermachine van 
een lucifersfabrikant 

AMEIISFOOItT IHEDERIAND 

I *20 I 
FR11935 

56. Paltroksllhouet In de frankeermachine van een automoblel-
bedrUf dat Molenaar heet 

EOFFERINGA 
57. Gortpelmolen en boekweitgarven In de 
frankeennachine van een gortfabrlek 

58 Molensllhouet in een 
gelegenheldsstempel van 
het Westdxiltse asperge
stadje Geldern 

WIHMUND 
59. Molen In de frankeermachine van 
WIttmund, dat zijn opening naar de Noord
zee aanprijst 

verder inspringende etages, zodat elke kamer een ma
ximum aan zonlicht kan opvangen (49) . 

Wegens plaatsgebrek moeten de waterradmolens -
waarbij water en niet wind dient als aandrijvingskracht 
- onbesproken blijven. Maar dat zijn dan ook geen 
„ouwe wijven" meer! 

TOERISTISCHE TREKPLEISTERS 

Enkele stempels wil ik u echter niet onthouden. Som
mige gemeenten hebben een molen in het wapen, zo
als Molenaarsgraaf (50) en Papendrecht (51) . An
dere plaatsen hebben uit toeristische propaganda-over-
wegingen een molen in het stempel, zo bijvoorbeeld 
Hazerswoude (52), Schermerhorn (53) en Westdorpe 
(54) ; laatstgenoemde niet afgebeeld op een éérstedag-
envelop, maar een laatste dito, en wel op de dag van 
de herindeling van Zeeuws-Vlaanderen (31 maart 
1970) toen een aantal kleinere gemeenten hun zelf
standig bestaan moesten opofferen. 

PFALZROCK 

Ook firma's hebben molens in het stempel van hun 
frankeermachine, zo bijvoorbeeld een autobedrijf dat 
de eigennaam uitbeeldde (55), een lucifersfabriek, die 
een oude houtzaagmolen, de zogenaamde paltrok, af
beeldt. Bij dit soort molen - zeldzaam geworden in ons 
land - draait de gehele molen met de aan weerskanten 
aangebouwde schuren, op een stalen ring in de grond. 
Door de vorm van die schurenaanbouw kreeg de mo
len de vorm van de Pfalzrock, de soutane der uitge
weken Protestantse geestelijken uit He Pfalz. Paltrok is 
daar een verbastering van (56) . 

Offeringa - die een gortfabriek bezit - geeft een oude 
gortpelmolen weer (57) en zo zijn er nog veel meer 
firma's, die molens in hun stempel afbeelden. Het 
zou te ver voeren ze alle te tonen. Wel nog twee Duitse 
stempels, één uit Geldern, die behalve voor de daar 
staande molen ook reclame maakt voor zijn asperges 
(58) en de andere uit Wittmund, waar ook alweer 
een molen staat en waar op het stempel attentie wordt 
gevraagd voor de goede toegangswegen naar de veer
diensten naar de eilanden Spiekeroog, Wangerooge en 
Langeooge (59). 

Tot slot nog twee aardige stempels: de zeer schematisch 
aangegeven Ruisdaelmolen (door Ruisdael geschilderd) 
in Wijk bij Duurstede welke door het Algemene Ne
derlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer werd 
gehanteerd C60) en dan als laatste een stempel, dat 
ook u moge opwekken om lid te worden van de Ver
eniging „De HoUandsche Molen" te Amsterdam, die 
zoveel doet voor het behoud en herstel van de ons nog 
resterende molens, welke zo'n prachtige „aankleding" 
van ons landschap geven (61). 

2 VtI8fO 
ßC5 

60 Schematische uitbeelding van Ruys-
daels molen m Wijk biJ Duurstede in 
de stempelvlag voor de ANW 

,f v.oKirlid von 
•y'Dt HCLLANDSChE 

MOLEN' 1. 
Amsterdam;, 

40JAAR MOLEfffiEHOU D^ 

61. De HoUandsche Molen voerde ter 
gelegenheid van haar veertigjarig be
staan een ledenwerfactie, onder meer 
met een toepasselijk viagstempe! 
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10 cent 187 2 
AdMMMNAAJMEAi 

door Edw. Matthews 

ƒ sincerely wish to thank Mr. W. E. GERRISH OBE FRPSL 
for his gracious cooperation in lending me a sizeable quantity of 
stamps for this study and his steady encouragement. 

E.M. 

INLEIDING 

Enige jaren terug, in de recensie van een nieuw filatelistisch 
boek, beweerde de recensent dat een boek over de emissie TB72 
een waterhoofd zou krijgen van de 5 cent. Nu is waterhoofd 
meestal een ernstige ziekte, maar in dit geval was er met enig 
geduld en hard werk toch nog wel iets aan te doen. Met die ge
dachte begon ik met de reconstructie van de Berlijnse plaat van 
de 10 cent. Het was maar goed dat in het begin de hoeveel
heid geduld en monnikenwerk niet te schatten was! 

Mr. W. E. Gerrish O.B.E. F.R.P.S.L., de welbekende nestor van 
de Nederlandse filatelie in Engeland, gaf mij een goede voor
raad van deze zegels in bruikleen en het BDC, in de persoon van 
de heer Jan Dekker F.R.P.S.L. kwam met alles wat bekend 
was over deze zegels op de proppen, zowel met foto's van de 
proef vellen als van het grote veldeel van 101 zegels, aanwezig 
in het Nederlands Postmuseum. 

Ik ben zeer veel dank verschuldigd aan deze twee aartsfilatelisten 
en kan rustig beweren dat het me zonder hun hulp niet gelukt 
zou zijn het probleem op te lossen. Alle tijd aan „Red Grandpa" 
besteed stelde het geduld van mijn vrouw wel zeer zwaar op de 
proef. Zij hield zich echter op zijn minst gesproken voorbeel-

.dig. 

BERLIJNSE EN HAARLEMSE PLATEN? 

Oorspronkelijk leverde de Berlijnse Staatsdrukkerij van ieder 
der zes centswaarden vijf koperen platen en een matrijs, waar
mee een beperkt aantal nieuwe platen kon worden gemaakt. 
Naar wij aannemen was er derhalve voldoende voor één druk
vorm van vier platen van vijftig zegelbeelden, vijf horizontale 
rijen van tien, om vellen van 200 zegels van te drukken en één 
reserveplaat. Voor het drukken moesten de platen eerst op loden 
voeten worden gemonteerd en werden zij verstaald om snelle 
slijtage tegen te gaan. 

Bij de 5 cent zijn ongeveer veertig jaar geleden al twee geheel 
verschillende typen platen gevonden, waarvan alleen het nieuwere 
type, dat geheel afweek van de Berlijnse proefvellen, tot nu toe 
kon worden gereconstrueerd. Uit de eerste jaren zijn zegels be
kend, voornamelijk met de oudste tanding L 1 3 ^ x 14 kleine 
gaten, die niet in deze reconstructie passen en kenmerken van 
de proeven vertonen. Deze moeten afkomstig zijn van afdrukken 
van de oorspronkelijke Berlijnse platen, waartegenover de nieu
were platen van het andere type nu Haarlemse platen worden 
genoemd. De oudste reconstructie dateert van vóór 1875 met de 

Hierbij vindt u de reconstructie van de moederplaat van de 10 
cent 1872 van de Canadese Nederlandspecialist Edw. Matthews, 
die — tussen haakjes — ook voortreffelijk Nederlands schrijft. 
Hij is een actief lid van de Netherlands & Colonial Philatelists 
en publiceerde reeds eerder in het kwartaalblad van die vereni
ging van Nederlandspecialisten in de U.S.A. 

De in de inleiding genoemde recensent was de heer H. J. Bern-
sen, tot zijn overlijden in januari 1970 secretaris van het 
BDC, die deze term gebruikte in zijn bespreking van het boek 
„Emissie 1864" in het novembernummer 1965 van het Maand
blad. De invloed van deze grote filatelist heeft zelfs over de 
oceaan gereikt, een markant feit, dat ons zeker het memoreren 
waard voorkomt. 

Het BDC zelf is ook een direct gevolg van een uitdaging van de 
heer Bernsen van april 1961, die de „Haarlemse Postwaarden-
produktie" deed ontstaan. Dat onderzoek leidde in oktober 1962 
tot de oprichting van het BDC. Zo wordt de kring weer ge
sloten: Aan de ene kant inspireert Bernsen tot nieuw werk en 
aan de andere kant biedt hij daarbij hulp via zijn BDC! 

Wij prijzen ons gelukkig deze zeer minitieuze arbeid in dit ju
bileumnummer van het Maandblad te kunnen publiceren, juist 
omtrent de tijd dat deze zegels een eeuw geleden verschenen. De 
heer Matthews was zo vriendelijk de eerste publikatie van zijn 
werk voor het Maandblad te reserveren en het verheugt ons 
dat dit pionierswerk van een buitenlander op deze plaats is te
recht gekomen, in de dubbele zin van dat woord. 

B.D.C. 

tanding K I2/2 : 12B kleine gaten. We moeten nu aannemen, 
dat men in Haarlem de vijfde Berlijnse plaat ook voor het druk
ken van zegels heeft gebruikt, evenals de platen die nog van de 
Berlijnse matrijs afkomstig waren. Enschede was toen genood
zaakt, uitgaande van de originele gravure met daarin het waarde
blokje „5 CENT", een nieuwe patrijs van vijftig zegelbeelden te 
maken om daarvan matrijzen te verkrijgen voor de benodigde 
drukplaten. Wel kon in 1964 van enkele hogere waarden - de 
20 en de 50 cent - worden vastgesteld dat daarvan hoogstwaar
schijnlijk nooit Haarlemse platen waren gemaakt, althans nooit 
waren gebruikt. 

Voor de 10 cent, na de 5 cent de meest gebruikte waarde, kon
den derhalve eveneens eerst Berlijnse en later Haarlemse platen 
in gebruik zijn geweest. Dit was nu een van de belangrijkste 
vragen waarvoor we stonden. Bij het sorteren van het materiaal 
kwam vast te staan dat er tot het einde toe in 1891 enkele Ber
lijnse platen in gebruik zijn gebleven, doch ook dat er in de 
jaren 1887/1888 één of twee nieuwe platen in gebruik kwamen. 
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Sommige zegels hiervan vertonen schijnbaar geen Berlijnse 
varianten. Deze platen zouden dan Haarlemse platen kunnen zijn 
of platen van een nieuwe matrijs, op haar beurt afkomstig van de 
oude „reserveplaat", die mogelijk als patrijs heeft dienst gedaan. 

Naar wij van het BDC vernamen meent een filatelist''), die ook 
bezig was met de reconstructie van de 10 cent, dat het hier in
derdaad om Berlijnse platen gaat, hetgeen tot de conclusie zou 
moeten leiden dat er voor de 10 cent nooit Haarlemse platen 
zijn gebruikt. Een soortgelijke „vernieuwing" van platen heeft 
zich bij de 5 cent omstreeks 1888 voorgedaan. 

De beide inventarissen van april en november 1875 geven voor 
de 10 cent geen enkele steun. Wel duidelijk is dit voor de 20 en 
25 cent, waarvan slechts vier platen worden genoemd en twee 
patrijzen elk, terwijl er bij de 50 cent vijf platen en één patrijs 
worden vermeld. Voor de 20 en 25 cent moeten we derhalve 
aannemen dat de oorspronkelijke „reserveplaat" als patrijs opzij 
is gelegd. Redeneren we nu verder, dan is dit geschied nadat 
men met de 5 cent was „vastgelopen" en gedwongen was van 
voren af aan te beginnen om de onmisbare patrijs weer ter be
schikking te hebben. Het is daarom wel aan te nemen dat dit 
toen voor alle vijf overige waarden is gedaan, inclusief de 10 
cent daar zich anders wel tussen de 15 platen van de 10 cent, 
die in de inventaris van april worden vermeld, al „Haarlemse" 
platen zouden hebben moeten bevinden. 

De belangrijkste conclusie hieruit is dan wel, dat er ook voor 
de overige centswaarden van 1872, namelijk 15, 20, 25 en 50 
cent, hoogstwaarschijnlijk nooit Haarlemse platen zijn gemaakt. 

DE PLATEN 

Nu komen we tot de tweede belangrijke vraag: Hoeveel platen 
zijn er in totaal voor de 10 cent gemaakt, dan wel in gebruik 
geweest. 

Alle zegels vertonen zekere kenmerken of afwijkingen die naar 
hun oorsprong te herleiden zijn tot primaire of secundaire varian
ten (vroeger plaatfouten genoemd). De primaire varianten kun
nen zowel van de patrijs als ook van de matrijs afkomstig zijn. 
Is er meer dan één matrijs gebruikt, elk voor een aantal druk-
platen, dan is het duidelijk dat er daardoor verschillen in de 
matrijsvarianten bestaan, terwijl voor alle platen de patrij«-
varianten dezelfde zijn. Bovendien heeft elke plaat zijn eigen 
secundaire varianten. Uit een nauwkeurige klassifikatie is dan het 
aantal gebruikte platen vast te stellen, evenals, met behulp van 
gedateerde exemplaren en/of brieven, hun gebruiksduur. Hierbij 
zijn ook de tanding en het papier van belang. 

Belangrijk is ook de „ontwikkeling" van de primaire varianten. 
De primaire varianten hebben een vaste plaats in elke plaat 
en het is juist het doel van de reconstructie deze vast te leggen. 

') Mededeling van de heer B Tabbernee te Rotterdam (BDC). 
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Via een bepaalde primaire variant kan men het aantal platen 
vaststellen aan de hand van de verschillende begeleidende se
cundaire varianten. 
In het Postmuseum is een groot veldeel van 101 zegels aanwezig 
dat één complete plaat en delen van twee andere platen omvat, 

plaatposities 11 tot en met 50 van plaat A 
1 tot en met 50 B 
1 tot en met 11 C 

Dit veldeel is geperforeerd K 12J/2 : 12C en door vergelijking 
met gedateerde zegels met identieke secundaire varianten kan 
men vaststellen dat het in 1886-1887 gedrukt moet zijn. Deze 
drie platen A. B en C zijn alle Berlijnse platen. 

Door nauwkeurige bestudering van dit veldeel en een groot 
aantal losse zegels kunnen we de volgende conclusies trekken. 

Plaat A Looptijd van 1872 tot en met 1891. De sleutel voor 
deze datering is de welbekende secundaire variant 
„verticale kras". Deze komt voor op zegels getand 
13^4 X 14 kleine gaten (Collectie Gerrish) zowel als 
met alle andere tandingen inclusief K I2/2 grote 
gaten gedateerd 1891 

Plaat B Looptijd van 1875 tot en met 1891. Sleutel variant 
„gedeukt waardeschild" (positie 5) 

Plaat C Komt voor met tanding K I 2 / 2 : 12B en C, maar 
zelden met K 12 /2 grote gaten. 

Verdere gegevens vertellen ons nog het volgende: 
De totale oplage van de 10 cent is 67.241.000 stuks ongeveer 
336.200 vellen of afdrukken. Bij de 5 cent van deze emissie le
verde een stel van vier platen een gemiddelde produktie van 
250.000 vellen. We kunnen derhalve aannemen dat, afgezien 
van „ongelukken" in de drukkerij, acht platen ruim voldoende 
zouden moeten zijn. 

De beide inventarissen van drukmateriaal van 1875 en de opgave 
van Enschedé.van 1872 vermelden het volgende: 

Ontvangen uit Berlijn 1872 1 patrijs 5 drukplaten 
waarschiiplijk te boeken: 1 patrijs 1 matrijs 4 drukplaten 
Aangem. tot 1 apr. 1875 2 patrijzen 8 matrijzen 13 drukplaten 
Vernietigd november 1875 3 matrijzen 10 drukplaten 
Inventaris nov. 1875 3 patrijzen 5 matrijzen 7 drukplaten 

Het totale aantal vellen van 1872 tot het einde van 1875 afge
leverd aan het Magazijn bedraagt 67.000. Dit relatief kleine 
aantal vellen kan men zonder moeite van één stel platen druk
ken. Wat is dan de verklaring van het grote aantal platen en 
matrijzen die al einde 1875 vernietigd werden? Ik stel me voor 
dat vele van deze platen die minder geslaagd waren, direct vóór 
gebruik werden afgekeurd of maar weinig gebruikt zijn. Vele 
zegels getand K I2/2 : 12B kleine gaten vertonen zwakke af
drukken. Zij maken deze theorie aannemelijk. 
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Wij dienen ons te realiseren dat de platen van de emissies 1867 
en 1869 alle door Van Kempen zijn geleverd en dat de oplagen 
voor Indië en de West veel geringer waren, zodat de vervangende 
platen van de 5 en de 10 cent 1872 wel de eerste waren, die 
Enschedé in eigen atelier heeft gemaakt. We kunnen dan aan
nemen dat men in 1875 de problemen rond de plaataanmaak 
onder de knie had. 

Van de zeven drukplaten in de inventaris van november 1875, 
was er in ieder geval één van 1872 - uit Berlijn afkomstig - en 
een andere van 1875, die het tot het einde hebben uitgehouden. 
Een derde van 1875 werd omstreeks 1888 door een nieuwe ver
vangen. Van de vier overige is nauwelijks iets bekend. Het is 
mogelijk dat één er van ook omstreeks 1888 vervangen werd. 

Bovendien, als men vele platen gebruikt had in de periode na 
1875, zouden wij belangrijk meer secundaire varianten hebben 
gevonden, die dan niet thuis te brengen zouden zijn op een be
kende plaat. Ik kon ongeveer de helft van de secundaire varian
ten een plaats geven op het grote veldeel van 101 zegels. 

Hieruit kunnen we de volgende conclusies trekken: 
Van 1875 tot 1891 heeft men minimaal vier, maximaal 
zes platen gebruikt (exclusief reserveplaten). Eén van 
deze platen is dan plaat A van 1872. 
Van 1872 tot 1875 heeft men minimaal vier, maximaal 
zeventien platen gebruikt, waarvan de meeste niet of 
praktisch niet gebruikt zijn. 
We kunnen haast met zekerheid stellen dat maximaal zes 
platen voor ons van betekenis zijn. Er werden er immers 
tien in 1875 vernietigd. 

Voor de totale looptijd van deze emissie van 1872 tot 1891 
krijgen we derhalve: 
maximum aantal platen 6 -|- 6 — 1 (overlevende plaat A) = 
11 platen 
minimum aantal platen 4 + 4 — 1 (overlevende plaat A) = 
7 platen 

Het totaal aantal vellen tussen 1875 en 1891 aan het Magazijn 
geleverd is 336.200 - 67.000 = 269.200. Dit aantal komt prach
tig overeen met de gemiddelde produktie van 250.000 voor vier 
platen die we al eerder noemden. Voor deze 269.200 vellen heeft 
men dan vier platen nodig plus één of twee platen tegen het 
einde ter vervanging van een versleten plaat. 

PLAATRECONSTRUCTIE 

Het taaie leven van plaat A - van begin tot eind - bracht ons 
in het begin op een bedriegelijk dwaalspoor. Alle langdurige 
secundaire varianten werden daardoor voor primaire varianten 
aangezien. Toen een foto van het veldeel in het Postmuseum mij 
in handen gekomen was bleek het al spoedig dat we van voren 
af aan moesten beginnen. Ik slaagde erin het hele veldeel te 
reconstrueren uit losse zegels met behulp van de primaire, maar 
vooral de secundaire varianten. 

Een goed hulpmiddel om zekerheid te krijgen omtrent de verti
cale rij waarin een zegel thuis hoort is vergelijking met licht
drukken van de verschillende perforaties. Men meet de tanding 
en past de zegel op de lichtdruk over de volle breedte van het 
vel. Dit is. trouwens de enige methode om zegels met de tandin
gen KI 2/2 :12B en K I2/2 : 12C met zekerheid te scheiden. 

Daarna worden zegels van de zelfde plaatposities van de platen 
A, B en C met elkaar vergeleken om de primaire variant vast 
te stellen. Dit klinkt eenvoudig, maar het onderzoek heeft drie 
jaar gekost! Sommige plaatposities, vooral die van de vierde 
verticale rij, gaven hun geheim niet prijs! Deze zegels lijken 
perfect onder de loep. 
Een belangrijk hulpmiddel kan gevonden worden in gedateerde 
zegels, vooral van grote kantoren, maar gedurende de looptijd 
van deze emissie viert het nummerstempel hoogtij. Hieraan heeft 
men hoegenaamd geen houvast. 

Dit blok uit het Postmuseuin was de sleutel tot de uiteindelijke re
constructie. (Foto vaiy het Nederlands Postmuseum te 's-Gravenhage) 

De lezer vindt hierbij t«keningen van alle primaire varianten die 
vastgesteld konden worden. De schrijver houdt zich ten zeerste 
aanbevolen voor op- en aanmerkingen. 
Onderstaand een lijstje van de alom bekende secundaire varian
ten, die in de Speciale Catalogus NVPH en andere publikaties 
vermeld zijn met plaat en plaatpositie: 

Verticale kras 
Witte vlek bij de slaap 
Gespleten T 
Andere gespleten T soms 
Laatste D van 
NEDERLAND gebroken 
Witte vlek in snor 
Vlek op T van CENT 

Witte vlek in baard 
Gebroken linkerrand 
Kras onder linker krul van 
bovenbanderol en breuk 
in rechterrand 
Gedeukt waardeschild 

Plaat A nr. 11 NVPH 
A 45 NVPH 
B 7 NVPH 
C 11 — 

B 
A 

22 Gerrish LP 
42 Gerrish LP 

op verschillende plaatsen 
Gerrish LP lijkt veel 
op „double transfer" 

A 
A 

A 
B 

43 Gerrish corr 
41 Gerrish corr 

21 Gerrish corr 
5 — 

Najaar 1971 
E. MATTHEWS, 157 WELLINGTON, 

BRACEBRIDGE, ONT. CANADA 
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3. Privé correspondentie met de heren Dekker en Gerrish. 
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G E B R U I K S M O G E L I J K H E D E N 
A F S T E M P E L I N G E N 

drs. A. M. A. van der Willigen 

1. Mevrouw Berkhoff deed In 1883 al de was de deur uit en betaalde maan
delijks op een met postzegels gefrankeerde postkwitantle 

I. INLEIDING 

Met de toeneming van het Nederlandse postverkeer en de be
hoefte aan grotere hoeveelheden postzegels sinds op 1 januari 
1871 voor het binnenland het uniforme briefport (van 5 cent 
voor brieven van enkelvoudig gewicht van ten hoogste 15 gram) 
was ingevoerd, groeide het streven naar een goedkopere uitvoe
ring dan de plaatdruk, waarin de drie oudste emissies der 
Nederlandse postzegels waren uitgevoerd. 

Bovendien was de min of meer verplichte frankering ingevoerd, 
want op het verzenden van ongefrankeerde brieven stond na 1 
januari 1871 de „straf" dat de geadresseerde dan het „verhoog
de porto" van 5  1  5 cent moest betalen. 

Met de goedkopere uitvoering in boekdruk voor de postzegels 
had men al enige jaren ervaring sinds op 1 januari 1869 de 
beide eerste drukwerkzegels van 1 cent zwart en 2 cent geel wa
ren uitgegeven, aanvankelijk op tamelijk dik papier, waarop in 
mei 1869 ook de 1 /a cent nog verscheen, maar sinds mei 1869 
werd al op een dunnere kwaliteit gedrukt. 

Deze zegels zijn in de loop van de ruim negentien jaar dat zij 
verkocht werden verschenen met verschillende tandingen, waar
over reeds veel is gepubliceerd, maar een overzicht van de totale 
oplagen ontbrak totdusverre. 

Uit gegevens verzameld door de heer J. Dekker ten behoeve 
van het Bondsdocumentatiecentrum kunnen nu de volgende op
laagcijfers (afgerond in duizendtallen) van de emissie 1872 wor
den opgesteld: 

5 cent 
7/2 cent 

10 cent 
12/2 cent 
15 cent 
20 cent 

762.958 
1.772 

67.241 
75.542 
20.011 
18.190 

22/a cent 
25 cent 
50 cent 

1 gulden 
2.50 gulden 

410 
15.639 
4.238 

395 
256,5 

Wij willen hier echter niet zozeer ingaan op de produktie van 
deze zegels en alles wat daarmede samenhangt, maar zullen — 
in het kader van de postgeschiedenis — voornamelijk aandacht 
besteden aan de bestemming en het gebruik ervan, waarbij na
tuurlijk vooral de afstempelingen naar voren zullen komen. 

Zowel de toename van het gebruik door de „bijnaverplichte" 
frankering als het zich sterk uitbreidende aantal postkantoren, 
hulpkantoren, bijkantoren, stationskantoren enzovoort maken het 
praktisch onmogelijk binnen het bestek van een tijdschriftartikel 
hiervan volledige (prijs)lijsten op te nemen bij de vermelding 
der onderscheidene stempels. Wij zullen daarom ermede volstaan 
de typen afstempelingen te omschrijven met korte toelichtingen 
omtrent de gebruikte aantallen (plaatsen), de gebruiksperioden 
en — hier en daar — een indicatie van de geschatte waarde. 

Uit de ervaring van de laatste jaren is ons wel gebleken dat 
een waardeschatting een onmisbaar onderdeel vormt van derge
lijke beschrijvingen, al koesteren wij niet de illusie dat deze te 
allen tijde het bieden van soms absurd hoge prijzen voor niet al 
te zeldzame stukken op veilingen of elders kunnen voorkomen! 

II. BESTEMMING EN TARIEVEN 

Evenals bij de vorige emissies was de voornaamste bestemming 
van deze serie natuurlijk het frankeren van brieven met binnen
en buitenlandse bestemming, want voor de — geleidelijk in om
vang toenemende — drukwerkverzending werden, althans voor 
het binnenland, de zegels van /a tot en met 2/2 cent gebruikt: 
van 1872 tot omstreeks 1876/77 nog in het „wapentype" en van 
1876/1877 tot 1899 in het staand cijfertype. 

Juist omstreeks de gebruiksperiode van deze emissie 1872 
kwamen er evenwel belangrijke uitbreidingen in het diensten
pakket van de posterijen tot stand. Als zodanig kunnen wij 
noemen: 
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Briefkaart 
.« tSM* 

i X i 
2. Voor de invoering van het uniforme tarief in liet Internationale verkeer 
moest een briefkaart naar Duitsland met 10 cent worden gefrankeerd; in 
1875 werd dit 5 cent 

1. de verzending van briefkaarten sinds 1 januari 1871 in het 
binnenland en kort daarna uitgebreid tot omringende landen, 
aanvankelijk op basis van enkele bilaterale overeenkomsten, 
maar na de totstandkoming van de Wereldpostvereniging in 
1874 al spoedig voor verzending naar alle aangesloten landen. 

11 ^ 
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3. Sinds de Invoering der postkwitantles In 1871 moest het In-
cassorecht van 10 cent per f 10,— In postzegels worden opge
plakt. In 1896 werd di t vereenvoudigd door verantwoording van het 
totale bedrag voor meer kwitanties met één of enkele zegels op 
het borderel. Deze kwitantie Is f i latal ist lsch gefrankeerd met 22'/2 
+ V/l centi 

2. de incassering van postkwitantles sinds 1 januari 1871, welke 
kwitanties tot 1896 moesten worden „gefrankeerd" met post
zegels voor het incassorecht. 

3. de verzending van expressestukken tegen betaling van een 
extra-recht van 15 cent werd eveneens per 1 januari 1871 
ingevoerd. 

4. Adretkaart voor eei» buitenlands postpakket van 500 gram naar Luik, 
gefrankeerd met 50 cent en verzonden uit Rotterdam. In de trein Amster
dam-Antwerpen moest de kaart worden afgestempeld 

4. de verzending van postpakketten sinds 15 maart 1882, waar
voor het port aanvankelijk „bij voorkeur" op de bijbehorende 
adreskaart in postzegels moest worden verantwoord. De ze
gels van deze kaarten werden sinds omstreeks 1885 afgeknipt 
en daarna verkocht aan handelaren en verzamelaars. Com
plete kaarten met zegels van deze (en latere) emissie (s) ko
men sporadisch voor en zijn dan meestal afkomstig uit het 
buitenland. Däar werden (worden) zij soms tezamen met de 
pakketten uitgereikt of - zoals in België - onverknipt door 
de posterijen of spoorwegen verkocht. 

5. de dienst der Rijkspostspaarbank sinds 1 april 1881, waarvoor 
op de formulieren voor het schoolsparen aanvankelijk post
zegels werden gebruikt. Als regel waren dit zegels van 1 cent, 
die geplakt moesten worden in boekjes van vier blaadjes van 
25 zegels, maar het gebruik van zegels van 5 cent en hogere 
waarden was niet uitgesloten. 

Een beknopte opsomming van de voornaamste tarieven voor 
binnenlandse bestemming kan enig inzicht verschaffen in de 
behoefte aan bepaalde zegelwaarden, welke in deze serie werden 
uitgegeven. 
Per 1 januari 1871 werd het uniforme binnenlandse briefporto 
ingevoerd, dat voor zwaardere brieven dan 50 gram op 15 maart 
1882 nog aanzienlijk werd verlaagd: 

Brieven 
t/m 15 
„ 50 
„ 100 
„ 150 
„ 200 
„ 250 

gram 
1871 

5 
10 
15 
20 
25 
30 

1882 
5 

10 
10 
15 
15 
15 

Brieven 
t/m 300 
„ 400 
„ 500 
„ 750 
„ 1000 

gram 
1871 

30 
35 
40 
45 
50 

188^ 
20 
20 
20 
25 
25 

Voor gefrankeerde brieven naar het buitenland golden aanvan
kelijk uiteenlopende tarieven, zoals 10 cent voor België en 
Duitsland, 20 cent naar Frankrijk, 30 cent naar Engeland, 60 
en later 50 cent per landmail naar Nederlands-Indië enzovoort. 

Na de totstandkoming der Wereldpostvereniging in 1874 kon met 
ingang van 1 juli 1875 als één der eerste nuttige maatregelen 
het uniforme briefporto van 25 goudcentimen, zijnde I2/2 cent 
in Nederland voor brieven van enkelvoudig gewicht naar alle 
aangesloten landen worden ingevoerd. 

Het porto voor briefkaarten, dat voor het binnenland 2/2 cent 
bedroeg, was voor het buitenland aanvankelijk ook verschillend, 
maar nu eveneens geüniformeerd tot 5 cent per kaart. 
Nieuwsbladen met binnenlandse bestemming kostten V2 cent tot 
25 gram gewicht, daarboven 1 cent per exemplaar en voor bin
nenlandse drukwerken was het tarief: 

Sinds 1 januari 1871 1 augustus 1876 
t/m 400 gram 1 cent per 20 gram 1 cent per 25 gram 
per 100 gram meer 2 cent 

sinds 15 maart 1882 

2 cent 

t/m 100 gram 1 cent per 25 gram 
„ 150 „ 5 cent 
„ 200 „ 7/2 „ 
„ 300 „ 10 „ 

t/m 400 gram I2/2 cent 
„ 500 „ 1 5 

voorts 2^2 cent 
per 250 gram 

De eveneens sterk uiteenlopende tarieven voor drukwerken naar 
het buitenland kwamen ook per 1 juli 1875 terecht op het ge
makkelijke tarief van 2/2 cent per 50 gram. 
Voor postpakketten was het binnenlandse tarief: 

tot en met 1 kg ƒ 0,15 (thans ƒ 2,50!) 
1 tot en met 3 kg ƒ 0,20 (thans ƒ 3 , 2 5 - / 3,75) 
3 tot en met 5 kg ƒ 0,25 (thans ƒ 4,75!) 
Daartegenover is wèl de prijs voor de adreskaarten, die in 1882 
54 cent per twee stuks kostten, gedaald, want momenteel worden 
deze gratis verstrekt 
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Postkwitanties moesten zoals wij al hierboven vermeldden, door 
de afzenders worden „gefrankeerd" met postzegels en het (in
casso) recht hiervoor bedroeg: ƒ 0,10 per ƒ 10,— kwitantiebedrag 
of gedeelte daarvan. 
Het aantekenrecht was niet hoger dan 10 cent en verzending met 
aangegeven waarde was mogelijk voor 10 cent per ƒ 100,— aan
gegeven waarde. 

III. DATA VAN INGEBRUIKNEMING, VERKOOP-
PERIODE EN ONGELDIGVERKLARING 

Het toenemende postverkeer in de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw en het hogere gewicht der zendingen deed ook in ons land 
de behoefte groeien aan hogere zegelwaarden dan 50 cent, waar
mede de serie van 1867 was afgesloten. In Engeland kende men 
sinds 1867 al zegels van vijf shilling ( = ƒ 3,—), in Frankrijk 
verscheen in 1871 een zegel van 5 frank ( = ƒ 2,50), maar in 
Duitsland ging men nog niet verder dan tot zegels van 50 
Pfennige ( = ƒ 0,30) en pas in 1875 werd een zegel van 2 
Mark ( = ƒ 1,20) uitgegeven. 

Als eersteling van de dit JEiar een eeuw geleden in ons land uit
gegeven serie verscheen dan ook de ƒ 2,50, welke op 1 juli 1872 
aan de postkantoren verkrijgbaar werd gesteld. De overige waar
den van de nieuwe serie waren aanvankelijk dezelfde als die van 
de serie 1867 en zij verschenen naarmate de vorige serie uitver
kocht raakte: 

5 cent 29 augustus 1872 20 cent januari/februari 1873 
10 cent 1 september 1872 25 cent februari 1875 
15 cent februari/maart 1873 50 cent januari/februari 1874 

De invoering van het uniforme port voor brieven naar het 
buitenland van 1 2 ^ cent per 1 juli 1875 maakte de invoering 
van een zegel van diè waarde op genoemde datum noodzakelijk, 
terwijl tenslotte op 15 december 1888 nog een drietal aanvul
lingswaarden verscheen: 7/2 cent (voor de frankering van ta
baksmonsters op speciaal verzoek van de betrokken handelaren), 
22/2 cent (speciaal voor aangetekende brieven naar het buiten
land) en 1 gulden. 

Na het overlijden van koning Willem III in november 1890 
verscheen op 16 oktober 1891 als eerste waarde de 5 cent van de 
serie „Koningin met hangend haar" en - afgezien van de pas in 
1896 verschenen nieuwe waarde van ƒ 5,— - was deze serie 
begin 1894 volledig in de plaats gekomen van de „koningskoppen-
serie". Deze laatste bleef echter voor frankering nog geldig 
tot en met 31 december 1899. 
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5. Dienstenvelop van het postkantoor te Groningen waarin m te vorderen 
kwitanties aan het postkantoor te Goslar werden verzonden. Het porto 
en het aantekenrecht moesten met een postzegel van 22*/] cent worden 
voldaani 

6. Ruim een jaar voor de ongeldigverkjanng (per 1 november 1879) kon 
een 10-centszegel van de eerste emissie worden gebruikt in combinatie 
met een 5 cent van de normale serie op een In 1878 uit Zierikzee naar 
Brighton verzonden brief (Het verschuldigde porto bedroeg sinds 1875 
slechts 12V2 cents) 

Er zijn dus gemengde frankeringen mogelijk, enerzijds met de 
zegels der emissies 1852, 1864, 1867 en 1869/1871 (tot hun 
gelijktijdige buitengebruikstelling per 1 november 1879) en an
derzijds met de emissies 1876, 1891/1896 en 1899. 

IV. DE AFSTEMPELINGEN 

De invoering van deze serie postzegels viel in een periode toen 
men met de poststempels voor de onbruikbaarmaking der zegels 
al een twintigtal jaren ervaring had. De ontwikkeling hiervan 
heeft zich in de volgende 27 jaren dat deze zegels geldig waren 
voortgezet, en het toenemend postverkeer stelde zijn eisen met 
betrekking tot een vereenvoudigde behandeling der poststukken. 

De brieven en de meeste andere stukken moesten in 1872 vóór 
de verzending al met méér dan één stempel worden afgestem
peld, vooral met het oog op een eventueel noodzakelijke externe 
verantwoording. Uit vertrek- en aankomststempels moest de reis
duur van afzender naar geadresseerde binnen de gestelde termijn 
kunnen worden afgeleid. Anno 1972 zou dit voor de honderden 
miljoenen poststukken grotendeels een onmogelijke opgave zijn. 
Wij mogen ons thans al gelukkig prijzen als dat met de dure 
expresse-stukken nog mogelijk is. 

In 1872 bestond er nog een duidelijk verschil in afstempeling 
der zegels, enerzijds tussen de verschillende soorten stukken (brie
ven, briefkaarten, drukwerken enzovoort) en anderzijds ten aan
zien van de categorieën postinrichtingen (postkantoren, bijkan
toren, hulpkantoren, treinen, trams en boten). 
Wij zullen hier uitgaan van laatstgenoemde indeling en daarbij 
achtereenvolgens de afstempeling der verschillende soorten stuk
ken beschrijven. 

A. Postkantoren 

7. Aangetekende brief in 1875 uit Tiel naar Brussel verzonden. Voor de in
voering der aantekenstrookjes werd een stempel AANGETEEKEND op de 
stukken afgedrukt. De zegels werden met puntstempel 106 van TIel afge
stempeld 
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De meest voorkomende afstempeling van de emissie 1872 is, 
zeker voor wat betreft de lagere zegelwaarden, de puntstempel 
of - zoals deze bij de invoering op 1 april 1869 officieel werd 
aangekondigd - „nommerstempel". Hiermede moesten tot en met 
15 juni 1893 de zegels op alle brieven worden afgestempeld 
omdat sinds 1861 de mening bestond, dat dagtekeningstempels op 
de postzegels niet duidelijk genoeg leesbaar zouden zijn. Laatst
genoemde stempels moesten dan ook sinds 1861 op de adreszijden 
der brieven naast de zegels worden afgedrukt, welke van 1861^ 
1869 met een stempel FRANCO in omlijsting werden ver
nietigd. 
Van de 259 bestaande nummers waren er in 1872 al 142 aan de 
toen bestaande postkantoren uitgegeven. Elk nieuw opgericht 
postkantoor kreeg een eigen, meestal hoger, nummer waarmede 
bij de intrekking op 15 juni 1893 nog 252 postkantoren waren 
voorzien; van de overige zeven nummers werden er aanvankelijk 
vier gebruikt op enkele treintrajecten en drie tijdens korte pe
rioden, dat in enkele militaire kampen vele soldaten waren onder
gebracht. 
Voor een opsomming van deze puntstempels en hun waardering 
moge worden verwezen naar de hiervoor bestaande afzonderlijke 
boekwerkjes^). Op gehele stukken zijn zij, vooral wat betreft 
de hogere nummers (boven 138), schaars tot zéér zeldzaam. 

Niet alleen op brieven maar ook op postwissels en op post-
kwitanties moesten de postzegels met de puntstempels worden 
vernietigd. Postwissels zijn vrijwel onvindbaar, omdat deze na 
uitbetaling altijd werden vernietigd, maar postkwitanties komen 
nog wel eens te voorschijn bij opruiming van oude archieven. 

8. Tweeletterstempels (uurcijfers met twee letters), gebruikt voor de ver
nietiging van postzegels op drukwerken, postpakketkaarten enzovoorts, 
doch niet op brieven waarvoor de puntstempels moesten worden gebruikt 

Briefkaarten, die bij de verzending naar de koloniën en naar het 
buitenland dikwijls (ook) met de zegels der emissie 1872 werden 
gefrankeerd, mochten niet met een puntstempel, maar uitsluitend 
met de dagtekeningstempels worden afgestempeld; tot ± 1877 
(en voor sommige kantoren nog enige jaren langer) met de 
tweeletterstempels en daarna met de kleinrondstempels. 
Briefkaarten met ingedrukte zegels van 5 cent zijn vrij gewoon, 
doch kaarten met uitsluitend opgeplakte zegels van 5 cent of 
hoger en binnenlandse kaarten van 2/2 cent met bijfrankering 
zijn, vooral uit de periode 1872-1875 (vóór invoering van het 
uniforme tarief der Wereldpostvereniging) schaars tot zéér zeld
zaam! 

9. Takje-francostempels van 1867 tot 1876 uitsluitend voor drukwerken 
gebruikt; na 1876 door sommige kantoren nog enkele Jaren langer voor 
hetzelfde doel gebruikt 

Voor drukwerken was al sinds 1 januari 1869 het gebruik van 
postzegels verplicht, maar de verzending ervan had aanvankelijk 
nog geen grote omvang. 
') D C HoogerdIJk De puntstempels van Nederland en Nederlands-

Indië (3e druk 1972). 
H. Koopman Catalogus der puntstempels van Nederland (4e druk 
1972). 

2) D. C HoogerdIJk De kleinrond- en dubbelletterstempels van Neder
land met de pnjsnotenngen, 1968. 
H. Koopman Catalogus der kleinrondstempels van Nederland 1972. 

Voor de afstempeling der zegels werden van 1872 tot 1876 op de 
meeste kantoren de takje-francostempels gebruikt, welke op een 
aantal kantoren nog vele jaren daarna voor hetzelfde doel in ge
bruik bleven (laatst bekend: Grave uit 1887). 

Deze takje-francostempels werden sinds 1877 geleidelijk ver
vangen door de - ook voor briefkaarten en voor datering van de 
brieven gebruikte - tweeletterstempels en vervolgens door de 
kleinrondstempels. Dit was al een belangrijke vereenvoudiging 
in de afstempeling der verschillende catgorieën stukken. 

10. De postzegel op deze brief werd abusievelijk met het takje-francc-
stempel (voor drukwerken) In plaats van met het puntstempel vernietigd 

Zegels der emissie 1872 met takje-francostempels kunnen worden 
herkend als te zijn gebruikt voor (meestal zwaardere) druk
werken met overwegend buitenlandse bestemmingen; dergelijke 
zegels met volledige en duidelijke stempelafdrukken zouden wij 
willen waarderen op ongeveer het tienvoudige van de catalogus
waarde der normale zegels. 

Tweeletterstempels werden, voorzover op zegels afgedrukt, ook 
nog overwegend voor drukwerken gebruikt en wij zouden hier
voor twee tot drie maal de cataloguswaarde der zegels willen 
aanhouden. 

11. Kleinrondstempels van diverse postkantoren zoals zij van 1877 tot 1895 
(en op enkele kantoren nog enige jaren langer) werden gebruikt. Overdag 
werd de uuraanduiding elk uur verwisseld 

Na de invoering der kleinrondstempels (met 1 letter achter de 
uurcijfers) in april 1877 vervingen deze geleidelijk de tweeletter
stempels op de postkantoren, doch zij dienden niet slechts voor 
drukwerken maar ook ter vernietiging van de zegels op post-
pakketadreskaarten, waarvan de verzending, zoals eerder ver
meld, in 1882 begon. 

Laatstbedoelde zegels werden al spoedig, na van de kaarten te 
zijn afgeknipt, verkocht aan handelaren en verzamelaars, zodat 
met name de zegelwaarden boven 15 cent veelvuldig met klein
rondstempels voorkomen. Op drukwerkomslagen of volledige 
postpakketkaarten zijn zij echter zéér zeldzaam. 
De kleinrondstempels zijn eveneens gecatalogiseerd. Er is een 
tweetal boekjes^). 

Ook de in 1894/1895 ingevoerde grootrondstempels kunnen nog 
op laat-gebruikte zegels van deze emissie voorkomen, want zij 
waren toen wel praktisch overal uitverkocht. Met duidelijke en 
volledige afdrukken op briefstukken of gehele stukken zouden wij 
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de emissie 1872 op circa tien maal de cataloguswaarde der zegels 
willen waarderen. De zegels van 7^2, 22/4 cent en 1 gulden 
enigszins lager, omdat deze al een relatief hoge cataloguswaarde 
hebben én omdat zij aan verscheidene postkantoren soms nog tot 
1893 of 1894 werden verkocht. 

B. De hulpkantoren 

Tijdens de gebruiksperiode van deze zegels heeft zich in de 
behandeling van brieven en andere stukken door de hulpkantoren 
een aantal wijzigingen voltrokken, welke het verzamelen van 
vooral volledige poststukken bijzonder interessant maakt! 

De al vóór 1850 in kleinere plaatsen bestaande distributiekan
toren, waarvan de meeste geen eigen stempels hebben gebruikt, 
werden door de in 1850 ingevoerde nieuwe postwet merendeels 
omgezet in hulpkantoren, waarvan er op 1 september 1850 al 
257 waren opgericht. 

Als enige functionaris werkte daar etn „brievengaarder", die 
zich v o r het stempelen der ter verzending aangeboden stukken 
van een van rijkswege verstrekte naamstempel kon bedienen en 
deze op de achterzijden der stukken moest afdrukken. Deze 
stempels waren tot ± 1866 uitgevoerd in antiqua letters, nadien 
in groteske letters. 

In circulaire 639 van 23 januari 1865 werd voorgeschreven dat, 
met het oog op de juiste berekening van het afstandsporto, de 
naamstempel voortaan op de voorzijde der stukken in de rechter
bovenhoek moest worden afgedrukt (de postzegels werden in die 
tijd krachtens een aanbeveling bij de invoering der zegels in 1852, 
over het algemeen nog in de linkerbovenhoek der stukken ge
plakt) . 

Met circulaire 658 van 3 november 1865 werd voorts aan de 
directeuren der postkantoren opgedragen te bevorderen dat de 
onder hun toezicht staande brievengaarders (der hulpkantoren) 
voortaan ook met rode inkt zouden stempelen, nog altijd op de 
voorzijden der stukken in de rechterbovenhoek. Voorbeelden hier
van uit deze jaren zijn in verscheidene verzamelingen aanwezig, 
hoewel ook blauwe, groene en paarse afdrukken nogal eens voor
komen, ook op de zegels der emissie 1872. 

Uit het vorenstaande blijkt al, dat in 1872 en nog een aantal 
jaren daarna de hulpkantoren over het algemeen de postzegels 
op de stukken niet mochten „vernietigen", maar dit moesten 
overlaten aan de postkantoren, die voor de verdere verzending 
zorgden (zie afbeelding 13). 

t2. Kleinrondstempels van enkele hulpkantoren: de uuraanduiding werd 
overdag slechts éénmaal per vier uur verwisseld 

Een uitzondering hierop werd gemaakt voor diè stukken welke 
tussen twee in eikaars nabijheid liggende hulpkantoren, die onder 
hetzelfde postkantoor ressorteerden, moesten worden vervoerd. 
Een nodeloze omweg via dit postkantoor mocht dan worden 
vermeden en in diè gevallen moest het hulpkantoor van afzen
ding de zegel(s) met zijn naamstempel onbruikbaar maken. Aldus 
gestempelde zegels van de emissies 1852, 1864, 1867 en 1869 
komen wel voor, maar zijn schaars tot zeer zeldzaam van ver
scheidene hulpkantoren. 

Ook in 1872 bestond deze regeling nog, maar deze werd enkele 
jaren later gewijzigd. 

13. Driehoekig gevouwen, ,.Franko"-verzonden briefje uit Garshulzen vla 
't Zandt en Loppersum naar Stedum, waar tenslotte de postzegel pas werd 
afgestempeld 

Wij kunnen nu de volgende perioden ten aanzien van de afstem
peling der postzegels door hulpkantoren sinds 1872 onderschei
den: 

I. 1872-1879 

De hulpkantoren moesten met hun naamstempel de postzegels 
alleen op diè poststukken afstempelen, voorzover het de hier
boven beschreven ressortbrieven betrof. Voor andere stukken 
bleef de regeling gelden dat het hulpkantoor zijn naamstempel 
in de rechterbovenhoek der brieven of boven het woord Brief
kaart op de briefkaarten moest afdrukken. 
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14. Brief uit Nieuwkoop naar Haarlem, welke — als niet-ressort-brief — te 
Nieuwkoop slechts werd voorzien van het langstempel in de rechterboven
hoek en verder te Alphen van puntstempel 3 op de postzegel en een dag
tekeningstempel Alphen 5 JAN 77 

II. 1879-1881 

In circulaire 1093 van 28 november 1879 werd bekend gemaakt 
dat geleidelijk alle hulpkantoren van een dagtekeningstempel (het 
in die jaren gebruikelijke model kleinrondstempel) zouden wor
den voorzien met de uuraanduidingen 12-8 V, 8-12V, 12-4 N, 
4-8 N en 8-12 N. 

m^m^mm'^immfmmm,m^,mmmm^^^<^^mmmmmmmr'^^^^^^^^^^^^ 

15. Brief uit Renkum, welk hulpkantoor al een kleinrondstempel had ont
vangen, maar dit in 1881 nog niet op de zegels mocht afdrukken. Het 
postkantoor Arnhem moest met zUn puntstempel 8 de postzegel onbruik
baar maken 
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De eerste 28 hulpkantoren ontvingen inderdaad al op 23 decem
ber 1879 deze stempels, maar als laatste hulpkantoor was Valken
burg (ZH) pas op 6 februari 1894 aan de beurt (afbeelding 15). 

De hulpkantoren, die al in 1879, 1880 en 1881 van een dagte
keningstempel waren voorzien, mochten deze niet  evenmin 
als de postkantoren, die hun puntstempel moesten gebruiken 
op de zegels afdrukken, maar moesten deze naast de zegels af
drukken ! 
Op ressortbrieven moest de naamstempel op de zegels en de 
(nieuwe) kleinrondstempel van het hulpkantoor ook naast de 
zegels worden afgedrukt. 
Op andere dan ressortbrieven moest het postkantoor dan de 
zegel(s) met zijn puntstempel afstempelen, waardoor men de 
vreemde combinaties, zoals in afbeelding 16 kan aantreffen. 

III. 1881-1884 

In circulaire 1150 vail 5 augustus 1881 werd nader bepaald dat 
de brievengaarders, die al in het bezit waren van dagtekening
stempels, deze voor de „overstempeling" der zegels op de ressort
brieven moesten gebruiken, waardoor voor déze brieven het ge
bruik van de naamstempels verviel. Voor brievenoplangere af
stand bleef het voorschrift dat deze hetzij met postkantoorpunt
stempel op de zegels + hulpkantoorkleinrondstempel, hetzij met 
postkantoorpuntstempel op de zegel + postkantoorkleinrond 
f hulpkantoornaamstempel moesten worden voorzien. Enige 
vereenvoudiging was wel gewenst ! 

IV. 1884-1899 
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16. Brief uit Nieuwkoop naar Haarlem, waarop nu, overeenkomstig liet 
voorschrift van februari 1884, de postzegel met langstempel NIEUWKOOP 
is vernietigd, maar — omdat dit fiulpkantoor nog geen dagtekeningstempel 
liad — moest deze er bij afgedrukt worden In Alphen 

Circulaire 1230 van 20 februari 1884 bepaalde tenslotte, dat de 
hulpkantoren de frankeerzegels van aUe poststukken moesten at
stempelen, hetzij met hun kleinrondstempel, hetzij  als laatst
genoemd stempel nog niet was verstrekt  met hun naamstempel. 
In het laatste geval moest het postkantoor, waarlangs de ver
dere verzending gebeurde, toch nog zijn dagtekeningstempel naast 
de al afgestempelde postzegels afdrukken. 

V. 1872-1899 

Een afwijkende regeling gold voor een aantal hulpkantoren 
voor sommige al sinds 1850  welke dichtbij een spoorweg
station, veerboot en/of nabij de landsgrenzen lagen. Deze hulp
kantoren ontvingen dan, behalve hun kantoornaamstempel, een 
FRANCOstempel (aanvankelijk zonder, maar na ± 1860 met 
omlijsting) voor de afstempeling der postzegels, alsmede een dag
tekeningstempel met de naam van het postkantoor, waaronder 
zij ressorteerden, echter in een afwijkend model: hetzij een 
stempel met onderbroken cirkelrand hetzij met alleen de onder
ste helft van de cirkelrand. 
Deze werkwijze was bedoeld om de verzending te bespoedigen en 
beoogde  tot en met 1870  voorts de mogelijkheid tot controle 
op de juiste frankering (volgens afstandstarief, gemeten naar de 
afstand tussen de postkantoren van herkomst en bestemming) én 
de datering der poststukken. 

Op de zegels der emissie1872 zijn ons slechts bekend de halve 
cirkelstempels met takje van Dinxperlo ( ± 1880, meestal in 
blauwe of groene kleur) en van Maastricht uit 1877. 

Na de invoering van het uniforme tarief per 1 januari 1871 was 
de portcontrolenoodzaak vervallen en sinds de invoering der 
kleinrondstempels voor de hulpkantoren in 1879 kregen déze 
hulpkantoren al spoedig hun eigen dagtekeningstempels. 

De hier beschreven omslachtige stempeling op stukken met zegels 
der emissie1872 kan dan ook  theoretisch  slechts voor
komen uit de jaren 1872 tot ± 1880. 
Gehele stukken, zowel uit de periode 18501872, als uit het 
tijdvak 18721880 zijn over het algemeen uiterst schaars en van 
een aantal hulpkantoren zelfs onbekend! 

17. „Caoutchouc"stempel van 
het hulpkantoor te Vinkeveen, 
één der tien kleine hulpkan
toren waaraan in 1884 als proef 
rubberdagtekeningstempeis wer
den verstrekt. De laatste hier
van werden in 1889 door me
talen kleinrondstempels vervan
gen omdat de proef niet was 
geslaagd 

De opkomst van rubber als grondstof voor talrijke produkten 
tegen het einde van de negentiende eeuw wordt onder meer 
treffend geïllustreerd door een proefneming met — wat in diè 
jaren genoemd werd  „caoutchouc"stempels. Men voorzag 
daarbij blijkbaar wel dat deze sneller dan normaal zouden slij
ten en koos daarom voor deze proefneming een tiental kleinere 
hulpkantoren uit. De stempels voldeden niet en het is dan ook 
destijds bij deze proef op beperkte schaal gebleven, want na de 
gezamenlijke verstrekking aan tien hulpkantoren in september 
1884 werden in de volgende jaren aan dezelfde kantojen defini
tieve metalen kleinrondstempels verzonden op de hieronder ge
noemde data: 

Asperen 28 september 1889 Oosthuizen 1 augustus 1887 
Avenhorn 1 maart 1889 Oostzaan 31 januari 1887 
Huibergen 23 augustus 1889 Stedum 23 oktober 1885 
Loppersum 16 juni 1888 Vinkeveen 2 december 1889 
Meerkerk 26 mei 1888 Zomeren ' ) 13 april 1889 

' ) De stempelafdrukken van Zomeren waren als regel in paarse 
kleur en  in tegenstelling tot de overige zwarte  tamelijk duide
lijk. Her kleinrondstempel kreeg een andere spelling: Someren. 

Op gehele stukken zijn van Meerkerk enkele afdrukken bekend, 
maar van de overige kantoren komen zij niet of nagenoeg niet 
op geheel stuk voor. Duidelijke en (bijna) volledige afdrukken 
op losse zegels en briefstukken zouden wij naar gelang van kwa
liteit met 10 ä 25 gulden (voor Stedum 50 gulden) willen waar
deren. 

C. Bestelhuizen 

In een aantal kleinere plaatsen, waar noch een postkantoor noch 
een hulpkantoor was gevestigd, bestonden soms bestelhuizen. De 
bestelhuishouder was slechts verplicht de ontvangen post te be
stellen en de in een brievenbus aan zijn woning geposte stukken 
mede te geven aan de postiljons of postboden. Er waren in 1864 
nog 656 van dergelijke bestelhuizen, maar in 1870 was dit aan
tal door omzetting in hulpkantoren al verminderd tot 158 en 
eind 1879 tot 23; het laatste bestelhuis werd in 1909 opge
heven. 
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18. Hulpkantoornaamstempels van afwijkend model: Gorssel en Made 
gebruikten het vroegere bestelhuisstempel terwijl Lisse dit stempel ver
moedelijk heeft laten maken toen in 1863 enige vertraging ontstond, als 
gevolg van de overneming van de stempelfabricage door 's Rijks Munt 

Deze bestelhuizen ontvingen geen poststempels, waardoor ook bij 
de invoering der portzegels in 1870 viferd voorgeschreven dat, 
als zij deze moesten gebruiken, zij ze met twee inktstrepen 
kruiselings moesten vernietigen. 
Enkele dezer bestelhuizen schijnen als een soort „statussymbool" 
toch van een eigen fabrikaatstempel gebruik te hebben ge
maakt. Op de emissie1872 zijn ons van dergelijke afwijkende 
modellen bekend: Hulpkantoor Gorssel, Laren P.G., Lisse (dit 
kan ook een oud stationsstempel geweest zijn) Made en Zonne
maire. 

Made was weliswaar in 1870 opgericht als hulpkantoor en ont
ving toen een normaal kantoornaamstempel met groteske letters, 
maar de brievengaarder vond blijkbaar het oude bestelhuisstem
pel met veel grotere letters duidelijker en bleef dat ook verder 
maar gebruiken tot hij uiteindelijk zijn kleinrondstempel moest 
gaan gebruiken. 

D. Bijkantoren 
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19. Kleinrondstempels van bijpostkantoren (met straatnaam) 

De uitbreiding der grotere gemeenten deed de behoefte ontstaan 
om de postale dienstverlening te decentraliseren over één of meer 
bijkantoren in plaatsen waar de bebouwing daartoe aanleiding 
gaf. 

Het eerste bijkantoor werd op 20 december 1872 gevestigd in de 
Parkstraat te s'Gravenhage en dit zou  als het in 1918 niet was 
opgeheven  dit jaar zijn eeuwfeest hebben kunnen vieren. 

In elk geval is het instituut der bijkantoren echter wel bijna een 
eeuw oud. 
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20. Met een 5centszegel „ONTOEREIKEND" gefrankeerde brief, verzon
den van het bijpostkantoor RotterdamKruiskade (dat ook een puntstempel 
91 gebruikte) naar Londen en aldaar tegen betaling van 3 pence port uit

In dertien verschillende gemeenten werden in de periode 1872
1899 één of meer bijkantoren gevestigd, welke aanvankelijk 
gebruik maakten van dagtekeningstempels met straatnaam (1872
1877: tweeletterstempels voor zes bijkantoren en 18771895 klein
rondstempels, 18951899 grootrondstempels). 

Sinds 1 februari 1890 werden aan sommige reeds bestaande 
en aan nieuwgevestigde bijkantoren kleinrondstempels ver
strekt, welke achter de plaatsnaam slechts het volgnummer van 
het bijkantoor bevatten. Aangezien deze verstrekking pas sinds 
1890 geschiedde, komen zij op de zegels der emissie1872 niet 
zoveel voor. 

21. Na 1830 werden gedurende een aantal jaren 
de nieuwe dagtekeningstempels voor bijkan
toren voorzien van een nummer In plaats van 
een straatnaam 

In de periode 18721893 werden alle bijkantoren onder meer 
voorzien van puntstempels, welke echter dezelfde nummers droe
gen als die van het (hoofd) postkantoor. Om deze puntstempels 
van de bijkantoren te kunnen onderscheiden is een via zo'n bij
kantoor verzonden complete envelop van een (aangetekende) 
brief of ander poststuk nodig en deze zijn schaars tot zéér zeld
zaam! 
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22. Postwissel, verzonden aan het bijpostkantoor 'sGravenhageFluweelen 
Burgwal in 1891, voorzien van afdrukken van het aldaar gebruikte punt
stempel 44 en het kantoornaamstempel 

Hoewel het gebruik van takjefrancostempels nog tot 1876 was 
voorgeschreven voor drukwerken, is dit stempel aan geen enkel 
bijkantoor verstrekt, waarschijnlijk omdat de hoeveelheid druk
werken, die op de bijkantoren werd aangeboden, te gering was. 
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Tijdelijke bijkantoren waren gevestigd op de van 16 april tot en 
met 31 oktober 1883 in Amsterdam gehouden „Wereldtentoon
stelling" en op de van 16 mei tot 1 oktober 1892 in Scheveningen 
gehouden sporttentoonstelling. 

/ / / 
2ä. Briefstuk, waarop zowel een afdruk van het stempel van het tijdelijk 
bijpostkantoor der in 1883 te Amsterdam gehouden Wereldtentoonstelling als 
van het daar eveneens (voor brieven) gebruikte puntstempel 5 voorkomen 

Het Amsterdamse stempel dat sporadisch nog wel eens voor
komt op losse zegels en briefkaarten bevat achter de plaats
naam slechts de toevoeging TENT: . De Sporttentoonstelling in 
Scheveningen is blijkbaar nog niet door vele belangstellenden en 
zeker geen filatelisten bezocht, want afdrukken van het klein-
rondstempel Scheveningen-Sport behoren tot de grote stempel-
rariteiten! 

Als waardering voor de bijkantoorstempels zouden wij voor onbe
rispelijke afdrukken! — willen aanhouden: 

op brieven, eventueel 
briefkaarten 

5-25 X zegel waarde 

10-50 X zegelwaarde 
25-100 X zegelwaarde 

op losse zegels 
Plaats- en 2-5 x zegel-
straatnaamstempel waarde 
Plaatsnaamstempel 5-10 x zegel
met bijkantoornummer waarde 
Bijkantoorstempel 
+ puntstempel (onherkenbaar) 
met een minimum van: ƒ 2,50 per stuk ƒ 10,— per stuk. 

E. Militaire Kampen 

Gedurende een aantal jaren zijn, meestal slechts gedurende pe
rioden van enkele weken tijdens één der zomermaanden, bijpost
kantoren gevestigd in militaire kampen. De aldaar geposte stuk
ken zijn schaars tot zéér zeldzaam, want particuliere brieven (met 
frankering) zullen hoofdzakelijk door (onder-)officieren zijn ver
zonden. De Leerplichtwet bestond nog niet, waardoor vele sol
daten misschien nog analfabeten waren of althans slechts met 
moeite een brief konden schrijven. 

Voor de brieven werden puntstempels met eigen nummers ge
bruikt, hoewel deze kampkantoren als bijkantoren ressorteerden 
onder het nabijgelegen postkantoor. 

Wij kennen enkele stukken uit het Kamp bij Miliigen van augus
tus 1872 met dagtekeningstempel model K 45, van augustus 
1873, september 1874, augustus 1880 en augustus 1882, deze 
alle met tweeletter-dagtekeningstempel en, voorzover gefrankeer
de brieven, met puntstempel 159 op de zegels. 
Een afdruk van het tweeletterstempel Kamp bij Miliigen is ook 
bekend op een 5 cents-zegel van deze emissie, wellicht gebruikt 
op een drukwerk of als bijfrankering op een briefkaart naar het 
buitenland. 

In 1891 en 1892 was een bijkantoor gevestigd in het Kamp bij 
Zeist, waar men toen puntstempel 155 gebruikte, 'maar hier zul
len - zeker in 1892 - wel geen zegels der emissie-187 2 meer ge
bruikt zijn. 

Hetzelfde geldt voor de in 1892 gevestigde kantoren in het Kamp 
bij Laren (met puntstempel 147) en het Kamp bij Rijen (met 
puntstempel 159). 

De prijzen, die voor dergelijke couverten en - hoewel wat min
der ook voor - briefkaarten worden betaald, lopen blijkens erva
ringen van enkele veilingen der laatste jaren uiteen van ƒ 300,— 
tot ƒ 1500,—. Ook losse zegels met de puntstempels 147, 155 en 
159 hebben een waarde van enige tientallen guldens, mits de 
afdrukken goed leesbaar en niet vervalst zijn! Er zijn vele 
vervalsingen, zowel gemakkelijk als moeilijker herkenbare, op de 
markt! 

24. Afdrukken der op de stationspostkantoren 
van Leeuwarden en Arnhem gebruikte klelnrond-
stempels met dezelfde uuraanduiding als op 
de gewone postkantoren 

F. Stationspostkantoren 

Naarmate het postvervoer per trein en de frequentie van de 
treinenloop toenam werden op de grotere stations voor het uit- en 
inladen der postzakken min of meer permanent één of meer 
ambtenaren van het expeditiepersoneel gestationeerd. Hierdoor 
ontstond uiteraard de behoefte aan een afzonderlijk lokaal in die 
stations waar deze mensen tussen de op elkaar volgende treinen 
konden wachten. 

Aanvankelijk waren deze lokaliteiten vermoedelijk niet voor „het 
publiek" toegankelijk, maar als men op het station een brief of 
ander stuk bij zich had, was het logisch dat men dit graag wilde 
afgeven aan zo'n postlokaal, of posten in de (later) op de sta
tions geplaatste brievenbussen, ten einde de verzending te be
spoedigen. 
Dagtekeningstempels met de aanduiding „station" achter de 
plaatsnaam dateren evenwel pas van omstreeks 1875. 
Vóórdien werden de stukken in de treinen gestempeld, maar 
kregen in het stationspostlokaal van enkele grotere stations een 
afdruk van een kantoornaamstempel (zonder omlijsting), als 
regel op de brief of briefkaart naast de zegel. 
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25. Brief met een langstempel AMERSFOORT, hetgeen vermoe
delijk erop wijst dat deze brief aan het station werd afgegeven 
en daarna In de trein Utrecht-Kampen verder werd afgestem
peld 
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Als zodanig zijn ons bekend Amersfoort, Eindhoven, 'sGraven
hage, Oldenzaal, Utrecht, Zutphen en Zwolle. 

Vooral nadat op een aantal stations brievenbussen waren ge
plaatst nam het aantal te verzenden stukken zodanig toe dat 
eigen dagtekeningstempels onmisbaar werden, terwijl sommige 
stationskantoren ook voor het publiek toegankelijk werden. Op 
het station in Amsterdam was al sinds 1883 in  voor verza
melaars waarneembare  sporadische gevallen een kleinrond
stempel AMSTERDAMSTn in gebruik, maar pas sinds de ves
tiging van een bijkantoor in 1889 komt regelmatig een afstempe
ling AmsterdamC. Station ook op zegels der uitgifte 1872 voor. 

1 / 

vi*V 
. ^ . ; ï > ^ _ . . . 

c/>^'' ("^^ ̂  c/^'//yr^y^' J( ̂  . 

v_^/'^<"^ 

1 ; 

<^> 

^ /' t'' ■ 

_—— ' ̂  

1 
26. Brief verzonden van het stationspostkantoor Rotterdam
Station Beurs, aldaar voorzien van het puntstempel 91 

Voorzover ons bekend heeft men daarbij nimmer een puntstempel 
met nummer 5 gebruikt, hoewel aan ArnhemStation wèl tevens 
het puntstempel 8 en aan Rotterdam Station Beurs puntstempel 
met nummer 91 werden verstrekt. Deze beide hadden de officiële 
status van bij postkantoor. 
Ook van de overige ± 15 stations met stationspoststempels 
kennen wij geen puntstempels op de vóór 15 juni 1893 ver
zonden brieven. 

27. Klelnrond
stempel van 
ZandpoortStation, 
voorzien van de 
uurindeling der 
hulpkantoren 

De stationskantoren, welke bij de (grotere) postkantoren be
hoorden, hadden in hun stempels de uuraanduiding der postkan
toren (121 N enzovoort). 

In sommige kleinere plaatsen, waar een hulpkantoor was geves
tigd, kwamen ook wel stationskantoren voor welke in hun dag
tekeningstempels de vieruurtijdindeling der hulpkantoren 124N 
enzovoort) hadden. 

G. Trein, tram, boot en haltestempels. 

28. Kleinrondstempels van trajecten met onderin Romeinse cUfers voor de 
heenreis en letters voor de terugreis 

Bij de beschrijving der treinstempels op (en naast) de zegels der 
emissie1852 hadden wij het vrij gemakkelijk met nog slechts 
drie spoorlijnen: Expeditie Moerdijk, Nederlandsche Rhijnspoor
weg en Hollandsche Spoorweg, maar tussen 1872 en 1899 wer
den zeer vele spoorlijnen, alsmede enkele tramlijnen en boot
diensten geopend en ook aangewezen voor postvervoer. Voorzover 
dit (grotendeels) in zakken of pakketten geschiedde, die op de 
kantoren van afzending werden klaargemaakt, blijkt hiervan na
tuurlijk niets in de afstempeUngen, maar er was ook de mogelijk
heid losse stukken mede te geven of, zoals men dit in de oude 
voorschriften aanduidde, het vervoer „per Conducteur der brie
venmalen". 

De (kleine) hulpkantoren, die aan een spoorlijn lagen, hadden 
vóór het vertrek van iedere trein misschien maar een handvol 
poststukken, waarvan zij, zelfs voor wat betreft de grote steden, 
geen pakketten of „dépêches" konden samenstellen en boven
dien, zolang zij geen eigen dagtekeningstempel hadden, moest 
dit er hetzij op het dichtstbijzijnde postkantoor, hetzij in de 
trein op gezet worden. Tot omstreeks 1890 kan men dan ook 
talrijke brieven en briefkaarten vinden, waarop het stempel van 
een hulpkantoor, gecombineei;d met een treintrajectstempel en 
eventueel nog een (hieronder beschreven) haltestempel voor
komen. 
Bovendien konden reizigers op de stations losse stukken aan 
eerdergenoemde „conducteurs" afgeven dan wel deze in de brie
venbussen van de stations of van de postrijtuigen deponeren. 

De oudste treinstempels (Exp: Moerdijk) in model 45 volgens 
Korteweg dateren al van 1855 en van 1872 tot omstreeks 1877 
werd in dit type alleen nog dat met Inschrift „N.R. Spoorweg" 
gebruikt op het traject RotterdamUtrecht. Op andere trajecten 
waren al sinds 1865 rondstempels met takje en sinds 1869 op 
enkele trajecten zelfs de zéér zeldzame takjefrancostempels voor 
drukwerken in gebruik. 
Sedert september 1870 werden op vijf trajecten kleinrondstempels 
met onderin een Arabisch cijfer (voor de heengaande richting) 
of een hoofdletter (voor de teruggaande richting) in gebruik 
genomen, maar sinds juli 1872 werden uitsluitend Romeinse in 
plaats van Arabische cijfers verstrekt voor deze stempels. 
De afstempeling der zegels op de brieven vertoont tot ver in 
de tachtiger jaren geen uniformiteit. 
Oorspronkelijk, dat wil zeggen vóór 1871, toen er nog geen uni
form briefporto bestond, was het uit een oogpunt van controle 
noodzakelijk te weten op welk station een brief werd gepost en 
het voorschrift was dat losse brieven in de trein moesten worden 
voorzien van zogenaamde haltestempels, bevattende een plaats
naam in rechthoekige omlijsting. 
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29. Brief, gepost op het station te Lelden In de tweede trein Amsterdam-
Rotterdam en door de „conducteur der brievenmalen" voorzien van drie 
verschillende stempels 

De zegels moesten echter door de conducteurs eerst met de 
stempels FRANCO in omlijsting (sinds april 1869 op vier tra
jecten met puntstempels en wel de nummers 136, 137, 138 en 
141) worden afgestempeld. 
Voor elke losse brief betekende dit dus, dat men tijdens de rit 
in de trein drie verschillende stempels moest gebruiken: 
FRANCO- of puntstempel, dagtekeningstempel met trajectnaam 
en een haltestempel. Hoewel de treinen in diè jaren nog niet met 
de huidige snelheden reden, was een dergelijke omslachtige be
handeling toch een tè grote belasting. 

Een aantal conducteurs ging dit voorgeschreven gebruik dan ook 
zelfstandig verminderen, waardoor op vele stukken de zegels 
gestempeld werden hetzij met de dagtekeningstempels, hetzij met 
de haltestempels. 
Waarschijnlijk om deze reden zijn dan ook de puntstempelnum-
mers 139, 140 en 142 tot en met 150, die kennelijk aanvanke
lijk voor andere treintrajecten waren gereserveerd, daarvoor niet 
gebruikt en pas omstreeks 1890 aan de toen nieuw-opgerichte 
postkantoren uitgegeven. Geleidelijk liet men op de meeste tra
jecten ook de haltestempels achterwege, waardoor tenslotte de 
brieven veelal uitsluitend met een treintraject-dagtekeningstem-
pel werden voorzien. 

30. Deze conducteur der brievenmalen maakte het zich In 1889 gemakke
lijker door alléén zijn dagtekeningstempel Ineens op de zegels te plaatsenl 

Aangezien vele conducteurs der brievenmalen op hun eigen ma
nier dit probleem van teveel voorgeschreven stempels oplosten, 
kunnen er dus van een zelfde traject en in een zelfde tijdsbestek 
verschillende stempelcombinaties voorkomen. 

De hierboven al genoemde haltestempels waren in 1857 uitge
voerd in een betrekkelijk klein lettertype, maar sinds 1859 wer
den ZIJ verstrekt zonder punt en met mooie, duidelijke letters. 
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31. Oud haltestempel ROTTERDAM (BRIEVENBUS), dat reeds 
gebruikt werd vóór de opening van de MoerdIJkbrug In 1872, 
toen de In Rotterdam met bestemming België, Frankrijk enzo
voorts geposte stukken per schip naar de Moerdijk werden 
overgebracht en vandaar met de trein werden vevoerd. Ge
durende enkele jaren werd dit stempel ook wel eens als 
vernletlgingsstempel gebruikt 

Een afwijkend model haltestempel is het hierbij afgebeelde R O T 
TERDAM (BRIEVENBUS). Dit dateert uit de tijd toen er nog 
geen Moerdijk-spoorbrug bestond (welke geopend is op 1 januari 
1872) en de verbinding tussen Rotterdam en de Moerdijk door 
een speciale bootdienst werd onderhouden. 
Bij het vertrekpunt van deze schepen in Rotterdam was een 
brievenbus geplaatst, waarin post voor West-Brabant, België en 
Frankrijk en verder kon worden gedeponeerd. Deze bus werd 
bij het vertrek der boten geledigd en de inhoud werd ongestem
peld overgebracht naar de Moerdijk. Aldaar kregen deze stukken 
in de trein Moerdijk-Antwerpen (oorspronkelijk aangeduid met 
de naam „Expeditie Moerdijk") allereerst een afdruk van dit 
haltestempel, vervolgens een FRANCOstempel op de zegels (na 
1 april 1869 vervangen door het puntstempel met nummer 138) 
en tenslotte een traject-dagtekeningstempel. 

Na het gereedkomen van de Moerdijkspoorbrug bleef eerstge
noemd haltestempel nog een aantal jaren in gebruik en werd 
zelfs - om dezelfde redenen als hierboven beschreven - ook wel 
eens in plaats van het puntstempel als vemietigingsstempel op 
de zegels gebruikt zoals op de hierbij afgebeelde brief. 
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Afstempeling van Nederlandse postzegels met buitenlandse trein
stempeis, alsmede van buitenlandse zegels met Nederlandse trein
stempels, komt slechts zéér sporadisch voor, meestal omdat men 
in het land van herkomst de afstempeling vergat. 
Hierop bestaat echter één uitzondering. Omstreeks 1887 tot 
1889 werden regelmatig brieven met Nederlandse postzegels voor
zien van een Duits ovaal treinstempel CleveNymegen. Onge
twijfeld zal hieromtrent een afspraak of overeenkomst tussen de 
Nederlandse en de Duitse posterijen hebben bestaan, welke ons 
momenteel nog niet bekend is. 

H. Diverse afstempelingen 

Voor de doorzending van telegrammen van het ontvangende 
telegraafkantoor naar kleine plaatsen, die nog niet telegrafisch 
bereikbaar waren, werden al sinds de opening der telegraaf
dienst telegramcouverts gebruikt, welke ambtshalve met postzegels 
van 5 cent moesten worden gefrankeerd. 

mnv ■ ■ ^'VW^'rt It ■ 1 

33. Cursief 
kantoor
naamstempel, 
bestemd voor de 
telegraafdienst 

Deze zegels werden meestal met de gewone poststempels afge
stempeld, maar van Alkmaar, Alphen en Arnhem bezitten wij 
ook  helaas afgeweekte  zegels van 5 cent met de speciaal voor 
de telegraafdienst bestemde cursieve langstempels, zodat het ver
moeden mag worden uitgesproken, dat deze afkomstig zijn van 
bedoelde couverten. 

34. Zegels met abusievelijk óf bU wjjze van correctie (vergeten afstem
peling?) voorziene administratieve stempels AANGÉTEEKEND, P.D. 
(— Payé Jusqu'è destination) en T (axe) voor ongefrankeerde of on
/oidoende gefrankeerde stukken 

Merendeels bij wijze van „toevalstreffers" komen ook op de ze
gels van deze emissie nog wel afstempelingen voor die eigenlijk 
voor administratieve doeleinden waren bestemd, zoals bestellers
stempels, „Aangeteekend", „Na Posttijd", PD ( = Payé jusqu'a 
destination), T ( = taxe: met port te belasten) enzovoort. 
Dergelijke stempels werden soms bij vergissing, maar ook wel 
eens op het kantoor van bestemming gebruikt, indien op het 
kantoor van afzending was verzuimd de zegels af te stempelen. 
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35. Briefomslag waarop de zegels overeenkomstig de voor
schriften met de pen werden vernietigd omdat het postkan
toor te OudBeijerland de afstempeling w u vergeten 

Bij verzuimde afstempeling was voorgeschreven, dat men de ze
gels door middel van kruisstrepen met inkt of inktpotlood alsnog 
onbruikbaar moest maken. 

36. Hoewel de In 1895 in
gevoerde grootrondstempeis 
nog wei op deze tot 1900 
geldige serie kunnen voor
komen, moet dit stempel 
'sGravenhage R.P.S., dat 
voor postspaarbani(boekjes 
werd gebruikt, wel als 
,,maakwerk" worden be
schouwd 

De hier afgebeelde afstempeling 's Gravenhage R.P.S., welke ook 
van andere kantoren voorkomt en uitsluitend in spaarbankboekjes 
werd gebruikt, kan als maakwerk worden aangemerkt. 

m 
37. Twee zegels van I2V'2 cent, waarvan 
de afstempeling met een puntstempel 
vrijwel onzichtbaar was, werden In Jo
hannesburg (ZuidAfrika) alsnog gestem
peld 

Van tijd tot tijd vindt men ook nog wel eens buitenlandse post
stempels op Nederlandse postzegels van deze (en andere) emis
sie (s), hetgeen meestal veroorzaakt zal zijn door een ontbrekende 
afstempeling vóór de verzending uit Nederland. 

Met het vorenstaande hebben wij getracht de betekenis weer te 
geven van de vele afstempelingen welke op deze zegels kunnen 
voorkomen. Een naar onze mening interessant verzamelgebied 
voor diè filatelisten, die zich vooral op het gebied van de post
geschiedenis willen specialiseren. 
Wij spreken gaarne de hoop uit, dat zij (of wij) nog eens een 
flinke nietuitgezochte partij van dergelijke zegels, al dan niet op 
gehele stukken, mogen vinden, al is die kans na tachtig tot hon
derd jaren helaas niet zo groot meer.. .! 
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DE DRIEGAATSROLZEGEL 
VAN DE 
KAS-VEREENIGING N.V. 

Vierzijdige (driegaats) proef roltanding 
van de V/t cent type Veth 

Rond 1927 zocht de Kas-Vereeniging N.V. naar middelen om de 
postverzending te versnellen. De POKO-postzegelmachine was 
er reeds, maar de frankeermachine was nog nauwelijks in gebruik 
en waarschijnlijk te duur in de ogen van de directie. 
Men vond in vakbladen de advertentie van een postzegelplak-
machine, die voor een paar pond Sterling verkrijgbaar was. Men 
wilde hiermede graag een proef nemen en één van de perso
neelsleden kocht zo'n apparaat tijdens zijn vakantie in Londen 
in 1927. Het was een numeroteurachtig apparaat met in het mid
den plaats voor een rol postzegels. Drukte men op de knop, dan 
werd een zegel afgesneden, bevochtigd en op de envelop geplakt. 
De eerste moeilijkheid was, dat de Nederlandse rollen verticaal 
waren en de Engelse horizontaal. Overleg met P T T bracht uit
komst in de vorm van dwarse rollen van de 7/2 cent. Dit was nu 
de bekende driegaats proefroltanding, slechts in dwarse rollen 
van 500 zegels afgeleverd. 
Aanvankelijk ging het uitstekend, doch naarmate meer zegels 
geplakt waren, werden de zegels verkeerd afgesneden, zodat uit
eindelijk twee helften geplakt werden in plaats van één hele 
zegel. 
Dit verschijnsel is ook bekend van de blauwe postzegelautoraaten 
waaruit af en toe versneden zegels kwamen. Hier was echter de 
oorzaak dat de Engelse zegels iets smaller waren dan de Neder
landse. Het bleek niet mogelijk het apparaat aan te passen. 

( Envelop van de Kas-VereenIgIng te Amsterdam, met machinaal opgeplakte 
postzegel, links en rechts afgesneden; links onder beschadigd. 

Het eind van het liedje was, dat het apparaat ter zijde werd 
gelegd en tijdens de volgende vakantie in Londen werd inge
ruild tegen twee nietmachines, die nog jaren hebben dienst ge
daan! 
Werkelijk door het apparaat geplakte zegels zijn te herkennen 
aan het afgesneden zijn links en rechts, waarbij nogal eens de 
linkeronderhoek van de zegel beschadigd is. Hier kan men de 
beschadiging zien als een bewijs van echtheid! 
De afstempeling moet natuurlijk wel AMSTERDAM zijn. 
De rest van de rollen is met de hand op de brieven geplakt. 
Gezien de drukte kon men er niet te veel tijd aan spenderen. 
De zegels werden tamelijk ruw Eifgescheurd, zodat vele werden 
verminkt. 
In totaal heeft de Kas-Vereeniging NV drie rollen van 500 
stuks verbruikt, terwijl de overige van de laatste week van ja
nuari 1928 af aan het filatelieloket werden verkocht. Naar men 
zegt waren dit ook drie rollen, maar absolute zekerheid hier
over is niet meer te verkrijgen. 
Enige jaren terug kwamen wij in een verzameling toevallig een 
brief van de Kas-Vereeniging tegen, gefrankeerd met zo'n af
gescheurde zegel, waarmede het verhaal in het personeelsblad 
Klaver Vier van de Kas-Vereeniging NV van september 1950 
werd bevestigd. 

' J. DEKKER 

Noord-Hollandscl^ Landbouwcrediet 

<4S.vEf»eEmai«io 
HÄARLEW 

Envelop van de Kas-Vereeniging te Amsterdam, beschadigd door ruw 
scheuren bij het met de hand plakken van de restanten 
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door E. STEINBUCH 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de weer
gave van melk en haar produkten op postzegels. Indien 
men dit met enige kans van slagen tot stand wil bren
gen is men wel genoodzaakt zijn aandacht aan het 
buitenland te geven. Hoewel dikwijls wordt gesugge
reerd dat Nederland een melk en zuivelland zou zijn, 
is nog geen minister van Landbouw er in geslaagd 
de directie der P T T te overtuigen dat de uitgifte van 
een postzegel met een desbetreffende afbeelding een 
goede propaganda voor het Nederlandse zuivelprodukt 
is. 
Wij mogen daarentegen de Belgische post bijzonder 
dankbaar zijn, want zij heeft op een originele wijze 
reclame gemaakt voor een Nederlands zuivelprodukt, 
namelijk voor de 40* en 45* kaas. In 1936 gaf België 
postzegels uit met de bekende afbeelding van het wa
pen met de leeuw. De zegel van 35 centimes was voor
zien van aanhangsels waarop het Nederlandse kaas
merk is afgebeeld. Voor de Franstalige zuiderburen 
wordt dit verduidelijkt met de toelichting: Fromage de 
Hollande, Marque de l'état (afbeelding 1). 
De Nederlandse landbouw wordt wel bijzonder stief
moederlijk door onze posterijen behandeld. De enige 
zegel waarop wij wellicht iets van onze nationale melk
produktie kunnen waarnemen is uitgegeven in 1963 en 
beeldt ietwat schematisch een polderlandschap uit. Een 
drietal witte vlekjes moet ons daarbij doen geloven 
dat er even zoveel koeien in de wei lopen (afbeelding 
2) . 

Melkvee 

Bepaalde landen hebben gemeend filatelistische aan
dacht te moeten besteden aan melkvee. Zo nu en 
dan komen zelfs exemplaren van min of meer bekende 
melkveerassen op een zegel voor. Het in ons land be
kende zwart bonte rundveeslag komt men evenwel niet 
zo vaak tegen. Uruguay heeft een serie uitgegeven die 
aandacht vraagt voor zijn nationale rundveeteelt. 
Naast een groot aantal vleesrassen komen hierbij ook 
enkele melkrassen voor, zoals een stier van het Fries
Hollandse type (HolandoUruguayo) (afbeelding 3) . 
Een fraaie zwart bonte koe komen wij echter tegen op 
een uitgifte van Albanië, naar aanleiding van een con
gres over de coöperatieve landbouw (afbeelding 4 ) . 
Bekendheid aan bonte melkveerassen wordt vervolgens 
gegeven op een postzegel van El Salvador. Men wijst 
met nadruk op de kwaliteiten van de melkkoe die is 
afgebeeld (Especimen nacional 75 libras diarias) (da
gelijkse melkgift van ongeveer 35 liter) (afbeelding 
5) . 
Nadat de Engelse Kanaaleilanden zelfstandig postzegels 
kunnen uitgeven, heeft men snel vastgesteld dat enige 
reclame voor de aldaar bekende rundveerassen geen 

1 België 1936 (blok 
met aanhangsel) 

2 Nederland 1962 

I W W P Ü W » ! » ! I ■ ■ ■ » » » » » » » « 

3 Uruguay 1966 

4 Albanlö 1968 5 El Salvador 19 

BAILIWICK OF GUERNSEY 

[5d AORICUITURC 

6 lersey 1969 7 Guernsey 1970 
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kwaad kan. Sinds kort worden twee zegels gesierd, 
een afbeelding van een Jersey-, respectievelijk een 
Guemseykoe (afbeelding 6 en 7 ) . Ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van „Southland" gaf Nieuw 
Zeeland een zegel uit, waarop onder meer een Airshire-
koe staat afgebeeld. De melk van dit runderras wordt 
gekenmerkt door een hoog vetgehalte. Besteedt dit land 
daarom zo veel aandacht aan boter (op postzegels)? 
(afbeelding 8 ) . 

Melkveehouderijen 

Wij zullen ons hier beperken tot een tweetal interes
sante objecten. De So\>jet-Unie heeft ook met zijn post
zegeluitgifte dikwijls de aandacht gevestigd op de ver
schillende aspecten van de coöperatieve landbouw. Ter 
gelegenheid van het vijfjarenplan voor de ontwikkeling 
van de veehouderij werd in 1948 een zegel uitgegeven 
waarop een melkveehouderij is afgebeeld. Wij zien een 
aantal blaarkoppen en enkele hygiënisch geklede ar
beidsters die bij de melkwinning assisteren (afbeelding 

In 1948 werd eveneens het feit herdacht dat het eiland 
Eleuthera driehonderd jaar geleden werd gekoloni
seerd. De Bahamaeilanden gaven derhalve een serie uit, 
waarvan een zegel de afbeelding heeft van een modern 
melkveebedrijf. Wij kunnen een tiental koeien, hoogst
waarschijnlijk Jerseys waarnemen, met op de achter
grond stallen en veevoedersilo's (afbeelding 10). 

Melkwinning 

Tot dusver is slechts over de koe gesproken als melk-
producerend huisdier. Het zal echter bekend zijn dat 
andere diersoorten, zoals geiten en schapen, eveneens 
hiertoe in staat zijn. Een opvallende postzegel van 
Touva (door Rusland geannexeerd) legt echter uit 
dat ook een yak, een in het Aziatisch bergland voor
komend huisdier, op de gebruikelijke wijze gemolken 
kan worden (afbeelding 11). 
De Mongoglse schilder Tsewegdjaw heeft het melken 
van paarden op het linnen vastgelegd. Dit tafereel 
vindt men terug op een postzegel die ter gelegenheid 
van het tienjarig bestaan van de coöperatieve bewe
ging in Mongolië is uitgegeven. Paardemelk wordt wel 
gebruikt voor de bereiding van specifieke Aziatische en 
Oosteuropese zuivelprodukten (afbeelding 12). 
Het met de hand melken van koeien is meermalen op 
een postzegel afgebeeld. De Russische posterijen heb
ben hiertoe in njet geringe mate bijgedragen. Op een 
andere zegel van Touva treffen wij een weinig voor
komende wijze van melken aan: De melkster gaat 
achter de koe zitten en behandelt de uier tussen de 
achterpoten van het dier (afbeelding 13). 
Op een Chinese zegel ontwaren wij een grote kudde 
melkkoeien van een coöperatief veehoudersbedrijf. Op 
de voorgrond giet een in wit geklede vrouw de pas 
gewonnen melk over een teems in een melkbus (af
beelding 14). 
De mechanisatie van het melken kan ook filatelis-
tisch op de voet gevolgd worden. Een Roemeense post
zegel beeldt een melkmeisje uit met een melkmachine 
aan de arm. De koetepelhouders zijn hierop duidelijk 
zichtbaar (afbeelding 15). Vervolgens laat een zegel 
van Bulgarije zien op welke wijze de tepelhouders van 
de melkmachine vakkundig aan de uier worden be
vestigd (afbeelding 16). Een melkmachine in werking 
vindt men op één van de Antihongerzegels van Roe
menië. De jeugdige melker neemt enige rust en drinkt 
daarbij een glaasje melk (afbeelding 17). 
Een wat meer georganiseerde vorm van het machinaal 
melken is afgebeeld op een postzegel van Oost-Duits
land, uit een serie die in 1960 is uitgegeven naar aan-
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leiding van de landbouvrtentoonstelling te Markklee
berg. De koeien staan in twee rijen naast elkaar onder 
een afdak in de weide. Een melkster zorgt ervoor dat 
de koeien om de beurt machinaal en met de hand na
gemolken worden. Een aantal melktanks en een lucht
pomp zijn eveneens waarneembaar (afbeelding 18). 
Het machinaal melken van koeien in de stal vinden 
wij tenslotte op een postzegel van Australië, waarbij 
tevens de melkleidingen duidelijk waar te nemen zijn. 
Het ziet er zeer hygiënisch uit! Deze zegel kwam in 
een serie van 1953 uit met de opwekking voedsel, en 
wel boter, te produceren. (Produce Food! Butter). En 
dan te bedenken dat wij nu zo'n moeite hebben gehad 
om de boterberg kwijt te raken (afbeelding 19)! 

Verpakking en consumptie 

Zwitserland heeft in 1916 voor het eerst een post
zegel uitgegeven waarvan de afbeelding betrekking 
heeft op het onderhavige onderwerp. Wij zien een 
boerenjongen uit Berner Oberland die een houten vat 
op zijn rug draagt. Hierin wordt de melk die op de 
bergweiden is gewonnen naar het dal vervoerd (afbeel
ding 20). 
De meest bekende verpakking van melk, de melkbus, 
komt op vrij veel postzegels voor (afbeelding 9 en 
afbeelding 14). Op een zegel van Tsjechoslowakije, 
uitgegeven ter gelegenheid van een congres over land
bouwcoöperaties, vindt men naast een aantal land
bouwprodukten bovendien een melkbus (af beelding 21). 
Een minder bekende verpakking voor melk treffen 
wij op een uitgifte aan van RuandaUrundi uit 1931. 
De afbeelding toont ons een Afrikaan die houten potten 
verkoopt voor het bewaren van melk (afbeelding 22). 
Een zegel van de Franse Soedan uit 1931 vertoont een 
Afrikaanse marktvrouw, die melk in open pannen ver
koopt (afbeelding 23). Naar aanleiding van het vijf
tienjarig bestaan van UNICEF (United Nations Chil
drens' Emergency Fund) is door vrij veel landen, on
der andere Pakistan, de bijna universele melkfles ten 
filatelistische tonele gevoerd (afbeelding 24). Zo heeft 
België een serie uitgegeven naar aanleiding van deze 
gebeurtenis. Eén van de zegels, die aandacht be
steedt aan het voedingsaspect van genoemde organisa
tie, beeldt een fles uit waaruit melk wordt geschon
ken (afbeelding 28). Turkije wijst op de veiligheid 
van flessemelk met de mededeling, dat deze gepas
teuriseerd is (afbeelding 25) . 
Melkdrinkende kinderen zijn veel gebruikte motieven 
voor postzegels van landen die de gezondheid van de 
bevolking wensen op te voeren door de melkconsump
tie te stimuleren. Een Turkse zegel uit een Rode Kruis
serie van 1943 heeft daarom de melk als zuigelingen
voeding tot onderwerp ( afbeelding 27). India heeft 
op deze wijze de aandacht gevestigd op de schoolmelk
voorziening. Wij kunnen waarnemen dat een onder
wijzeres aan een aantal schoolkinderen glazen melk 
uitdeelt (afbeelding 28). 

Verwerking 

De verschillende vormen van huishoudelijke en indu
striële verwerking van melk tot een aantal zuivelpro
dukten kan men eveneens terugvinden op filatelistische 
uitgiften van diverse landen. Een zeer eenvoudige be
handeling van melk treffen wij aan op een zegel van 
Mongolië, die wederom een schilderij uitbeeldt, dit
maal van Avarzad. De melk wordt gekookt in een 
grote ronde pan op een open vuur. Een vrouw giet van 
vrij grote hoogte de melk uit, hetgeen waarschijnlijk 
ten doel heeft aanbranden te voorkomen. 
De verhitting van de grote hoeveelheid melk doet den
ken aan het indikken van deze vloeistof, zoals dit in 

16 Burgarlje 1960 17 Roemenië 1963 

VW^nr^^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ l'T » ■ > » ■ » 11^ ■■>, 
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18 OostDuitsland 1962 

lÄllSTBÄLIA 
19 Austral ié 1953 20 Zwitserland 1916 

22 Ruanda UrundI 1931 

21 TsjechoSlowakIJs 
1959 

t PAKISTAN c> \x.^ mf^fsn 
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24 Pakistan 1962 

23 Frans Soedan 1931 

25 België I960 26 Turkije 1943 

27 Turkije 1961 28 India 1963 
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India gebeurt voor de bereiding van khoa. Dit inheem
se zuivelprodukt bestaat voor het grootste deel uit droge 
melkbestanddelen en suiker (afbeelding 29). 
De zuivelfabriek „Pine Hill" op Barbados blijkt een 
bezienswaardigheid te zijn. In 1966 verkreeg deze voor
malige Britse kolonie onafhankelijkheid en bij deze 
gelegenheid werd dit bedrijf op een postzegel afge
beeld. Deze melkverwerkende industrie is daarmee tot 
dusverre de enige die deze grote eer te beurt is geval
In (afbeelding 30). Daarentegen is aan de verschillende 
afdelingen van een zuivelfabriek wat meer filatelis
tische aandacht besteed. Een recente zegel van de 
Centraal Afrikaanse Republiek toont warmtewisselaars 
en apparatuur voor de temperatuurcontrole, met op de 
voorgrond een drietal vrouwen die op een ouderwetse 
manier de melk vervoeren in grote open pannen op het 
hoofd (afbeelding 31). Op een zegel van Somalië 
wordt naast het melken van inheems vee een melk
afvulmachine in werking afgebeeld (afbeelding 32). 
Het is opmerkelijk dat van de honderdduizenden post
zegels, die thans zijn uitgegeven, er drie iets te ma
ken hebben met de industriële boterfabricage en boven
dien afkomstig zijn van de posterijen van NieuwZee
land. De eerste voert ons naar het interieur van een 
botermakerij uit het jaar 1936. Een aantal boter
makers is doende de uit room bereide en geknede 
boter te verpakken (afbeelding 33). Op een tweede 
zegel zien wij een houten karnkneder met niet minder 
dan vier paar kneedwalsen. De afgeknede boter is 
opgevangen op een boterwagen die door een geopend 
luik in de kam gevoerd kan worden. Een botermaker 
rijdt deze boterwagen uit de karn (afbeelding 34). 
Tenslotte komt op een zegel de betekenis van de export 
van dit Nieuwzeelandse zuivelprodukt naar voren. 
Wij zien de scheepsverlading boter in kistjes met het 
opschrift ,;srEW ZEALAND B U T T E R " (Afbeelding 
35). 

De huishoudelijke boterbereiding is afgebeeld op fila
telistische uitgiften van Finland en WestDuitsland. Op 
beide zegels ziet men een vrouw de karnstok verticaal 
door de karnton bewegen (afbeelding 36 en 37). Het 
kaasmaken komen wij op een postzegel van Zwitser
land tegen. De kaasmakers treffen de daarvoor beno
digde voorbereidingen en vullen een tweetal ronde, 
naar het schijnt dubbelwandige, kaasbakken met de 
kaasmelk. Melkbussen en een met de hand te bedienen 
wrongelmes maken het beeld volledig (afbeelding 38). 
In 1962 is in Bukarest een beurs gehouden ter gelegen
heid waarvan een serie van niet minder dan tien zegels 
is uitgegeven. Eén van deze Roemeense postzegels be
handelt de geconserveerde voedingsmiddelen. Naast 
een fles wijn, een pot vruchten op sap en een blikje 
visconserven ontwaren wij tevens het bekende ronde 
doosje met de zes driehoekige stukken smeltkaas (af
beelding 39). Cuba vraagt op filatelistische wijze aan
dacht voor zijn zuivelindustrie en toont daarbij een 
fles melk, een pot yoghurt en een glas ijs met slag
room (afbeelding 40) . 

Melk en ziiivelonderzoek 

Vooral aan Louis Pasteur (18221895), een veelzijdig 
onderzoeker die voor de melkmicrobiologie van grote 
betekenis is geweest, is in filatelistisch opzicht veel 
aandacht besteed. Het spreekt vanzelf dat de Franse 
P T T hiertoe in niet geringe mate heeft bijgedragen. 
In 1936 kwam een zegel uit met zijn beeltenis, terwijl 
hij de inhoud van een reageerbuis bestudeert (afbeel
ding 41) . 
Pasteur heeft immers aangegeven dat door een matige 
verhitting van de melk de houdbaarheid wordt ver
hoogd. Zijn naam is daarmede verbonden aan deze be
handeling, te weten het pasteuriseren. Bij gelegen
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held van het honderdjarig bestaan van het pasteurisatie
proces in 1962 verscheen een postzegel van de Sovjet
Unie wederom met de afbeelding van deze Fransman, 
vergezeld van microscoop en enig laboratoriumglas
werk (afbeelding 42) . 
Door het pasteuriseren van de melk worden bovendien 
ziektekiemen gedood. Een dergelijk schadelijk organis
me komt wel in geitemelk voor en veroorzaakt de be
ruchte Malta of derdedaagse koorts. De Engelse leger
arts David Bruce heeft met zijn Maltezer collega 
Themistocles Zammit vastgesteld dat deze organismen 
eveneens het besmettelijk verwerpen bij geiten tot ge
volg hebben, de zogenoemde Brucella melitensis. 
Onder auspiciën van de Voedsel en landbouworgani
satie van de V.N. werd in 1964 op Malta een congres 
over de bestrijding van deze geitenziekte gehouden. De 
nationale posterijen hebben aan deze gebeurtenis een 
grotere bekendheid gegeven door de uitgifte van een 
tweetal zegels. De ene toont de beide artsen eA een 
microscoop (afbeelding 43), de ander een geit«en wat 
glaswerk (afbeelding 44) . Eén en ander heeft er even
wel toch toe geleid dat de melkproduktie op Malta 
geleidelijk geheel door melkkoeien wordt overgenomen. 
De resultaten van dergelijk onderzoek worden op inter
nationale zuivelcongressen medegedeeld. Het achttien
de en tot dusver laatste congres had vorig jaar In 
Australië plaats. Dit feit is aan de vergetelheid ont
trokken door de uitgifte van een postzegel met de af
beelding van een kudde AustraUsch donkergekleurd 
korthoornig lUawarrarundvee en een analiste in een 
laboratorium (afbeelding 45) . 

Bevordering van de produktie 

In dit hoofdstukje wordt een aantal postzegels van de 
SovjetUnie behandeld, dat op een bijzondere wijze 
de aandacht vestigt op de produktie van deze gezonde 
en voor vele doeleinden bruikbare vloeistof. 
Tijdens de zogenoemde Chroesjtsjowperiode, waarin 
veel propaganda werd gemaakt voor de teelt van mais, 
kwam een postzegel uit met een afbeelding van een 
eggende trekker in een jong maisgewas. De toelichting 
die dit beeld vergezelt laat echter niets aan duidelijk
heid te wensen: MAIS is VLEES, MELK en BOTER. 
Deze sterk vereenvoudigde optelsom laat toch weten 
dat voor een goede melkproduktie niet slechts huis
dieren maar bovendien hoogwaardige veevoeders ver
eist zijn (afbeelding 46) . 
Reeds in 1939 werd ter gelegenheid van een land
bouwtentoonsteUing in Moskou een koe ten tilatelis
tische tonele gevoerd, die een record melkgift van 
16000 Uter heeft geproduceerd (afbeelding 47) . 
In communistische landen worden onder meer con
sumptiegoederen geheel planmatig geproduceerd. Dat 
deze regel ook voor de melkproduktie van toepassing 
is, blijkt duidelijk uit de volgende twee zegels. 
In 1962 verscheen een uitgifte die mededeelt dat het 
besluit van de communistische partij om de melk
produktie in twintig jaar te verdrievoudigen tot uit
voering wordt gebracht. Deze zegel toont een aantal 
melkbussen en geeft schattingen van de te verwachten 
melkproduktie in 1970 en 1980, benevens die van 1960 
in miljoen ton: 1960: 61,7; 1970: 135; 1980: 170180. 
Een recente zegel (1970) maakt bekend dat een daar
op aansluitend besluit gerealiseerd moet worden, na
melijk dat de produktie van de veehouderij, te weten 
die van de melk, door een sterke mechanisatie aan
zienlijk dient te stijgen. Dit wordt gesymboliseerd door 
een vrouw met een melkmachine. Tenslotte heeft men 
het voornemen in 1975 55 miljoen ton melk van de 
staats en coöperatieve veehouderijbedrijven af te ne
men. Dit cijfer klopt overigens niet geheel met de eer
der genoemde hoeveelheden (afbeeldingen 48 en 49) . 
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Geraffineerde valse Japanse 
bezettingsopdrukken op 
Nederlands-Indische zegels 

Valt» njne steropdruk van Atjeh en valta 
poststempel Kotanopan op 3 cent Kreisler 

Het afgelopen half jaar is de Vereniging van speciaalverzamelaars 
van de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-l/idië tot 
tweemaal toe geconfronteerd met uitermate geraffineerd vervaardigde 
vervalsingen van Japanse bezettingszegels. 

EERSTE STROOM 

De eerste stroom betreft vervalsingen van de Noordsumatraanso 
opdrukken van Atjeh (zowel de fijne als de grove ster), Tapanoeli 
(zowel de fijne als de grove opdrukken zon in kast) en van Sumatra's 
Oostkust (Dai Nippon in kastje en de kleine opdruk Dai Nippon 
zonder kastje). 
Deze zegels worden sinds een half jaar onder meer in de handel 
gebracht op de Amsterdamse postzegelmarkt. Ze maken de indruk 
echt gebruikt te zijn. In werkelijkheid heeft de vervalser gebruik 
gemaakt van afbeeldingen van Noordsumatraanse poststempels met 
Japanse karakters van Idi (Atjeh) datum: 19.7.26-26.7.1944, Kotano
pan (Tapanoeli) datum: 18.12.17-17.12.1943 en Kisaran (Oostkust) 
datum: 19.4.18-18.4.1944. 
De vervalsingen zijn voor degenen die niet deskundig op dit ver-
zamelgebied zijn uitermate geraffineerd gemaakt, waarschijnlijk langs 
fotografische weg. 
Op de Amsterdamse postzegelmarkt worden ook zegels aangeboden 
van de Indonesische revolutieperiode 1945/1949 met een ofwel vals 
ofwel geantidateerd poststempel Bandung (met een U in plaats van 
OE, zoals de schrijfwijze nog luidde toen Nederlandse troepen deze 
plaats veroverden. Het vermoeden bestaat dat dit valse stempel 
eveneens fotografisch is vervaardigd. 

TWEEDE STROOM 

De tweede stroom dateert van januari 1972. Het betreft postzegels 
type Van Konijnenburg 1941 en met name de 35 cent, 1,5 en 25 
gulden. Van de zegels van 1 gulden is althans de postzegel echt. 
De waarden 35 cent en 5 en 25 gulden zijn vermoedelijk ongetande 
proeven geweest, die hier te lande zijn getand, van valse gom 
voorzien en tenslotte vals overdrukt. Deze ,,zegels" zijn gesignaleerd 
met de opdrukken kruis en kruis met vijf Japanse tekens van Midden-
Sumatra en met de tweeregelige opdruk van Lampong, de laatste in 
zwart, violet, rood en blauwgroen. 
De vereniging Dai Nippon doet op ieder, die dergelijke, mogelijk 
valse, zegels in zijn bezit heeft, een beroep deze ter fotografering 
op te zenden aan de secretaris: J. BONN, Porto Buenolaan 15, 
Ouderkerk aan de Amstel. 

NOORDELIJK DEEL — GESLOTEN CIRKEL 

MIDDEN DEEL 

RIouw Sumatra's 
westkust 

ZUIDELIJK DEEL — DUBBELE CIRKEL 

11 
Bllllton 

Overzicht ven da Japanse stempels gebruikt op Sumatra. De vervalser heeft 
de drie bovenste voorbeelden gebruikt, maar het Is denkbaar dat hjj ook de 

andere acht typen gaat gebruiken 
Valse opdruk Dal Nippon In kastje en 
valse poststempel Kisaran op 5 cent 
Danser 

Valse opdruk Dal Nippon en vals« 
poststempel Idl op 5 cent Danser 
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Nederlandseh -»Indie 
Kreisler 
I933-I949 

J. DEKKER L' 

Een zeer geslaagde emissie met 
een avontuurlijke levensloop 

1. INLEIDING 

Deze artistiek geslaagde serie betekende een door
braak van het koloniale unitarisme dat sinds 1902 
hoogtij vierde door de emissies Veth en „scheepje", 
met bijbehorende lagere waarden in een lichte variant 
van het Nederlandse Vürheimtype van 1899. In 1927 
en 1928 waren Suriname en Curasao al voorgegaan 
met de middenwaarden. 

Een opvallend kenmerk was ook de weinig voorkomen
de vierkantvorm, gecombineerd met frisse kleuren die 
weldadig aandeden na de fletse reeksen voordien. 
Ontwerper is ir A. R. M. Kreisler. Hij heeft ook enige 
andere Indische series op zijn naam: 1931 Witte Kruis, 
1936 Leger der Heils, 1937 Jamboree, alsmede de 
serie voor het Leger des Heils, die een jaar werd uit
gesteld ten gunste van de Moehammadija 1941 en 
daardoor niet meer kon uitkomen. 

Het is ook de eerste serie in rasterdiepdruk die met 
loslatende kleuren moest worden uitgevoerd. Dit pro
bleem, dat vele proefnemingen heeft vereist, kon niet 
direct tot een aanvaardbare oplossing worden gebracht. 

GEHEIM TEKEN 

De heer Kreisler gaf ons nog enkele bijzonderheden 
omtrent het tot nu toe onbekende bestaan van een 
„geheim teken" tegen mogelijke vervalsingen. 
In de rechter onderhoek van de beeltenis van koningin 
Wilhelmina is een nauwelijks zichtbaar vlekje aan
wezig, lijkende op een onzuiverheid veroorzaakt door 
het drukprocedé. Dit is echter geen verfspatje, doch 
een teken dat had moeten fungeren als controleteken 
van echtheid tegen vervalsingen. 
Daar de vervalsers niet de beschikking zouden hebben 
over de zestienvoudig vergrootte ontwerptekening, wa
ren zij aangewezen op de normale postzegels, waarvan 
zij minder goede clichees zouden verkrijgen. Hierdoor 
zou het herkenningsteken meestal niet meer aanwezig 
zijn. Op de originele ontwerptekening is dit herken
ningsteken duidelijk zichtbaar als de initialen A.K. van 
mijn naam, aldus de heer Kreisler. Met een loep is dit 
wel herkenbaar, zeker bij het grote formaat. 

2. PROEVEN 

In de „Catalogus Proeven" vinden we een hele lijst, 
die zonder gedegen kennis uit de tijdschriften moeilijk 
te begrijpen is. Dit vindt zijn oorzaai in het feit, dat in 
Indië bij verschillende gelegenheden proeven zijn ge
maakt die niet als zodanig zijn aangegeven. 

Enschedé had de opdracht tot het drukken en de I2/2 
cent was de eerst nodige waarde. Houden we dit in 
gedachten, dan vinden we direct een hele serie proe
ven in vier verschillende stadia, waarvan het laatste 
goedgekeurd werd. 
Van dit vierde goedgekeurde ontwerp vinden we dan 
zes verschillende uitvoeringen in rasterdiepdruk of 
offset, dan wel beide tezamen in verschillende kleuren, 
waarbij combinaties. Deze Haarlemse proeven, alle on-
getand, zijn de nummers 138 - 148. Daarna nummer 
150 de ƒ 2,50 in vier verschillende kleuren en ten
slotte de 2 cent karbouw in de gekozen kleur ongetand 
met gom (131). 
De 2 en de 5 cent in de gekozen kleur, getand K I I / 2 : 
125/2, zijn mijns inziens heel gewone zegels en geen 
proeven (133/134). Enschedé heeft namelijk sinds 1876 
vrijwel geen getande proeven meer afgeleverd. 
De afgebeelde 5 cent blauw ongetand met velrand, 
waarop telcijfer 3, geveild in februari 1944 en weder
om in juni 1963, bleek destijds een falsificatie! (132). 
Er bestaan ook nog proeven van de 12^4 cent Kreisler 
van de Topografische Dienst te Weltevreden. 

KLEUREN 

De kleuren van de verschillende waarden hebben nog 
verschuivingen ondergaan tussen eind 1932 en eind 
1933 toen de definitieve reeks werd gepubliceerd. De 
reden is ons vooralsnog onbekend. 
Deze zijn: 

25 cent eerst groen later blauwgroen 
32/2 cent eerst paars later geelsepia 
35 cent eerst geelsepia later paars 
40 cent eerst rood later lichtgroen 
50 cent eerst magenta later grijs 

1.75 cent eerst donkersepia later lichtgroen 
2.50 cent eerst groen later donkermagenta 

= roodviolet 
Aan de oorspronkelijke opzet werd nog de 42^4 cent 
toegevoegd door luchtpostbrieven naar Nederland, de 
tegenhanger van onze 36 cent. 
Als „eerste oplage" van de 42^2 cent werden de oude 
luchtpostzegels van 75 en 150 cent overdrukt met die 
waarde! 
Uit deze bewoordingen ziet men duidelijk de ambtelijke 
opvatting van een postzegel naar voren komen: Deze 
wordt uitsluitend comptabel bezien, derhalve alleen 
de waarde; de tekening doet er minder of niets aan 
toe of af! 

3. DE ZEGELS VAN 1933 - 1940 

Op 11 januari 1933 kwam als eerste waarde de I2/2 
cent uit in donkeroranje, getand L 12J/2 oplage A 
zonder etsingrjjimmer. Hiervan werden in 1932 door 
Enschedé 10.766.800 zegels afgeleverd, waarvan er 10 
miljoen naar Indië werden verzonden. Daarna voorzag 
men deze cilinder van het etsingsnummer 1 met de 
letters L en R, waarna nog eens 10.380.020 zegels 
werden afgeleverd. 
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In tegenstelling tot de eerste aflevering met vaste kleur 
en een preparaat dat bij bevochtiging een groene ver
kleuring veroorzaakte, die bij voortgezet wassen weer 
verdween, was deze tweede aflevering zó gevoelig dat 
ze bij de minste aanraking met vocht verdween, net 
als de eerste oplage van de Willem-de-Zwijgerzegels, 
dat de hiervan naar Indië gezonden vellen niet in 
circulatie gebracht werden en hoogstwaarschijnlijk ver
nietigd zijn, evenals de ingetrokken overschotten van 
de eerste oplage - ook zonder etsingnummer - van 
de Willem-de-Zwijgerzegels. 
In de daarop volgende maanden tot ongeveer novem
ber zijn nog vele proeven genomen om tot een be
vredigende graad van gevoeligheid te komen. 
In februari werden de kleurproeven voor de waarden 
in het koninginnetype afgeleverd, in april en augus
tus gevolgd door die voor het karbouwtype. Medio 
1933 werd besloten de 42/2 cent voor 5-grams-lucht-
postbrieven naar Nederland aan de serie toe te voegen. 
De kleurproeven voor deze laatste waarde werden in 
augustus en september afgeleverd. 

De cilinders werden in volgorde van aanmaak van een 
etsingnummer voorzien in één doorlopende serie, waar 
tussendoor ook de nummers van de bijzondere emissies, 
op de serie Sociaal Bureau van 1939 na. 
Net als voor Nederland zijn er voor de meest gebruik
te waarden grote cilinders voor twee vellen naast el
kaar gemaakt, te herkennen aan de letters L(inks) en 

R(echts) voor of achter het cilindemummer. Bij de 5 
cent karbouw kunnen we zowel A 23 als A x23 vinden. 
Deze toevoeging duidt een tweede oplage van de zelfde 
cilinder aan. 

Het laagste nummer voor zegels met watermerk in 
1938 was 118 LR voor de 2 cent regeringsjubileum, 
doch de nummers 122 LR, 123 en 127 LR werden 
nog voor oplagen zonder watermerk gebruikt. Van de 
Kreislerserie werden als eerste met watermerk de 2 
gulden (124), de 5 gulden (133) en de 5 (134 LR) 
en de 20 cent (135) beide nog met de oude tanding 
in 1938 afgeleverd en naar Indie verzonden. Het hoog
ste nummer van de serie is 171 van de 2 gulden B. 
Op drie archiefvellen na is deze oplage in 1941 waar
schijnlijk volledig vernietigd, zodat de verzamelaar er 
wel vergeefs naar zal zoeken. 
In de jaren 1939/1940 zijn er nog een drietal waarden 
aan de rol gedrukt, net als de 5 cent Veth en Ko
nijnenburg Nederland. Het zijn de 2, 5 en 10 cent, 
herkenbaar aan de gekleurde afsnijstrepen in het mid
den van de boven en ondervelrand en de dubbellijnige 
blauwe veltelnummers op de zijranden. 
Het zijn: 2 cent G 145 en H 154, 5 cent H 156 en 10 
cent C 140 en D 159. Of ook 10 cent D 163 hiertoe 
behoort is onbekend, daar hiervan geen vel in het Post-
museum aanwezig is. Het perforeren geschiedde nor
maal, daar de Albert Frankenthalpers nog niet van 
een perforeerapparaat was voorzien. 

KREISLER ZONDER WATERMERK 

Waarde 

1 
2 
2'/2 
3 
372 
4 
5 

m 10 

10 
121/2 
15 
20 
25 
30 
32'/2 
35 
40 
42'/2 

50 
60 
80 
1 — 
1 75 
250 

Totale oplage 

37 338 200 
71 741 200 
13 390 000 
6862 400 

15399 400 
6 143 000 

20 683 000 
7 606 600 
4965 600 

39 867 600 
79 996 020 

8 594 800 
8 951 200 
3992 000 
2 220 200 

130 200 
678 200 

2965 200 
1 108 000 

2 314 768 
640 968 
695 668 
767 168 
119068 
315 268 

Naar Indië 

37 290 000 
71 705 000 
13 355 000 
6830 000 

15 300 000 
6110 000 

20 650 000 
7 575 000 
4 920 000 

39 820 000 
79 918 000 
8 560 000 
8930 000 
3964 000 
2 192 000 

112000 
658 000 

2950 000 
1 092 000 

2305 500 
630 500 
686 500 
756 500 
113 300 
309 000 

Off icieel 

7589 
7799 
7189 
KWfl 
4665 
R3ft9 
6589 
7189 
5784 

5079 
13319 
R9R9 
6994 
6989 
4589 
3984 
5184 
6384 
4S84 

3594 
2984 
3884 
3284 
2684 
3286 

Nederland 

40 600 
28 600 
26 600 
25 886 
94 364 
26 000 
26 200 
24 291 
16 000 

5 579 
39 849 

466 
3534 

zie onder 
8 049 
7 878 
7908 
5 942 
6 702 

3 934 
3 038 
2 052 

410 
2 637 
2583 

Vernietigd 

11 
401 

1 211 
125 
371 
611 
211 
120 

23 816 

36 942 
14 852 
27 345 
10 622 
21 011 
15 562 
6338 
7 108 
2 874 
5 314 

1 740 
4446 
3232 
6 974 

447 
399 

Oplageletters 
met bijbehorende etslngnummers 
A16LR + 28 B29 CLR46 D61 E78LR F115LR 
A14LR + LR27 BLR36 C44 DLR64 + LR68 E80LR 
A l 8 B33 C47 D70 E90LR Fl 14 
A22 843 C62 D83 + 91 E113 
A76-I-77LR B110LR 
A24 B34 C45 D63 El 12 
A23 + X23 B38 C48 D66 + 72 E101LR 
A l 9 B35 C51 D67 E84LR F i l l 
A21 B50 C71 D73 

A98LR-)-99LR-|-102 B109LR + 127LR 
A zonder en 1 ( + 17 LR) BLR26 CLR49 
A3 B42 C54 D69 E85 + 92 Fl 06 
A4 B40 C60 D81+82 E107 
A5 B30 C52 D65 E88 Fl 03 
A20 B100 
A25 
A6 B89 C105 
A7 B31 C59 E79 D104. E bij vergissing vóór Dl 
A15 B57 

A l 3 B32 C53 D86 
A8 Bi 17 
A9 B37 CS6 D87 E108 
A l l B58 C123 
A12 
AIO B39 C55 

KREISLER MET WATERMERK 

Waarde Totale oplage Naar Indie indië 1946 Officieel Nederland Vernietigd Oplageletters met etslngnummers 

1 
2 
2'/2 
3 
4 
5 
5 
7'/2 

10 
15 
20 
20 
25 
30 
35 
40 

50 
60 
80 
1 — 
2 — 
5 — 

6 294 400 
34 906 800 
3 880 200 
2 749 000 
2 445 800 
9029 800 

18 856 400 
3 768 800 

49 199 200 
8 268 400 
1 982 800 
9 763 400 

822 800 
1 796 600 

804 000 
1 270 800 

410 600 
909 300 
406 400 
877 300 
293 100 
93 000 

6200 000 
33 285 000 

2560 000 
970 000 

1 160 000 
9 000 000 
6 540 000 
2 475 000 

16 280 000 
2 080 000 
1 960 000 
3500 000 

200 000 
400 000 
770 000 

1240 000 

245 000 
95 000 

350 000 
50 000 
62 500 

1580 OOOH 
1 280 000 H 
1 740 000 G 
1 240 000 G 

12 300 OOOH 
1 260 OOOH 

32 900 000D 
6 140 OOOH 

6 240 OOOH 
600 OOOH 

1 380 000C 

400 000D 
650 000D 
300 000G 
400 000E 

} 

} 

4223 
4423 
4423 
4423 
4423 
5244 
4423 

4423 
4423 
4640 
4423 
4423 
4423 
3818 

2218 
2523 
2523 
2523 
2558 
1058 

89927 
37085 
35368 
28100 
40569 
24480 M \ 
16000 ƒ 
29000 

10000 M 
5520 M 
8 0 0 0 M \ 
8000M ƒ 
5028 M 
6076 M 
5900M 
1220 M 

1500 M 
4000M 
3800M 
3617 M 
2334 
2156 

250 
292 
409 

6477 . 
808 
476 
377 

4 7/7 
38 257 
25 560 
13 349 
8 101 

23 677 
25 762 

6 882 
7 777 
5 077 

121 160 
238 208 

27 286 

G147LR 
G145 H154 belde aan de rol gedrukt 
G137 H r -
F146 G164 
F136 G160 
F134LR oude perforatie 
G150LR H156 laatste aan de rol gedrukt 
G139 H ie i 

C140 D159+163, 140 en 159 aan de rol gedrukt 
G138 H167 
F135 oude perforatie 
G141 H162LR 
G142 H158 + 169 
C143 C155 TWEE oplagen beide C 
D144 EI53 
F152 

D165 zou E moeten zijnl (D86 zonder wm) 
0148 D166 
F151 G168 
D149 E170 
A124 B171 
A133 25 zegels per vei l 

De bestellingen gedrukt van de cilinders 154-171 pas in februari 1946 naar Indië gezonden. 
Van de totale oplage van de 2 cent H 154 is einde 1939 al een gedeelte naar Indië verzonden 
M achter de aantallen verkochte zegels in Nederland betekent maximaal aantal, Is waarschijnlijk minder 
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PORTVERLAGINGEN 

In 1933 is men ook de overige waarden gaan drukken, 
zodat de hogere waarden in het grote formaat getand 
L 12/2 op 16 januari 1934 konden verschijnen. Ruim 
een maand later op 24 februari volgden de 1, 2, 2/2 
en 7/2 cent in het karbouwtype alsmede de 20, 25, 
30, 35, 40 en 42/2 cent met koningin Wilhelmina. De 
overige waarden volgden in maart. Dit was lang niet 
aan alle postkantoren het geval, doch wel daar waar 
filatelieloketten waren. 
In 1937 volgden op 24 juli de SJ/i cent grijs voor het 
verlaagde briefkaartport per 1 mei en op 1 december 
de 10 cent rood koningin wegens de verlaging van het 
binnenlands brief port van 1254 tot 10 cent per 1 
oktober 1937, toen beide opdrukjes op de oude 30 en 
32^2 cent verschenen, alsmede de opdrukportzegel 20 
op 3 7 ^ . In juni van dat jaar werd tevens het lucht
recht op de KLMlijn afgeschaft, waarbij het tarief op 
20 cent werd vastgesteld. Door deze wijzigingen wer
den de zegels van I2 /2 , 32/2 (aangetekende brief 
binnenland) en 4 2 ^ cent overbodig. 
Ook de postpakketten werden goedkoper, waardoor de 
1.75 eveneens kon vervallen, terwijl het gebruik van 
luchtpostzegels al eerder was afgeschaft alhoewel de 
4 ^ en 7/1 gulden nog wel geldig en verkrijgbaar 
bleven als gewone frankeerzegels. Door deze wijzigin
gen werd besloten ook de 2/2 gulden Kreisler te laten 
vervallen en de beide hoge waarden te vervangen door 
de 2 en 5 gulden. 

Door de overgang op papier met watermerk in de 
loop van 1938 waren de jubileumzegels van koningin 
Wilhelmina de eerste met watermerk ringen als in 
Nederland, terwijl op 1 december 1938 de 2 en 5 
gulden volgden. Tegelijkertijd waren de eerste op
lagen van de 5 en de 20 cent met watermerk meege
zonden nog in de oude tanding K l l | 4 : 12}4
De latere oplagen evenals alle overige waarden onder 
de 50 cent zijn met de nieuwe kam 12}4 '■ H ^ geper
foreerd. 
Uit Indië werd de vondst van drie zegels van 5 cent 
zonder watermerk in de nieuwe tanding gemeld. Het 
zal hier wel papier betreffen, waarbij het watermerk 
slecht zichtbaar of bij toeval geheel afwezig was. 

Bij beide tabellen nog enige technische toelichtingen. 
Aangezien er in de verantwoordingen van de verschil
lende waarden frankeerzegels geen onderscheid wordt 
gemaakt in type, laat staan in het niet of wel aan
wezig zijn van watermerk, is het onmogelijk de aan
tallen van elke soort exact te bepalen. Wel weten we 
wat Enschedé heeft afgeleverd, doch hoe de zendin
gen naar Indië waren samengesteld, of welke zegels aan 
de filatelistenloketten werden gezonden dan wel terug
ontvangen, weten we niet precies. 
Dit geldt ook voor de vernietiging. Zo zijn in 1936 
overtollige buffervoorraden naar Indië gezonden, die 
ook de restanten van de serie 1912 hebben omvat. We 
hebben naar beste weten een scheiding moeten maken, 
uitgaande van de wel bekende oplagen van Enschedé. 
Er kunnen zich derhalve verschuivingen hebben voor
gedaan. 
Zeker is dit bij de aantallen koninginnezegels met 
watermerk die aan de filatelistenloketten zijn gezonden 
en verkocht. Hier hebben we het maximum aantal 
watermerkzegels opgenomen om althans een idee te 
geven wat hiervan in Nederland verkocht zou kunnen 
zijn. Mochten de archieven van Koloniën, speciaal over 
de zending van 1936, nog gegevens opleveren dan kan 
het beeld nog iets nauwkeuriger worden bepaald. 
Voor de verzending van februari 1946 zie punt 7. 

4. DE P O S T W A A R D E S T U K K E N 

Naast de postzegels zijn ook de gebruikelijke post
waardestukken van zegelindrukken in het type Kreisler 
voorzien. Allereerst de enveloppen van 12^4 cent ver
schenen in 1934 met twee kleuren van de binnendruk, 
eerst grijsbruin en later zwart, die zonder opdruk lastig 
is te vinden daar bij de portverlaging van 1 oktober 
1937 het overgrote deel werd overdrukt met 10 cent. 
Ook de oudere kleur van het netwerk komt voor. In 

3. Envelop met 
waardeindruk 12V2 
overdrukt 10/TIEN 
CENT wegens 
portverlaging per 
1 oktober 1937 

1938 werd de definitieve 10 cent rood met blauwe 
binnenzijde afgeleverd, doch deze mocht eerst in ge
bruik genomen worden nadat de opdrukken waren uit
verkocht. Alleen aan de filatelieloketten verkrijgbaar. 

POPULAIR POSTBLAD 

Op 1 januari 1936 werd een nieuw type postblad 
tegen het verlaagde tarief van 7/2 cent uitge
geven, dat in korte tijd zeer populair werd, zodat er 

4. Moeil i jkste van 
alle Krelslerpost
waardestukken; 
binnenlandse brief
kaart 5 cent blauw 
met Franse tekst, 
per 1 mei 1937 
overdrukt met 3V2 
DRIE EN EEN 
HALVE CENT 

BRIEFKAART 
CARTE POSTALE  KARTCEPCpT 1 

'ME EH [EH HAIVE CCt'r 

vijf oplagen door Enschedé zijn aangemaakt, waarbij 
enkele verschillen voorkomen. 
Aan de binnenzijde van het bui*enblad is een schut
druk aangebracht die bij de eerste oplage doorloopt op 
de beide sluitkleppen of niet. Éénmaal opengevouwen 
vindt men „Afzender" rechts onderaan kopstaand, het
geen moeilijkheden gaf bij gebruik in de schrijf
machine. Hierom werd dit bij de tweede oplage ge
wijzigd, zodat men nu „Afzender" links bovenaan nor
maal staand aantreft. De overige oplagen, medio 1939 
voor het eerst gesignaleerd, hebben bovendien aan de 
voorzijde in het bovenvak links onder de P(OST
BLAD) drie gestileerde vogels, het Indische PTT-
embleem. 

5. Officieel bl j 
geplakte KreFsler
zegel 7V2 cent 
violet op briefkaart 
5 cent blauw, het 
lagere tarief op de 
luchtdienst Ban
doengAmsterdam 
ingaande juni 1937. 
Te beschouwen als 
voorloper van de 
luchtdlenstkaart A. E. B A N b i, 

1.HJIJT0K. 

Den WalEaelO. Heer. 

ïï. K R n u I E ï , 

k 
Koning nlllem III weg Z = 

te HObK van HOLLAHD. 
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6. Verhulskaart 
2 cent roodviolet 
1934 In kleiner 
formaat 

Naast deze postbladen met zegelindruk zijn al gauw 
ook dergelijke formulieren ter beschikking gesteld voor 
zakelijk gebruik die met losse zegels of de frankeer
machine werden gefrankeerd. Deze zijn in Indië ge
drukt en van het begin af voorzien van het genoemde 
PTT-embleem. Ook hiervan komen een aantal varian
ten voor. 

te 
' 

VERHUISKAART 
HARTOE-PIHDAHAH 

1 Adresopgave 

dnimg don Dil k u iCKkLhdiB dov mwUd » > d r » 

1 knigW« UIIL 

Pembenan alamat 

1 pKli Hkiliu k u u k«ui p» du ku«4iaui pa 

l - — „ „ 

Mi KiiiiiMni 1 
ADBSS 1 

« l A M A T 
«ANi 1 

< 
-
n 1 

•TRAAT 1 

De briefkaarten, die in 1934 verschijnen, zijn alle in 
het karbouwtype. De enkele binnenlandse kaart van 5 
cent blauw met de overbodige toevoeging CARTE 
POSTALE, die bij de derde oplage verdwijnt en nooit 
voorkwam bij de binnenlandse briefkaart met betaald 
antwoord; eveneens blauw. 
De buitenlandse met betaald antwoord, 10 + 10 cent 
rood, draagt deze verplichte toevoeging natuurlijk wel. 
De voorraad enkele buitenlandse kaarten type cijfer 
1912 10 cent rood was kennelijk nog niet uitgeput. 
Op 1 mei 1937 wordt het port voor de binnenlandse 
briefkaart verlaagd tot 3/2 cent. Eerst wordt de aan
wezige voorraad 5 cent kaarten enkel en dubbel van 
een rode opdruk voorzien en daarna verschijnen beide 
kaarten net als de nieuwe postzegel grijs. 
Tussen de opdrukkaarten wordt een klein aantal enkele 
kaarten met Franse tekst gevonden en deze is wel de 
moeilijkste van alle postwaardestukken in het Kreisler-
type. 

In oktober 1938 verschijnt de enkele buitenlandse 
kaart, in overeensteming met de wijziging bij de post
zegels, in het komnginnetype een maand later gevolgd 
door de 12^2 cent oranje speciaal voor de luchtdienst 
Bandoeng-Amsterdam. Voordat deze beschikbaar was 
heeft men in juni 1937 de postkantoren voorzien van 
een voorraad oude blauwe 5 cent kaarten ambtshalve 
bijgefrankeerd met een 7/2 cent postzegel. 
In mei 1940 wordt nog de buitenlandse kaart met be
taald antwoord met de koningin gemeld. 
Tenslotte zijn nog te vermelden de in 1934 uitgegeven 
verhuiskaarten in het kleine formaat 140x90 mm met 
de 2 cent karbouw in twee duidelijk te onderscheiden 
tinten eerst roodviolet later meer naar paars. 

Te Haarlem aangemaakte postwaardestukken 

Enveloppen Wilhelmina (3) duidt aantal oplagen aan. 
12/2 et (3) 11'33 1.842.200 
10 et 7'38 75.100 

Postbladen 7/2 et karbouw 
Afz. kopst 
Afz. norm. 
Embleem (2) 

10'35 
5'37 
1'38 
1'40*) 

Briefkaarten karbouw 
5 et Frans (2) 
5 et (2) 
5 + 5 et 
10 + 10 et 
3/2 et (4) 

waarvan opdruk 
NEDERLAND 5 
3/2 + 3/2 et (3) 

9'33 
3'35 
9'34 

11-33 
5'37 
1'40*) 
6'45 

5'37 
2,40*) 

10.052.100 
7.222.500 

15.037.000 
3.798.700 

20.690.000 
12.585.500 

86.900 
7.000 

56.028.200 
10.296.700 
4.148.500 

282.800 
73.800 

Briefkaarten Wilhelmina 
10 et 4'38 75.800 
12/2 et lp 9'38 115.000 
10 + 10 et 11'39 6.500 

Verhulskaart karbouw 
2 et (7) 12'33 1.944.000 

2'40*) 349.000 
*) In februari 1946 naar Indië verzonden. 

5. AFGESNEDEN VAN HET MOEDERLAND 

Door de inval de Duitsers werd verdere aanvoer van 
postwaarden van Haarlem uit onmogelijk. Een eniger
mate overeenkomstige situatie had zich al eens eerder 
voorgedaan tegen het einde van de eerste wereldoor
log. Door het gebrekkige vervoer ontstonden tekorten 
aan diverse zegelwaarden en briefkaarten. De Lands
drukkerij heeft toen in 1918/1919 drie miljoen brief
kaarten afgeleverd op twee soorten karton en proeven 
gemaakt van de 17/2-cent-postzegel, die echter niet 
verder kwamen doordat men zich met een opdruk op 
de tweekleurige 22/2 cent van 1908 behielp. 
Uit deze situatie is de gedachte ontstaan de benodigde 
postwaarden in Indië zelf te drukken, hetgeen in 1923 
wegens de kostprijs is afgewezen. De gedachte bleef 
echter levend waardoor in juni 1929 een postwaarden-
commissie werd ingesteld om hierover rapport uit te 
brengen, dat in 1931 verscheen. Het advies was posi
tief, doch nu was het de crisis die de regering van de 
noodzakelijke investeringen deed afzien. 
Volgens mededelingen in het Postzegelblad voor Indië 
1933 heeft de Topografische Dienst in 1932 ook 
proeven gemaakt in het Kreisler koninginnetype en in 
de Catalogus Proeven vinden we nog proeven van 
de AMVJ-serie van 1933. 
In 1937 echter kwam, wegens de afloop van het con
tract met de firma Enschedé, de gedachte opnieuw 
naar voren en men ging zover aan twee drukkerijen 
offertes te vragen. Hieruit zijn proeven in het type 
Kreisler voortgekomen van de Koninklijke Drukkerij 
de Unie en van Kolff, die reeds banderolles drukte. 
Na mei 1940 vroeg men wederom offertes van Kolff, 
de Unie en Van Dorp. Alleen van Kolff zijn proeven 
bekend. Eerst in het type Kreisler en een variant daar-

7. Kolff 1940. Resultaat van protest in 1938 tegen het te grote 
formaat 

Deze variant, Wilhelmina zonder de zijstukken, de ver
binding met het moederland en een spoorbrug in de 
Preanger voorstellend, was waarschijnlijk geïnspireerd 
op het protest van enkele jaren tevoren tegen het te 
grote formaat van de zegels van 50 cent en hoger. 
Nadat men had vernomen dat de bezetters alle ko-
ninginnezegels zouden intrekken, is, in overleg met 
Curagao en Suriname die ook om postzegelleveranties 
hadden gevraagd, besloten dat alle koloniën het Ko
nijnenburgtype zouden overnemen, dat slechts enige 
maanden in Nederland in gebruik was geweest. Voor
dien had men reeds tien miljoen 5-centzegels blauw en 
10 cent rood bij de Topografische Dienst besteld. De 
10 cent is niet doorgegaan en heeft het niet verder 
gebracht dan een proef in het cijfertype 1912, waarin 
ook de 5 cent blauw werd gedrukt. Hiervan had men 
reeds origineel materiaal bij de hand van de proeven 
van 1926. 
De in het bovengestelde verhaal genoemde proeven 
tot 1940 zouden we werk- of produktieproeven kunnen 
noemen. Ook in Nederland hebben we een vergelijk
bare groep gehad van 1865 tot 1870/1871 toen met 
andere drukprocedees werd geëxperimenteerd ter ver
vanging van de dure en tijdrovende plaatdruk. 
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INDISCHE PROEVEN 

De lijst van de Indische werk en produktieproeven 
is vooralsnog niet volledig, maar is in grote trekken 
als volgt: 
1918 Reproductiebedrijf Departement van Landbouw, 

Nijverheid en Handel ongetand 
17/2 cent „scheepje" zwart (CP 88 en 89) 

1922 Topografische Inrichting werkproeven, ongetand 
cijfertypen en ontwerpen jubileumzegels 1898/ 
1923 (afbeelding Jubileum boek Maandblad 
1932 bladzijde 155) 

1926 Topografische Dienst 
Typen 1912/1913 in vellen van 2 x 100 K12'/j 
offset 

5 cent groen cijfer (CP 68 = 172a) 
10 cent paars cijfer 
12/2 cent rood scheepje (CP 172c) 
12/2 cent zwart scheepje (CP 86/87) 

1930 Idem voor Postwaardencommissie 
Zeilschip en J. P. Coen K 12^2 respectieve
lijk offset en rasterdiepdruk in vellen van 100 
25 et in diverse kleuren 
1 gulden in diverse kleuren (afbeelding Ju
bileumboek bladzijde 149) 

1932 Topografische Dienst 
Type Kreisler Wilhelmina 
12/2 cent vier kleuren iri offset 
12/2 cent één kleur in rasterdiepdruk 
12/2 cent drie kleuren in „offsetdiepdruk", 
een onwaarschijnlijke combinatie, die mogelijk 
moet worden uitgelegd als rasterdiepdruk op 
een ondergrondkleur in offset 

1932 Topografische Dienst 
Typen AMVJ in drie grotere formaten alle ge
tand L I 2 / 2 of L i l (?) (CP 124/6) 

1937 de Unie 
rasterdiepdruk Kreisler met WAARDELOOS 
12V^ cent donkerblauw in vellen van 12 blok
ken van 8 
125^ cent tien kleuren in vellen van 60 zegels 
(CP 149) 

1937 Kolff 
Kreisler karbouw zonder waarde en zonder 
landsnaam, rasterdiepdruk ongetand 
blauw 
als boven doch met WAARDELOOS 
blauw en rood (CP 130) 
Kreisler Wilhelmina groot formaat, zonder 
landsnaam en waarde, rasterdiepdruk ongetand 
in drie verschillende uitvoeringen van de scha
duw van het gelaat 
Blauwzwart, oranjerood en roodviolet (CP 151 
a/c) 

1940 Topografische Dienst 
Cijfer 1912 K 12/2 offset 
10 cent oranjerood (CP 69 = 172b!) 
Wel gedrukt 5 cent blauw in dezelfde uitvoe
ring 

1940 Kolff 
Kreisler karbouw en Wilhelmina L 13J4 

^^ 5 cent blauw (CP 152) 
50 cent donkergrijs (CP 153) 
Idem Kreisler Wilhelmina zonder zijstukken in 
twee formaten L 13j4 en ongetand 
10 et 18 X 23 mm in acht kleuren (CP 136) 
10 et 21 X 30 mm in vijf kleuren (CP 137) 
De lijnperforatie 13^4 is kenmerkend voor de 
Kolffproeven van 1940 ook van Curagao sluier 
15 et blauw en vermiljoen. 

Hierna komen de Konijnenburgproeven die tot de 
nieuwe emissie hebben geleid. De man achter deze 
produktie was de te vroeg overleden J. E. Csemo, 
Tsjech van origine, die na de oorlog naar Nederland 
kwam en een ontwerp maakte voor een watersnood
zegel waaraan de tekening van het eerstedagstempel 
werd ontleend. 

I > € $ T B L A D 
Niets ins lu i ten . 

^ ^ Djangan dimasoekkan apa

Op 2 december 1940 verschijnt de opdrukzegel met 
toeslag voor het Rode Kruis op een deel van de grote 
voorraad overtollige I2/2 cent Kreislerzegels. 
Het karbouwtype blijft echter gehandhaafd op de brief
kaarten en postbladen, waarvan Kolff nu oplagen in 
offset drukt in plaats van rasterdiepdruk. De uitvoe
ring wint er bij! 
Aparte vermelding verdient de briefkaart met betaald 
antwoord van 3/2 + 3 ^ cent, die ook in offset ver
scheen, doch niet is opgenomen in de Geuzendam
catalogus. 
Het postblad wordt eerst met binnendruk aangemaakt, 
doch later ook zonder, waarvan een grote voorraad 
in 1946 aanwezig bleek bij de drukkerij. Geuzendam 
dateert deze variant op 1946, doch er komen ook Ja
panse opdrukken op voor, zodat we wel mogen aan
nemen dat de oplage reeds in 1941/1942 werd gedrukt. 
De verhuiskaart van 2 cent daarentegen verschijnt in 
het dansertype, eveneens als zegel gedrukt, doch nooit 
door de NederlandschIndische Posterijen uitgegeven, 
maar wel door de republikeinen in 1945. 

8. Postblad 7V2 cent 
violet, druk Kolff 
In offset. Let op het 
pisangblad rechts 
om het verschil 
vast te stellen met 
de Haarlemse druk 

9. Twee briefkaarten 
3'/2 cent grijs met 
Inschrift DAI 
NIPPON (Japanse 
post]. De bovenste, 
van 1942, nog met 
het Nederlandse 
BRIEFKAART, de 
onderste. In kleiner 
formaat, met 
Japanse tekst op de 
plaats van de 
Nederlandse, uit 
1S44 

BRIEFKAART 
ATSEMPOERNAOLMOAN 
iBOETKAMHAr'/D'AiAU 

« % ■ ! 

iDAi^lPPO« 

^{...■■-*n..yiy^iA-e*x^ 
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10. Koningin Wilhelmina „achter da tralies" van het Japanse 
bezettingsleger op Sumatra 

6. JAPANSE BEZETTING EN DE REPUBLIK 
INDONESIA 

In december 1941 brak de oorlog in Oost Azië uit en 
in de loop van het volgende jaar werd vrijwel geheel 
Nederlandsch Indië bezet. Postaal viel het in verschil
lende min of meer autonoom bestuurde gedeelten uit
een. Hierdoor zien we ook grote verschillen optreden 
in het gebruik van postzegels, oude en nieuwe. Wij 
willen ons beperken tot het lot van de Kreislervoor-
raden en zien dan het volgende: 

Op Java worden alle zegels met de beeltenis van de 
koningin niet voor frankering toegelaten en verschijnen 
er ook geen opdrukken. Gevolg is het normaal door-
gebruiken van de lage waarden in het karbouwtype 
naast de Javaserie en dergelijke van de bezetters. 
Sumatra en omliggende eilanden staan onder leger-
bestuur en daar vinden we vele handstempelopdrukken 
ook op de koninginnezegels. Er komt ook een alge
mene opdrukserie „balk en T " zowel in handstempel 
als machinale opdruk. Deze laatste vinden we op de 
Kreisler 25 cent zonder watermerk en de 15, 20, 25, 35 
en 40 cent met watermerk alsmede de 5 gulden. 

Het marinegebied, de overige eilanden omvattend, laat 
slechts handstempelopdrukken in zeer grote variatie 
zien. 
Zoals bekend zijn de 5, 10 en 15 cent in 1947 op
nieuw uitgegeven zonder opdruk 1947, in tegenstel
ling tot een aantal andere waarden. Als verklaring 
werd gegeven dat deze drie waarden overal zouden 
zijn uitverkocht vóór de Japanse bezetting. Dat dit niet 
juist kan zijn zagen we reeds in het geval van de ma
chinale Sumatra-opdruk op de 15 cent. Deze zegel 
komt ook met vele andere handstempelopdrukken voor. 
De 5 cent is normaal op Noord Celebes, doch de 10 
cent is veel schaarser en misschien alleen op verzoek 
van particulieren van een opdruk voorzien. 

Merkwaardig echter zijn de briefkaarten van V/-i cent 
grijs, zowel enkel als dubbel. Men begon het karbouw
type te japaniseren door de landsnaam te vervangen 
door DAI NIPPON, uitgegeven in 1942, kennelijk ge
drukt door Kolff. In 1943 wordt ook de Nederlandse 
tekst vervangen door Japanse en 1944 komt nog een 
kleiner formaat. 

11. Repoeblik Indonesia. D|ok|a: bruine opdruk in kapitale let
ters en brede bruine balk door NED. INDIE van de 1 cent en 
Medan (Sumatra): zwarte opdruk in onderkastletters met hoofd
letters aan het begin, machinale opdruk met vette cijfers 40, 
SEN in kapitalen op 2 cent (met watermerk] en brede zwarte 
balk over NED. INDIE. 

In de verwarde tijd na de Japanse capitulatie wordt 
de Repoeblik Indonesia uitgeroepen, die voornamelijk 
twee gebieden omvat op Java en op Sumatra. 
Op Java zijn uiteraard geen koninginnezegels voor
radig. 
Naast vele handstempelopdrukken vinden we machinale 
opdrukken van Bandoeng op de Kreislerserie met drie 
dunne lijnen door de landsnaam 1 cent met rode op
druk en de 2 cent met zwarte opdruk beide met water
merk alsmede de 3^2 cent zonder watermerk weer met 
rode opdruk: REPOEBLIK INDONESIA in twee re
gels. Uit Djokja is de 1 cent met watermerk bekend 
met brede rode of bruine balk over NED. INDIE. 
Op Sumatra eerst in Medan een machinale opdruk 
met vette cijfers 40 sen op de 2 cent met watermerk. 
Na de eerste politionele actie worden in Pematang 
Siantar een vijftal karbouwzegels van opdrukken voor
zien met dunne cijfers met schreven: 

20 sen op 3/2 cent zonder watermerk 
30 sen op 1 cent zonder watermerk 
40 sen op 2 cent met watermerk 
60 sen op 2/2 cent met watermerk en 
80 sen op 3 cent met watermerk. 

PRIMITIEVE KARBOUW 

Als vorig jaar bekend geworden bijzonderheid kun
nen we melden dat ook nog een Kreisler karbouw
briefkaart 5 R zwart met landsnaam REPOEBLIK 
INDONESIA in juli 1949 in een zeer primitieve uit
voering; werd gedrukt. 

12. Briefkaart van 5 R (lima rupiah) in primitieve zwarte druk 
met Inschrift REP. INDONESIA van juli 1949 

7. NA DE OORLOG 

In het Nederlandse gedeelte werd per 31 december 
1945 een radicale opruiming gehouden. Alles behalve 
de door de geallieerden meegebrachte American Bank 
Note-serie werd ongeldig verklaard. De in 1941 gel
dende tarieven werden weer van kracht. 
Als enige was de 50 cent met watermerk nooit in 
Indië aangekomen, doch wel verkocht aan de Neder
landse filatelieloketten, tot dit per 11 oktober 1940 
werd verboden. 
Het einde van de Kreislerserie leek definitief. 

13. Kreislerbriefkaart van SVi cent grijs in rood overdrukt met 
NEDERLAND 5 en rode balken door waarde-aanduiding en 
NED. INDIE. Na de oorlog zijn in Nederland meer dan vier 
miljoen van deze kaarten, die de enige schakel vormen tussen 
de eerste en de tweede Krelslerperlode 
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Reeds in juni 1945 verscheen in Nederland een op-
drukbriefkaart van 5 in rood met het woord NEDER
LAND op de grote voorraad Kreislerbriefkaarten, die 
hier al vijf jaar hadden liggen wachten op versche
ping naar Indië. 
In een tijd van groot gebrek aan alle grondstoffen was 
dit voor de Nederlandse P T T een grote verlichting, 
doch zij was er zich zeker niet van bewust de enige 
schakel te worden in het voortbestaan van het Kreisler-
type. Bij de drukkerijen bleken nog miljoenenvoor-
raden aan briefkaarten van 8/2 en postbladen van 7/2 
cent aanwezig. Daarom heeft men deze in 1946 weei 
geldig verklaard en in gebruik genomen. 
De voorraden bestelde zegels, die door de oorlogsom
standigheden ingepakt en wel in Nederland waren 
blijven liggen werden in februari 1946 naar Batavia 
verscheept. (Zie voor waarden en hoeveelheden de 
derde kolom van de lijst Kreisler met watermerk). 

HBIx 
^m.ri^mmÊÊ 

14. Briefstukje met twee Kreislerzegels 10 cent rood en 15 
cent blauw, opnieuw uitgegeven na de oorlog, met stempel 
Palembang 21 juni 1948 

15. Kreislerzegels 80 cent 
rood, voorzien van de op
druk 1947, waarschijnlijk 
door Kolff in Batavia 

Pas toen in september 1947 de nieuwe hogere tarieven 
van 1 oktober voor de deur stonden heeft men een ge^ 
deelte van de voorraad, al dan niet overdrukt, in ge
bruik genomen en daarbij ook nog bijna drie miljoen 
zegels van I2/2 cent, die juist tien jaar lang in Ban
doeng in het magazijn hadden gelegen! 
Hoewel in de Speciale Catalogus twee aparte series 
zijn opgenomen, de vier met gewijzigde waarden en de 
zeven met jaartalopdruk, vormen ze toch één emissie, 
die als aanvulling moet worden gezien op de lopende 
American Bank Note en Australische series, daar alle 
elf waarden weer nieuw zijn. 
Tegelijkertijd zijn de 5, 10 en 15 cent Kreisler weer 
uitgegeven zonder opdruk, alhoewel we reeds hebben 
vastgesteld dat ze in de Japanse tijd nog niet com
pleet van het toneel verdwenen waren. 
De elf opdrukken zijn in drie verschillende drukkerijen 
uitgevoerd! 
In Melbourne, misschien in de Nederlandsch-In-
dische Gouvernementsdrukkerij, de vier waardewijzi
gingen en de 25 en 50 cent Kreisler met „1947". 
In Batavia, waarschijnlijk bij Kolff, de I2/2 en 80 
Kreisler en de 2 gulden Konijnenburg en in Bandoeng, 
mogelijk bij Van Dorp, de 40 cent en 5 gulden Ko
nijnenburg allen overdrukt met 1947. 
Wat er is gebeurd met de overige acht waarden, waar
van in totaal ruim vijftien miljoen zegels naar Indië 
gezonden waren, is niet bekend. Naar wij aannemen 
zijn ze vernietigd. 
Ook de voorraad briefkaarten van 12 J/2 cent lucht-
dienst Bandoeng-Amsterdam werd overdrukt met 
CARTE POSTALE voor gewoon gebruik naar buiten
land. 
Op 2 februari 1948 kwam de 10 cent Kreisler opnieuw 
uit met de opdruk PELITA en de waarde 15 cent met 

10 cent toeslag voor de slachtoffers van de bezetting. 
Nu het binnenlands briefport was verhoogd bleef er 
een voonaad over die op deze wijze nog nut heeft ge
had. Bij de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 
kwam voor deze geslaagde serie met een veel bewogen 
geschiedenis het definitieve einde. 
Merkwaardig vooral was het lot van de karbouw, die 
door vriend en vijand in ere werd gehouden en nor
maal gebruikt, en zelfs overgenomen op briefkaarten. 
We mogen het als een eerbewijs aan de ontwerper op
vatten die dit kennelijk zeer aansprekend ontwerp 
schiep en daarmede in zijn serie een treffende synthese 
vond tussen de autochtone bevolking en de kolonisa
toren uit het westen. 

8. BESLUIT 

Er werd ons gevraagd waar de naar veler idee grote 
aantallen van de 50 cent met watermerk vandaan 
zouden kunnen gekomen zijn, die in de USA en in 
Nederland na de oorlog op veilingen zijn aange
boden. Gaan we nu na wat er bekend is dan komen 
we tot de volgende cijfers: 
In Nederland aan de filatelistenloketten zijn er maxi
maal 1500 verkocht, waarschijnlijk belangrijk minder. 
Verder zijn er 2218 officieel uitgereikt voor archief, 
via de Wereldpostvereniging in Bern en postmuseum. 
De in Nederland aanwezige buffervoorraad werd in 
1941 vernietigd. 
In februari 1946 werden er 400.000 stuks naar Indië 
verzonden en hiervan werden er 388.900 met opdruk 
1947 voorzien, waarbij we een aantal (vellen) moeten 
optellen, die als drukuitschot zijn vernietigd; 111 vellen 
drukuitschot bij een zo eenvoudige opdruk is echtei 
veel, zodat hier een vraagteken kan worden ge
plaatst. 

T H E O R I E K L U I F 

Wij hebben 131 veilingcatalogi van de vier grote 
veilinghouders in Amsterdam en den Haag tussen ok
tober 1962 en juni 1971 nagegaan op het voorkomen 
van de 50 cent Kreisler met watermerk, de 5 en de 

; NAAM EN AOBES VAN DEN AFZEMDEC 
NAMA DAN ALAMAT 5IPCNGIRIM 

BRIEFKAART HBIM8 
K/VRTOEPOS B M B G 

16. Briefkaart 12'^ c o " rood, vooroorlogse luchtdienst Ban
doeng-Amsterdam, in september 1947, overdrukt met CARTE 
POSTALE voor gebruik naar het buitenland 

25 gulden Konijnenburg, alle drie ongebruikt, en von
den als losse nummers, derhalve exclusief collecties, 
respectievelijk 149 plus één blok, 149 plus twee blok
ken en 139 plus vier blokken vermeld. Volledigheids
halve vermelden we 17 gestempelde van 5 gulden en 
153 plus een blok gestempelde van 25 gulden Konij
nenburg, waarbij van beide één exemplaar op brief. De 
kans op verschillen in dubbeltellingen is onzes inziens 
wel te verwaarlozen. 
We kunnen derhalve wel zeggen, dat de drie zegels 
ONgebruikt evenvaak voorkomen. Dat de 25 gulden 
ongebruikt lager genoteerd staat is ongetwijfeld beïn
vloed door de even grote voorraad gebruikt. Onze 50 
cent met watermerk staat hoger genoteerd dan de 
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5 gulden Konijnenburg, hetgeen getalsmatig niet ver
wonderlijk is, doch als we ons realiseren, dat de 50 cent 
Kreisler met watermerk feitelijk geen officieel uitge
geven zegel is, maar als NON-EMIS beschouwd moet 
worden, dan kunnen we wel zonder meer stellen dat 
deze zegel verhoudingsgewijs veel te hoog genoteerd 
staat of anders gezegd te goed geklasseerd is. Een van 
de belangrijkste factoren die hiertoe bijdraagt is onge
twijfeld het feit dat deze zegel ten onrechte als hoofd-
nummer in onze Speciale Catalogus vermeld is. Dit zal 
wel weer veroorzaakt zijn door de verkoop aan de 
filatelistenloketten in 1940. 

Een heerlijke filatelistische theoriekluif! 
Onlangs zagen we een vouwblad van de Indische P T T 
dat was aangeboden aan de deelnemers van de tele
communicatie conferentie te Atlantic City in voorjaar 
1947, waar Nederlands Indië zelf niet aanwezig was, 
doch vertegenwoordigd werd door de Nederlandse de
legatie. Hierin komen de Kreislerzegels niet voor, doch 
wel de 5 gulden Konijnenburg; de 25 gulden ont
breekt. Merkwaardigerwijs vinden we ook de 2 cent 
danser rood, die nooit door de Indische P T T werd 
verkocht! De 3 cent daarentegen schittert door af
wezigheid. 

Vraaggesprek met Ir.A. R. M. Kreisler 

Ir. Krelsler, 
gefotografeerd aan 
de lunch op de 
zestigste 
Filatelistendag 

Op 12 juni 1972 hadden wij een gesprek met de heer 
Kreisler, ten huize van zijn hospita in Amsterdam. Het 
is de verdienste van de heer J. Dekker dat hij de ont
werper van de populaire vooroorlogse Indische zegels 
voor het voetlicht heeft gehaald. En nóg zou de heer 
Kreisler in de vergetelheid zijn gebleven als de post
zegelhandelaar H. W. van der Kolk niet zo'n goed 
geheugen had gehad. Drie jaar geleden bezocht de 
hospita van de heer Kreisler zijn winkel in de Albert 
Cuypstraat en zij liet zich toen ontvallen dat de heer 
Kreisler bij haar woonde. Zij was het evenmin ver
geten want ze wist nu nog te vertellen dat het op 
donderdag na Pinksteren was geweest. 
De heer Dekker, die nooit voor één gat is te vangen, 
had maar een half woord nodig om een beroep te doen 
op de Burgerlijke Stand en tegen betaling van het ver
schuldigde bedrag kwam hij zijn adres te weten. 

V O O R H E T V O E T L I C H T 
Zo kwam ir. Kreisler voor het voetlicht aan de lunch 
op de zestigste Filatelistendag, op 3 juni 1972 in het 
RAI-congrescentrum te Amsterdam, waar bondsvoor
zitter P. Th. van der Heijden de nu 85-jarige ont
werper van de emissie voorstelde. De heer Kreisler 
sprak een dankwoord voor de microfoon nadat de heer 
Dekker in het kort de, betekenis en de lotgevallen van 
de Kreislerzegels had geschetst. 

TALENTENJACHT 
De heer Kreisler, van geboorte Oostenrijker, voelt 
zich thuis in Nederland, zoals hij zich van 1920 tot 
1954 thuis gevoeld heeft in Indië/Indonesië. Hij kwam 
daar op uitnodiging van ir. Weisenbeek, die in Oosten
rijk voordrachten hield tijdens een talentenjacht. Het 
avontuur - „U maakt een reis die u van uw leven 
niet meer kunt maken" - en de bezoldiging - ƒ 300,— 
per maand - gaven de doorslag voor de 32-jarige le
raar in de beschrijvende meetkunde aan een middel
bare bouwkundige school. Hij werd als eerste buiten
lander door het ministerie van Koloniën uitgezonden 
voor burgerlijke openbare werken. Afgestudeerden van 
de Technische Hogeschool in Delft waren destijds niet 
warm te krijgen voor Indië. 

VROUWENBEWIND 
Het was een duur en moeilijk leven, herinnert ir. 
Kreisler zich. Zijn eerste opdracht, bouwtekening voor 
een postkantoor, stond in drie weken op papier en na 
tweeëneenhalve maand werd zijn salaris verhoogd tot 
ƒ 450,—. 
Het opvallendste kenmerk van de Nederlandse samen
leving in Indië was het vrouwenbewind in het ge-
zelligheidsleven, dat doorwerkte tot in de werksfeer. 
Het verzuim van één beleefdheidsvisite bij zijn intrede 
in de blanke gemeenschap leidde tot een sociale boycot. 
„Je was afgeschreven, in het bijzonder bij de PTT-
dienst", aldus ir. Kreisler. 
Uit 1931, het jaar waarin hij Nederlander werd, da
teert zijn eerste postzegelontwerp voor de Witte-Kruis-
uitgifte. Het Nederlanderschap werd van hem geëist 
en aangezien in zijn geboorteland volop malaise heerste, 
werd hij Nederlander; een beslissing die hij niet be
treurt. Hij zou nu nog niet terugwillen, hoewel hij er 

een broer en een zuster heeft wonen, bij wie hij elk 
jaar een lange tijd doorbrengt. Zijn zoon heeft in Den 
Haag een- eigen zaak opgebouwd. 

PRIJSVRAAG 
Hoewel hij niet meer in PTT-betrekking was stond hij 
aan de wieg van de eigenlijke Kreislerserie die in 
1933 begon te lopen. Hij gaf er zelf de stoot toe door 
op een vergadering van hoofden van dienst te ver
kondigen dat het tijd was voor nieuwe postzegels. Op 
zijn voorstel werd besloten een prijsvraag uit te schrij
ven. Kreisler deed er zelf aan mee en kwam als winnaar 
uit de bus. Er kwam later deining over de keus van 
de drukkerij, hetgeen ir. Kreisler in de schoenen werd 
geschoven. Hij genoot evenwel de steun van het hoofd 
van de PTT-dienst Bosch, die hem verdedigde. De 
Nederlandse filatelist H. W. Borel vond dat Neder-
lands-Indië niet achterstond bij het buitenland en dat 
het zegels waren om trots op te zijn. Ir. Kreisler kan 
uit die tijd alleen maar kranteknipsels laten zien met 
ingezonden stukken en recensies uit Nederlandsch-
Indische dagbladen. 

„ G E H E I M TEKEN" 
Over zijn werkwijze vertelt ir. Kreisler dat hij lands-
en waarde-aanduiding op de zegels uitspaarde in het 
wit om niet voor elke nieuwe waarde een volledige 
tekening te moeten maken. De ontwerper kon op deze 
manier volstaan met het tekenen van de nieuwe cijfers. 
Hij voorzag de zegels van een zogenaamd „geheim 
teken" van zijn initialen AK. Men ziet het duidelijk 
in de rechteronderhoek van het middenstuk op de 
koninginnezegels. 
In 1954 verliet ir. Kreisler Indonesië, geridderd en wel, 
als laatste Nederlander, medewerker van het inge
nieursbureau Ingenegeren Vrijburg. Tijdens de Japan
se bezetting had hij tweeëneenhalf jaar doorgebracht 
in een interneringskamp en in die tijd raakte hij al 
zijn bezittingen kwijt. 

H U M O R 
Zijn humor is hem bijgebleven. Op een opmerking van 
de heer Dekker dat zijn postzegels in 1947 als een 
fenix uit de as waren herrezen, reageerde hij „dat zal 
mij wel niet overkomen". 
Het nieuwe Indonesië heeft hem niet teleurgesteld, al 
was hij verbijsterd door de uitbarsting van grootheids
waan waarmee de ongelofelijke verandering na de 
machtsovername gepaard ging. Er werd bij het leven 
geroofd, gestolen en ingebroken. Elegante Nederlandse 
woningen waren binnen één maand volslagen uitge
woond. Spoorwegen en straatwegen waren na vier 
maanden volkomen verwaarloosd. Het was „om te 
huilen" voor iemand wiens leven en werken in dienst 
van de opbouw heeft gestaan. 
De merkwaardigste ontmoeting op de Filatelistendag 
was die met voorzitter G. H. Hillen van de Amster
damse vereniging De Philatelist, gastvrouwe in het 
RAI-Congrescentrum op 3 juni. Ir. Kreisler meende 
in hem het hoofd van de PTT-dienst uit zijn Indische 
tijd te herkennen. De heer Hillen hielp hem uit de 
droom: „Toen u mijn vader kende was hij zo oud als 
ik nu ben". 

A. BOERMA 
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AFRIRAANSGHB 
ST00MB00T-MAATSGHAPPIJ 

IN 1860 
door J. W. F. Bunge 

In 1859 werd te 's-Gravenhage, bij DE GEBROEDERS VAN 
CLEEF uitgegeven een ALMANAK voor de Nederlandsche 
West-Indische Bezittingen en de Kust van GUINEA voor het 
schrikkeljaar 1860. 

Deze almanakken zijn uiterst zeldzaam en je komt ze hoogst 
zelden tegen. De eerste jaargang is uitgegeven over 1859. Zij 
werd gunstig ontvangen zodat de uitgevers ook een tweede jaar
gang voor 1860 in het licht deden komen. 

De almanak begint met een duidelijke inhoudsopgaaf. 

In hoofdstuk XVIII vindt men allerlei interessante gegevens en 
wel: 

Postwezen en maildienst voor de West-Indische koloniën en de 
Kust van Guinea. 

a. Bepalingen betrekkelijk het postwezen voor de Nederl. West-
Indische koloniën en de Kust van Guinea. 

b. Bepalingen omtrent de wijze van verzending, de frankering en 
de porten der brieven van Nederland naar Noord-, Zuid- en 
Centraal Amerika en de West-Indische eilanden. 

c. Zie aldaar te aangehaalder plaatse. 

d. Engelsche West-Indische Mailstoombootmaatschappij. 

e. Afrikaansche Stoomboot-Maatschappij. 

f. Internationale dienst. 

Ook hoofdstuk XXI , met betrekking tot de Kust van Guinea 
leert ons geschiedkundige zaken, die voor ons van belang zijn: 

A. Naamlijst van de Directeurs, Gouverneurs, Kommandeurs 
enz. ter Westkust van Afrika. 

B. Naamlijst van de Nederlandsche ambtenaren ter Kuste van 
Guinea. 

C. Europeanen, gevestigd in de Ned. bezitt. ter Kuste van 
Guinea. 

D. Naamlijst en aardrijkskundige volgorde der Nederlandsche en 
Engelsche punten van vestiging ter Kuste van Guinea. 

XVIII. POSTWEZEN EN MAILDIENST VOOR DE WEST-
INDISCHE KOLONIEN EN DE KUST VAN GUINEA. 

A. Bepalingen betrekkelijk het Postwezen voor de Nederl. West-
Indische koloniën en de Kust van Guinea. 

De verzending van brieven uit Nederland, per mail, naar Suri
name en naar Curasao, geschiedt met gesloten brievenmalen, 
door middel van de gewone post tusschen Nederland en Groot-
Brittannië, en verder met de stoombooten der Engelsche West-
India-mail Steam-packet Company, die tweemalen 's maands 
(den 2en en 17en) van Southampton naar de West-Indiën ver
trekken. De brieven voor Curagao worden door die booten tot 
St. Thomas, die voor Suriname tot Demerary gebragt en worden 
van daar door Nederlandsche koloniale vaartuigen of oorlog-

schepen afgehaald. Omgekeerd worden de brieven uit Curasao 
en uit Suriname tot St. Thomas en tot Demerary door koloniale 
of rijksvaartuigen bezorgd en daar aan de Engelsche postdirectie 
overgegeven. 
Op het adres van eiken brief die per mail wordt verzonden, moet 
het verlangen daartoe door den afzender duidelijk vermeld staan, 
door de woorden: per Engelsche mail, over Engeland, over 
Southampton of eene dergelijke aanduiding; bij verzuim daarvan, 
wordt de brief per scheepsgelegenheid verzonden. 
Het port van eenen gewonen of enkelen brief, per mail, van Su
riname naar Nederland of omgekeerd, bedraagt ƒ 0.65; van 
Curagao naar Nederland of oijigekeerd eveneens ƒ 0.65; deze 
brieven kunnen over en weder naar verkiezing gefrankeerd of 
ongefrankeerd worden verzonden. 
De brieven van St. Eustatius en St, Martin naar Nederland en 
omgekeerd, worden insgelijks per Engelsche West-Indische mail 
verzonden; zij vertrekken echter niet in gesloten brievenmalen 
er worden afzonderlijk door de Engelsche postadministratie be
zorgd; zij zijn aan eene gedwongen frankering van ƒ 0,70 onder
worpen. 
Brieven van Nederland voor de Kust van Guinea bestemd, 
vertrekken den 23en van elke maand met Engelsche pakket
booten uit Plymouth, en zijn onderworpen aan een gedwongen 
frankering van ƒ 1.00. De brieven met bijzondere scheepsgelegen-
heden in de havens van het Rijk over zee aangebragt, alsmede 
die van Nederland naar de koloniën aldus verzonden, zijn onder
worpen aan een port van 30 cents voor een' enkelen brief. 
Als enkele brieven, van Nederland, per mail naar Suriname en 
Curagao of omgekeerd, verzonden, worden beschouwd de brieven 
van 15 Nederl. wigtjes en daar beneden. Wegens de zwaardere 
brieven wordt berekend, 

boven 15 tot en met 30 wigtjes, twee porten 
30 „ „ „ 45 „ drie „ 
45 „ „ „ 60 „ vier ,, en 

zoo vervolgens voor elke 15 of gedeelte van 15 wigtjes daaren
boven één port meer. 
Voor de brieven per scheepsgelegenheid, geldt het volgende 
tarief: 

15 wigtjes of daar beneden is een enkele brief, 
beneden de 15 wigtjes tot en met 50 wigtjes, tweemalen het port. 

„ 50 „ „ „ „ 100 „ driemalen „ „ 
„ 100 „ „ „ „ 250 „ viermalen „ „ 
„ 250 „ „ „ „ 500 „ vijfmalen „ „ 

en zoo vervolgens over elke 250 wigtjes of breuk van 250 wigtjes, 
daarenboven éénmaal het port meer. 
Bijaldien er brieven te verzenden zijn van buitenlandschen oor
sprong, waarvoor eenig port of verschot verschuldigd is, onaf
hankelijk van dat der verzending tusschen Nederland en de West-
Indiën, wordt zoodanig port of voorschot boven het gewone port 
aan de belanghebbenden in rekening gebragt. 
Brieven van Nederland naar Suriname of Curagao, en omgekeerd, 
kunnen worden aangeteekend, voor ƒ 0.50, boven en behalve het 
gewone port. Deze brieven behoeven daarom echter niet te 
worden gefrankeerd, maar het aanteekengeld moet, in elk geval, 
door den afzender worden voldaan. 
Aan gedwongen frankering zijn onderworpen, alle brieven van 
een der West-Indische koloniën voor Groot-Brittannië bestemd, 
en verder alle brieven van een der Nederl. West-Indische kolo
niën, bestemd voor Noord- en Centraal-Amerika, voor zooverre 
die plaatsen en eilanden niet onder Engelsche heerschappij zijn. 
Het port der brieven van Suriname naar Groot-Brittannië en 
omgekeerd, is ƒ 0.30; dat van Suriname naar een der Britsch 
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WestIndische koloniën bedraagt ƒ 0.20; de frankering is bij deze 
laatsten niet verpligtend. 
Brieven van Suriname of Curacao, naar Rijken of plaatsen in 
Europa, Azië, Afrika en Australië gelegen, hetzij al dan niet 
onder Engelsche heerschappij staande, kunnen per mail gefran
keerd of ongefrankeerd worden verzonden, met uitzondering der 
brieven voor Groot-Bnttannië zelve bestemd, die, zoo als hier
boven reeds gezegd is, aan gedwongen frankering zijn onderwor
pen. 
De brieven van Paramaribo naar Nickerie of Coronie worden vrij 
van port overgebragt, doch voor die van Nickerie of Coronie naar 
Paramaribo wordt een port van ƒ0.30 betaald. 
Het port der brieven van Suriname naar Curagao, St. Eustatius 
of St. Martin bedraagt eveneens ƒ 0.30, en is de briefwisseling 
tusschen de vier plaatsen over en weder aan gedwongen franke
ring onderhevig. 
In het algemeen wordt verder van alle brieven die in Suriname 
aankomen, behalve die, welke uit Nederland per mail daarheen 
worden gezonden, een port van ƒ 0.30 geheven. 
Alle brieven, welker frankering verpligtend is, doch die ongefran
keerd in de bus zijn gedaan, worden niet verzonden, maar opge
houden, tot dat het begaan verzuim door den afzender hersteld is. 
Nieuwspapieren en andere gedrukte stukken, kunnen per scheeps-
gelegenheid van Suriname en van Curagao naar Nederland, en 
omgekeerd, gefrankeerd of ongefrankeerd worden verzonden, te
gen een port van 5 cents voor elk vel of blad. 
Bij de verzending per mail zijn nieuwspapieren en gedrukte stuk
ken, over en weder, aan gedwongen frankering onderworpen tegen 
een port van 10 cents voor elk vel of blad. Indien zij ongefran
keerd in de bus worden gedaan, worden zij evenwel opgezonden, 
maar degene die ze ontvangt, betaalt daarvoor een port, berekend 
naar het gewigt van elk stuk beschouwd als brief, volgens het 
hierboven opgegeven opklimmend tarief voor de mailbrieven. 

Het postkantoor te Paramaribo is dagelijks voor het publiek ge
opend van 's morgens 8 tot 's namiddags 2 ure. De afgifte van 
brieven geschiedt zoo spoedig mogelijk na hunne aankomst; na 
10 ure des avonds worden echter geene brieven meer afgegeven. 
Den 5en en 21 en van elke maand vertrekt de mail; het laatste 
oogenblik, waarop gewone brieven op het kantoor moeten worden 
bezorgd, wordt door den ambtenaar met de posterij belast, tel
kens vóór het vertrek van elke mail, door middel van de dag
bladen bekend gemaakt. De brieven, na het aangeduide uur in de 
bus gevonden, worden met de volgende mail verzonden. 
Brieven en gedrukte stukken, ter aanteekening of frankering, 
moeten een half uur vroeger dan de gewone brieven worden be
zorgd. 

B. Bepalingen omtrent de wijze van verzending, de frankering en 
de porten der brieven van Nederland naar Noord-, Zuid- en 
Centraal-Amerika en de West-Indische eilanden. 

Voor brieven van Nederland, met de Engelsche of Fransche post, 
naar: 

Bolivia, over Engeland, gedwongen frankering ƒ 1.60. 
Brazilië, over Engeland, gedwongen frankering, ƒ 1.00. 
Buenos-Ayres, over Engeland, gedwongen f rankering, ƒ 1.00. 
Californië, over Panama, gedwongen, ƒ 1.80; over de Ver-
eenigde Staten, gedwongen, ƒ 1.05. 
Canada, over Halifax of over de Vereen. Staten, gedwon
gen, ƒ 0.20. 
Cayenne, over Engeland, gedw., ƒ 0.70; over Frankrijk, 
gedw., ƒ 0.45. 
Chili, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.60. 
Cuba, over Southampton, gedwongen, ƒ 1.65; over Frank
rijk, gedwongen, ƒ 0.75. 
Curasao, over Engeland, vrijwillige frankering, ƒ 0.65. 
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Falklandseilanden, over Engeland, gedwongen, ƒ 0,70. 
Guadeloupe, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.15; over 
Frankrijk, gedwongen, ƒ 0.45. 
Guatemala, over Engeland, gedwongen, ƒ 0.70. 
Hayti, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.15. 
Madera, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.40. 
Martinique, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.15; over 
Frankrijk, gedwongen, ƒ 0.45. 
Mexico, over Engeland, gedwongen, ƒ 1,65; over Frank
rijk, gedwongen, ƒ 0.75. 

Montevideo, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.00. 
New-Foundland, Nieuw-Brunswijk en Nova-Scotia over 
Halifax of over Boston, gedwongen, ƒ0.20 
Nieuw-Granada, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.00 
Panama, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.00. 
Peru, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.60. 
Porto Rico, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.15. 
Rio de la Plata, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.00. 
St. Eustatius en St. Martin, over Engeland, gedwongen, 
ƒ 0.70. 
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St. Thomas en St. Croix, over Engeland, vrijwillig, ƒ 0.70. 
Suriname, over Engeland, vrijwillig, ƒ 0.65. 
Venezuela, over Engeland, gedwongen, ƒ 1.00. 

Van en naar al de Britsche West-Indische koloniën, bedraagt 
het port ƒ 0.70 en is de frankering vrijwillig, met uitzondering 
van Turks-eiland, waarvoor de frankering gedwongen is. 
Brieven uit Nederland naar de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika, worden verzonden met Engelsche pakketbooten, tegen 
eene gedwongen frankering van ƒ 0.80, met Amerikaansche pak
ketbooten over Engeland, tegen eene gedwongen frankering van 

ƒ 0.40, of wel over Frankrijk, voor een port van ƒ 0.60. Bij deze 
laatsten is de frankering vrijwillig. 

C. Tarief der kosten van overtogt en voeding voor passagiers aan 
boord van de koloniale Gouvernements-vaartuigen, die de 
mail-dienst verrigten tusschen Suriname en Demerary, en 
tusschen Curasao en St. Thomas, vice versa (1 ) . 

De passage-gelden, ten behoeve der koloniale kas, zijn aldus 
geregeld: 
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, 
(P 

Van Paramaribo naar Nickerle of Coronie 
Van Paramaribo naar Demerary 
Van Nickerie of Coronie naar Demerary 
Van Nickerie naar Paramaribo 
Van Demerary naar Nickerie of Coronie 
Van Demerary naar Paramaribo 

Per stoomboot 
lekl. lekl. 

aviljoen) (Kajui 

f25 
40 
25 
25 
25 
40 

fW 
25 
15 
15 
15 
25 

2ekl. 
t) 

f 9 
15 
9 
9 
9 

15 

schoener 
1ekl. 2ekl. 

f 12 f 8 
20 12 
12 8 
12 8 
12 8 
20 12 

(') Wanneer de mail door een der vaartuigen van Z. M. zeemagt wordt 
overgebragt, hangt het van den wil des kommandants van dien bodem af, 
om al dan niet passagiers mede te nemen, zoowel van Suriname naar 
Demerary als omgekeerd. 

Het is aan de gezagvoerders der stoombooten overgelaten om 
het aanzoek tot het nemen van plaats in het paviljoen (kajuit 
voor den gouverneur bestemd) al of niet toe te staan. 
Daarenboven moet nog betaald worden voor kosten van voeding, 
aan de gezagvoerders der vaartuigen, ten hunnen behoeve: 
voor passagiers der 1ste kl., aan de kajuitstaf el, ƒ 3 per dag. 
voor passagiers der 2de kl., aan den scheepsbak, ƒ 0.60 per dag. 
De dagen van het aan boord komen en van boord gaan, worden 
voor volle dagen berekend. 
Voor kinderen beneden de 12 jaar, wordt de helft betaald, zoo
wel voor passage als voor voeding. 
Dranken zijn aan boord verkrijgbaar volgens een door het bestuur 
goedgekeurd tarief. 
Personen, die van Paramaribo of uit Nickerie met een der ko
loniale Gouvemements-vaartuigen wenschen te vertrekken, moe
ten daartoe tijdig, tegen quitantie, de passage-gelden voldoen, te 
Paramaribo ten kantore van den kolonialen ontvanger en betaal
meester, te Nickerie bij den landdrost. De gezagvoerders zullen 
geene passagiers aan boord nemen, dan de zoodanigen die voor
zien zijn van de vereischte quitantiën of wel van een permit door 
den gouverneur der kolonie afgegeven. Te Demerary en te Co
ronie worden de passage-gelden ontvangen door de gezagvoerders 
zei ven, die daarvoor aansprakelijk zijn; doch blijft, wat Coronie 
betreft, evenwel het verbod, om passagiers naar Demerary zonder 
pas mede te nemen, van volle kracht. 

Voor overtogt en voeding voor passagiers aan boord der pakket
schoener tusschen Curasao en St. Thomas, vice versa, wordt be
taald: 

voor passagiers 1ste klasse ƒ 40 
voor passagiers 2de klasse ƒ 20 

D. Engelsche West-Indische Mail-stoomboot Maatschappij. 

Regeling der dienst. De maildienst tusschen Groot-Brittannië en 
de West-Indische eilanden en republieken van Centraal-Amerika, 
wordt verrigt door de stoombooten der Royal Mail Steara 
Packet-Company. Deze maatschappij staat in verbinding met de 
Pacific Steam Navigation-Company, waardoor geregelde com
municatie wordt onderhouden over Panama met de havens aan 
de Westkust van Zuid-Amerika (Ecuador, Peru, Chili, enz.) 
De schepen in dienst der R. M. S. P. Company waren in 1859 
de volgende: 

Tonne- Paarden- Namen der 
maat kracht kapiteins 

Atrato (ijzer) 3467 
Parana 3070 
Magdalena 2943 
Orinoco 2901 
La Plata 2404 
Tyne (ijzer) 2184 
Avon 2069 
Medway 1895 
Thames 1889 
Trent 1856 
Tamar 1963 
Dee ■. . 1699 
Clyde 1371 
Solent 1804 
Teviot 1744 
Conway ' . 895 
Wye (ijzeren schroefboot) . 819 
Derwent 794 
Eagle 630 
Camilla (ijzer) . . . . 539 
Prince (ijzer) 398 

800 
800 
800 
800 

1000 
400 
440 
430 
430 
430 
400 
440 
430 
400 
450 
260 
180 
260 
250 
250 
200 

F. Wooley 
T. A. Bevis 
G. Abbott 
E. Baynton 
C. G. Weiler 
T. W. Sawyer 
R. Revett 
A. Hole 
J. M. Gillies 

J. H. Jellicoe. 
F. Reeks 
W. Heenan 
H. P. Lewis 
R. Woolward 
J. T. Moir 
T. Longden 
C. Taylor 
J. J. Hammack 
R. Curlewis 
J. EUerby 

benevens nog 4 groote stoombooten in aanbouw. 
De grootsten dier stoomschepen worden gebezigd voor de Trans
atlantische reizen tusschen Southampton en St. Thomas; de klei
neren zijn bestemd voor de reizen in West Indië (Intercolonial 
voyages). 
Dagen van vertrek en van aankomst. Den 2e en 17en van elke 
maand vertrekt een der stoombooten uit Southampton naar West
Indië. Zoo die dag op een Zondag valt, geschiedt het vertrek op 
den volgenden dag. 
Passagiers en brieven naar Havana, Tampico en Vera Cruz 
worden alleen met de mailbooten van den 2en medegenomen en 
voor Honduras alléén met de booten van den 17en; omgekeerd is 
van die plaatsen naar Europa ook slechts éénmaal in de maand 
gelegenheid. 
Kistjes, pakjes en boeken kunnen per mail worden verzonden 
van Engeland naar WestIndië en omgekeerd, tegen gedwongen 
frankering, zij moeten worden bezorgd in Engeland, aan het 
hoofdbureau, 55 Moorgatestreet, Londen, of bij F. A. Collier, 
te Southampton en in de koloniën bij de agenten. Er wordt voor 
betaald naar het volgende tarief: 

Voor een kubiek Engelsche voet en minder . 7 s. 6 d. (ƒ 4.50) 
Van één tot en met twee kub. voet . . . 11 s. 6 d. (ƒ 6,90) 
Van twee tot en met drie kub. voet . . . 15 s. (ƒ 9.00) 
Van drie tot en met veertien kub. voet, per voet 

5 s. (ƒ 3.00) 
Pakken of goederen meer dan veertien kubiek voet metende, 
worden als vrachtgoederen beschouwd en naar een ander tarief 
berekend. 
Voor het vervoer van edele metalen wordt veel meer in rekening 
gebragt. 

E. Afrikaansche Stoomboot-maatschappij. 

DAGEN EN UREN VAN — 

VERTREK AANKOMST 

Da
tum 

Liverpool . . . . 24 
Madeira . . . . 1 
Tenerlffe . . . . 3 
Bathurst . . . . 9 
Sierra Leone . . 13 
Cape Palmas . . 16 
Cape Coast Castle 19 
Accra 20 
Lagos 23 
Benin 24 
Nun 25 
Brass 25 
Lagos 8 
Accra 10 
Cape Coast Castle 12 
Cape Palmas . . . 14 
Sierra Leone . . 18 
Bathurst . . . . 23 
Tenerlffe . . . . 28 
Maderra 30 

Uren 

12 m. 
10 n.m. 
12 m. 
12 m. 
12 m.n. 
6 n.m. 
8 n.m. 
5 n.m. 
8 n.m. 
2 n.m. 
1 n.m. 
6 n.m. 
6 n.m. 
6 n.m. 

10 v.m. 
6 n.m. 

12 m.n. 
12 m. 
12 m.n. 
8 n.m. 

Da
tum 

Madeira . . . . 1 
Tenerlffe . . . . 3 
Bathurst . . . . 8 
Sierra Leone . . 11 
Cape Palmas . . 16 
Cape Coast Castle 18 
Accra 20 
Lagos 21 
Benin 24 
Nun 25 
Brass 25 
Bonny 26 
Lagos 6 
Accra 9 
Cape Coast Castle 11 
Cape Palmas . . 14 
Sierra Leone . . 17 
Bathurst . . . . 22 
Tenerlffe . . . . 28 
Madeira . . . . 30 
Liverpool . . . . 9 

Uren 

10 v.m. 
6 v.m. 

12 m. 
12 m.n. 
1 n.m. 
8 n.m. 
5 v.m. 

11 n.m. 
4 v.m. 
8 v.m. 
2 n.m. 
4 v.m. 

11 n.m. 
12 m.n. 
3 v.m. 

12 m. 
7 v.m. 

12 m. 
12 m. 
8 v.m. 

12 m. 

F. Internationale dienst 

DAGEN EN UREN VAN — 

VERTREK AANKOMST 

Da
tum 

Bonny 26 
Fernando Po . . . 27 
Cameroons . . . 29 
Old Calabar . . . 31 
Brass 2 
Nun 2 

Uren 

4 n.m. 
12 m.n. 
4 n.m. 
9 v.m. 
9 v.m. 
6 n.m. 

Da
tum 

Fernando Po . . . 27 
Cameroons . . . 28 
Old Calabar . . . 30 
Brass 1 
Nun 2 
Bonny 3 

Uren 

5 v.m. 
9 v.m. 
6 v.m. 
1 n.m. 

10 v.m. 
4 v.m. 

Verklaring der Teekens. 
m. Middag 

v.m. Voormiddag 
n.m. Namiddag 
m.n. Middernacht 

NB. De mallboot vertoeft op Bonny 9 dagen en 10 uren. 

Atrato (ijzer) 3467 
Parana 3070 
Magdalena 2943 
Orinoco 2901 
La Plata 2404 
Tyne (ijzer) 2184 
Avon 2069 
Medway 1895 
Thames 1889 
Trent 1856 
Tamar 1963 
Dee '. . 1699 
Clyde 1371 
Solent 1804 
Teviot 1744 
Conway ' . 895 
Wye (ijzeren schroefboot) . 819 
Derwent 794 
Eagle 630 
Camilla (ijzer) . . . . 539 
Prince (ijzer) 398 

800 
800 
800 
800 

1000 
400 
440 
430 
430 
430 
400 
440 
430 
400 
450 
260 
180 
260 
250 
250 
200 

F. Wooley 
T. A. Bevis 
G. Abbott 
E. Baynton 
C. G. Weiler 
T . W. Sawyer 
R. Revett 
A. Hole 
J. M. Gillies 

J. H. Jellicoe. 
F. Reeks 
W. Heenan 
H. P. Lewis 
R. Woolward 
J. T . Moir 
T . Longden 
C. Taylor 
J. J. Hammack 
R. Curlewis 
J. EUerby 

416 juli/augustus 1972 



XXI. KUST VAN GUINEA 

Naamlijst van de Directeur, Gouverneurs, 
Kommandeurs enz. ter Westkust van Afrika 

Nicolaas van Iperen 
Arend Montfort, Jbz 
Jacob Ruijghaver 
Jacob van der Well 
Hendrik Doedens 
Arent Cocq 
Jacob Ruijghaver 
Jan Valkenburg 
Casper van Houssen 
Dirk Wilre 
Jan Valkenburg 
Huijbert van Ongerdonk 
Dirk Wiiré 
loan Boot 
Abraham Meermans 
Daniel Verhoutert 
Thomas Ernsthuis 
Nicolaas Sweerts 
Joel Smits 
lan Staphorst 
Jan van SevenhuIJsen 
Wil lem de la Palma 
Pieter Nuijts 
Hendrikus van Wersel 
Adriaan Schoonheidt 
Hieronimus Haring 
Robberts Abraham 
Engelgraef 
Wil l iam Bull ier 
Abraham Houtman 
Mattheus de Kraane 
Pieter Valkenier 
Robbert NorrI 
Jan Pranger 
Anthony van Overbeek 
Martmus Frangois 
des Bordes 
Frangois Barbrius 
Mr Jacob Baron de 
Petersen 
Jan van Voorst 
Nicolaas Mattheus van 
der Nood de Gieterre 
Roelof Ulsen 
Mr Lambert Jacob 
van Tets 
Mr Jan Pieter 
Theodoor Huijdecoper 
David Pieter Erasmi 
Hendrik Walmbeek 
Mr Jan Pieter 
Theodoor Huijdecooper 
Pieter Woortman 
Pieter Woortman 
Jacobus van der Puije 
Pieter Volkmar 
Gil les Servaas Galle 
Adolph Thierens 
Gil les Servaas Galle 
Mr Lieven van Bergen 
van der Grijp 
Jacobus de Veer 
Mr Lieven van Bergen 
van der GrIJp 
Otto Arnoldus Duim 

Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Gouverneur 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Gouverneur 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Gouverneur 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 

DI recteur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Gouverneur 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 

Directeur-Generaal 
Gouverneur 

Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 

Directeur-Generaal 
Gouverneur 

Anno 
1638-1639 
1639-1641 
1641-1645 
164S-1650 
1650 

1650-1651 
1651-16S6 
1656-1659 
1659-1662 
1662-1663 
1663-1667 
1667-1669 
1669-1674 
1674-1675 
1675 1679 
1679-1682 
1682-1684 
1684-1690 
1690 1694 
1694-1696 
1696-1702 
1702-1705 
1705-1708 
1708^1709 
1709-1711 
1711-1716 

1716-1718 
1718-1722 
1722-1723 
1723 
1723-1727 
1727-1730 
1730 1734 
1734-1736 

1736 1740 
1740-1741 

1741-1747 
1747-1754 

1754 1755 
1755 1758 

Directeur-Generaal 1758-1759 

Directeur-Generaal 
Directeur-Generaal 
Gouverneur 

Gouverneur 
Gouv -Generaal 
Directeur-Generaal 
Gouverneur 
Directeur-Generaal 
Gouv -Generaal 
Directeur-Generaal 
Gouv -Generaal 

President 
Directeur Generaal 

President 
Gouverneur 

1759-1760 
1760-1763 
1763-1764 

1764-1767 
1767-1769 
1769-1780 
1780 
1780-1784 
1784-1785 
1785-1786 
1786-1787 

1787-1790 
1790-1794 

1794-1795 
1795-1796 

Gerhardus Hubertus 
van Hamel 
Cornelius Ludewich 
Bartels 
Izaak de Roever 
Pieter Linthorst 
J P Hoogenboom 
J F Koning 
Abraham de Veer 
Herman Wi l lem 
Daendels 
Frans Chnstiaan 
Eberhard Oldenburg 
Johannes Oosthout 
Frederich Frans 
Ludewich Ulr ich Last 
Librecht Jan Temmink 
Wil lem Poolman 
Hendrik Adriaan 
Mouwe, Jr 
Johan David Carel 
Pagenstecher 
Frederich Frans 
Ludewich Ulr ich Last 
Jacobus Cornells van 
der Breggen Paauw 
Frederich Frans 
Ludewich Ulrich Last 
Jan Thieleman 
Jakobus Cremer 
Eduard Daniel Leopold 
van Ingen 
Martmus Swarte 
Christiaan Ernst Lans 
Hendrikus Jacobus 
ToTineboeijer 
Anthonij van der Eb 
Hendrik Bosch 
Anthonij van der Eb 
Wil lem George 
Frederik Derx 
Anthonij van der Eb 
Hero Sohomerus 

Petrus Jacobus Runckel 

Wi l lem George 
Frederik Derx 
Jules Félicien Romain 
Stanislas van den 
Bossche 
Cornells Johannes 
Menus Nagtglas 

Gouverneur 

Gouv -Generaal 
President 
Gouv -Generaal 
President 
President 
Komm -Generaal 

Gouv -Generaal 

President 
President Komm 

Komm ad int 
Komm ad int 
Luit -Kol , Komm 1822-1823 

Komm ad int 1823-1824 

Komm ad int 1824 

Komm ad int 1824-1826 

Komm ad int 1826-1827 

Luit -Kol Komm 1827-1832 

Komm ad int 1832 

1796-1798 

1708-1804 
1804-1805 
1805-1807 
1807-1806 
1808-1810 
1810-1816 

1816-1818 

1818-1820 
1820 1821 

1821-1822 
1822 

Komm ad int 
Kommm ad int 
Luit -Kol , Komm 

Komm ad int 
Komm ad int 
Luit -Kol , Gouv 
Luit -Kol , Gouv 

1832-1833 
1833 
1833-1836 

1836-1837 
1837-1838 
1838-1840 
1840-1846 

Maj , Gouv ad int 1846-1847 
L u i t - K o l , Gouv 1847-1852 
Majoor, Gouvern a I 
1832 Bevorderd tot Luit -
Kol Gouvern 1852-1856 
Majoor, Gouvern a i 

1857 
Luit -Kol , Gouv a i 

1856-1857 
Luit -Kol Gouvern 

1857 

Kapit , Gouvern a I 
1857 Bevorderd tot Luit -
Kol Gouvern 1858 

B Naamlijst van de Nederlandsclie Ambtenaren 
ter Kuste van Guinea 

Cornells Johannes Menus Nagtglas, Gouverneur, 
met plaatselijken rang van luitenant-kolonel (ge
ïnstalleerd 21 JuniJ 1858) 
C Meeuwen, boekhouder, off icier van just i t ie, se
cretaris en kassier. 
Koloniale Raad C J M Nagtglas, president. C 
Meeuwsen, l id C Bartels en D P H J Weij t ingh, 
onbezoldigde leden 
Regtbank te St George d'Elmina C J M Nagt
glas. president C Meeuwsen, off icier van Justitie, 
belast met de functie van griffier, C Bartels en 
D P H J Weijt ingh, regters, Christ Ruble, F 

Nieuwenhuisen en Huibert Doijer, regters plaats-
ven/angers 
Residenten, met plaatselijken rang van kapitein J 
Vitr inga Coulon, C H D van Wien en H Doijer, 
Jz 
Assistenten, met plaatselijken rang van 1ste luite
nant M H Reintjes van Veerssen (verlof), F 
Nieuwenhuisen (verlof) en P M J Kamerling 
Met plaatsei jken rang van 2de luitenant A Magnin 
en W P A Lejeune 
Bezetting J W Scheffelaar 2de luitenant, fung 
kommandant der vaste bezetting, M J Heuvelink, 
adjudant onder-officier met rang van 2de luitenant 
Officier van gezondheid C L Daniels, officier 
van gezondheid der 1ste klasse, administrateur 
des geneesmiddelen 
Fabriek- en Magazijnmeester (1ste luitenant) N W 
F van de Wall 
Hervormd predikant P van der Meulen 
Notaris A Magnin 
Vendu-departement J W Scheffelaar, tiJdeIJk ven
dumeester J Demmers Lz , schoolonderwijzer W 
Teschemaker, tolk voor de Fantijnsche taal, D M 
Graves Wz , idem 
Ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur, 
D Hens 

C Europeanen, gevestigd in de Nederiandsche 
bezittingen ter Kuste van Guinea 

Te Elmina D P H J Weijt ingh koopman, G 
Stoove idem 
Te Accra T Evans, koopman, W Evans, idern, 
C Carrena, Idem 
Te Chama F N Stoové, koopman 

D Naamlijst en aardrijkskundige volgorde der 
Nederiandsche en Engeische punten van 
vestiging ter Kuste van Guinea. 

Apollonia (Eng), niet met der daad bezet 
Ancobar (Ned) idem 
Axim (Ned ), bezet 
Fredenksburg (Ned) , (Fort Hollandia), verlaten 
Dixcove Eng ), bezet 
Boutry (Ned ), idem 
Pompende (Ned ) met met der daad bezet 
Tarcorary (Ned ) (Fort Witsen) verlaten 
Asacca (Ned 1 niet bezet 
Saccondee (Ned ), idem 
Saccondée (Eng ), idem 
Chama (Ned) , (Fort St Sebastiaan), bezet 
Comenda (Eng ), niet bezet 
Commanm (Fort Vredenburg), verlaten 
Ampeni (Ned ) niet bezet 
Ankwandé (Ned ), idem 
Cape Coast-Castle (Eng), hoofdplaats en verblijf 
van den Gouverneur 
St George d'Elmina (Ned) Idem 
Mauré (NedJ (Fort-Nassau), verlaten 
Anamaboe (Eng), bezet 
Cormantjn (Ned ), (Fort Amsterdam), verlaten 
Tantaniquery (Eng ) met bezet 
Apam (Ned), Fort Lijdzaamheid), niet bezet, doch 
zal bezet worden. 
Winnebah (Eng ), niet bezet 
Berkoe (Ned) , idem 
James-Town (Eng) , bezet 
Accra (Ned ), (Fort Crevecoeur) Idem 
Chrlstiaansburg (Eng ), vroeger eene Deensche be
zitt ing, met bezet 

In aanvang schreven wij reeds hoe schaars deze almanakken wa
ren. Je vindt er zaken in terug die in geen enkel boek meer voor
komen, omdat de gegevens in de ogen van de moderne mens 
achterhaald zijn. 
Wij echter, die de postgeschiedenis bestuderen, hebben deze 
boekjes nodig om een verklaring te vinden voor de poststukken 
die wij bij anderen zien of zelf bezitten. 

Wat was voor nu het belangrijkste gegeven in de aangehaalde 
teksten' Mijn conclusie is dat de algemene postale voorschriften 
voor de Nederiandsche West-Indische Bezittingeti ook golden voor 
onze bezittingen aan de Kust van Guinea, mogelijk uit gebrek 
aan eigen richtlijnen. 
Hierbij valt op dat men onder e. vermeldt de: 
AFRIKAANSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ , en onder 
f. de: 

INTERNATIONALE DIENST 
Wanneer je hiernaar gaat zoeken bemerk je hoe alle boeken, 
die regelmatig worden geraadpleegd, je in de steek laten. Je 
gaat voor je boekenkast zitten en loopt alle titels na. Nu had ik 
eens gelezen dat er van uit NEDERLAND schepen vertrokken 
naar de G O U D K U S T vanuit AMSTERDAM en R O T T E R 
DAM. Dus nu maar verder zoeken in de boeken over deze steden. 
Ook dit werd geen succes. Tussen mijn boeken bevondt zich een 
boekje van Maart 1863, dus vier jaren jonger dan de almanak, 

getiteld: Nederlandse Vloot en Reederijen, 1863. Alphabetisch 
opgemaakt door H. Sweijs, Kapitein-Expert van Veritas. (Zesde 
jaargang te Rotterdam gedrukt voor P. M. Bazendijk op de 
sneldrukpers van van Meurs & Stufkens.) uitgegeven ten be
hoeve van Heeren REEDERS, Gezagvoerders, Cargadoors en 
verdere belanghebbenden. 
Ook hierin geen uitsluitsel. De Afrikaansche Stoomboot Maat
schappij bleef onvindbaar. Filatelisten zijn nu eenmaal door
zetters die vaak hun speurtochten met succes bekroond zien. Je 
leest in het boekje onder andere dat in aanbouw was in Vlis-
singen het Schroef-Stoomschip Ie klasse Curagao met 16 stukken 
en 250 paardenkrachten, doch ook dat in 1857 te Amsterdam ge
bouwd was de Citadel van Antwerpen, een Schroef-Stoomschip 
2e klasse met 14 stukken en 250 paardenkrachten, welk schip 
later bij de overdracht van ELMINA aan de Engelsen een enorme 
rol gespeeld heeft als evacuatieschip. Dit zijn beide marine
schepen met stoomvermogen. De Citadel van Antwerpen, met 
een bemanning van 175 zeelieden, bevond zich in Oost-Indië 
onder bevel van Kpt.-Luit. ter Zee G. P. J. Mossel. 

Je leest verder over: 
Zeilschepen, Schepen met Stoomvermogen, gepants. ijzeren stoom-
kanonneerbooten, Verdedigings-vaartuigen en drijvende bat
terijen. De opsomming eindigt met een nominatieve opgave en 
sterkte van de Gouvernements Gewapende Vaartuigen in Neder-
vervolg op pagina 423 
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KOLONIALE 
KLEIREN 

De vroegere koloniale mogendheden hielden voor 
hun overzeese postgebieden dikwijls eenzelfde 
kleurenschema voor de uiteenlopende postwaarden 
aan. We zien dit bij eerste oogopslag al bij de Britse, 
Franse en Duitse gebieden. De Nederlandse ge
westen overzee vormden er geen uitzondering op. 
Wat later in de tijd maakt ons koloniale schema 
plaats voor een soort kleurentraditie voor elk post-
gebied. Ik zal dit voor de gewone postzegels eens 
stap voor stap pogen op te zetten. 

door 
C. MOELKER 

1 - De uitgiften in de tekening van Vürtheim en Veth 

Voor de uitgiften na 1902, in de tekening van J. Veth 
en wat de lage waarden aangaat in een iets gewijzigde 
tekening-Vürtheim, is het koloniale schema zonne
klaar zoals de eerste tabel toont. 

tabel 1 

'/s c 
t c. 
2 c. 
2V, c. 
3 0 
4 c 
5 c. 
/'A c. 

10 c 
12'/, c. 
15 c. 
20 c. 
m-i c. 
25 0. 
30 0. 
50 0 

1 G. 
ly^u 
2V2Ü 

Nederlands 
Indie 

paars 
ohjfgroen 
bruin 
groen WPV **) 
oranjegeel 
blauw 
rood WPV 
grijs 

anjs 
blauw WPV 
bruin 
groen 
bruin + groen 
paars 
oranjebruin 
brulnkarmljn 

l i la 
bruin 
blauw 

40*) 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
53 
54 
55 
56 
57 

58 

59 

Curasao 

29 
30 
31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 

_ 
42 
43 

Suriname 

41 
42 
43 
44 
45 

48 
47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

56 

57 

*) nummers volgens de ,,Speciale Catalogus". 
**J WPV = volgens aanbeveling, later voorschrift van de 

Wereldpostvereniging. 

De donkergroene kleur van de oorspronkelijke 20 cent 
van Nederlands Indië was binnen het raam van de toch 
al sombere kleurenreeks blijkbaar te donker, zodat 
Suriname de lichtere kleur van het begin af kreeg. 
De kleuren van de 10, 12/2, 15, 20 en 22^2 cent ko
men met die van Nederland overeen, waar een bruine 
15 cent en een groene 20 cent al sinds 1867 voor
komen. Ook de bruine 2 cent is niet vreemd. 

De lezer bedenke verder dat in elke reeks de kleuren 
die door de Wereldpostvereniging sinds omstreeks 1880 
werden aanbevolen voor het enkelvoudige drukwerk
tarief naar het buitenland (groen), voor de briefkaart 
naar het buitenland (rood) en voor de enkelvoudige 
brief naar het buitenland (blauw) en die volgens een 
besluit van het kongres van Rome van 1906, met in
gang van 1 oktober 1907 verplicht werden gesteld, 
voor een zekere regelmaat zorgen. Voor de overblij
vende waarden kan men dan alleen uit andere kleuren 
kiezen wil men geen verschillende waarden in de zelfde 
kleur uitgeven. Daarom is de Surinaamse hulpzegel 
van 5 cent uit 1909 rood, en daarom zijn de hulp
zegels van 2/2 , 5 en 12/2 cent uit 1912 van Suriname 
achtereenvolgens groen, rood en blauw. 

Nederland volgde de aanbeveling van de Wereldpost
vereniging in de reeks van 1899, Nederlands Indië, 
Guragao en Suriname kregen deze kleuren in de reeks 
van 1902 en later. 

2 - De lichte zegels van 1912 en later 

De oorspronkelijke zegjels in de lichte cijfer-, scheepjes-
en palmtekening vertonen opnieuw een koloniaal 
schema zoals uit de tweede tabel blijkt. Wie de aan
vankelijk verschenen waarden tezamen bekijkt raakt 
overtuigd van de verbetering van het algemene voor
komen van deze koloniale zegels vergeleken met hun 
duistere voorgangers, en van de goede kleurkeus. Maar 
als je deze zegels opstelt volgens de ordening van de 
„Speciale Catalogus" maak je er hutspot van. 

Het naaSt elkaar vertonen van bijvoorbeeld drie ver
schillend gekleurde zegels van 20 cent (groen, blauw 
en oranje) zegt zo weinig. Andere katalogi geven een 
opsomming naar het tijdstip van eerste verschijnen van 
de zegels. Dit lijkt beter maar is even bezwaarlijk om
dat ze niet óók de tijdstippen van staking van de 
loketverkoop vermelden. In geen van beide gevallen 
kan de verzamelaar dus nagaan welke waarden op een 
bepaald ogenblik de reeks vormen die in werkelijk 
gebruik is. 

tabel 2 

' / s c 
1 c. 
2 c 
21/j c 
3 c. 
4 0. 
5 c. 
I'k 0. 

10 c 
12'/, c. 
15 0. 
17'/, c. 
20 c. 
22'/, 0. 
25 0. 
30 c. 
50 c 

1 G 
1'/, u. 
2V2G 

paars 
oli jfgroen 
bruin 
groen WPV 
geel 
blauw 
roze WPV 
grljsbrum 

karmijn 
blauw WPV 
olijf 
bruin 
groen 
oranjevlolet 
roodvlolet 
zwart 
groen 

bruin 
paars 
karmijn 

Nederlands 
Indië 

99 
100 
101 
103 
105 
107 
110 
113 

115 
116 
.^ 119 

120 
123 
124 
125 
129 

132 

134 

Curacao 

(44) 
45 
47 
48 
49 

51 
54 

57 
58 
60 

64 
65 
66 
68 

_ 
69 
70 

Suriname 

69 
70 
72 
73 
74 

(76) 
77 
82 

87 
88 
90 

92 
95 
96 
97 

100 

101 
102 
103 

De 5/2 cent van Curagao en de 4 cent van Suriname 
behoren niet tot de oorspronkelijke reeks, maar passen 
helemaal in het kleurenschema en daarom neem ik 
ze hier op. 

Cijfer 4 cent (1912-1930), 
Scheepje 40 (1913-1932), 
Palm 50 cent (1913-1931) 

N.B. Me 
zegels die in 
dit artil<el zijn 
afgebeeld 
hebben in 
originele 
staat een 
groene 
kleur 
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3 - De invloed van tariefveranderingen 

Vanaf 1921 komen er tariefsveranderingen. De toon 
wordt door de verplichte kleuren van de Wereldpost
vereniging aangegeven, de andere waarden wisselen 
daardoor ook van kleur of krijgen een nieuwe kleur. 

Nederlands Indië krijgt een verplichte 5 cent groen, 
12 J/a cent rood en 20 cent blauw. De 2/2 cent krijgt 
het vrijkomende rood van de 5 cent, de 10 cent wordt 
een cijferzegel en krijgt het vrijkomende paars van de 
Yi cent. De 32/2, 40, 60 en 80 cent zijn nieuw; paars 
en oranje voor de 32/2 cent wordt ook gebruikt voor 
de Surinaamse waarde, de 40 cent krijgt het groen van 
de vervangen 20 cent. 

Bij de volgende tarief wijziging moet de 4 cent groen 
worden; het blauw gaat naar de 5 cent. Later her
haalt zich zo'n verwisseling tussen de 4 cent en de 
3 cent; het buitenlandse brief port gaat dan naar 15 
cent (in de uitgifte van 1912 een nieuwe waarde voor 
Nederlands Indië) en de 20 cent kan de kleur van de 
reeds lang vervallen 22/2 cent oranje krijgen, zoals 
de eveneens nieuwe 35 cent de kleur van de verdwenen 
1 7 / ! cent overneemt. 

De late verschijning in de reeks verklaart de vrij hoge 
prijzen voor ongebruikte zegels van 35 cent en van 15 
en 20 cent in de laatste kleuren. De pakketzegel van 
1 gulden 75 krijgt de paarse kleur die ons uit Curacaq 
en Suriname van de 1}^ gulden bekend is. 

Curagao doet uiteraard aan het kleurenschema van de 
Wereldpostvereniging mee en dus wordt er op los ge
wisseld: 5 cent groen, 12^2 cent rood en •— voor het 
eerst in Curagao — een waarde van 20 cent, in blauw. 
De 10 cent wordt nu cijferzegel, evenals de overeen
komstige waarde in Nederlands Indië paars. 

Bij een latere tariefverandering wordt de 3 cent groen, 
de 5 cent paars, de 10 cent met behoud van het cijfer 
karmijn en de 15 cent blauw, waarna de 20 cent het 
bestaande olijf van de 15 cent overneemt. De 35 cent 
zwart en rood vinden we weer in Suriname terug. Een 
aanvullingswaarde van 1 J/a cent kon gemakkelijk blauw 
worden, omdat die kleur in Curagao niet werd ge
bruikt —• de waarde 4 cent komt voor het eerst in 
april 1959 uit op de Nederlandse Antillen. Tenslotte 
vervalt de 3 cent als in 1931 het port voor buiten
lands drukwerk weer 2/1 cent wordt; dan wordt een 
nieuwe zegel van 2^2 cent aangemaakt in donkerder 
groen op wit papier. 

In 1928 verschijnen de middenwaarden in plaatdruk. 
De reeks begint met 7/2 cent; deze zegel wordt in 
1929 vervangen door een opdruk van 6 cent, later 
komt een soortgelijke definitieve zegel. In 1928 en 
latere jaren bestaat de reeks lage waarden slechts uit 
de 1 cent olijfgroen, 1^2 cent blauw, 2 cent bruin, 3 
cent groen (in 1931 vervangen door de 254 cent 
groen) en 5 cent paars. 

De vermelding in de „Speciale Catalogus" dat de 7/2 
cent geel-bruin in 1931 is verschenen moet dus op een 
misverstand berusten; de zegel is van 1926. In 1954 
verschijnt opnieuw een waarde van 7 / ; cent. 

Suriname vertoont eenzelfde beeld. Bij de eerste ta
riefverandering wordt de 5 cent groen, de 12^2 cent 
rood en de 20 cent blauw. Blauw kon vrij worden ge
bruikt voor de 15/2 cent, de 10 cent wordt paars. De 
2/2 cent is kennelijk nog in grote hoeveelheden aan
wezig zodat de zegel niet verkleurt. 

Bij de volgende tariefverandering doet de 4 cent zijn 
intree in het lichte blauw van het schema, wordt de 

3 cent groen, de 10 cent karmijn en de 15 cent blauw, 
zodat de 20 cent het olijf van de 15 cent kan over
nemen en de 5 cent het paars van de 10 cent. 

Merkwaardig is dat de 6 cent en de 754 cent min of 
meer dezelfde kleur vertonen; de 7/2 cent wordt spoe
dig oranje en deze twee waarden veranderen in 1930/ 
1931 van kleur: de 6 cent wordt oranje, de 7/2 
krijgt het sprekende geel. Hoewel de 3 cent in 1931 
weer in bruingeel verschijnt wanneer het drukwerk-
port voor het buitenland 2/2 cent wordt, wordt de 
2/2 cent niet meer herdrukt zoals voor Curagao. 

4 - Gelijk gekleurde plaatdrukreeksen in Curagao en 
Suriname 

In 1927/1928 beginnen de middenwaarden van Cu
ragao en Suriname in plaatdruk te verschijnen in een 
tekening die we gewoonlijk het „gewijzigd jubileum
type" noemen. Deze zegels zijn ook voor een groot deel 
in dezelfde kleuren voor beide gebieden uitgegeven, 
namelijk voor de 10, 15, 20, 25, 30 en 35 cent. De 
kleuren bruin en oranje zijn voor verschillende waar
den gebruikt, terwijl Curagao enkele kleuren meer 
heeft omdat de reeks langer is (zie afbeeldingen). 

Iets dergelijks doet zich voor bij de sluieruitgifte van 
1936. Daar zijn de waarden 10, 1 2 / , 15, 20, 21 en 
25 cent hetzelfde gekleurd evenals de hoge waarden 
50 cent, I /2 gulden en 2/2 gulden. De Curagaose 6 
cent is als de Surinaamse 30 cent gekleurd en de 
Curagaose 30 cent als de Surinaamse 35 cent. De 
27/2 cent van Curagao en de 1 gulden van Suriname 
hebben eigen kleuren. 

Sluier, Curafao en Suriname Wh cent, 1936 

Nog aardiger is het gelijke verloop bij de luchtpost
zegels naar het ontwerp van André van der Vossen. 
De Curagaose reeks omvatte aanvankelijk de waarden 
20, 35, 40, 45, 60, 70, 140 en 280 cent. Dezelfde kleu
ren als voor de Curagaose zijn voor de Surinaamse 
van 10, 15, 20, 40, 60 cent, 1 gulden en I /2 gulden 
gebruikt. 

De aanvullingswaarden van 10 cent in Curagao en 5 

Luchtpost, Mercuriuskop, Curasao 40 en Suriname 
20 cent, (1931-1939) 
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Cijfer type Van der 
Vossen V/i cent, Cu-
ragao 1936 Haarlemse 
en 1942 Indische druk; 
Nederlandse Antillen, 
type Van Krimpen t950-

gulden in Suriname, van 30 cent in Curagao en V/i 
gulden in Suriname vertonen dezelfde kleuren, name
lijk blauwgroen en geel. De 10 gulden van Suriname 
heeft de kleur van de 280 cent van Curagao aange
nomen, die reeds van de oorspronkelijke Curagaose uit
gifte deel uitmaakt. 

De lezer moet de hier behandelde tweelingreeksen maar 
eens naast elkaar leggen. Ik vraag me af hoe de „Spe
ciale Catalogus" toch op zulke uiteenlopende kleur-
benamingen is gekomen. 

5 - Curacao handhaaft eigen kleuren tot 1958 

De kleuren die in Curasao in 1936 werden gekozen 
voor de lage waarden en de sluierzegels zijn meer dan 
twintig jaar dezelfde gebleven. De zegels die bij G. 
Kolff & Co. in Batavia werden gedrukt volgen de 
kleuren van de uitgifte van 1936. 
Hun in Haarlem gedrukte opvolgers houden zich aan 
de regels; de 50 cent krijgt het kleine formaat maar 
behoudt het olijfgroen want die kleur kwam nog niet 
onder de middenwaarden voor. De nieuwe hoge waar
de van 5 gulden kan het olijfgroen overnemen en dat 
de 10 gulden oranje werd verbaast me minder dan dat 
de overeenkomstige Nederlandse zegel in het paars 
verscheen. 

Koningin 12V2 cent: Curasao Wilhelmina 
type Van Konijnenburg 1941-1942, 1946 en 
1948, Nederlandse Antillen Juliana type 
Hartz 1950-1954 

De zegels in de tekening van S. L. Hartz uitgevoerd 
zijn nooit alle versehenen: de 2 /2 , 5 en 10 gulden ont
breken. Maar de kleuren behoren wederom tot de tra
ditionele reeks. Ze worden overgenomen voor de eerste 
zegels van de Nederlandse Antillen (de naamswijziging 
was al vóór de tweede wereldoorlog voorgesteld), ook 
voor de lage waarden die met een 3 cent paars wor
den uitgebreid. De hoge waarden wijken nu af; de 
kleuren van deze zegels zowel als van de Nederlandse 
en Nieuwguinese wekken mijn bewondering niet. 

De lelijke luchtpostzegels van 1947 passen wat hun 
kleur betreft in geen enkel schema. Zo is het eigen
lijk met alle luchtpostzegels van Nederlands Indië, 
Curacao en Sunname geweest. 

6 - Suriname vestig^t eigen traditie 

Nadat Curagao en Suriname in 1928 samen het ko
loniale kleurenschema hadden verlaten, ging Suriname 
met de kleuren van de reeks die in 1945 bij de Ame
rican Bank Note Co. werd gedrukt (maar ook al met 
de lage waarden van 1936, de zegels in de mooie 
scheepjestekening) een eigen weg. 

Die kleuren worden herhaald in de reeks met afbeel
ding van koningin Wilhelmina naar het ontwerp van 
S. L. Hartz en de bijbehorende lage waarden van 
J. van Krimpen. De veel kortere reeks eerste zegels 
met afbeelding van koningin JuUana sluit hierbij aan, 
zelfs de waarde van 1 gulden vertoont nog de Ameri
kaanse kleur. Te beginnen met de plaatjeszegels van 
1953 en 1954 bewandelt ook Suriname de weg die 
Nederland al zo lang gaat: elke nieuwe reeks vertoont 
een eigen kleurengamma. 

7 - Nederlands Indië, Indonesia en Nieuw Guinea: 
inleiding 

Een hoogst eigenaardig beeld vinden we bij de zegels 
van het Indonesiese eilandenrijk. In 1933 kwam een 
duidelijk aan de stijl van die jaren gebonden, maar 
toch heel opvallende reeks frankeerzegels naar het ont
werp van ir. A. R. M. Kreisler voor uitgifte gereed 
met merendeels schitterende kleuren. 

Rekening houdend met de doorschuiving van de nog 
tot 1 juli 1953 verplichte kleuren van de Wereldpost-
vereniging en het overgaan van kleuren op hogere 
middenwaarden ten gevolge van tariefverhogingen, valt 
er een traditie tot ongeveer 1958 aan te wijzen. On
danks wereldoorlog, revolutie, twee ingrepen door het 
Nederlandse leger en de soevereiniteitsoverdracht! 

— Ik begin met de derde tabel te verduidelijken. De 
eerste kolom slaat op de Kreislerzegels — met of zon
der watermerk is voor deze zaak uiteraard van geen 
belang. De tweede kolom betreft de dansers en de ze
gels naar het ontwerp van W. A. van Konijnenburg. 
In de derde kolom zijn de na 1945 opnieuw uitge
geven danserzegels vermeld en de zegels naar het ont
werp van S. L. Hartz. Dan volgt een kolom voor de 
eerste uitgifte van Nieuw Guinea. De vijfde kolom 
bevat de zegels in de cijfertekening van H. G. Smelt 
en de waarden met afbeeldingen van gebouwen, de 
zesde kolom betreft de cijferzegels van M. Irot, de 
zegels met afbeelding van het hoofdpostkantoor te 
Bandung, de edelman en de eerste waarden met por
tret van het staatshoofd, ir. Soekamo. De laatste kolom 
heeft betrekking op de dierenreeks van 5 tot en met 
90 sen uit 1956/1958. 

Suriname, 3 cent ko
ningin Wllhelmlna als 
Inzet (1945) en 3 cent 
cijfer Van Krimpen 
(1948-1951), 20 cent ko
ningin Wilhelmina in 
medaillon (1945), 20 
cent koningin Wilhel
mina type Hartz (1948) 
en 20 cent koningin Ju
Uana type Hartz (1951) 
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tabel 3 

Orlj8 
roodviolet 
geelbruin 
groen WPV 
grijs 
groen/bruin 
blauw 
paars 
rood 

rood 
oranje 
blauw WPV 
roodviolet 
blauwgroen 
grijs 
geelbruin 
paars 
groen 
geel 

bruin 

blauw 
rood 
paars 
groen 
blauwgroen 
roodviolet 
geelbruin 
oranje 

1934 
Kr^ls-
ler 

1 
2 
2'/2 
3 

m 4 
5 
Th 

1941 
danser 
Konbrg 

^ 
2'/2 

3 
«_ 4 

5 
7'A 

10 WPV Vhk. 2 

10 WPV 
12'/2 
15 
20 
25 
30 
32'/2 
35 
40 
42'/2 

50 
60 
80 

100 
175 
200 
250 
500 
— 

1948 
danser 
Hartz 

__ 
(7 /̂2) 
4 

Brk. 5 

3 3 

10 WPV -
17'/2 
15 
20 
25 

30 
35 
40 
— 
50 

60 
80 

100 
1000 
200 

500 
2500 

15 
20 
45 
25 

40 
— 
50 
— — 80 

100 
1000 

— 
2500 

1960 
Nieuw-
Guinea 

1 
__ 2'/2 
4 

— (7'/2) 
5 

10 

1949 
Smelt 
geb. 

1 
2 
2'/2 
4 

^ OVi) 
5 

10 

1951 
Irot 

enz. 

1 
2 

% 
(25) 
10 
15 

12'/2 WPV 3, I2V2 WPV 5, 20 WPV 

20 

25 
— 

40 
— 

— — — — — — — — — 

15 
30 
25 
45 

20 
60 

40 
— 
50 

1000 
— 

_ 
30 
75 
45 
90 
70 
60 
35 
40 
— 
50 

1000 
300 

80 80,2500 
100 

200 
300 
500 

— 

100 

200 

500 

— 

1956 
dieren 

— 
— _. — — — — 
__ 
30 

45 
90 
_ 75 
35 
40 
— 
50 
— 60 
80 
— — — — — — 

Nederlands Indië Krels-
ier, 3 cent karbouw 
(1934-1939) en koningin 
Wllhelmina 40 cent 
[1938-1939) 

8 - De Kreislerzegeb 

In de oorspronkelijke Kreislerreeks was de 10 cent 
de waarde voor de buitenlandse briefkaart, de 5 cent 
die voor de binnenlandse briefkaart en de W/i cent 
die voor de binnenlandse brief. Met dit laatste tarief 
hangen de waarden 32^4 cent voor een aangetekende 
brief en 42J/2 cent voor een luchtpostbrief naar Ne
derland samen. 

In 1937 verandert een en ander. De binnenlandse 
brief kost nog maar 10 cent, waarna deze zegel in het 
verplichte rood van de buitenlandse briefkaart maar 
met beeltenis van koningin Wilhelmina verschijnt. De 
325^ cent wordt overbodig want een aangetekende 
brief kost nu nog maar 30 cent. De 42^2 cent vervalt 
niet alleen door de verlaging van het grondtarief, maar 
ook omdat in 1937 een brief tot 5 gram nog maar 10 
cent luchtrecht vergt, zodat de waarde van 20 cent 
nu in drommen naar Nederland vliegt. Verder wordt 
de prijs van een binnenlandse briefkaart verlaagd tot 
3/2 cent. Enige tijd later doet de stadsbrief zijn intree, 
waarvoor het port 5 cent bedraagt. Eind 1938 ver
schijnen de zegels van 2 gulden en 5 gulden, die de 
waarden van 1 gulden 75 en 2 gulden 50 vervangen. 

Er is ook nog een tarief voor een luchtpostbriefkaart 
naar Nederland: I2/2 cent, waarvoor een briefkaart 
wordt gedrukt. De voorraden van de vroegere binnen
landse waarde van 12 54 cent zijn nog zo groot dat er 
geen oplaag op gewatermerkt papier meer verschijnt. 
Wanneer Nederland is bezet hebben de postwaarden 
van 1254 cent geheel geen zin meer. De veel gebruikte 
briefkaart van 3/4 cent verhindert eveneens de her
druk van de postzegel op gewatermerkt papier. 

9 - De oplagen van 1940 tot 1942 

Toen Nederland bezet was en men er niet in slaagde 
zegels naar Nederlands Indië te zenden, ontstond het 
eerst een tekort aan de waarden van 5 en 10 cent. 
Zoals de heer R. C. Bakhuizen van den Brink in „De 
Postzak" van maart 1970 meedeelt, kreeg de Topogra
fische Dienst opdracht zegels van 5 en 10 cent aan te 
maken in het cijferontwerp, waarvan deze Dienst al in 
1926 proeven van 5 cent groen en 10 cent paars (en 
een I2/2 cent rood, scheepjestekening) had gemaakt. 

In 1940 werden alleen de zegels van 5 cent metter
daad gedrukt en uitgegeven. Naar de heer J. Dekker 
in het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" van 
oktober 1941 beschreef, wijkt de tekening van de 
blauwe 5 cent van 1940 van alle in Haarlem gedrukte 
zegels af in het sterretje „zuidoost" en „zuidwest" 
van het grote cijfer: de Haarlemse waarden hebben 
een cirkeltje in de sterren, de nooduitgifte toont een 
stipje in de sterren. Dit was al zo bij de proeven van 
1926; de Dienst heeft kennelijk hetzelfde grondmate-
riaal gebruikt. 

Nederlands Indië, danseres 3 cent (1941-
1945 en koningin Wilhelmina type Van 
Konijnenburg 40 cent (1941) 

Nu zijn de zegels die door G. Kolff & Co. in Bata
via werden gedrukt aan de beurt. Enigszins raadsel
achtig is de kleur van de 2^4 cent danser — zou er 
een tariefverhoging in het voornemen hebben gelegen? 
De 2 cent heeft de vrijgekomen kleur rood uit de lage 
waarden van 1934 aangenomen, zoals uit de verhuis-
kaart blijkt. Die is het enige postwaardestuk van de 
oplagen voor de Japanse bezetting die een waarde
stempel in de dansertekening heeft meegekregen. 

De postzegel van 2 cent is nooit door de Nederlands-
indiese posterijen aan het publiek verkocht, maar wel 
door de posterijen van de voorlopige republiek op Java. 
Dikwijls vertonen gebruikte stukken een pennestreep 
door NEDERLANDSCH INDIE, en een groot aantal 
is met de rode boekdrukopdruk REPOEBLIK / IN
DONESIA en een brede doorgaande balk door de oude 
landsnaam voorzien. Afgezien van de vervalsingen zijn 
dit volkomen verzamelwaardige zegels, alleen niet van 
Nederlands Indië! Maar het is wel merkwaardig dat 
namens de posterijen van Nederlands Indië aan de 
deelnemers van het kongres van Atlantic City in 1947 
van de Wereldpostvereniging een boekje werd uitge
reikt, waarin de 2 cent danser was opgenomen, het
geen me de heer J. Dekker vertelde. 

De nieuwe waarde van 1 7 ^ cent voor de binnen
landse luchtpostbrief kon het oranje van de geschrapte 
1254 cent krijgen. Proeven van de zegels naar het ont
werp van W. A. van Konijnenburg in diepe kleuren 
werden verworpen, waarschijnlijk omdat de stempels 
dikwijls onduidelijk zouden doorkomen. Het lijkt me 
niet onmogelijk dat de donkergrijze kleur van de 
Kreislerreeks voor de waarden 1, 30 en 50 cent daarom 
niet werd overgenomen; de 30 cent kreeg het geel
bruin van de oude 32^4 cent, de 50 cent werd rood
bruin. Misschien houdt het roodviolet van de 2/4 cent 
verband met de toekenning van het geelbruin aan een 
van de dansers van 1 cent of 354 cent, die nooit ge
drukt werden. Groen was voor de 10 gulden beschik
baar, de 25 gulden kreeg een devoot formaat en een 
hartelijk oranje. 

10 - De woelige jaren van 1945 tot 1950 

Na de bezetting werd het postverkeer verzorgd door 
drie administraties. Over de zegels van de beide ge
bieden van de voorlopige republiek valt in dit raam 
niets mee te delen. De omstandigheden waaronder men 
werkte waren moeilijk, grondstoffen en materialen dik-
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wijls niet voorhanden. Men maakte zich los van de 
oude kleurpatronen. 
De posterijen van Nederlands Indië, die aanvankelijk 
op Java en Sumatra maar kleine gebieden verzorgden, 
brachten eigen zegels mee die gedrukt werden door de 
American Bank Note Co. De 2 cent roze, 5 cent blauw 
en 15 cent blauw herinneren aan het oude kleuren
schema, maar de afwijkingen over de hele reeks zijn 
zodanig dat ik de rol van het toeval groter acht. De 
10 cent mist zelfs de verplichte rode kleur voor de 
briefkaart naar het buitenland. 

Wel komen er noodbriefkaarten van 10 cent in rood. 
Uit Australië komt vervolgens een reeks lage waarden 
waarvan de 5 cent blauw is, maar ook hier is de 
traditie zoek. 

Nederlands Indie, danseres 4 cent (1948) 
en koningin Wilhelmlna type Hartz 40 cent 
(1948) 

In 1948 en latere jaren verschijnen weer zegels die 
door G. Kolff & Co. gedrukt zijn en nauwkeurig de 
vertrouwde kleuren vertonen, voorzover we uit de 
slechts gedeeltelijk gereedgekomen uitgiften kunnen 
aflezen. De geelbruine V/a cent danser zal het licht 
wel hebben gezien om geen vermenging met de oude 
paarse T/a cent uit 1941 te veroorzaken; de wat primi
tiever uitgevoerde 3 cent rood en 4 cent groen kunnen 
we als waardeveranderingen opvatten van de nooit 
uitgegeven 2 cent rood en de in 1941 verschenen 3 
cent groen. 

Er is niet veel fantazie voor nodig om te besluiten dat, 
ak er een 30 cent en een 60 cent zouden zijn ver
schenen, deze de kleuren geelbruin en paars zouden 
hebben gekregen, terwijl er een danserzegel van 10 
cent paars te verwachten viel omdat het postblad van 
10 cent paars was met beeltenis van de koningin naar 
het ontwerp van S. L. Hartz. 

Dergelijke opmerkingen kunnen we maken voor de 2 
gulden en de 5 gulden, waarvan blijkbaar nog voor
raden met de opdruk 1947 beschikbaar waren. Er ver
scheen ook nog een briefkaart met een waardestempel 
van 5 cent blauw in een niet eerder uitgegeven dan
sertekening. 
Bij de cijferzegels van H. G. Smelt wordt de traditie 
gehandhaafd: 1, 2 en 2/2 sen als in 1934, 3 en 4 sen 
als geworden in 1948, 5 sen als vanouds, 7/2 sen uit
gevallen naar het groen als variant op de groenbruine 
4 cent van 1934, voor de 10 sen het paars van 7/2 

— 
Nieuw Guinea, cijfer type Van Krimpen 4 cent 
en koningin Juliana type Hartz 40 cent 

cent en voor de 12^2 sen oranjerood vanwege de We
reldpo^tvereniging. 

Bij de gebouwenwaarden is de breuk sterker, maar 
rekening houdend met de kleuren van de Hartzreeks 
zijn de 40, 45, 50, 80, 100, 200 en 500 als verwacht. 
De 25 sen moest nu blauw worden. 

11  Na de soevereiniteitsoverdracht 

Na de overdracht van de soevereiniteit aan de Repu
blik Indonesia Serikat worden voor het nog Neder
lands gebleven Nieuw Guinea zegels uitgegeven, waar
van de lage waarden de kleuren van Smelt volgen. Een 
2 cent geel is nieuwlichterij; de 7/2 cent is nu naar 
het bruin uitgevallen. Bij de zegels met beeltenis van 
koningin Juliana is alleen de 40 cent groen in over
eenstemming met de traditie — maar die kun je dan 
ook als gevestigd beschouwen, want afgezien van de 
luchtpostzegel is er nooit sinds het verschijnen van de 
40 cent in 1921 een andere kleur dan groen gebruikt! 

De zelfstandige republiek verbreekt de banden met de 
oude kleuren niet. De cijfers van M. Irot hebben de 
kleuren van de Kreislers voor de 1, 2 en 2/2 sen. De 
5 sen is nu karmijnroze, volgt de 3 sen van Smelt in 
die zin op, maar de tussenstap zien we op de ver
huiskaart van Smelt: die heeft een waardestempel van 
4 sen karmijnroze! Een postzegelverzamelaar die geen 
postwaardestukken verzamelt doet zichzelf beslist te
kort. 

Republik Indonesia, cijfer type irot TVj sen 
1951, hoofdpostkantoor Bandung 40 sen 
(I9ä3) en edelman 90 sen (1953) 

De inflatie woedt voort: het groen van de 4 sen wordt 
nu het groen van de 7/2 sen, het blauw gaat naar de 
10 sen, het paars naar de 15 sen, het rood naar de 20 
sen en de 25 sen krijgt een kleur in de groen/bruine 
traditie van de 4 cent van 1934, als „enige mogelijk
heid". De zegels met afbeelding van het hoofdpost
kantoor in Bandung en van de edelman volgen even 
duidelijk de oude sporen: 30, 45, 50, 60 als de tempel
zegels, 35 en 40 zelfs nog als de Kreislers, 75 sen blauw 
voor de Wereldpostvereniging en 90 sen groen in de 
lijn van de oude 25 cent. 

Hierop sluit de dierenreeks van 1956/1958 aan wat 
de waarden 30, 45, 90, 35, 40 en 80 sen aangaat ten
minste. De 75 sen werd toen geelbruin, de 60 sen kreeg 
het oude trouwe blauw terug. 

MAAR — de hoge waarden met beeltenis van ir. 
Soekatno zijn het belangwekkendste. De oorspronke
lijke waarden van 1, 2, 3, 5, 10 en 25 Rupiah hebben 
de kleuren van achtereenvolgens de Kreislerzegels van 
1 gulden, 2 gulden, 60 cent, 5 gulden, 50 cent en 80 
cent. Jawel, de kleuren die in het grote Kreislerfor
maat omstreeks 1939 gangbaar waren! Een 25 Rp. in 
het oranje zou ook te gek geweest zijn. 

*) De spelling In het artikel Is die van de schrijver. 

Indonesia, cijfer type 
Smelt 4 sen (1949) en 
tempel type Smelt 40 
sen (19491950) 

■ I» wm m m ■'■ m ^ " ^ i 

' * * * * * * * ■  * • 

: EEPUIK INDONESIA ! 

Republik Indonesia, 
president Sukarno 2 
rupiah (1951) en schub
dier 40 sen (19581958) 
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landsch Indie met de namen der vaartuigen waaronder 44 Nieuw 
model Kruisbooten & 24 Oud model en de Gouvernements-Vaar
tuigen in de West-Indien, die voeren met de mail en passagiers, 
en je komt uiteindelijk bij de KOOPVAARDIJ. Alle Nederland
se schepen in 1863 waren opgenomen en gerangschikt op thuis
haven en eigenaar beginnende met Alblasserdam en eindigend 
met Zwolle. 
Nu maar zoeken bij Amsterdam en Rotterdam naar rederijen met 
namen van schepen die iets met de Goudkust te maken zouden 
kunnen hebben gehad. 
Uiteindelijk resulteerde: 

AMSTERDAM 
Bouman & van Rijckevorsel 

Brik . 

Brik . 

Sch. Brik 

Brik . 

Brik . 

. Accra (ex Adolph P. J. Arnold 
Strantzen) 

. ApoUonia (ex Martha & P. Schuurman 
Jacoba) 

. Axim (ex Jacoba Z. Raating 
Christina) 

. Boutrij (ex Louise P. D. Buize 
Roelof fine) 

. Gouverneur Nagtglas J. F. Burghraef 

Vijf schepen metende 588 
lasten 1110 tonnen. Ge 

-bouwd tussen 1852 en 1861 

ROTTERDAM 
H. van Rijckevorsel (in Liquidatie) 

3/m . . 
Bark . . 
Bark . . 
Sch. . . 

. Burgemeester Hoffmann 
. . Concurrent 
. . Elise Susanne 
. . Goudkust 

T. D. de Wit 
A. van der Harst 
L. E. Grafthuis 
A. F. Nidschelm 

Sch Gouverneur Schomerus A. Zillesen 
J. van Boven Fagg 

H. Steinhusen 
L. B. G. F. Biscamp 
N. J. A. Maarschalk 
T. Cars, Tz. 
W. C. Kool 

Brik . . . . Gouverneur van Swieten 
Sch. Bk . . . HoUandsch Acra 

(ex Maria Anna) 
Brik . . . . Ivoorkust (ex Komeet) 
Brik . . . . S t . George de la Mina 
3/m (ijz. Clip.) Ternate 
3/m . . . . Vooruit 

Elf schepen metende 2412 
Lasten 4563 tonnen. Ge
bouwd tussen 1840 en 1857 
De Rotterdamse schepen 
waren veel ouder dan de 
Amsterdamse. 

N.B. de onder f. genoemde dienst werd uitgevoerd tussen Enge
land en Afrika met Engelse schepen. 

De waarde van deze gegevens mag men „geschiedkundig" niet 
overschatten. Zij zijn een momentopname uit een interessante 
en ook lange historie die vele „up en downs" gehad heeft, met 
een groot aantal teleurstellingen en dieptepunten door te weinig 
inzicht en mistasten door onwetendheid en te geringe ervaring. 
Over de Westkust van Afrika, en in het bijzonder de Goudkust, 
is een groot aantal goede boeken en artikelen geschreven. Bij 
voldoende belangstelling kan ik hierover nog heel wat publice
ren, ook over de postverbindingen. 
De boekjes over „Nederlands V'oot en Reederijen", waaruit ik 
een en ander extraheerde, zijn bijna niet meer te vinden. De 
exemplaren die nog bestaan bevinden zich in vaste handen. 
De mannen van het midden der vorige eeuw die de leiding had
den waren de pioniers. Zij beschikten nog niet over de kennis en 
wetenschappen waaruit men in onze tijd kan putten. Zij roeiden 
met de riemen die zij hadden, letterlijk en figuurlijk, en nog 
vaak succesvol. 

Nijmegen, 1 april 1972 
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FORWARD Elfi 
BEVORDERD 

ACHEMINÉ 
door D. W. de HAAN 

Voor het tot stand komen van een goed georganiseerd internatio
naal briefverkeer was het verzenden van brieven naar landen 
waarmee geen bilateraal postverdrag was gesloten geen een
voudige zaak. 
Was men op buitenlandse postadministraties aangewezen voor 
het transitovervoer dan waren dezen daartoe slechts bereid wan
neer er een verrekeningsregeling bestond voor het port dat zij 
verlangden. Bestond zo'n regeling niet dan moest een tussen
persoon worden ingeschakeld die ter plaatse het port betaalde. 
Daarnaast werd vaak via tussenpersonen gecorrespondeerd om 
een goedkoper, sneller of veiliger vervoer te verkrijgen dan via de 
officiële postdienstroute. Deze tussenpersonen worden „Forwar
ding Agents" of „Achemineurs" genoemd. Een goed Nederlands 
woord hiervoor bestaat niet. In officiële stukken heten zij wel 
Correspondenten.^ 
Zij verleenden bemiddeling bij het verder verzenden van brieven 
zonder zich met het vervoer te belasten. Particuliere vervoer
maatschappijen - of vervoer per particuliere scheepsgelegenheid -
vallen niet onder het begrip. 
Internationaal briefverkeer op deze wijze is ouder dan de offi
ciële postdiensten. De grote handelshuizen hadden in verschillen
de steden relaties die als correspondent optraden. Soms lieten 
zij ook anderen van deze mogelijkheid gebruik maken. Louise de 
Coligny, weduwe van prins Willem van Oranje, correspondeerde 
via het Leidse handelshuis van Daniel van der Meulen, waardoor 
de briefwisseling niet alleen sneller en goedkoper ging maar ook 
het briefgeheim beter gewaarborgd was. 
De correspondenten hielden rekening-courant van het voorge
schoten port, met soms een vergoeding voor de verleende dienst, 
wat naderhand met andere betalingen verrekend werd. Ook 
werd vaak tweeëneenhalf percent commissie plus vijf percent 
halfjaarlijkse rente vergoed. 
Dat een brief op deze manier werd verzonden blijkt soms slechts 
uit de inhoud van de brief, waarbij mededeling wordt gedaan 
van de wijze van verzending. Ook blijkt het soms slechts uit het 
poststempel van het kantoor waar de brief verder is verzonden, 
in vergelijking met de woonplaats van de afzender en het daar
uit volgende verschil in porto door de ontvanger te betalen. 
Soms werd door de afzender op de brief een opmerking ge
schreven als: „onder couvert van", en dergelijke. 
Beter herkenbaar worden deze brieven wanneer tegen het einde 
van de zeventiende eeuw de correspondent op de brief gaat aan
tekenen op welke dag de brief is doorgezonden. Dit gebeurde 
vaak in de meest beleefde vormen: „forwarded by your most 
humble and obedient servant", of in het Nederlands: „Vervor
dert door Uw meest nederige en onderdanige dienaar". (1) 

'^^'Ci it o 
^n<.i 

^ r^A^n-'^c/,^ Zi txt« f^y*- ,.,^xt ^ , / . « e./: ^ 1̂  -
Z^'^t^-t .r ftc^i 

1. 

Brief van Aleppo naar Engeland uit 1702. In Livorno doorgezonden door 
Peter Ant. Guadagnj naar Amsterdam, waar de brief door Louis Victor 
verder verzonden werd 

Later werden stempels in gebruik genomen die kunnen variëren 
van een eenvoudig firmastempel tot fraaie sierstempels, waar de 
datum van doorverzending ingeschreven werd (afbeelding 2 ) . 

Stempel op een brief van Baltimore naar Schiedam op 15 september 1827 
doorgezonden door de firma R. & G. Varkevisser, Dorrepaal en Hodges 
In het postzegeltijdperk werden ook wel labels gebruikt. Ook 
werd wel de Forwarding Agent op de brief wel aangewezen 
door de afzender, waarvoor de eerstgenoemde blijkbaar niet altijd 
voelde (afbeelding 3). 

U-d^^«^' r r ^ . r / ; . - n ^ ^ ^ a . a , ^ ? ' ' 

Brief van N. Tucker m Boston uit december 1825 naar Rotterdam. Door
gehaald: To Care of Mrs Maury Eatham en Co., Liverpool, To be for
warded on account of C. en C. F. Adams. Dit gebeurde echter niet; 
volgens het stempel „Returned for Postage" 

Vooral in de Engelssprekende landen heeft deze instelling grote 
omvang aangenomen. Hier ontstonden gespecialiseerde firma's 
die zich met het doorzenden van brieven belasten (afbeelding 4 ) . 

wtpiNG. ROOM ÄK lij 

Forwarded through Gilpin's Exchange reading room and foreign letter 
office N-York 

Ook werden binnenkomende schepen al op zee gepraald door 
particulieren die de meegekomen post overnamen. Kenneth 
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Rowe, de belangrijkste schrijver op dit gebied, geeft hiervan 
interessante voorbeelden. 
Was het ontbreken van internationale regelingen een reden voor 
het inschakelen van correspondenten, ook het verbreken van deze 
regelingen door oorlog, of „oorlog" tussen de postadministraties 
wederzijds, gaf aanleiding tot deze vorm van briefwisseling. Tij
dens de oorlogen tussen Frankrijk en Engeland ging het brief
verkeer tussen deze landen via Nederland. 
Toen Napoleon door het Continentaal stelsel alle contacten met 
Engeland probeerde te blokkeren werden met schepen van neu
trale landen, of met smokkelschepen, brieven in Nederland bin
nengebracht die van hier doorgezonden werden (Afbeelding 5) . 

' /(^^y--^^^ ̂ ^ 

^—.. .̂- -

Brief van Londen naar Genua uit 1806. In Amsterdam doorgezonden door 
Van der Hoeven en Co. 
Gedurende de eerste jaren van de strijd om de afscheiding van 
België ging de briefwisseling veelal via correspondenten in Aken 
of Keulen. Ook correspondentie voor politiek niet betrouwbaar 
geachte personen hep vaak via een tussenpersoon. In de laatste 
wereldoorlog ging de post voor onderduikers volgens hetzelfde 
systeem. 
Afbeelding 6 is een voorbeeld hoe weersomstandigheden de 
hulp van tussenpersonen kunnen doen inroepen. In de brief 
schrijft de afzender aan zijn werkgever in Rotterdam dat het 
schip waarmee hij op thuisreis van Oost-Indië is, door slecht 
weer op de rede van Deal ligt. Hij heeft vernomen dat Rotter
dam door ijsgang ook niet te bereiken is. De Nederlandse con
sul in Deal weet de brief naar Calais te verzenden, waarna het 
bericht via een correspondent aldaar zijn bestemming bereikt. 

A< 
/ - / 

'y-f24, 

Forwarded by W. E. S. Curling Netherlands Consul ; Deal. — 
Na 1815, wanneer handel en scheepvaart zich snel uitbreiden, 
stijgt het aantal forwarding-agentbrieven en hiermee ook de 
overheidsbemoeiing. 
Ook om economische redenen is zeer veel van correspondenten 
gebruik gemaakt. Soms omdat een alternatieve route voordeliger 
was. Vaak werd een groot aantal brieven in een pakket ver
zonden, hetgeen ook nu nog relatief goedkoper is dan het ver

zenden van enkele brieven. 
Uiteraard was dit zeer onvoordelig voor de posterijen. Talrijk 
zijn de verbodsbepalingen in verscheidene landen om het inslui
ten van brieven tegen te gaan. In Engeland werd het port be
rekend naar het aantal gebruikte vellen papier. De brieven 
werden met een kaars doorgelicht. In Frankrijk werd een brief 
onder envelop verzonden met een hoger porto belast. 
Soms werd het gebruik van verzending in pakketten brieven oog
luikend toegestaan. In 1760 bleek dat Amsterdamse kooplieden 
pakketten brieven naar gefingeerde adressen in Maaseik stuur
den. Hier opende de postmeester de pakketten en trad op als 
doorverzender. 
Op de met particuliere schepen aangevoerde brieven probeerden 
de postadministraties vat te krijgen door de scheepskapiteins een 
vergoeding van 2, later 3, stuivers per aangebrachte brief te 
geven. Het Zeebrief tarief van 12 stuivers in Nederland was ech
ter zo hoog dat het meestal toch voordeliger was om in de haven-
plaats de brief tegen een hogere vergoeding aan een correspon
dent af te geven. 
Vooral in de centraal gelegen havens van Amsterdam en Rotter
dam werd door hun gunstiger afstandstarief naar de plaats van 
bestemming veel van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Den 
Helder lag ongunstiger en had bovendien tot 1826 een tarief 
dat 2 stuiver hoger lag dan met de afstand overeenkwam. Een 
enkele maal zien we een dergelijke brief toch met zeeport belast. 
De postwet die op 1 september 1850 in werking trad maakte 
door zijn sterk verlaagde tarieven een einde aan deze vorm van 
postverzending. Wel worden nog veel op dun papier gedrukte 
marktberichten via Nederland gedistribueerd (Afbeelding 7 ) . 

Brief uit 1856 van New Castle vla Rotterdam naar Norden In 
Duitsland 

De oudste in Nederland bevorderde brieven, waarbij de corres
pondent dit op de brief aantekende, dateren van omstreeks 1690. 
In Amsterdam zond de firma Henderson brieven door van 
Zweden naar Engeland; de firma Chitty en Co brieven van 
Italië naar Engeland. 
In Londen werd dagelijks een lijst gepubliceerd door het Ship 
Letter Office: List of Letters for various Parts, which cannot be 
forwarded till the Postage is paid. Een uitnodiging om als For
warding Agent op te treden. 
Al snel daarna zien we verschillende Nederlandse handelshuizen, 
scheepsmakelaars, bankiers en assuradeuren als zodanig optreden. 
Het meest in de havensteden Amsterdam en Rotterdam, echter 
ook in Arnhem, Dordrecht en Nieuwe Diep. 
Officiële bepalingen zijn in Nederland weinig te vinden. In 1761 
werden in het postverdrag met Thurn und Taxis zogenoemde 
„pliques" uitdrukkelijk toegestaan voor brieven naar de Levant, 
via Weense correspondenten, voor anderhalf maal het pakket-
tarief. 
In verschillende postverdragen werden bilateraal de Zeebrieven 
geregeld om de particuUere doorzending tegen te gaan. 
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{•OSTBS. 

La Hay e, Ie /i^/ «83/ 

Veuillez charger «(uelqu'un 4 la Jlaye ou ailleurs, 
de faire afliancliir une lettre \ votre adressc, trouvée 
i la botte i el dtposce au bureau 

general des rebuts, ,« cause d'omissioD de ccttc 

formalité, 

Le Consiilier-d'Etat, 
Adminittrateur de» Fostes et aulres 

moyens de tranêport, 

VAN R O I J E N . 

.NOTK A iiidiquer It- numero sur 1 adresse de la (iri'seiitc. 
S'adressfr «lu bureau géntral d«s rebuts a la Hayp, <iu 

.1 lout autre bureau des posies du royaume. 
f.,*« lettres nun réclaméesdanssiv muis seront nuiMtcs; 

on ou |ire»ier»lr.i lis auteur;», sidles coutiennettt (ie>> 
iilij»'t> de iiilcur; HUIOII , dies aeront brulees. 

8 

In Nederland belastte het Bureau der Rebuten zich met deze 
zaak. De buitenlandse geadresseerde kreeg ongefrankeerd een 
formulier toegezonden met het verzoek iemand in Nederland aan 
te wijzen om het port voor te schieten (afbeelding 8) . 
In het reglement op de posterij te Curagao van 1825 staat ver
meld dat daartoe aangewezen consuls, handelsagenten of par
ticuliere personen, die zich op verzoek van het Gouvernement 
willen belasten met aanneming en verzending van brieven naar 
de Nederlanden, een emolument van 6 stuiver voor elke brief 
mogen vorderen. 
Na het oprichten van de Wereld Post Vereniging in 1875, 
waarbij zich geleidelijk alle landen aansloten, verdwenen de re
denen voor doorzending vrijwel. Bovendien richtten de grote 
Mogendheden nu zelf kantoren op in gebieden waar het post-
verkeer slecht geregeld was, zoals in de Levant, Marokko, China. 
Ook maildiensten van scheepvaartmaatschappijen namen een 
deel van de taak over (afbeelding 9 ) . 
Het laatste Britse postagentschap, te Abu Dhabi, werd op 31 
december 1966 opgeheven. 
Men kan deze brieven verzamelen naar het land van verzending 
of van aankomst, of naar het land waar de doorzending is ge
schied. Het laatste is het meest gebruikelijk. 
Niet alle brieven waarop „forwarded", „bevorderd" of „ache-

miné" staat vallen onder dit begrip. Een brief door een reiziger 
meegenomen en onderweg op de post gedaan kan niet als zo
danig gelden. 
Marktberichten en prijscouranten werden vaak naar een agent 
in het buitenland gezonden, welke ze, na vertaling, liet drukken 
en ze in het eigen land verzond naar relaties. Deze brieven 
kregen vaak het firmastempel van de agent. Hoewel in de aan
hef van de brief de plaats van vestiging van de buitenlandse 
firma genoemd wordt, zijn dit soort brieven in werkelijkheid niet 
doorgezonden. Zelfs gebruikten de correspondenten het stempel 
vaak voor eigen correspondentie. 
Een „forwarding agent" is ook de Engelse term voor cargadoor 
of expediteur, hetgeen niets met brievenvervoer te maken behoeft 
te hebben. 
Een streven naar volledigheid bij het verzamelen van deze brie
ven is een onmogelijkheid. In het reeds genoemde boek van 
Kenneth Rowe worden 38 Forwarding Agents genoemd in Am
sterdam, 10 in Rotterdam. Inmiddels is de lijst gegroeid tot 
ruim tweehonderd namen en ongetwijfeld is dit nog zeer onvol
ledig. 
Het is vaak moeilijk de juiste schrijfwijze van de naam te ont
cijferen. Voor verbeteringen en aanvullingen houdt de schrijver 
zich aanbevolen. Bij het samenstellen van de navolgende lijst, 
waarin alleen diegenen zijn opgenomen waarbij op de buiten
zijde van de brief het doorzenden blijkt, is tevens gebruik ge
maakt van de gegevens van wijlen mr. K. Viehoff, die als eerste 
in Nederland de aandacht op dit gebied vestigde, van L. Her-
lant, Kenneth Rowe en mr. W. S. Wolff de Beer. 

Literatuur: 
Kenneth Rowe: The Forwarding Agents, Toronto 1966. 
L. P. Herlant: de Postzak, nummer 90, april 1970. 
W. S. Wolff de Beer: Poststempels in Nederlandsch Oost-Indië. 
J. Dekker: Maandblad 1967, nummer 2, 1970, nummer 11. 
P. C. Korteweg: Maandblad 1958, nummers 6, 7. 
H. L. J. Weidema, Maandblad 1965, nummer 2. 

Een geschreven aanduiding wordt met G aangegeven; 
S betekent een firmastempel; 
S.S. een speciaal voor het tloel aangemaakt stempel. 

AMSTERDAM 

Alkema & Harders 
d'Arnaud & Co 
d'Arripe & Co 
J. Barbe 
James Barge 
Ph. Fred Bartel & Co 
J. D. Bendig 
Herman Berens & Zoon 
Cs van den Bergh 
Blanckenhagen & Co 
Blauw & Co 
Boissevain & Co 
J. W. Bongard & Co 

S 1849 
G 1822 
G 1823-1834 
G 1827 

2 S 1845-1846 
G 1771 
G 1824 
G 1765-1771 
G 1807 
G 1804-1819 
G 1841 
G 1819 
G 1785 
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Braver & Co 
Christophle Capelle 
Charlé & fils 
Chitty & Co 
Abm Clemens & Zoon 
Johan Clemens & Zoon 
S. en P. de Clercq 
Geo Clifford Teyssets 
Thomas Clock le Jeune 
Jean Jaques Comeletz 
Cool & Vissering 
H. J. Coster & Co 
Daniel Crommelin Comp 
H. G. Th. Crone 
David Cuny 
J. Daniels & Arbmans 
Determeyer, Wesling & Z 

Arnoldus Dupper 
Dupper & Schluiter 
Duth en Fils 
Joost van Eik 
J. van Eik & de Wolf 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

n 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

1797 
1759-
1826 
1698-
1779 
1770 
1827-
1779 
1745 
1816 
1829 
1827 
1819-
1822 
1783-
1823 

1786 
1768-
1792-
1776 
1764-
1770 

1762 

1699 

1834 

1826 

1787 

1779 
1824 

1766 

Ellart de Weert de Wit G 1716 
A. Engels G 1853 
Philip Anton d'Erberfeld G 1772 
Faesol & Co G 1807 
Feyn & Seeman G 1802-1805 
G. Fikenscher G 1823-1828 
Geers & Bicker G 1844-1845 
Wed. B. Gleim & Zonen G 1829 
Goll & Co G 1819 
Jacob Gülcher G 1819 
Hendrik de Haan G 1763-1785 
de Haan, Noortwyck Co G 1788 
P. de Haan Pietsz G 1791 
van Heekeren & Co G 1833 
Johan van Hemert G 1772 
Alex Henderson G 1691-1697 
Wed. Frans van Heukelom & Zn 

G 1821 
van Heukelom Sypkens G 1818-1832 
Heybrock & Co G 1824 
van der Hoeven & Co G 1806 
Arnoldus Hooghart & Zn G 1786 
van Hoorn & Braams G 1829 
Hope & Co 
J. H. van der Hout 

G 1833 
G 1846 
S 1846 
G 1819-
G 1824-

1838 
1836 

Hoyack & Co 
Insinger & Co 
Mordechai & Jacob Italiaender 

G 1722 
Jeveryn Haesebroeck G 1817 
Emanuel der Kinderen G 1769 
Floris der Kinderen G 1818-1837 
Koch, Rynbende & Co G 1821 
van Lennep G 1826-1837 
D. van Lennep Coster G 1809-1813 
F. van Lik de Wolff G 1768 
Linsen en Veening G 1770 
P. & C. Loquet & Comp G 1748 
Lorla & Co G 1796 
J. H. Luden & Zoonen G 1821 
Marcus en Le Jolle G 1703-1704 
N. Meclerus & Comp G 1786 
C. Mellema en zoon G 1785 
Melville Blaauw G 1816 
G. Methorst G 1788-1789 
W. Methorst, Wilmse G 1804 
G. Muilman fils G 1785 
Arnold S. Muller G 1763-1770 
Erven Arnoldus Muller G 1770 
J. Muysken G 1773 
Nedermeyer & Voogd G 1770 
Nedermeyer, Voogd & Bousquet 

G 1788 
Hendrik Nieuland G 1762 
Nobel en Holzapfel G 1827 
Oosten en Co G 1828 
Justus Oosterdyk G 1765 
Christiaan van Orsoy & zoon 

G 1756 
F. C. van Orsoy fils G 1772 

G 
G 
G 
G 
G 
S 
G 
G 
S 
G 
G 
G 
S 

B. Ovenbeke G 1779-1780 
Härmen van de Poll & Comp 

G 
Joh. Arnold Post 
H. Pröhe 
H. en D. van Rahusen 
M. Retemeyer & son 
Rohn, Hodschon & Son 
G. Ruyter 
Sappiers en Dibbets 
Petrus Scheffer & Son 
D. Schnobel & Co 
Martin Chrn Schröder 
M. C. Schröder & Fils 
H. M. Schröder & Sohn 
Joseph Seligmann & Co 
Joh. Michel van Selon 
Sideman & Silo 
Siepman Pietersen & Co 
Jacob Sigrist 
Splitgerber & Mosle 
Christian Sprengel 
D. Stubbeman 
C. Suwerkoop 
J. & A. Temminck 
L L Teyler van Hall 
H. J. W. van der Velden 
Jacques Viard 
Louis Victor 
W. Vissering 
C. Vogeley 
Jan van VoUenhoven 
J., D. & W. van VoUenhoven 

G 1770-1780 
Wm. van VoUenhoven 
Wed. P. de Vries 
P. de Vries & Co 
Wagner 
Werleman & Lado 
Weslingh, Determeyer, Weslingh 

G 1771-1772 
W. & J. Willink G 1820-1823 
W. Willink Jr. G 1827-1828 
WuUner & Hanrath G 1795-1797 

1770 
1762 
1828-1829 
1821 
1789 
1825 
1864 
1751 
1839 
1848 
1783-1788 
1797-1800 
1801 
1849 

G 1741 
G 1773 
G 1827 
G 1823 
G 1834 
G 1758-1768 
G 1757 
G 1815 
G 1847 

1846 
1798 
1697 
1702 
1834-1838 
1829-1834 
1783 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 

2 S 

1779-1788 
1764 
1818-1827 
1823 
1850-1859 

ARNHEM 
R. J. Bouricius 
Sprenger frêres 

BERGEN OP ZOOM 
P. van Hasselt 

G 1803 
G 1822 

S 1833-1834 

DORDRECHT 
Gerrit van Hoogstraten & zoon 

G 1786 
G. Mauritz G 1828 

's-GRA VENHAGE 
La société de commerce 
des P.B. G 1830 

GRONINGEN 
de Mol, Moncourt & Wynne 

S 1846 

HELLEVOETSLUIS 
N. Cezard S 1837 

NIEUWE DIEP 
Gebr. Zur Mühlen en Taylor 

S.S. 1830-1833 
G 1839 

ROTTERDAM 
Laurens Ayckmayer 
C. E. Becker 
C. Bodien & Reincke 

E. Boehm 
van Bommel 
Born & Moens 
Boutmy & Co 

F. & Vc. J. Browne 
D. Burger & Zoon 

1788 
1825-1838 
1823-1825 

S.S. 1823 
G 1828-1849 

1843 
1824 
1823-1838 
1835 

G 1800 
G 1825-1838 

G 
G 
G 

G 
G 
G 
S 

A. Campbell & Co 
Adrian Carp & Co 
Chys, Hemeldonk en z. 
N. J. de Cock 
de Cock en Barlen 
G. Derkenne Jr 
D. Dorrepaal 
P. A. van Es 
Ferrier & Co 
Th. C. le Gué 
G. Heaton Junior 
C. Hemmann & Co 
A. van Hoboken 
J. F. Hoffman & Sons 
V. d. Hoop & Cie 
V. d. Hoop, 't Hooft & Co S 1845 
Wed. Hubert & v. Ryckevorsel 

G 1822-1827 
Hudig & Blokhuysen G 1818-1841 

S 1846-1849 
Alexr Jay S 1846-1847 
Kaulina & Haan G 1821-1829 
Kuyper, v. Dam & Smeer G 1817-1842 
Kuyper, v. Dam & Smeer G 1801 
Kuyper, Dam & Zoonen G 1826 
Joh. & Corn, de Kuyper G 1823 
C. J. Laregnère & Bisdom G 1817 
MacPherson, Campbell & Co 

G 

s 
s G 
G 
G 
s G 
S 
G 
s G 
S 

G 
G 
S 

1840 
1848 
1821-
1842 
1837 
1841 
1845 
1849 
1819 
1849-
1805 
1849 
1825 
1825 
1843 

1833 

1853 

1835-
S.S. 1836 

1836 

Gebs. Maers 
Mauerbrecher 
Robert May 
L. Mayer & Co 
Mees, Boer & Moens 
Mees & Moens 
.'^dr. Mees & Moll 
Mensing & de Kuyper 
H. Mettenius 
L. Plattner 
Pluygers & Haupk 
Herman Poelcke 
C. H. Reincke 
C. L. Ringinet 
Rocquetten Elsevier 
F. van Rooyen 
R. van Rossum 
A. Rueb 
H. van Ryckevorsel 
N. T. Schermers 

G 1837 
G 1838 
G 1781 
S 1840 
G 1826-1830 
G 1838-1839 
G 1818 
G 1823-1839 
G 1828 
G 1821 
S 1838-1843 
S 1852 
S 1833 

G 1842 
G 1791 
G 1839 
S 1862 
S 1848-1854 
S 1849 
G 1852 
S 1850-1852 

G 1836 
G 1824 
G 1829 
G 1809 
G 1751 
G 1788 

Suermondt & Co 
Sülpke en ter Meulen 
Thormann & Co 

Schutze van Houten 
W. Smith & Co 
Snekmands & Co 
Snellen & Boon 
J. Spies 
F. C. van Staveren 
Stephenson Maitland & Co 

G 1829 
G 1824-1828 
G 1843 
G 1833 

2 S 1833-1855 
R. Twiss S 1851 
Varkevisser, Dorrepaal & Brov f̂n 

S.S. 1824 
R. & G. Varkevisser, Dorrepaal & 
Hodges G 1825-1826 

2 S.S. 1826-1827 
R. & G. Varkevisser, Dorrepaal, 
Hodges & de Koning G 1829 
Varkevisser & Hodges 
B. Verbrugge 
Verkuyl & Visser 
Vink & Co 
S. A. Le Vino 
C. Vogeling 
Wambersie & Burger 
Wambersie & Crooswyck G 1838 

S 1841-1842 
J. Willebeek Lemaire S 1861 

G 
G 
G 
G 
S 
G 
G 

1830 
1818 
1798 
1821 
1842 
1831 
1825- 1836 

VLISSINGEN 
R. J. Waltman S 1832 
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De Olympische Spelen worden steeds ervaren en be
schouwd als één evenement, als een festival, en niet 
slechts als een optelsom van in een kort tijdsbestek 
geconcentreerde sportwedstrijden. Juist daaraan heb
ben die Spelen dan ook de huidige grote betekenis te 
danken. Dat dit zo is gegroeid is echter niet toevallig. 
De Coubertin heeft daarnaar van het begin af ge
streefd door het invoeren en met strakheid handhaven 
van Olympische symbolen en plechtigheden. In tal
loze publikaties heeft hij uiteengezet welke pedago
gische, culturele en maatschappelijke doeleinden bij 
daarmede poogde te bereiken; in het bijzonder het 
bevorderen van de verbroedering tussen de jongeren 
over de gehele wereld. 
In de boodschap tot de deelnemers aan de Olympische 
Spelen 1928 te Amsterdam, die hij door ziekte niet 
kon bijwonen, en welke boodschap hij later zijn „tes
tament" noemde, dringt hij nog eens sterk aan op het 
blijvend handhaven van de Olympische plechtig
heden en symbolen. 
Het is de bedoeling van dit artikel de voornaamste 
daarvan aan te duiden en filatelistisch te illustreren. 

1. DE OLYMPISCHE VLAG EN DE VIJF RINGEN 

De Coubertin heeft lang gezocht naar een zinvol em
bleem voor de Olympische gedachte en hij kwam pas 
in 1913 in de Revue Olympique met een voorstel voor 
een vlag met embleem bestaande uit: ,,vijf regelmatig 
verstrengelde ringen waarvan de kleuren blauw (voor 
Europa), geel (voor Azië), zwart (voor Afrika), groen 
(voor Australië) en rood (voor Amerika) duidelijk uit
komen tegen een witte achtergrond". Hij voegt daar
aan toe: geen land heeft niet één van genoemde kleuren 
in zijn vlag. 
Dit voorstel is aanvaard en een naar dat ontwerp ge
maakte vlag is voor het eerst gebruikt bij de viering 
van de vijfentwintigste verjaardag van het Interna
tionaal Olympisch Comité in 1919. De huidige offi
ciële vlag is in 1920 door het Belgisch Olympisch 
Comité aangeboden aan het Internationaal Olym
pisch Comité. 
De Olympische ringen zijn voor het eerst op postzegels 
afgebeeld in 1928, op de interessante verplichte post
en strafportzegels van Portugal, doch niet in kleur, 
niet erg duidelijk en tenslotte afwijkend van het offi
ciële embleem. Sedertdien komt het embleem in toe
nemende mate voor op Olympische postzegels en -stem
pels en reeds lang verschijnt er zelden meer zulk een 
zegel of stempel zonder de vijf ringen. 
Helaas wordt daarbij, waarschijnlijk wegens haastige 
(commerciële) spoed, en gebrek aan ideële belangstel
ling, vaak aanzienlijk afgeweken van het officiële em
bleem. Volgens het ontwerp van De Coubertin beho
ren de ringen verstrengeld te zijn als is aangegeven 
door afbeelding type I, en zoals ook correct is weer
gegeven op talloze zegels en stempels. Veelvuldig echter 
ziet men op zegels en in stempels de ringen verstren
geld zoals is aangegeven in de afbeeldingen types II 
en III. Daarnaast zijn er nog talrijke zegels en stem-

Baron Pierre de Coubertin met enkele van 
bolen: de ringen, de vlag, de groet en de vlam 

p.ztjn" Olympische sym-

Drukpers van de Israëlische staats
drukkerij met Olympische zegels 
voor Togo en handdruk tussen blank 
en bruin: symbool van de Olym
pische gedachte 

Foutief weergeven embleem op ver
plichte post- en strafportzegels van 
Portugal, 1928 

De Olympische ringen volgens het 
ontwerp van De Coubertin (type I) 

1 » » » » » » » m » 1» 
O l . Y M P l A 1948 
N 

H t L V E T l A 
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Onjuist embleem, vaak 
voorkomend op zegels en 
In stempels (type II) 

pels waarop de ringen nog weer op andere wijze ver
strengeld zijn. Ook het Nederlands Olympisch Comité 
is bij zijn propaganda niet altijd zorgvuldig genoeg 
bij het gebruik van het embleem. 
Tenslotte komt het voor dat de ringen zo uit hun 
onderling verband getrokken worden dat van het 
oorspronkelijk ontwerp weinig meer overblijft. 
Het is spijtig dat het Olympisch embleem, en ook het 
begrip Olympiade (tijdvak van vier jaren) , tegenwoor
dig om commerciële en propagandistische redenen 
sterk wordt misbruikt ten behoeve van andere evene
menten. Zo zijn er talrijke nationale en plaatselijke 
„Olympiades", schaakOlympiades en zelfs duivenhou
dersOlympiades. 
Op een propagandastempel voor een ruiterfeest in Italië 
wordt bovendien nog een loopje genomen met de his
torie door een middeleeuwse ridder te paard de Olym
pische ringen aan zijn lans te laten spietsen. 
De gehandicapte sportlieden gebruiken óók de Olym
pische symbolen voor hun vierjaarlijkse internationale 
wedstrijden. Het zij hén gaarne vergeven. 

2. DE OLYMPISCHE VLAM EN DE FAKKEL
ESTAFETTE 

Dr. Carl Diem, de grote organisator van de Spelen in 
1936, heeft aan De Coubertin voorgesteld de Olym
pische vlam, die tijdens de Spelen in Berlijn zou 
branden, te doen ontsteken met een door atleten uit 
Olympia overgebrachte en daar ontstoken fakkel. De 
Coubertin was bijzonder verheugd over dit voorstel van 
zijn „geniale vriend", omdat hij daarin zag een ver
binding met de antieke Olympische Spelen, tijdens 
welke ook een vlam op het altaar brandde, en tevens 
een koppeling tussen het onsterfelijke oude Olympia 
en de stad die de moderne Spelen organiseert. 
Sedert 1936 wordt dan ook voor alle Olympische 
Spelen het Olympisch vuur te Olympia, op de trap van 
Hera's tempel, met behulp van een holle spiegel door 
de hitte van de zonnestralen ontstoken. Daarna wordt 
de fakkel, zoveel mogelijk door estafettelopers en/of 
skiërs, overgebracht naar de stad waar de Spelen wor
den gehouden. De laatste loper ontsteekt dan met zijn 
fakkel in het stadion de Olympische vlam die tijdens 
de Spelen onafgebroken zal blijven branden. Dit is 
één van de hoogtepunten van de openingsplechtigheid. 

Zegels met onjuist 
embleem (type II] 
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Niet-correcte weergave van het embleem op post-
waardestuk en stempels (type II) 

3. DE OPENINGSCEREMONIE 

Voor de openingsplechtigheid is een programma vast
gesteld dat bij alle Olympische Spelen wordt gevolgd 
en dat verkort als volgt luidt: 
•— ontvangst van het staatshoofd van het betreffende 

land en het spelen van het volkslied, 
— opmars van de deelnemers, met Griekenland voorop 

en het gastland achteraan, 
— opstellen van de deelnemers op het middenterrein, 
— opening door het staatshoofd met de woorden: Ik 

verklaar de Olympische Spelen van ter vie
ring van de Olympiade van de moderne 
tijd voor geopend, 

— het loslaten van vele duiven, 
— het hijsen van de Olympische vlag, terwijl de 

Olympische hymne ten gehore wordt gebracht, 
— aankomst van de laatste estafetteloper met de 

Olympische fakkel en ontsteking van de vlam in 
het stadion, 

— het afleggen van de Olympische eed (belofte) door 
één van de deelnemers namens allen, 

— gezang, 
— afmars van de deelnemers. 
In deze openingsceremonie is veel symboliek verwerkt. 
Zo moeten de postduiven het goede nieuws van het 
begin van het vredige volkenfeest over de wereld ver
spreiden, ook al kunnen zij het nooit opnemen tegen 
radio en televisie, die via een communicatiesatelliet de 
gehele wereld van minuut tot minuut op de hoogte 
houden. 
Een meer praktisch doel heeft de Olympische eed — 
in een wat andere vorm ook al bij de antieke Spelen 
bekend — die inhoudt dat men belooft eerlijk te zullen 
strijden en zich aan de regels te zullen houden, alles 
tot eer van het gehele team en tot glorie van de sport. 
De Coubertin heeft deze eed (ingevoerd in 1920) reeds 
in 1906 voorgesteld, als maatregel tegen het opdringen 
van professionalistischq tendensen in de moderne ama
teursport en andere verschijnselen in strijd met de 
Olympische gedachte of, zoals hij zelf schreef „...als 
maatregel tegen de voortdurende en toenemende dege
neratie van de moderne sport, tegen ergerlijk snobisme, 
tegen de gewoonte om te liegen en tegen de materia
listische geest". De tekst van de eed, die in 1961 een 
belofte is geworden, is enkele malen gewijzigd en doet 
een beroep op het geweten van de deelnemers. Helaas 
leert de praktijk dat dit niet voldoende is om over
tredingen en bedrog te voorkomen. 
Tegenwoordig wordt een soortgelijke belofte ook afge
legd door een van de scheidsrechters. 

Er zijn nog andere ver
strengelingen mogelijk 
dan die van de typen 
I, II en l i l ; het Neder
lands Olympisch Comité 
heeft op vignetten nog 
weer een andere variant 
gebruikt 

IB SCHikH 

]7 OKI r Ne* 1MB 

De ringen zo uit hun verband ge
trokken dat er van het embleem en 
de symboliek weinig meer over-

" ' " " 19 3 0 MARZO 
I c Mk,-̂  P 
O 

i 

>'^^S 

BtSULHCnSie DIE 
W I N T E R 

O L Y M P I A D E 
Ml l l^ZZlJSCH LAO 

tf,\iia.\. fail 
Mü RZ 

C O N I 
/ A O S T R A 

INiTERNAZlONALc 
D£Lf-RANC0BOLL0 

S P O R T I V O 

Misbruik van Olympische begrippen 
[Olympiade) en symbolen (ringen) 
in verschil lende stempels 
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Dr. Carl Diem, gees
telijke vader van de fak
kelestafette 

>■ i a a i a a w n   ^  * *   * * 

q$^o 
'^ o A Y M n I A «o 

218J9fi* 

Altaar met vlam tUdens de an
tieke spelen op zegel en In stempel 

Reconstructie van het antieke Olym
pia 

Olympia, onsterfelijk geworden door 
de antieke en moderne spelen 

IMMORTELLE OLYMPIA 
0 1 6 4 4 

Ontsteking van de 
fakkel, die blijkens 
de amfora op de 
zegel, ook tijdens de 
antieke spelen al 
een rol had 

/ 

• 

CC*CP 

'J,^^ 3 
OikfblTME i ^ 
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* W^ßmyttS^Sst 

» l|Hi^^^^^ïfl 

■ 1 
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OLYMPIC J 
GAMES i 
1964 J 
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Fakkeldragers brengen se
dert 1936 de in Olympia 
ontstoken vlam over naar de 
plaats waar de spelen wor
den gehouden 
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XI OLYMPISCHE SPIELE BtRim 1936 

l l i iH i iK l i tWIHiF 
~ ~ " X OLYMPIA SERUIN ' < 

^ 1 

Di nil dies D n 

P » B » » W » » * » » W * 
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Tijdens de duur van de 
speien blijft de vlam 
branden 

<»& 
CERIMONIÄ D'APERTURA 
l O l W U f n rfiTiTiF Imr Tlrr- ir« 

DIA DE 
«AUGUSACKW 

12X116« 1 
J 
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Vier Stempels, gebruikt bIJ verschillende openingsplechtig
heden 

4. HET EREN VAN DE WINNAARS 

Dat de winnaars geèerd moesten worden op een waar
dige manier, waaraan bij de antieke Spelen veel aan
dacht werd besteed, was ook naar het oordeel van De 
Coubertin in de moderne tijd van veel belang. Hij 
heeft daarvoor dan ook een aantal regels ingevoerd. 
Elke „Cérémonie Protocollaire Olympique" wordt 
duidelijk als zodanig aangekondigd en tijdens de hul
diging worden alle wedstrijden gestaakt. De medaille
winnaars nemen plaats op het erepodium en de gewon
nen medailles worden hen vervolgens omgehangen door 
de president of een lid van het Internationaal Olym
pisch Comité, de fanfare weerklinkt, de vlaggen wor
den gehesen, het publiek staat op en het volkslied van 
de winnaar wordt gespeeld. 

5. DE SLUITINGSPLECHTIGHEID 

De slotceremonie die wordt gehouden nadat het laatste 
sportonderdeel is afgewerkt, heeft ook een vast schema. 

Opmars der deelnemers 

Fouten op PhIllppIJnse zegel ter 
ere van de spelen In Mexico; niet 
de nationale vlag hoort voorop, 
maar die van Griekenland en de 
vlag van Mexico behoort niet op de 
tweede plaats maar achteraan 

maar biedt, in meerdere mate dan de openingsplechtig
heid, toch voldoende ruimte voor de organisatoren 
daarin andere elementen in te bouwen. 
Nadat de deelnemers zich hebben opgesteld sluit de 
president van het Internationaal Olympisch Comité de 
Spelen van de ereloge uit met de woorden: 
In naam van het Internationaal Olympisch Comité 
en na aan de (staatshoofd) en het volk van 

, aan de autoriteiten van de stad en aan 
de organisatoren onze diepste dank te hebben betuigd, 
verklaren wij de Spelen van de Olympiade ge
sloten en, traditie getrouw, roepen wij de jeugd van 
alle landen op om zich over vier jaren weer te verza
melen te om daar tezamen met ons de Spelen 
van de Olympiade te vieren. Moge de jeugd 
opgewektheid en eensgezindheid uitdiagen zodat de 
Olympische fakkel verder gedragen kan worden mei 
een toenemend verlangen naar- en eerbied voor goede 
menselijke verhoudingen door de eeuwen heen. 
Nadat trompetten hebben weerklonken wordt de 
Olympische vlag gestreken en zorgvuldig opgevouwen. 
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Duiven vliegen uit op zegels en m stempels 
om de Olympische gedachte te verspreiden 

Communicatiesatellieten zorgen 
tegenwoordig voor een directe 
verspreiding van de Olympische 
reportages over de gehele we
reld 

■ "   

Atleet bIJ het afleggen van 
de eed tijdens de antieke 
spelen 

MdriwiKiliusH J eHumirr 

OM. 
025 

Stempel „Die grosse Kur" herinnert aan het 
echtpaar KiliusBaumler, dat zijn gewonnen medaille 
teruggaf toen bleel( dat het bij het begin van de 
spelen al een filmcontract had 

Tij'dens het strijken van de vlag wordt de Olympische 
hymne gespeeld. Deze hymne, die reeds tijdens de 
eerste moderne Olympische Spelen in 1896 werd ge
bruikt, is pas door het Internationaal Olympisch Co
mité in 1958 officieel als Olympische hymne aanvaard. 
Tijdens het zingen door een koor draagt de president 
van het Internationaal Olympisch Comité de officiële 
vlag over aan de burgemeester van de stad waar de 
volgende Spelen zullen worden gehouden. De naam 
van die stad verschijnt dan meestal op het grote elek
tronische scoringbord. 
Tenslotte marcheren de deelnemers het stadion uit. 
In 1956 gingen vele groepen zich bij de afmars spon
taan mengen met andere groepen. Bij het zien daar
van zei Avery Brundage, de huidige president van het 
Internationaal Olympisch Comité: het raakt mijn 
hart. De jeugd van de wereld zo verenigd op weg. Een 
Olympisch symbool I En we hebben Olympische sym
bolen hard nodig". 

J. E. STOLK 
A.I.J.P. 

De winnaars van de an
tieke spelen werden on
der meer geëerd met 
een laurierkrans om het 
hoofd 

# ' 
,*̂ '̂t̂ ï> '.KMf 

Stempels met erepodium 
en de biJ de verschil
lende plaatsen behoren
de medailles 

Ingrid Becker, winnares 
van de vijfkamp, met de 
omgehangen gouden 
medaille 

DU DC 
CWUSUM 
27XW8 

Stempels gebruikt bij sluitmgsplechtlgheden 

Aan het eind van de 
slotceremonie verschijnt 
op het scoringbord de 
naam van de plaats 
waar de volgende spe
len zullen worden ge
houden 

juli/augustus 1972 433 



Enkele kanttekeningen bij oplaagcijfers 

Door de Centrale Directie PTT werden wij in de 
gelegenheid gesteld nog ontbrekende oplagecijfers bij
een te brengen die u in de volgende editie van de 
Speciale Catalogus zult vinden. Voor deze zeer ge
waardeerde medewerking onze hartelijke dank. 

Een selectie daaruit voorzagen wij van enkele kantteke
ningen : 

LE SALAIRE DU PEUR 

1872. De oplage van de 5 cent bereikte in twintig jaar 
het totaal van ruim 760 miljoen tegenover 256.500 
van de rijksdaalder. In 1888 kwamen er drie aanvul
lende waarden uit. Van de 2 2 J/2 cent en de 1 gulden 
was de oorspronkelijke oplage vrijwel gelijk. 
De 1 gulden hangend haar kwam pas in januari 1894 
in gebruik, terwijl van de 22^2 cent in juni 1891, 
tegelijk met de overige slotoplage in het Koningstype, 
nog een mini-oplage van 91 vel of 18.200 zegels in 
totaal werd afgeleverd met de perforatie K 12 J/a grote 
gaten nog geen vijf percent van de totale oplage! We 
zouden deze kleine oplage „Le salaire du peur" kun
nen noemen, daar men de kans niet wilde lopen vóór 
het gereed komen van de oplage hangend haar zonder 
te komen zitten (Afbeelding hiernaast). 
Voor de mathematici onder u moet de catalogusnote
ring wel een raadsel zijn, daar de 22J/2 cent ruim twee 
maal zo hoog wordt genoteerd als de 1 gulden, die 
echter als nieuwe hoge waarde verhoudingsgewijs min
der voor kwam — getuige de langere gebruiksduur — 
en daardoor meer bewaard bleef, terwijl de 22J/2 cent 
op aangetekende brieven naar het buitenland over de 
gehele wereld verspreid werd. 

TABAKSMONSTERS 

Velen zullen zich hebben afgevraagd waartoe de 7 J/2 
cent moest dienen. Slimmerikken, die op de hoogte 
van de tarieven zijn konden twee mogelijkheden be
denken: 

Drukwerk buitenland tussen 100 en 150 gram 
en bijfrankering van de binnenlandse envelop 
van 5 cent voor gebruik naar buitenland. 

In ieder geval verdween ook deze waarde hoofdzake
lijk naar het buitenland, doch de Illustrierte Briefmar
ken Journal van 1889 onthult ons dat deze waarde op 
initiatief van de Amsterdamse tabakshandel werd uit
gegeven voor de frankering van tabaksmonsters speciaal 
naar Duitsland! 

OPLAGERECORDS 

Het oplagerecord van de 5 cent 1872 wordt door de 
1 cent groen 1876 gebracht op bijna 880 miljoen, het
geen weer ongeveer verdubbeld wordt door de J/j cent 
1899; met ruim 1750 miljoen nog overtroffen door de 
1 cent rood van de zelfde serie met 2294 miljoen! De 
5 cent rood Bontkraag brengt het niet verder dan 
1886 miljoen. 
In de lagere regionen komen cijferaars weer moeilijk 
uit de voeten als we de 3 cent oranje vergelijken met 
de 4 en de 4/2 cent, respectievelijk met oplagen var 
15.7, 13.4 en 3.7 miljoen zegels. 
De verhoudingsgewijs hoge notering van de 3 cent 
oranje wordt veroorzaakt door haar korte gebruiks
duur van amper twee jaar en de vele verstempelde 
exemplaren door de zware grootrond stempels van die 
tijd! 
Een ander chapiter vormt de vraag waarom de kleur 
werd gewijzigd. Gedateerd 22 augustus 1901 lezen we: 

,J'ostdienst B 159. Wegens het geringe verschil in 
kleur, vooral bij kunstlicht, tusschen de frankeerze-
gels van 3 en die van 5 cents, is besloten om eerst-
gemelde zegels in het vervolg in een zeegroenen kleur 
te doen drukken". 
Dergelijke gevallen komen meer voor. Denk aan de 
strepen op de 15 cent Nederlands Indië Veth, alsmede 
aan de 12 en 45 cent Juliana en face van 1949. Ook 
uit Zweden is een geval bekend, waar de blauwgroene 
5 öre Oscar van 1891 zes jaar later in geelgroen werd 
veranderd. 

Mini-oplage, perfo
ratie K 12y2 grote 
gaten; nog geen vijf 
percent 

Een nieuw tariefpuzzeltje vormt de relatief zeldzame 
17 J/2 cent violet van 1906 met een oplage van bijna 
twee miljoen in ongeveer vier jaar. We laten u niet 
te lang raden. Deze waarde werd uitgegeven op ver
zoek van de banken voor aangetekende zendingen met 
aangegeven waarde in het binnenland. De postgiro 
begon pas twaalf jaar later! 

PONSTEKENS 
We slaan nu bijna een halve eeuw over en komen in 
augustus 1954 de eerste melding van de huidige pons-
tekens bij de 2 cent van Krimpen tegen, die lang
zamerhand de oude serie handkniptangen gaan ver
vangen. Het ponsapparaat werd bij de bouw van de 
huidige, behuizing van de Directie Zegelwaarden te 
Haarlem geïnstalleerd op de „grens" met Enschedé. 
Hier worden de vellen voor de bestelde oplagen ge
ponst, gezamenlijk geteld en overgedragen. 

INTERESSE VOOR EUROPA 

Nu komen we aan de Europazegels. Hiervoor zal nog 
steeds belangstelling bestaan, daar al vele malen ge
vraagd werd naar de oplagecijfers. Deze vertonen een 
merkwaardig beeld. Hierbij moet nog wel worden 
vermeld, dat de oplagen van 1958 tot en met 1962 
mogelijk nog verminderd moeten worden met de terug
gezonden overschotten na de verkooptermijn, daar in 
het Maandblad bij de Huwelijkszegels van 1962 voor 
de eerste maal wordt vermeld dat de overgebleven 
zegels na de verkooptermijn moeten worden uitver
kocht, hetgeen we bij Europa 1962 echter niet ver
meld vinden. 

Aangetekende 
zendingen met 
aangegeven waarde 
binnenland 

Ponstekens dateren 
van 1954 
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Goudazegels op 
lummescerend 
papier zonder 
watermerk 

Europazegels. De 
eerste van 1956 en 
die van 1967 zowel 
op gewoon papier 
zonder, als op 
fosforescerend 
papier, met, 
watermerk 

Hoge (Militaire 
Willemsorde) en 
lage (Bevrijding) 
nominale waarde; 
beide met — 
verhoudingsgewijs 
— grote oplagen 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 zilveren huwelijk 
44.5 32.5 48.7 24.2 23.4 35.6 34.7 104.0 miljoen 

5.3 3.7 4.5 3.2 2.7 5.2 4.5 8.7 miljoen 

Bij deze cijferreeks moet worden bedacht dat de ver
kooptermijn nogal eens wisselde, hetgeen slechts ten 
dele in de aantallen tot uiting komt. 

BUITENBEENTJES 

De volgende „hit" vormen de 4, 8 en 12 cent op 
luminescerend papier zonder watermerk voor de proef 
in Gouda: De oplagen zijn achtereenvolgens 2.050.600, 
710.800 en 2.424.400 zegels. 

N|.D ERLAHR 

De herdenking van de Militaire Willemsorde een 
ander buitenbeentje door zijn hoge nominale waarde 
haalde een oplage van 2.791.600 stuks, derhalve geen 
rariteit, hetgeen reeds bekend was door de verkoop 
beneden de nominale waarde engros. 
Europa 1967, de enige bijzondere emissie in dubbele 
uitvoering, op gewoon papier zonder watermerk en op 
„sortectiepapier" met watermerk of wel fosforescent. 

■"■"'■^p't 11 

■ • • ■ • • • » i 

20 cent 
45 cent 

gewoon 
21.188.600 

2.875.300 

fosfor 
10.734.400 
2.925.900 

De relatief hoge oplage van de 45 cent, op fosforpapier 
is wel een verrassing. 
Voorts kunnen we ook de precieze cijfers geven van 
de Amphilexzegels van 1967, uitgegeven ter gelegen
heid van de internationale filatelistische tentoonstelling 
van dat jaar in het Amsterdamse RAIcomplex. 

20 cent 1.742.860 
25 cent 1.742.880 
75 cent 1.742.909 

De bevrijdingszegel van 1970 van 12 cent neemt door 
de verkooptermijn van acht maanden nog een bijzon
dere positie in. De oplage was dan ook bijna 88.6 mil
joen! 

Tot slot nog recent nieuws. De verkochte aantallen 
van de Zomerzegels 1971: 15 cent 1.088.221, 20 cent 
1.030.561, 25 cent 1.448.248, 30 cent 977.727 en de 
45 cent 997.290. Hierbij valt op dat de 30 cent de 
minst verkochte waarde is, maar door gebruik naar het 
buitenland zal de 45 cent toch wel het moeilijkst ge
bruikt te pakken te krijgen zijn. 

: Nederland 3 
25C+10 

: Nederland i 
i30c+15 

Zomerzegels 1971. 
Meest (25 + 10 
cent) en minst 
verkochte waarde 
(30 + 15 cent) 

VERRASSINGEN 

De luchtpostzegels geven nog wel enige verrassingen te 
zien. De werkelijke oplagen van de emissies 1928 en 
1929 liggen iets lager, voor de 4/2 en 7/2 gulden 
zelfs ruim 20 percent. 
Bij de 36 cent stond een onbegrijpelijk laag aantal van 
500.000 voor beide tandingen samen opgegeven. De 
werkelijkheid was wel iets anders: LI2 /2 1.820.500 en 
de kamtanding van 1933 zelfs 2.907.100 of in totaal 
bijna tien maal het vroeger vermelde aantal! 

GEHALVEERDE KRAAI 

De oplage van de 12/2 cent Kraai moet worden ge
halveerd, daar iemand er niet aan gedacht heeft 
dat de vellen maar 50 zegels groot waren; 1.744.450 
derhalve. 
Nu komen we aan beide hoge waarden van 1951, 
waarop menigeen zich verkeek en meende veel hogere 
oplagen te moeten schatten dan de 69.400 van elk der 
beide waarden! Jammer dat het plannetje hieraan een 
prijsvraag te verbinden niet doorging! 

NEDERiAND 25*^ 

Kraaizegel 25 cent: 
1.143.950 en 
Bijzondere vluchten 
(nog in het 
magazijn) 

,,Bijzondere 
frankeerzegeis" 
zonder praktisch 
nut 

Als laatste heeft de 25 cent kraai een oplage gehaald 
van 1.143.950. Van de lopende zegel voor bijzondere 
vluchten is de oplage veel hoger doch hiervan zal het 
grootste deel nog in Haarlem liggen. Haar lot is voor
alsnog onbekend, daar de nominale waarde langza
merhand wel veel te laag is geworden voor „normaal" 
gebruik. 
Hetzelfde geldt voor de lopende serie „Cour"zegels, 
waarvan de helft der waarden elk praktisch nut heeft 
verloren door de portverhogingen sinds 1951. 
Merkwaardigerwijs staan ze altijd nog onder het hoofd 
„Dienstzegels" vermeld, terwijl het „bijzondere fran
keerzegeis' zijn, daar dienstzegels volgens het UPU
verdrag niet zijn toegelaten in het internationale 
verkeer! 

Dr. 
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FRANKRIJK NEDERLAND 

svemv9m!swsi^)i 

FRANKRIJK NEDERLAND 

Wat zijn „perfins"? Perfins zijn postzegels voorzien van een vast 
patroon van gaatjes, uniform voor alle zegels, door de eigenaar 
aangebracht in ongebruikte zegels. In de meeste gevallen zijn 
deze patronen de initialen van de gebruiker; in enkele gevallen 
zijn de zegels voorzien van de naam van de gebruiker of van een 
fantasiepatroon zoals bijvoorbeeld een koe, olifant, vijf of zes
puntige ster enzovoort. Perfin is een samenstelling van Perforated 
Initials  geperforeerde initialen. 
Hier zijn verschillende voorbeelden van perfins: 

Drukletters I 

Namen 

[v\0?iuO^ 

*fri*^*rttdrib%i tki L K 

Drukletters II 

\.c 
• • • • 
• , • • • « • • •••• 

Af ift^ ̂ iiriftrt*<L<w j fl 

■rt 

• • • • 

L*" 

• • 

Ji« 

• •• 

• • 

1 

J 

• • « • • 
• • 

: 

Het hoofddoel vooi het aanbrengen van deze perforaties was 
het tegengaan van diefstal en misbruik. Vandaar dat de ge
bruikers van perfins het meest voorkomen onder handelsfirma's. 
Engeland was het eerste land dat perfins invoerde en wel in 
1868, Frankrijk in 1876, de Verenigde Staten van Noord
Amerika in 1908. Vrijwel alle landen hebben perfins gebruikt 
of gebruiken ze nog. In vele landen is het gebruik van perfins 
nog steeds toegestaan, doch het gebruik is achteruitgegaan sinds 
de invoering van de frankeermachines. 

Fantasie 
■ ■ • ■ P V i t V V V V « « ! 

^n-iatfimmmmm» i 

i i f I f • • « • • • • • I I I 

p 
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Frankrijk 

Monogrammen 

• 'v."^* ; t . . 

i«tim«iiii»a.j 

: 
.5 
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«ayKwwtf.'Vtesai 

• • • 
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Perfins zijn al die jaren  en worden nu nog  beschouwd als 
beschadigde postzegels, met het gevolg dat de meeste postzegel
verzamelaars deze zegels vernietigden en nog vernietigen. Hier
door zijn vele gegevens verloren geraakt. In 1943 heeft echter 
een groep perfinverzamelaars in de U.S.A. de Perfins Club 
opgericht met als enig doel gegevens over perfins te verkrijgen. 
In de afgelopen jaren is door leden van deze vereniging op dit 
gebied veel tot stand gebracht. 
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De volgende catalogi zijn verschenen: 
1. een volledige geïllustreerde catalogus van de U.S.A. met de 
volgende secties: 
a. spoorwegperfins, gebruikt door de Amerikaanse en Cana

dese spoorwegen 
b. uitgevers, nieuwsbladen, tijdschriften 
c. Scherraack Coil perfins 
d. oliemaatschappijen en olieraffinaderijen 
e. stoomvaartmaatschappijen 
f. banken, verzekeringsmaatschappijen, scholen en universiteiten, 
2. Portugal en Koloniën, inclusief Philippijnen, 3. Denemarken, 
4. Zwitserland, 5. Nederland & Koloniën, 6. „POL" perfins, 
gebruikt door de Duitse politie, 7. Siam (Thailand), 8. Barbados, 
9. Puerto Rico, 10. Hawaii, 11. Griekenland, 12. Duitse postkan
toren in de Levant, China en Marokko. 
Er zijn vele artikelen verschenen in buitenlandse postzegel
tijdschriften: 
1. 1952: van Argentinië, 2. 1953: Finland, 3. 1955: Brazilië, 
4. 1961: Panama Canal Zone, 5. 1965: Dublin ( leriand), 6. 
1967: Palestina, 7. 1970: Roemenië, 8. 1971: Noorwegen, 9. 

Luxemburg, 10. Danzig en 11. Japan. 
Er zijn verschillende catalogi uitgegeven door andere verzame
laars: 
a. de zegels van Canada & Newfoundland met geperforeerde 
initialen (1967), b. de perfins van Nieuw Zeeland en c. de per
fins van Frankrijk & Koloniën, inclusief Monaco en het Saar
gebied. 

Afgescheiden van de perfins gebruikt door particuliere inaat
schappijen zijn er vele gebruikt door gouvernementsinstellingen 
en tentoonstellingen. Hieronder volgt een opsomming met enkele 
voorbeelden: 
1. Australië & Staten: O S, OS/NSW, SA, WA, enzovoort. 

2. North West Pacific Islands: O S 
3. Papua: O S 
4. Natal: NCR 

Oostenrijk 

il 
e.' ••••• •  •. 
K : : .••.: <: 
f> •. . • . ; • ; • " ' . •' ■* 

1 n 
Spanje 

5. Transvaal: CS/AR, NOR 
6. Tunesië: T (Taxe) 
7. Sudan: AS, SO 
8. Beieren: E (eisenbahn) 
Weimarrepubliek 1919/1920: 
K (Kriegsbeschädigten Ausschuss), 
B (Beamtenräte der Oberpost und Eisenbahn Direktion), 
R (Rat des Verkehrspersonal in München), 
LK (Staatliche LastKraftwagen Linien) 
8a. België: Muziekkapel koningin Elisabeth (Orval I) 
9. Frankrijk: EIPA. (Exposition Internationale de la Poste 

Aérienne) 30, S (— Senaat) , EPN (Exposition Philatélique 
Nancy) 

EXP./P.S. ( = Exposition Philatélique Saumur) 
10. GrootBrittannie: S (kroon) O (Stationery Office), H.M/SO 

( = H i s (Her) Majesty's Stationery Office, 
DS/IR = Department of Scientific and In
dustrial Research, Kroon BT {~ Board of 
Trade) , enzovoort 

11. Hongarije: drie gaatjes, A U T en drie grote gaten luchtpost 
20 fo. 1957 

12. Luxemburg: Officiel 
13. Portugal: Ster (telegrafisch gebruik) 
14. Spanje: T 1/6 (telegrafisch), gaatje van 3]A mm middellijn 

(telegrafisch) 
15. Zwitserland: Kruis (dienstzegels) 
16. Oost Turkestan: vier Chinese karakters (dienstzegels) 
17. Canada: OH/MS twee typen {— On Her (His) Majesty's 

Service) 
18. Costa Rica: ster 
19. Guatemala: Oficial 
20. Uruguay: verschillende figuren (dienstzegels) 
21. Venezuela: GN (Gobierno Nacional). 
In Brits Guiana is de uitgifte 1882 doorprikt met het woord 
„Specimen" en verder zijn zegels van Chili en Irak bekend met 
de perforatie „Specimen". 

Canada 
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Het aantal verzamelaars van perfins is nog zeer gering. Daar
door hangt ook de waardebepaling van deze soort zegels nog in 
de lucht. De meeste perfins zijn echter zo gewoon dat ze generlei 
handelswaarde hebben. 

Chili 

Irak 

Soedan 

Turkestan Oost 

• • • • •• • • • * « • • • 
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Het verzamelen van perfins op enveloppen voorzien van de naam 
van de gebruiker is van belang. Het hoeft niet altijd juist te zijn, 
daar het voorkomt dat een handelsfirma voor antwoord een 
perfin insluit en de zegel voorkomt op een envelop van een klant 
die verder niets met de perfin te maken heeft. 

J. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS 
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EEIIDPEEST-
herdenkingen uan schilders 
in 197Z 
door 
J. W. SMITS 

LUCAS CRANACH DE OUDE 

Behalve de in het Maandblad reeds herdachte schilder 
Fra Bartolorameo zijn er nog meer schilders die in 
verschillende landen op postzegels zijn herdacht. Op 
18 mei van dit jaar gaven de Westduitse posterijen een 
zegel van 25 pfennig uit met een afbeelding van Lucas 
Cranach de oude, naar een zilverstoftekening van Al-
brecht Dürer, waarvan het origineel zich bevindt in 
het Bonnatmuseum te Bayonne in Frankrijk (1) . 
Lucas Cranach werd in oktober 1472 geboren te Kro-
nach, waar hij door zijn vader Hans werd opgeleid 
als graveur, tekenaar en schilder. In 1500 vertrok hij 
naar Oostenrijk, in welk land hij als schilder de grond
legger werd van de aparte „Donaustijl". In 1505 werd 
hij hofschilder van de Saksische keurvorst Frederik de 
Wijze te Wittenberg, waar hij tevens het ambt uit
oefende van keurvorstelijk raadsheer en burgemeester. 
In 1508 vertoefde hij voor een kort verblijf in de 
Nederlanden. 
Cranach was bij uitstek een schilder van religieuze, 
mythologische en allegorische voorstellingen. Hij was 
zeer gedetailleerd in het schilderen van landschappen. 
In de loop der jaren werd zijn stijl echter onpersoon
lijker en vaak werden zijn werken afgemaakt door zijn 
zonen Hans en Lucas. Hij blijft echter een van de 
steunpilaren van de Duitse Renaissance. Hij overleed 
in Weimar op 16 oktober 1553. 
Ter gelegenheid van zijn sterfdag, toen vierhonderd 
jaar geleden, gaf Oost-Duitsland in 1953 een zegel van 
24 pfennig uit met zijn „Zelfportret" uit de Galleria 
degli Uffici te Florence. Mogelijk is dit schilderij van 
de hand van zijn zoon Lucas (2) . 
Zijn portret van „Martin Luther", uit het Nationale 
museum van Stockholm, is afgebeeld op de zegel van 
2/2 cents die de republiek Zuid-Afrika in 1967 uitgaf 
ter herdenking van de 450ste verjaardag van de Re
formatie (3) . 
Een kopergravure van Luther door Cranach, afge
beeld op een zegel van Oost-Duitsland uit 1970, waar
de 20 pfennig, bevindt zich in het Berlijnse Kupfer-
stichkabinett (4). De waarde 40 pfennig uit dezelfde 
serie stelt de „Slotkerk Wittenberg" voor, een hout
gravure voor het Heilstumbuch uit 1509, waarvan 
de bewaarplaats niet bekend is. 
Een houtsnede „Maarten Luther" voorstellende, afge
beeld op een zegel van 10 pfennig die West-Duitsland 
uitgaf ter gelegenheid van het congres van de Lutherse 
wereldbond te Hannover in 1952, is aanwezig in het 
Landesmuseum in Schwerin (5) . 
Ter herdenking van de dood van Philippus Melanch-
ton op 19 april 1560 verscheen in West-Duitsland een 
zegel van 20 pfennig in 1960 naar een schilderij van 
Cranach in het Historisch museum te Frankfurt aan 
de Main (6) . 
„St. Christophorus" uit de Gemäldegalerie te Vaduz 
is afgebeeld op een zegel van Liechtenstein in de waar
de 30 rappen uit 1953 (7) . 
„Venus en Amor" uit het Nationale museum van 
Boekarest is afgebeeld op de waarde 1.55 Lei uit een 
schilderijenserie die Roemenië in 1967 het licht deed 
zien (8) . 
„Martin Luther" uit de Gemäldegalerie van Dresden 
is afgebeeld op de zegel van 40 p. die Finland in 1967 
deed verschijnen ter gelegenheid van de 450ste ver
jaardag van de Reformatie (9) . Zie ook blz. 447. 
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2. Zelfportret van Cranach, 
Oost-Duitsland 1953 

3. Martin Luther, van 
Cranach, Zuid-Afnka 
1967 

4. Luther, door Cranach 
In koper gegraveerd, 
Oost-Duitsland 1970 
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5. Luther, door Cranach 
In hout gesneden 
Duitsland 1952 

6. Philippus Melanchton, 
van Cranach, West-
Duitsland 1960 

É 
7. Sint Christophorus 
draagt het Christuskind, 
van Cranach, Liechten
stein 1953 

8. Venus en Amor, van Cranach, 
Roemenie 1967 

9. Luther, van Cranach, Finland 
1967 
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ANTOINE CARDON 

Charles Joseph de 
LIgne (1725-1814) van 
Antoine Cardon (1772-
1813], België 1944 

Cardon, Vlaams tekenaar en graveur, werd geboren 
op 15 mei 1772 te Brussel, viraar hij op 16 april 1813 
is overleden. (Volgens Redgrave zou hij op 17 februari 
van hetzelfde jaar in Londen zijn overleden). Hij was 
leerling van zijn vader Antoine Alexandre en van de 
Brusselse Academie. In 1792 vertrok hij naar Londen. 
Hij graveerde een grote serie belangrijke portretten 
van onder anderen Charles Joseph de Ligne uit het 
Prentenkabinet te Brussel, dat in 1944 is afgebeeld op 
een zegel van België in de waarde 1.75 + 4.25 frank, 
die onder de huidige bepalingen van de Federation In
ternationale de Philatelie zonder pardon op de lijst 
van schadelijke uitgiften geplaatst zou worden we
gens een overtrokken toeslag (10) . 

FRANS GERHARD VON KUGELCHEN 

Von Kugelchen werd geboren op 6 februari 1772 te 
Bacharach. Op 27 maart 1820 werd hij doodge
schoten. Hij was een bekend historieschilder, eerst 
werkzaam te Riga in Letland en later in Dresden, 
waar hij in 1813 professor aan de academie werd. 
Van zijn hand is een portret van Friedrich Schiller op 
een tweetal zegels van Duitsland uit 1934, de waarden 
6 en 12 pfennig. 

HENRI EVENEPOEL 

Henriette met de grote 
hoed, van Henri Evene
poel (1872-1899), België 
1958 

REPUBLIQUE 
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Evenepoel werd op 3 oktober 1872 in Nice geboren. 
Hij overleed op 27 december 1899 in Parijs, waar hij 
in aanraking was gekomen met de Impressionisten. Het 
straatleven sprak hem bijzonder aan en hij werd ge
boeid door de psychologie van het menselijk gelaat. 
Zo ontstonden zijn talrijke voorstellingen van kinderen. 
In 1897 vertrok hij naar Noord-Afrika, waar hij 
markten, havengezichten, negers, Arabieren en oosterse 
vrouwen schilderde. 
In zijn koloriet verschijnen voornamelijk okergeel, roze 
en blauw. Hiervan getuigen zijn „Henriette met de 
grote hoed", eigendom van het Museum voor schone 
kunsten te Brussel, dat is afgebeeld op een zegel van 
België uit 1958 in de waarde 5 -f 3 frank (11) en 
„Poelier" uit het Museum voor schone kunsten te Ant
werpen, dat is afgebeeld op een zegel van Kongo uit 
1969 in de waarde IOk (12). 

JAN PREISLER 

13. Zwarte Zee, van Jan Prelsler (1872-
1918), Tsjecho-Slowakije 1968 

Preisier werd geboren op 17 februari 1872 te Popovice 
bij Bereun; hij overleed te Praag op 28 april 1918. 
Hij was professor aan de Praagse academie. Alle 
creaties van zijn geest onderwierp hij aan een har
monisch ritme. Van zijn hand is „Zwarte Zee" uit de 
Nationale galerie van Praag, afgebeeld op een Tsjecho-
slowaakse zegel van 80 heller uit 1968 (13). 
Van de bovengenoemde kunstenaars werd het geboor
tejaar herdacht. Hierna volgt een aantal van wie het 
sterfjaar bepalend is voor de uitgifte van een her
denkingszegel. 

GASPAR ISEMANN 

14. Opstanding, van Caspar 
Isemann (t 1472), Burundi 1969 

12. Poeller, van Evenepoel, Kongo 1969 

Isemann, wiens geboortejaar niet vaststaat, overleed 
op 18 januari 1472. Hij maakte voor het sanctuarium 
van de kerk van Colmar in de Elzas een serie bijbelse 
voorstellingen, waaronder de „Opstanding"; te zien in 
het Unterlindenmuseum te Colmar en afgebeeld op 
een zegel van 11 franc in een serie die in 1969 door 
de Afrikaanse staat Burundi werd uitgegeven (14). 
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AGNOLO DI COSIMO BRONZINO 

15. Hellige familie, van Agnolo dl 
Cosimo Bronzino (15021572) Malawi 
1971 

Bronzino werd geboren op 17 november van het jaar 
1502 of 1503; hij overleed te Florence op 23 november 
1572. Hij was een leerling van Pontormo, doch onder
ging ook de invloed van Michelangelo. In zijn werk 
komen veel bewegingsmotieven voor, waardoor zijn 
composities vaak onrustig zijn. De kleuren zijn hard 
en koud. Van zijn hand zijn vele portretten van leden 
der Medicifamilie. 
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16. Venus en Amor, van 
Bronzino, Hongarije 1968 

fM.U e öivi'ÄNii<E> 
17. Venus en Amor, van Bronzino, Roeme
nië 1971 

Hij schilderde de „Heilige familie" uit het Kunst
historisch museum te Wenen, afgebeeld op een zegel 
van Malawi uit 1971 in de waarde 30 t (15) en op 
twee zegels van Paraguay, luchtpost 12.25 g uit 1968 
en gewone post 0.30 g uit 1970. „Venus, Amor en 
Jaloezie" uit het Nationale museum van Boedapest, 
afgebeeld op een Hongaarse zegel van 5 Forint uit 
1968 (16) en „Venus en Amor" uit het Nationale 
museum van Boekarest, afgebeeld op een Roemeens 
blok van 5 Lei uit 1971 (17) . 

FRANCOIS CLOUET 

IS. Zelfportret van Jean 
Clouet (15201572), 
Frankrijk 1943 

19. Clouets Diana van Poltiers in 
het bad, Bhutan 1970 

Clouet werd geboren in Tours omstreeks 1520 en over
leed in Parijs op 22 september 1572. Hij was zoon van 
Jean Clouet, hofschilder van achtereenvolgens Frans 
I, Hendrik II en Karel IX. Clouet junior was een b.e
kwaam portretschilder, die zijn portretten zeer zorg
vuldig uitvoerde. 
Zijn „Zelfportret", aanwezig in het Parijse Louvre
museum, is afgebeeld op een Franse toeslagzegel uit 
1943 in de waarden 1.20 + 1.50 frank (18). Het 
Himalajakoninkrijkje Bhutan zette zijn „Diana de 
Poitiers in het bad" uit de collectie Cook uit Rich
mond (USA) in 1970 op een zegel van 5 ch. in een 
„driedimensionale" serie (19). 

ABRAHAM VAN DIJCK 

20. Pieter Stuyvesant 
(16101682), van Abra
ham van Dijck (1636
1672), Nederland 1939 

Deze Van Dijck werd geboren in Alkmaar omstreeks 
1636; hij stierf in Amsterdam in 1672. Een groot deel 
van zijn leven bracht hij door in Engeland. Hij schil
derde genretafrelen en portretten, onder andere van 
„Pieter Stuyvesant", eigendom van het Newyorkse his
torische genootschap, dat werd afgebeeld op de waarde 
12/2 + y/i cent in de Nederlandse serie zomerzegels 
van 1939 (20) . 
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JEAN CHARLES DIDIER 

21. Saint Nicolas, van 
Jean Charles Didier 
(1734-1772), Frankrijk 1951 

Didier was een Franse portretschilder, die leefde van 
1734 tot 1772. Hij maakte de „Saint Nicolas" uit het 
Nationale museum van Epinal die is afgebeeld op een 
Franse zegel van 15 franc uit 1951 (21). 

. LOUIS TOCQUE 

22. Vorst Honoré III 
(1733-1795), van Louis 
Tocqué (1696-1772), Mo
naco 1939 

Tocquè werd geboren op 19 november 1696 te Parijs, 
waar hij op 18 februari 1772 overleed en waar hij 
werkte van 1756 tot 1758, alvorens hij zich buiten
lands begaf. Eerst naar St. Petersburg in Rusland 
(1759) en later naar Denemarken (1769). Hij was 
een leerling van Berten en Nattier. Met de dochter van 
laatstgenoemde trouwde hij. Later kwam hij onder 
invloed van Rigaud en Lagillière. Zijn naam vestigde 
hij als portretschilder. 
Hij schilderde vele vorstelijke personen. Ieder por
tret gaf hij een eigen particulier accent; hij werkte bij
zonder nauwkeurig tot in de kleinste onderdelen. Zijn 
„Honoré I I I " uit de prinselijke galerij van Monaco 
is afgebeeld op een toeslagzegel van dat vorstendom 
uit 1939 in de waarden 3 + 3 franc (22). 

JULIUS VEIT HANS SCHNORR VAN 
CAROLDSFELD 

23. Freiherr von Stein van Julius Veit, 
door Hans Schnorr van Caroldsfeld 
(1794-1872), Oost-Dultsland 1953 

Von Caroldsfeld werd op 26 maart 1794 in Leipzig ge
boren en hij overleed op 24 mei 1872 te Dresden. Hij 
was een leerling van de Weense academie, waarna hij 
te Rome werkte en professor werd aan de academie 
van München (1825/1827) en aan die van Dresden. 
Van Caroldsfeld, historieschilder en tekenaar, werd in 
1871 blind. 
Van zijn hand is onder meer „Freiherr von Stein", 
afgebeeld op -een Oostduitse zegel van 16 pfennig uit 
1953 (23). 

HANS PLEYDENWYURFF 

24. Opstanding, van Hans 
Pleydenwyurff (1420-1472), 
Burundi luchtpost 1971 

Pleydenwyurff werd omstreeks 1420 in Bamberg ge
boren; hij overleed op 9 januari 1472 in Neurenberg. 
Zijn stijl, vooral die van zijn religieuze voorstellingen, 
wijst op Zuidnederlandse invloed (Rogier van der 
Weyden en Dirck Bouts). Hij schilderde de „Opstan
ding", een detail van het Hofenaltar uit de Alte Pina
kothek te München, dat is afgebeeld op een luchtpost
zegel in de waarde 26 franc van Burundi in 1971 (24). 
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EDUARD MAGNUS 

25. Felix Mendelssohn Bar-
tholdy (1809-1847), van Eduard 
Magnus (1799-1872), West-
Dultsland 1959 

Magnus werd op 7 januari 1799 geboren in Berlijn, 
waar hij op 8 augustus 1872 overleed. Hij was een 
Berlijnse schilder, die als voorbereiding tot de schilder
kunst architectuur, geneeskunde en wijsbegeerte stu
deerde. In 1837 werd hij lid van de Berlijnse acade-< 
mie, waarvan hij in 1844 professor werd. Zes jaar 
later, in 1950, werd hij erelid van de academie van 
Dresden. Hij reisde in Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Italië en Spanje. 
Zijn portret van „Felix Mendelssohn Bartholdy" is af
gebeeld op een Westduitse postzegel van 40 pfennig 
die in 1959 verscheen (25). 
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nederland 

RODE-KRUISSERIE KRIJGT EXTRA WAARDE 5 CENT 

De Rode-Kruisserie van vier zegels die op 15 augustus zal 
verschijnen krijgt een extra v\?aarde van 5 cent zonder toeslag, 
met het oog op de tariefwijziging die 1 september ingaat. De 
serie heeft nu vijf waarden: 20 + 10, 25 + 10, 30 + 15, 45 
+ 25 en 5 cent. De prijs van de serie wordt f 1,85. 

Verkoop en geldigheidstermijn zijn gelijk aan de gegevens die 
zijn vermeld in het juninummer, bladzijde 314. 
De technische gegevens van deze en de voorgaande Olym
pische emissie zullen worden opgenomen in het september
nummer. 
Het ontwerp van de zegel, waarop het Rode-Kruissymbool, 
de waarde en de belettering in rood op een wit fond zijn ge
drukt, is eveneens van de Amsterdamse kunstenares Marte 
Röling. 
De zegel dient ter bijfrankering voor de waarden die als ge
volg van de tariefwijzigingen buiten gebruik zullen raken 

OLYMPISCHE SERIE MET ATLETE, ZWEMSTER EN 
WIELRENNER 

De drie zegels, op 11 juli uitgegeven ter gelegenheid van 
de Olympische spelen in München zijn op de eerste dag van 
uitgifte officieel aangeboden aan de schaatsers Atje Keulen-
Deelstra en Cees Verkerk, die met succes hebben deelgenomen 
aan de Olympische winterspelen in Sapporo. Zij kochten de 
zegels in het sportcentrum Papendal van de nieuwe hoofd
directeur der posterijen, drs. H. de Jonge. 

De postzegels, een serie van drie zonder toeslag, zullen tot en 
met 19 augustus 1972 — en daarna zoveel langer als de voor
raad strekt — op alle Nederlandse postinrichtingen verkrijgbaar 
zijn. Op elk van de postzegels staat een van de takken van 
sport uitgebeeld (wielrennen, atletiek en zwemmen), waarin 
Nederland na de tweede wereldoorlog belangrijke Olympische 
successen heeft behaald. De geldigheidstermijn voor de fran
kering is onbepaald. Bijgaande foto werd gemaakt van de goed
gekeurde ontwerpen. 

De atlete is Mieke Sterk (26), meervoudig Nederiands horden
kampioene en winnares van de vijfkamp, lid van de Olympische 
estafetteploeg die in Mexico (1968) het wereldrecord 4 x 100 
meter op 43,4 seconden bracht. 

De zwemster is Henny Pentermann (20), evenals Mieke Sterk 
uit Amsterdam. 

De wielrenner is Peter van Doorn (26) uit Beriicum in Brabant. 

Waarden: Voorstellingen: 
20 cent atlete 
30 cent zwemster 
45 cent wielrenner 

Kleuren: 
bruin, lichtbruin, groen, zwart 
rood, oranjerood, groen, zwart 
paars, lichtpaars, groen, zwart 

Bijzondere tekst: ,,Olympische Spelen München 1972" 

Het ontwerp werd verzorgd door Will van Sambeek van het 
ontwerp-bureau Design Associates te Arasterdam naar foto's van 
Hans Samson uit Alphen aan den Rijn. 
De prijs per serie is f 0,95. 

STEMPELS 

De stempels die gebruikt zijn op de semi-officiële eerstedag-
enveloppen van de Nederiandsche Vereeniging van Postzegel-
Handelaren voor de Thorbeckezegel (2 juni) en voor de Neder
landse viagzegel (4 juli) zijn, behoudens de datum, gelijk van 
uitvoering. In dit geval is de naam van de ontwerper bekend; de 
letterkunstenaar Gerrit Noordzij die niet alleen de Thorbecke
zegel maar ook de NVPH-envelop tekende. 

VELDPOST 

Tijdelijke veldpostkantoren zullen functioneren: 

1. van 25 augustus - 3 september 1972 in de Martini-hal te 
Groningen bij de herdenking van het ontzet van Groningen 
driehonderd jaar geleden (stempel Veldpost 10); 

2. van 11-17 september 1972 op de Markt te Coevorden bij de 
herdenking van het ,,Rampjaar 1672" driehonderd jaar ge
leden (stempel Veldpost 11); 

3. van 22-28 september 1972 te Lisse bij de herdenking van 
,,100 Jaar Septemberdagen" (stempel Veldpost 83). 

Ter verkrijging van deze veldpoststempels kan men geadres
seerde en voldoende gefrankeerde stukken toezenden in ge
frankeerde enveloppen aan de betreffende postdirecteuren. Aan
getekende stukken worden voorzien van strookjes met opdruk 
NAPO 500. 
Op de onder 1 genoemde tentoonstelling zijn blokken herden
kingszegels, gedrukt door de N.V. Joh. Enschedé & Zonen — 
die ook een stand op deze tentoonstelling heeft — verkrijgbaar 
è ƒ3,— per blok van vier zegels, met Nederiandse of Duitse 
tekst, elk in twee kleurvariaties. 
Dit zijn GEEN POSTZEGELS en zij mogen dus niet met Veld
post- of andere poststempels worden afgestempeld, terwijl post
stukken, waarop zij aan de VOORzijden zijn geplakt, niet ter 
verzending worden toegelaten krachtens de bestaande voor
schriften. 
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overzeese rijksdelen Ripbnekredacteur. P. J. A. Varekamp, Anton Mauvelaan 4, Bussum 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

SPECIAAL STEMPEL VOOR IRAUSQUINZEGEL 

Het kabinet van de gevolmachtigde minister voor de Nederland
se Antillen te 'sGravenhage stuurde ons de hierbij afgebeelde 
eerstedagenvelop met het speciale stempel van 20 juni. Enkele 
biografische kanttekeningen over de Antilliaanse staatsman zul
len worden opgenomen m het septembernummer. 

SURINAME 

HERDENKING AANKOMST EERSTE LUCHTPOST 

Op 2 augustus 1972 heeft de Surinaamse postadministratie een 
serie van twee bijzondere zegels zonder toeslag uitgegeven ter 
herdenking van het feit dat vijftig jaar geleden het vliegtuig 
van kapiteinvlieger Dutertre uit Frans Guyana in Suriname aan
kwam, met aan boord de eerste zending luchtpost. 
Op beide zegels, ontworpen door Henna Brunings te Paramaribo, 
geven rode en blauwe lijnen in de linkeronder en rechterboven
hoek de indruk van een luchtpostblad en suggereren snelheid. 

^■g)^^ ö ^ 

SURINAME 

,a^ 

Waarden en kleuren 
15 cent rood en blauw 
30 cent blauw en rood 
Bijzondere tekst: ,,aankomst eerste luchtpostzending" en de 
jaartallen „19221972". 
De zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 1 augustus 1973 
en voor onbepaalde tijd geldig blijven voor frankering. Bij
gaande foto genomen van het goedgekeurde ontwerp. De prijs 
per serie in Nederlandse munt bedraagt f 0,90. 

VLrNDERS OP NIEUWE LUCHTPOSTSERIE 

Hierbij de afbeeldingen van de overige tien waarden van de 
luchtpostserjp van dertien postzegels, verschenen op 26 Juli en 
beschreven in het juninummer. 

AGENDA VAN FILATELISTISCHE GEBEURTENISSEN 
Opgaven voor deze rubriek In het september
nummer dienen uiterlijk op 18 augustus In het 
bezit te zijn van de redactie. 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 'sGravenhage 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 NederlandsIndië": 
Java, Borneo, Celebes, Kleine 
Soendaeilanden 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. 

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

13 augustus: 
Kerkrade. Interphilruildag en muntenbeurs. 
Verenigingsgebouw Patronaatstraat 25, 
Spekholzerheide, 10 0018.00 uur. Inlichtin
gen: Eerste Kerkraadse Philatelisten Ver
eniging p/a J. J. H. Thomas, Annastraat 38, 
Kerkrade. 
15 augustus: 
Eerste dag van uitgifte RodeKruiszegels, 
vier waarden met toeslag; aanvullings
waarde 5 cent zonder toeslag. 
1827 augustus: 
Amsterdam. Landelijke thematische tentoon
stelling Beeld '72, Amstelhal, RAIgebouw. 
1827 augustus: 
Vaduz. Nationale tentoonstelling van Liech
tenstein Liba 72. Inlichtingen: Postmuseum. 
Fürstentum Liechtenstein. FL9490. Vaduz. 
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22-27 augustus: 
Adelaide Nationale tentoonstelling met in
ternationale deelneming Anpex 1972 In
lichtingen B C Curtis, 100 Price-Avenue, 
Clapham SA 5062, Australia 
26 augustus-3 september: 
Kristiansand (Noorwegen) Internationale fi-
latelistische jeugdtentoonstelling Interjunex 
onder FlP-patronaat Commissaris J J 
Jonker, Boschdijk 457, Eindhoven 
2 september en 7 oktober: 
Zwolle Ruildag, Hotel Derboven, Veemarkt, 
10 00-17 00 uur Toegang ƒ 0,50, jeugd 
f 0,25 Inlichtingen J W Wever, Eemlaan 
18 Zwolle, telefoon 05200-32647 
9-10 september: 
Waterschei Tweejaarlijkse tentoonstelling 
om de wisselschaal van Fila-Limburg zaal 
De Kring, A Dumontlaan Voorverkoop in 
aanwezigheid van de ontwerper van de 
postzegel De Postiljon, postzegelclub Wa-
terschei-Genk 
14-17 september: 
New Haven, Connecticut Sonex '72, natio
nale tentoonstelling van de American Phila
telic Society Inlichtingen Henny W Houser, 
Racebrook Road, Woodbridge, Connecticut 
06525, USA 
23-24 september: 
Zwolle Internationale ruildagen, IJsselhal, 
Veemarkt, 10 00-17 00 uur Toegang f 0,50 
Tafelreservenng a ƒ 5 — C Bieshaar, 
Zwolle, postgironummer 2364799 Inlichtin
gen Afd Philatelica, p/a J W Wever, 
Eemlaan 18, Zwolle, telefoon 05200-32647 
29 september-1 oktober: 
Têrnby Tentoonstelling Amagerland Fri-
maerke Foreninger, beschermheer kroon
prins Knud Herdenkingskaart per kajakpost, 
of Groenlandenvelop, te bestellen door 1 
Amerikaanse dollar per cheque of interna
tionale postwissel naar Philamik 72, Postbus 
200 DK 2770 Kastrup, Danmark 
30 september: 
Epe Ruildag, restaurant Stern, Hoofdstraat 
108, 1000-1700 uur Inlichtingen Afd Ne-
derlandsche Vereeniging p/a mevrouw A C 
Doorman-Knuvers, Polweg 2, Epe, telefoon 
05780-2729 
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 Ber
lin, Bodestrasse 1-3 Inlichtingen Philate-
listenverband der DDR im Deutschen Kul
turbund, 108 Berlin, Charlottenstrasse 60, 
DDR 
6-8 oktober: 
Geleen Viering Dag van de Postzegel met 
distncttentoonstellmg Limphilex V, De Ha-
nenhof Opening vrijdag 20 00 uur Zater
dag veiling 09 00 uur, Zuidnederlandse Post-
zegelveilmg Zondag 09 00 uur internationale 
Interphilruildag Inlichtingen De Philatelist 
p/a J H Stevens, Dahliastraat 5, Geleen 
telefoon 04494-6618 
6-8 oktober: 
Den Helder Viering Dag van de Postzegel 
met districttentoonstelling Gemeentelijke 
schouwburg Zaterdag ruilbeurs 14 00-18 00 
uur Inlichtingen Jac de Ligt, Zuidstraat 60, 
Den Helder 
6-8 oktober: 
Rotterdam/Brielle Viering Dag van de Post
zegel met lustrumtentoonstelling Hal post
kantoor Coolsmgel Zaterdag 10 00-22 00, 
zondag 10 00-16 00 uur Zaterdag ruilbeurs 
en filateheloket 10 00-18 00 uur. 
7 oktober: 
Breda Viering Dag van de Postzegel met 
informatieve tentoonstelling en ruilbeurs 
voor jeugd, 10 00-17 00 uur Inlichtingen 
J W Booij, Jac Romanstraat 164, Breda 

7 oktober: 
's-Gravenhage Bekertoernooi voor de The
matische filatelie tijdens viering Dag van 
de Postzegel Gebouw Nationale Nederlan
den, Prinses Beatrixlaan 15 Aanmeldingen 
en inlichtingen over deelname C G van 
Veenendaal, Assumburg 70, Amsterdam-
1011 
7 oktober: 
Soest Ruilmiddag 12 00-18 00, toegang gra
tis Inlichtingen en tafelreservenng a f 3,— 
vereniging Eemland p/a mejuffrouw C M 
de Bruin, Kastanjelaan 11, Soest-Z Tele
foon 02155-2032 
7-8 oktober: 
Amsterdam Viering Dag van de Postzegel 
met jubileumtentoonstellmg zeventig jaar 
Hollandia, show van Skandinavie en de
monstratie ,,Hoe Nederland verzamelen''" 
Tentoonstelling en ruilbeurs, zaterdag 09 30-
2100, zondag 09 30-16 00 uur Grote ver
loting Inlichtingen P J Meurs, Plantage 
Parklaan 11, Amsterdam-O 
7-8 oktober: 
Emmeloord Viering Dag van de Postzegel 
Demonstratietentoonstelling in etalages van 
winkelcentrum Ruilbeurs, Het Prinsenhof, 
Zuiderkade 6, 10 00-18 00 uur Inlichtingen 
N Boogaard, Schokkerwal 3, Emmeloord 
7-8 oktober: 
's-Gravenhage Districttentoonstelling ter 
viering van 75 jaar Haagsche Philatelisten-
Vereeniging, 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 III, in samenwerking met Emder ver
eniging, ter herdenking van Groningens ont
zet in 1672 en ter viering van de Dag van 
de Postzegel Korenbeurs Zaterdag 10 00-
22 00, zondag 10 00-16 00 uur Zaterdag vei
ling en ruilbeurs, 10 00-18 00, Huize Maas, 
naast 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 
13-15 oktober: 
Frankort am Mam Aerophila 72 ter viering 
van zestig jaar vliegpost Rijn/Main Tijdelijk 
postkantoor, bijzonder stempel Inlichtingen 
Horst Moller, D-6, Frankort am Mam 50, 
Klauserstrasse 10, BRD 
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 Europa, p/a C 
Spoelman, Insstraat 18, Ridderkerk 

15 oktober: 
IJmuiden Ruilbeurs, zaal r k Petruskerk 
achter Planetenweg, 10 00-18 00 uur Toe
gang f 1,—, jeugd f 0,50, handelarenstands 
Inlichtingen vereniging IJmuiden, p/a me
juffrouw G Velthuizen, J P Coenstraat 139, 
IJmuiden 
15 oktober: 
Sint-Niklaas Internationale ruildag van post-
(waarde) stukken hotel Serwir, Koningin 
Astridstraat, 09 00-19 00 uur Inlichtingen. 

Kring van het Land van Waas p/a Mercator-
straat 63, 2700 Sint-Niklaas Telefoon 03-
761073 
20-22 oktober: 
Nijmegen Nationale jeugdpostzegeltentoon-
stellmg, Cultureel Centrum De Lindenberg 
Inlichtingen Secretariaat Jeugdpost '72, 
Postweg 37, Nijmegen, telef 0800-21596 
21-22 oktober: 
Schiphol Elfde Dag van de Aerophilatelie 
Tentoonstelling met thema Lindbergh, spe
ciaal stempel, handelaren, informatie-en ver-
koopstands Toegang vrij, catalogus f 0,50, 
10 00-17 00 uur Zaterdag veiling 16 00 uur 
Bijzondere enveloppen blanco f 0,25 Bij 
vooruitbetaling op postgiro rekening nummer 
402 628, van Stichting tentoonstellingen 
Vliegende Hollander, Rotterdam, vier voor 
ƒ 1,25, geheel verzorgd twee voor ƒ 2,— 
Inlichtingen F W N Hugenholtz, Postbus 
562, Apeldoorn 
28 oktober: 
's-Gravenzande Streekruildag, De Brug, 

' Koningin Julianaweg 61, 10 00-17 00 uur 
Toegang f 0,50 Inlichtingen en tafelreser
venng a f 5,— afd Philatelica, p/a J W 
Dutmer, Wilgenstraat 17, 's-Gravenzande 
1-4 november: 
London, Seymour Hall, Place Marylebone 
W 1, nationale tentoonstelling Inlichtingen 
Bntish Philatelic Association, 446 Strand, 
London W C 2 
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 Amen-
kaanse vereniging van postzegelhandela
ren, Madison Square Garden Exposition 
Rotunda, 32nd Street/7th Avenue Inlich
tingen Phillip F Robbins, ASDA Ine 147 
West 42nd St , New York, NY 10036, 
USA 
19 november: 
Heerlen Internationale ruildag, kantine 
Philips, Jan Campertstraat 5, 10 00-18 00 
uur Toegang f 1,— Inlichtingen vereniging 
Heerlen p/a K H R Hoyer, Apollolaan 64, 
Heerlen 
22 november: 
Sunname Eerste dag van uitgifte kinder
postzegels, vijf waarden plus strookje met 
dne waarden Verkrijgbaar tot 31 januan 
1973 
20 december: 
Sunname Eerste dag van uitgifte serie 25 
jaar duurzaam bosbeheer, drie waarden 
Verkrijgbaar tot 19 december 1973 

VEILINGAGENDA 
14-15, 21-22 september: 
9-10, 18-20, 26-27 oktober: 
Londen Stanley Gibbons, 
Drury House, Rüssel Street, London, 
WC2B 5HD 
18-20 september: 
's-Gravenhage Veiling 285, J K Rietdijk nv, 
Hotel des Indes Inlichtingen Plaats 31A, 
's-Gravenhage 
23-27 oktober: 
's-Gravenhage Veiling 452 J L van Dieten, 
Tournooiveld 2, 's-Gravenhage. 
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nieuNA^e uitgiften Rubriekredacteur: J. Th. A. Friesan, Rembrandtstraat 18, Goor 7720 
Telefoon (05470) 2135 

Voor het verstrekken van inl ichtingen en/of illustraties danken w i j , naast de verschillende postadministraties en -agentschappen, de heer H. Froonhof 
In Teheran en de heer K. Filet in Sao Paulo (Brazil ië). 
Voor inlichtingen en/of i l lustraties - speciaal van verschillende Midden- en Zuidamerikaanse en van enkele Aziatische landen - die ertoe bij kunnen dragen de 
actual i tei t van deze rubriek te vergroten, houden wi j ons van harte aanbevolen. 

X E^it t e k e n is geplaatst b i j u i tg i f ten d ie verboden z i jn voor tentoonstel l ingen die gehouden worden onder de bepalingen van de Federation Internat ionale de 
Philatel ie. De Raad van Beheer van he t Neder landsch Maandblad voor Philatelie besloot dergelijke ui tgi f ten te kenmerken en er geen afbeeldingen meer van 
op t e nemen. De gebru i ke l i j ke gegevens w o r d e n w e l v e r m e l d . De verzamelaars z i jn e v e n w e l g e w a a r s c h u w d . 

EUROPA 
ALBANIË 

30-6- '72. XX Olympische spelen in München 1972. 
5 q. Hoogspringen. 

10 q. Hardlopen. 
15 q. Schieten. 
20 q. Wielrennen. 
25 q. Polsstokspringen. 
50 q. Hordenlopen. 
75 q. Hockey. 
2,— 1 . Zwemmen. 
Blokje van 2,50 I. Startduik 

10 -7 -72 . 
A N D O R R A (FRANS) 

Olympische spelen München 1972. 

too 
xr\'jfvy OLYT^nctJes m/MH» I9n 

1 , — F. violet. Geweerschutter en vergrote schietschijf. 

A N D O R R A (SPAANS) 
2-5- '72. Europazegel. 
8 p Gemeenschappelijk CEPT-motief. 
4 -6- '72 . Nieuwe gebruiksserie landschappen. 
1 p Dal van Encamp. 
1,50 p. La Massana. 
2,— p. Pas de la Casa. 
5,— p.Pessonmeer. 
26-8- 72. Olympische speien München 1972. 
2,— p Volleybal. 
5,— p Zwemmen. 

BELGIË 
24-6- '72. Verbeterde uitgiftedatum van in juni gemel
de serie toerisme. 

24-6- '72. Internationale postzegeltentoonstelling 
,,Belgica 7 2 " in Brussel. Reprodukties oude zegels met 
portretten van Belgische koningen. 
1,50 fr. 50 

2,— + 1 , 

6,— 

7,— + 

10,— + 

15,— + 

20, 

donkerbruin, zwart en goud. Zegel 
10 c. Leopold I, Yvert 1 . 

fr. roodbruin, bruin en goud. Zegel 40 c. 
Leopold I, Yvert 5. 

2,50 + 1 , — fr. rood, zwartbruin en goud. Zegel 10 c. 
Leopold I I , Yvert 38. 

3 , 5 0 + 1,50 fr. blauwviolet, zwart en goud. Zegel 
50 c. Leopold I I , Yvert 4 1 . 

3,— fr. bruinviolet, zwart en goud. Zegel 
2,— fr. koning Albert met helm, 
Yvert 176. 

3,— fr. violetrood, zwart en goud. Zegel 
50,— fr. koning Albert I, naar Mon-
tenez, Yvert 2 9 1 . 

5,— fr. donkerblauw, zwart en goud. Zegel 
1,75 fr. koning Albert I met kepi, 
Yvert 320. 

7,50 fr. groen en goud. Zegel 5,— fr. koning 
Leopold I I I , Yvert 433. 

+ 10,— fr. bruin en goud Zegel 3,50 fr. koning 
Boudewijn, Yvert 1543. 

De zegels in velletjes van t ien, met sierrand; ook vel
letjes gedrukt met tweemaal t ien stuks, kopstaand ten 
opzichte van elkaar. 

BULGARIJE 
30-4- '72. Internationale maand voor het hart. 
13 St. Hart en embleem met boom. 
6-5- '72. UNESCO helpt Venetië. 

2 St. San-Marcokathedraal. 
13 St. Canal Grande en Ca d'Oro. 
8-5- '72. Herdenking geboortedag Georgi Dimitrov, 
negentig jaar geleden. 

1 St. Zoon van arbeidersklasse. 
2 St. Leider opstand september 1923. 
3 st. Tijdens proces in Leipzig. 
5 St. Communistisch functionaris. 

13 St. Leider en onderwijzer van het volk. 
18 St. Toespraak tot jeugd. 
28 St. Dimitrov met pioniers. 
40 St. Mausoleum in Sofia. 
80 St. Portret. 
Blokje 80 St. met portret. 
12-5- '72. Geboortedag van Paissii Hilendarski, histo
ricus, 250 jaar geleden. 

2 St. Vlam van wetenschap en fragment van manus
cript. 

13 St. Paissii schrijft geschiedenis van Bulgarije in 
kloostercel. 

25-6- '72. Olympische zomerspelen. 
1 St. Roeien. 
2 St. Turnen. 
3 St. Zwemmen. 

13 St. Volleybal. 
18 St. Hordenlopen. 
40 St. Worstelen. 
Blokje van 80 st. Stadion, embleem spelen en minia
turen van de zes zegels. 

C Y P R U S 

24-7- '72. Olympische spelen München 1972. 
10 m. Gestileerde boogschutter. 
40 m. Gestileerde worstelaars. 

100 m. Gestileerde voetballer met bal. 
Alle zegels met emblemen. 

D E N E M A R K E N 
17-8- '72. Gemeenschap en tehuis voor gehandicap
ten honderd jaar. 

70 + 10 ö. geel en groen. Goudsbloemen als symbool 
voor gehandicapten. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
Zie DUITSLAND (WEST-). 

DUITSLAND (OOST-) 

4-7- '72. Herdenking geboortedag Lucas Cranach 
(1472-1553). Reprodukties schilderijen. 

5 pf. Portret jongeman, 1526. 
20 pf. Jonge moeder met k ind, 1525. 
35 pf. Portret Margaretha Luther, 1527. 
70 pf. Rustende bronnimf. 
8-8- '72. Oostduitse bond voor sport en techniek. 

5 pf. Patrouille met motorri jwiel: kompas en militair 
met geweer op motor. 

10 pf. Vliegen: parachutist en vl iegtuig. 
20 pf. Militaire vijfkamp. hindernisbaan voor militair 

met geweer en schietschijf. 
25 pf. Radio-amateurs' zender, morsesleutel en morse

band (beperkte oplage). 
35 pf. Maritieme opleiding: zeilschip en scheeps-

schroef. 
22-8- '72. Internationaal jaar van het boek. 
50 p. Lezende jonge arbeider, schilderij van Jutta 

Damme 
22-8- '72. Gelegenheidspostzegelboekje met rozen-

zegels van 13-6- 72 
2,— m. Tweemaal vier zegels van 10 p. Bergers Rose 

iga Erfurt; twee van 25 p. Izetka Köpenicker 
Sommer en twee van 35 p. Professor Knoll, af
wisselend samenhangend gedrukt. 
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LANDEN COLLECTIES 
Van de aller- allerbeste kwaliteit die wi j voor U konden 
importeren - ontdek zelf - hieraan is nog dik geld te ver
dienen. 

Q p ^ f I S bi' 'cdcfc bestelling boven de twint ig gulden 29 post-
frisse zegels in complete series (cat. waarde f 8,50) 
verpakt in handig postzegel zaketui voor het opbergen 
van enige tientallen zegels. 

EN 
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500 
100 
300 
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200 
300 
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500 

1000 
100 
300 
500 

100 
300 
500 
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O O K N O G ^ ' ' bestellingen boven de 50 gulden gratis 5 hoge 
waarden R I A U . 

ALBANIË - Allemaal mooie grote zegels 
BELGIË - weggeefprijsje 
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 
BELG KOL en EX KOL - een pracht collectie van allemaal mooie grote zege 
BULGARIJE - 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% postfns - veel grootformaat 
CHINA - 95% postfns - veel grootformaat 
DENEMARKEN - weggeefpri|S|e 
DENEMARKEN - veel 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-west uitsluitend grootformaat met toeslag en betere zegels -
komplete series e d 
DUITSLAND - na 1900 - met veel grootformaat 
DUITSLAND - van de gehele Duitse tijd - met staten - Reich - bezettings
zones - Deutsche Post - West-Duitsland - D D R - Berlin - e d een zeldzaam 
mooie collectie met zeer veel grootformaatzegels 
ENGELAND - met veel grootformaat 
ENGELAND - veel grootformaat-Shillingwaarden 
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 met te leveren voor die pnjs 
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 schilderijenzegels - e d - wordt zeer 
veel nabesteld 
FRANSE KOLONIËN - weggeefpnjs voor die mooie zegels 
FRANSE KOLONIËN - enorm veel grootformaat 
FRANSE KOLONIËN - veel grootformaat ook betere 
FRANSE KOLONIËN - 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 - zitten 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 pnjs 
LUXEMBURG - met veel grootformaat en betere zegels 
LUXEMBURG - een fantastisch mooi pakket welke zeer veel nabesteld wordt 
MALAYSIA - allemaal grootformaat zegels 
MALAYSIA - met veel oudere zegels - allemaal grootformaat 
MONGOLIË - allemaal mooie grootformaat 
NEDERLAND - weggeefprijsje 
NEDERLAND - veel grootformaat 
NEDERLAND - met veel grootformaat en betere zegels 
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NEDERLAND - zeer veel grootformaat - met toeslag en betere zegels -
port en oudere zegels - en toch maar 87,50 
NEDERLAND - een zeldzaam mooi pakket - wordt enorm veel nabesteld 192,50 
NED INDIË - tot 1949 met enige Japanse bezetting 6,75 
NED INDIË - met betere waarden en Japanse bezetting 24,50 
NED INDIË en INDONESIA - een koopie 9,75 
NED INDIË en INDONESIA - zeer veel grootformaat zegels - betere 
waarden 24,50 
NED INDIË en INDONESIA - een fantastisch mooi pakket met veel groot
formaat 99.50 
NIEUW-ZEELAND - weggeef pakketje 2,45 
NIEUW-ZEELAND - met veel grootformaat en betere zegels 6,50 
NIEUW-ZEELAND - met oudere zegels - veel grootformaat en betere 
waarden 26,50 
NOORWEGEN - voor wetnig geld 2,45 
NOORWEGEN - met zeer veel grootformaat zegels - betere waarden -
mooi pakket 24.50 
NOORWEGEN - een zeldzaam goed pakket met veel grootformaat en veel 
betere waarden 112,50 
OOSTENRIJK - voor een zeer lage pnjs 11,50 
OOSTENRIJK - veel oudere zegels en grootformaat ook betere zegels 29,50 
OOSTENRIJK - veel grootformaat - betere zegels - zeer interessant pakket 132,50 
POLEN - 90% grootformaat zegels 19,50 
POLEN - veel oudere zegels - overwegend groot formaat - compl series en 
betere waarden 75,— 
PORTUGAL 3,50 
PORTUGAL - met zeer veel grootformaat zegels 15,— 
PORTUGAL - met oudere zegels - zeer veel grootformaat - en betere 
waarden 42,50 
ROEMENIË - 95% grootformaat zegels 19,50 
ROEMENIË - prachtpakket met complete series - 95% grootformaat zegels 49,50 
RUSLAND - allemaal grootformaat - enige complete series 34,50 
RUSLAND - voor 95% bestaande uit complete series - allemaal groot
formaat - fantastisch pakket 99,50 
SAN MARINO 90% grootformaat - postfns 3,50 
SAN MARINO - 90% grootformaat - postfns 1 1 , — 
SCANDINAVIË - de landen Denemarken - Noorwegen - Zweden - Finland -
IJsland - met veel grootformaat - mooi pakket 16,50 
SCANDINAVIË - met zeer veel oudere zegels en betere waarden - zeer veel 
nabesteld 65,— 
SPANJE - weggeefpn|S)e 2,25 
SPANJE - met veel grootformaat en betere zegels 12,50 
SPANJE - met zeer veel oudere zegels en grootformaat - betere waarden -
prachtpakket 29.50 
SPANJE - enorm veel grootformaat en betere waarden 69,50 
SPANJE - een fantastisch pakket met zeer veel topwaarden - wordt enorm 
veel nabesteld 135,— 
TSJECHOSLOWAKIJE - met veel grootformaat 17,50 
TSJECHOSLOWAKIJE - met veel oudere zegels en grootformaat - ook 
betere waarden 69,— 
TURKIJE - veel oudere zegels met veel grootformaat 8,50 
TURKIJE - prachtpakket met veel moderne maar ook oudere zegels - betere 
waarden 19,50 
U S A - uitsluitend grootformaat zegels 4,50 
U S A - 90% grootformaat zegels met oudere 12,50 
U S A - veel oudere zegels met 90% grootformaat 26,50 
VATICAAN - allemaal postfns - 95% grootformaat 17,50 
VATICAAN - 95% grootformaat - 90% postfns 42,50 
VIETNAM - allemaal grootformaat 5,75 
VIETNAM - allemaal grootformaat 16,50 
WERELD - met veel grootformaat zegels 9,25 
WERELD veel grote - veel zegels voor weinig geld 24,50 
WERELD - enorm veel grote zegels - ook betere 47.50 
WERELD met betere waarden - zeer veel grootformaat - zeer interessant 
pakket 92,50 
IJSLAND - veel grootformaat - de helft postfns 14,50 
IJSLAND - 90% grootformaat - meer dan de helft postfns 32.50 
ZWEDEN weggeefpakie 1,95 
ZWEDEN - veel grootformaat - met enige betere zegels 22,50 
ZWEDEN - met veel oudere zegels - enorm veel grootformaat zegels en 
betere waarden 69,50 
ZWEDEN - het pakket wat enorm veel nabesteld wordt door de vele 
hogere waarden - pracht pakket 115,— 
ZWITSERLAND - met zeer veel grootformaat zegels 7,50 
ZWITSERLAND - veel grootformaat met Patria en Juventute 19,50 
ZWITSERLAND - veel grootformaat met Patria en Juventute 38, — 
ZWITSERLAND met enorm veel Juventute en Patria - veel oudere zegels -
zeer veel betere zegels - pracht pakket welke zeer veel nabesteld wordt 105,— 

Ter kennismaking met onze pakketten van zeer goede kwaliteit 
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bij iedere bestelling boven de 150 gulden een prachtig 
R E U Z E N S T O C K B O E K in KUNSTLEDEREN B A N D 
met G O U D O P D R U K (23 X 31 cm - M pagina's) winkel
waarde circa f 25,—. 

VERZENDING Uitsluitend aangetekend - bestellingen per giro tot 250 gram ƒ 2,65 - 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 

E. BREDENHOF 
C. D. Tuinenburgstraat 210 - Rotterdam 302« - Tel . 010-196650 - Giro 533984. 



DUITSLAND ( WEST- ) 
18-8- '72. Herdenking sterfdag Kurt Schumacher 
(1895-1952). 
40 pf. rood en zwart. Portret eerste voorzitter na

oorlogse sociaal-democratische partij in West-
Duitsland. 

18-8- '72. Honderd jaar postmuseum. 
40 pf. rood, geel, grijs en zwart. Gedeelte geschreven 

oorkonde van directeur-generaal Stephan tot 
stichting museum; posthoorn Duitse rijkspost. 

18-8- '72. Olympische spelen in München. 
2 5 + 5 pf. oker. Verspringen. 
30-1-10 pf. groen. Basketbal. 
40 + 10 pf. rood. Discuswerpen. 
70 + 10 pf. blauw. Kanoen. 
De zegels worden alleen in blok uitgegeven, samen
hangend; ook als postzegelboekje. 

XX. Olympische Spiele München 1972 

11-9- '72. Aanvullende waarden gebruikszegels. 
170 p. oranje. President Heinemann. 
11-9- '72. Aanvullende waarden rollenzegels ,,Veil ig
heid '. 
150 p. bruin. Vierkante afzetting bij open putdeksel. 
Beide zegels ook met Inschrift,,Deutsche Bundespost 
Berlin". 
22-9- '72. Internationaal jaar van het boek. 
40 p. rood, blauw, groen, geel, zwart. Gestileerd open

geslagen boek. 

FINLAND 
2-6- '72. Conferentie over beperking strategische 
wapens, tussen Verenigde Staten en Sovjet Unie in 
Helsinki. 

0,50 mk. Wereldbol, met aan weerszijden symbolische 
vlaggen van gesprekspartners en SALT. 

FRANKRIJK 
Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 325. 
10-7- '72. Olympische spelen München 1972. 
1 , — F. resedagroen. Hordenlopen 
11-1-12 . Jaar van toerisme-te-voet. 
0,40 F. Twee wandelaars in landschap. 
24-7- '72. Wereldkampioenschappen wielrennen. 
1 , — F. Wielrenner in actie. 

OEGAULLF 1690 ift«) 

4-9- '72 . Kasteel de Bazoches-du-Morvand. 
2,— f. Gezicht op kasteel in departement Nièvre. 
11-9- '72. Vervolg serie beroemde persoonlijkheden. 
0,50 + 0,10 f. Admiraal de Grasse (1722-1788). 
0,50 + 0,10 f. Auteur Théophile Gautier (1811 -1872). 

GIBRALTAR 

Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 325. 

GRIEKENLAND 
2 6 - 6 - 7 2 . Griekse mythologie. 
1,50dr. Gaia geeft, in aanwezigheid van Kekrops, 

Erichthonios aan Athene. 
2,— dr. Beeld van Uranus, van Zeusaltaar in Pergamum. 
2,50 dr. Titanenslag; goden verdedigen zich tegen t i ta

nen, museum van Delphi. 
5,— dr. Zeus, naar bronzen standbeeld. 
De zegels ook samenhangend gedrukt. 

28-7- '72. Olympische spelen München 1972. 
0,50 d. Standbeeld, atleet kranst zich, Athene. 
1,50 d. Relief worstelaars, Athene. 
3,50 d. Bronzen beeld van Spartaanse atlete, Londen. 
4,50 d. Relief moment uit balspel, Athene. 

10,— d. Afbeelding van amfora: hardlopen, Vaticaan. 

GROOT-BRITTANNIË 
20-11- '72. Zilveren bruiloft koningin Elizabeth en 
hertog van Edinburgh. 
3 p' staalblauw, zwart en zilver: 20 p. purper, zwart en 
zilver. Dubbelportret koninklijk paar. 

HONGARIJE 
Verbetering melding jun i , bladzijde 327. Waarde 80 f. 
in Olympische serie: West-Duitsland (in plaats van 
Oost-Duitsland). Met dank aan de heer M. de Haan in 
Hoogezand. 
27-5- '72. UNESCO, internationaal jaar van het boek. 
1 , — F. Lezende jonge vrouw voor boekenkast, em

bleem. 
1 -6- '72. Vijftiende nationale rozententoonstelling. 
1 , — F. Prijswinnende roos. 

10-6- '72. Blok vóór-olympische spelen München. 
10,— F. Luchtpost. Communicatiesatelliet, embleem 

spelen, discuswerpster stadion en televisie
toren van München, embleem winterspelen en 
skiër. 

18 -6 -72 . Herdenking geboortedag Georgi Dimitrov 
(1882-1949). 
3,— F. Portret voorman Bulgaarse arbeidersklasse en 

internationale arbeidersbeweging. 
20-6- '72. Postzegeltentoonstelling Belgica 72. 
10,— F. Blokje; glasschildering van onbekend kunste

naar: Sint Maarten deelt zijn jas met bedelaar. 
2 5 - 6 - 7 2 . Herdenking geboortedag van Gyórgi Dósza, 
vijfhonderd jaar geleden. 

1 , — F. Portret grootste leider van boerenopstanden In 
Hongarije. 

Alle zegels en blokken ook getand en i n beperkte oplage 
X ongetand. 

Ju l i 7 2 Olympische spelen in München 1972. 
40 f. Voetballen: keeper houdt bal. 
60 f. Waterpolo. 
80 f. Speerwerpster 

1 , — F. Kanoën. 
1,20 F. Boksen. 
2,— F. Turnen. 
3,— + 1 , — F. Worstelen. 
5,— F. Schermen. 
Blokje 10,— F. Concours hippique; versiering olym
pische ringen, embleem en olympisch stadion. 
Zegels en blok getand en X ongetand. 
2 1 - 8 - 7 2 . Eerste internationale wijnconcours in 
Boedapest. 
1,—F. Fles Eger wi jn , tros druiven en zeventiende-

eeuws landschap met kasteel. 
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Postzegelveiling J.v.d.Broek 
De 7de veiling wordt gehouden op zaterdag 
30 september 1972 te Dordrecht in het stadskantoor 
(minitheater) to.v. notaris J.F.Suvee. 
Bezichtiging der kavels 9.30-12 uur 

Extra kijkgelegenheid op vrijdag 29 september in 
Hotel-Restaurant Ponsen, tegenover het station, 
van 11 -21 uur. 

Talrijke interessante kavels zullen ten verkoop 
worden aangeboden, w.o. diverse betere blokken 
van de gehele wereld. Ook munten. 
De catalogus wordt op aanvraag gratis toegezonden. 

Te koop gevraagd 
tegen enorme prijzen 

Nederland en O.R. collecties 
Ie emissie Nederland collecties 
enqros Nederland 
Europa collecties 
Algennene collecties 
Speciaal collecties 
etc. etc. 

Drs.C.Quirij 

Tevens te koop 
enkele complete of 
nagenoeg complete 
landen collecties en 
eng ros posten voor 
beleggingsdoeleinden; 
prijs en gegevens op aanvraag. 
(desgewenst gespreide betaling) 

ns 
Breukeleveense Meentje 2-NJeuw Loosdrecht-Post Maarssen tel. 02158-1044 

J.v.d. Broek 
Beëdigd makelaar 
Viottakade 11, Dordrecht 
Tel. 01850-36176 of 26796 



MAGYAR POSTA 

2,— F. Fles Tokayer wi jn , druiventros; Tokayer land
schap met op achtergrond televisietoren. 

Zegels getand en K ongetand. 

IERLAND 
107 72. Vierde zegel in serie moderne Ierse kunst. 
3 p Reproduktie Landschap, Gerard Dil lon, (1916

1971). 

ITALIË 
187 '72. Nieuwe waarde gebruiksserie Italia Turrita. 
300 I. groen. Bekende afbeelding. 

JOEGOSLAVIË 
Mei '72. Toeslagzegel Olympische spelen. 
10 p. Olympische ringen, televisietoren in München en 

emblemen van de spelen in Sapporo en München 
1 2  6  7 2 . Vijftig jaar internationale unie van spoor
wegen. 
1,50 din. Eerste, in 1882 gebouwde locomotief in 

Joegoslavië. 
5,— din. Elektrische m Joegoslavië gebouwde loco

motief; beide zegels met embleem U.I.C. 
87 72. ' Dertiende wereldkampioenschappen zweef
vliegen. 
2,— d. Zweefvliegtuig in de lucht. 

LIECHTENSTEIN 
79 '72. Houtsnijwerk uit boomgroeisels. 
20 r. Faun 
30 r. Danseres. 
1,10 f. Uil . 
79 '72. Pioniers in de fi latelie, derde deel. 
30 r. Emilio Diena. 
40 r. André de Cock. 
1,30 f. Theodore E. Steinway. 

M O N A C O 
Tweede helft 1972. Strijd tegen drugmisbruik. 

Vijf zegels van elk 0,50 F. zullen achtereenvolgens in 
1972 (1) , 1973 (2) en 1974 (2) worden uitgegeven om 
de gevaren van drugmisbruik onder de aandacht te 
brengen; alle zegels zijn verschillend en symboliseren 
de slechte uitwerking. 

N O O R W E G E N 
38 72. Herdenking geboortedag koning Haakon VII 
(18721957). 
80 o rood en 120 ó blauw. Portret koning, naar foto 
tijdens militaire operaties tegen Duitsers in 1940. 
158 '72. Tweede internationale jeugdpostzegel
tentoonstell ing onder F.I.P.patronaat. 
80 ö rood.,.Vreugde" dansende jongeren. 
120 ö blauw. Solidariteit: gestileerde figuren verenigd. 
Op de dag van de opening van de tentoonstelling zijn 
deze zegels verkrijgbaar met opdruk,, lnterjunex 7 2 " è 
3,— kr. 

SONOaCE 

OOSTENRIJK 
21 8  72. Tentoonstelling late gotiek in Salzburg. 
2,— s. Hoofd van beeld. 
21 8  72. Olympische Spelen München 1972. 
2,— s. Oostenrijkse atleet met fakkel. 
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POLEN 

Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 327. 

PORTUGAL 
267 '72. Olympische Spelen München 1972. 

$50 Spelmoment voetbal. 
1$00 Hardlopers. 
1 $50 Ruiter neemt hindernis. 
3$50 Zwemsters. 
4$50 Zeilers. 
5$00 Gymnasten. 

ROEMENIË 
254 '72. Olympische spelen München, aanvullende 
gegevens bij melding in mei, bladzijde 271 

n i i i m i m 
(VlUNCHEN 1972 

POSTA ROMANIA 
10:1.■ 

10 b. Worstelen. 
20 b. Kanovaarder. 
55 b. Twee voetballers en bal. 
1,55 I. Hoogspringen dames. 
2,90 I. Boksen. 
6,70 I. Handballer. 
Blokje van 6,— I. Kaart van Roemenië, lijn geeft weg 
aan van olympisch vuur van Griekenland naar München, 
atleet met toorts; Griekse tempel en stadion München. 
95 72. Europese samenwerking. 
1,75 I. Ketting en kaart van Europa. 
2,90 I. Ketting en pijlen. 
56 72 ' Beschermde planten 
20 b. Paeonia peregrine var. romanica. 
40 b. Odontoglossum. 
55 b. Leontopodium alpinum, 
60 b. Nigritella rubra. 
1,35 I. Narcissus angustifolius f. stellatis. 
2,90 I. Cypnpedium calceolus. 
256 72. Bruggen over Donau. 
1,35 I. Salignybrug, Cernavoda. 
1,75 I. Giurgenibrug, Vaduloii. 
2,75 I Prietenieibrug, Giurgiu Russe. 
Juni '72. Vijftig jaar internationale unie van spoor
wegmaatschappijen. 
55 b. Embleem en moderne trein. 
157 '72. Olympische spelen München. 
10 b. Handbal. 
20 b. Pistoolschieten. 
55 b. Discuswerpen 
1,55 I. Turnen. 
2,75 I. Kanoen. 
6,40 I. Worstelen. 
Jul i '72 Ruimtevlucht Apollo 16. 
3,— I. Ruimtevaarders in maanvoertuig. Zegels in blokjes 
van vier met vier aanhangsels. 
Jul i '72. Honderd jaar stat ion, ,Noord" in Boekarest. 
15 b. Gezicht op station in 1872. 

SAN M A R I N O 
306 '72. Vogelserie 

1 I. Passeritaliae, Italiaanse mus. 

p » w w » » » w 

SAN M A R I N O 
■ • • * • > ■ ■ ■ 

2 I. Regulus ignicapillus, Vuurhaantje. 
3 I. Parus caeruleus. Pimpelmees. 
4 I. Emberiza hortulana. Ortolaan. 
5 1 . Cyanosylvia svecica cyaneoula, witgesterde 

blauwborst. 
10 I. Pyrrhula pyrrhula. Goudvink. 
25 I. Carduelis cannabina. Kneu. 
50 I. Oenanthe hispanica. Blonde tapuit. 
90 I. Sylvia melanocephala. Kleine zwartkop 

220 I. Chloris chloris, (jroenling. 

SOVJETUNIE 
175 '72. Tweede jeugdpostzegeltentoonstelling. 
4 k. donkerviolet, rood en oker. Rode pionier met t rom
pet, vijfpuntige ster en vlammen. 
255 '72. Honderdste geboortedag M. S. Ordubady 
(18721950). 
4 k. Portret schrijver, publicist, en sociaal werker uit 

republiek Azerbeidsjan. 
255 '72. Vergadering voor Europese veiligheid en 
samenwerking m Brussel. 
6 k. Gestileerde wereldbol, lauwertak en l int. 
76 '72. Geschiedenis Russische schilderkunst, repro
dukties. 

9 
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Geheel gratis: de nieuwe Yvert cataiogus 
(ui tkomendinseptembera. ! . ) terwraarde vanf Sl.SObij aankoop van f400,—. Bij aankoop van f 200,— betaalt u slechts f 26,25. 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Enkele grote verzamelingen hebben wi | in boekjes laten 
plakken U kunt deze 7 dagen op zicht ontvangen Er zijn 
2 soorten boekjes uitzoeken voor 16 cent per stuk of voor 
50 cent per stuk (voor verder gevorderde verzamelaars) 
Minimumuitname slechts f 25,— 

VRAAGT ook eens één van onze zichtdozen! Hierin heb
ben WIJ de volgende soorten 
Sport of dieren, 15 c p st 
Ruimtevaart, bloemen of schilderijen, 20 c p st. 

Nederland, circa 800 verschillende zegels, waar
bij zeer mooi goed Slechts f199,— 
Partijtje Nederland en Overzee, ruim 600 ver
schillende zegels met leuk ruilmateriaal, catalo
guswaarde meer dan f 150,— Slechts f 39,—, 
idem 1000 stuks slechts f 110,— 300 Ned Indie 
f62,50, 600 versch Ned f99 ,— 
Droomparti i Suriname, ledere partij bevat 
ruim 125 zegels (tenmmste 50 verschillende) en 
heeft een cat-waarde van ruim f 150,— Prijs 
slechts f 59 ,— 
Indonesië, een grote collectie, slechts f 29,75 
Hierbij cadeau de Irian Barat serie 1968 (16 w) 
plus de Irian Barat serie 1970 (10 w) 

K I L O W A A R 
Postverzegelde kilo's Hongarije, vol topwaarden van ge-
legenheidsseries Hele kilo f69 ,—, halve kilo f 35 ,— 
Tsjechoslowakije, zéér mooi Hele kilo f44,50, halve kilo 
f23,50 
Engeland ± 400 gr f 14,90. 1 kg f28,90. Herdenkings
zegels 100 gr f 9,90, 500 gr f44,90 
Mongolië, nog nimmer aangeboden' Zeer mooi 100 
gram voor f 19,90 

lerland,450 gram f 19,90,1 kg f 39,— Herdenkingszegels 
100 gram f 11,90, 500 gram f55 ,— 

Topkilo's Nederland I Bijna uitsluitend 5 & 10 guldens' 
100 gram f 42,50, 250 gram voor f 99,— Dit zijn ware 
goudmijntjes 

Restantenverkoop, iedere partij een goud
mijn voor vele avonden sorteergenot! Vol 
zeldzame vondsten! Mini partij ƒ25.—, kleine 
partij f 50.—, grote partij f 100.—. Goliath-
partij f 200,—. 

Hierin vindt u letterl i jk van alles afgeweekte en onafge-
v/eekte zegels, vellen, bundels en losse zegels,catalogus
waarde gegarandeerd ten minste 10 maal de prijs die u 
betaalt! 

GROTERE V E R Z A M E L I N G E N 
Frankrijk zeer uitgebreide collectie, spotprijs f 225,— 
Noorwegen, uitgebreide verzameling f 75 ,— 
Portugal, aardig gevorderde collectie f 59 ,— 
Zv/eden, ook het klassieke goed behoorlijk vertegenwoor
digd, f140,— 

I talië, zeer uitgebreide collectie van circa 1500 stuks, 
slechts f340,—, idem nog 1000 st f 99 ,— 
Oostenrijk ± 1000 st f145,— 
Hongarije 1500 st f 9 9 , — 
Israel 300 st f 99 ,— 
lndi -500st f 99 ,— 
Congo 500 st f149,—. 

M O T I E F V E R Z A M E L I N G E N 1 
Rode Kruis (100) 
Bloemen (300) 
idem, 400 
Schildenien (300) 
Sport (500) 
Dieren (500) 
Ruimtevaart 

f 6,90 
f 2 5 , -
f 3 5 , -
f « , -f 29 ,— 
f29 ,— 
f 2 9 , -

100 Albanië f 32,50 
1000 Spanie, zeer mooi f l I O , — 

100 Beieren f U,SO 
300 Finland f 45,— 
500 Belgiè f 29,— 

1000 België, bijna compleet f 99,— 
100 Monaco, zeer mooi f 12,50 
200 Noorwegen f 9,95 

1000 Tsjechoslowakiie, bijna com
pleet, slechts f 69,— 

500 Frankrijk f 29,— 
2000 Engelse Kolomen, zeer mooie 

collectie f125,— 
500 Spanje, met veel grootformaat f 29,— 
lOOVaticaan f 49,50 
250 Vaticaan, een aardig gevorder
de collectie, slechts 
50 Litauen 

1000 Duitsland, zeer mooi 
300 Egypte 
100 Danzig 
500 Franse Kolomen, zeer mooi 
200 Platen Nieuw-Zeeland 
150 Rusland speciaal 

3000 Engelse Kolomen, een fantasti
sche collectie f295,— 

1000 idem f 37,50 

f249,— 
f 9.-
f 33,— 
f 49,— 
f 18,90 
f 29,— 
f 29,— 
f 29,— 

OPTIMUS DREEF 102 Leersum 
Tel. 03434-2205. Giro 1565527 

UITSLUITEND VOORUITBETALING OF REM
BOURS. 
PORTO f 2,75 extra, rembours f 3,75. Bestel
lingen s.v.p. schriftelijk of telefonisch. 

GEOPEND 
Onze nieuwe zaak in de Kinkerstraat 191 (bij 
Ten Katestraat). 
Wij hebben in voorraad postzegels, munten, alle 
merken insteekboeken, muntenalbums, alle lan-
denalbums, alle catalogie, loupen, kortom alles. 
Een bezoek aan onze zaak is dus de moeite waard! 

WIJ VRAGEN DRINGEND TE KOOP 
POSTZEGELS EN MUNTEN 

Wij betalen beslist topprijzen voor topkwaliteit. 

Enkele voorbeelden: 

NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

no. 212/19 
no. 236/37 
no. 244/47 
no. 278 
no. 346/49 
no. 366/73 

58,— 
90,— 
57,50 
17,50 

160,— 
45,— 

no. 402/038 4 5 , -
no. 474/89 32,— 
no. 518/37 400,— 
no. 631 2,35 
no. 638 14,— 
en engros en partijen. 

Gaarne zien wij uw aanbiedingen schriftelijk van u tegemoet. 
ONZE NIEUWE VERKOOPLIJSTEN VERSCHIJNEN HALF SEP
TEMBER Verzeker u nu reeds van toezending. Een briefkaartje is 
voldoende (Op onze oude lijst is de korting vervallen.) 

POSTZEGEL- en MUNTENHANDEL 

VERZENDHUIS DE GRAAFF 
Kinkerstraat 191 (bij de Ten Katestraat) Amsterdam 
(correspondentie aan postbus 3379) 
Giro 1851486. Tel. 020-120814-228665 
WIJ ZIJN GEOPEND- van 10 tot 6 uur. Maandag 1-6 
uur. DONDERDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR. 

jo JAAR OUD 
- en toch steeds nieuw! - is dit maandblad. 

^0 VEILINGEN JONG 
is onze firma. 

Deze 

50e VEILING 
wordt in september gehouden. 

Ontvangt U onze veilingcatalogus nog niet? 
Een briefkaartje met Uw naam en adres is 

voldoende om U te verzekeren van regelmatige 
toezending. GRATIS! 

VRIJWEL ELKE MAAND EEN VEILING! 

POSTZEGELVEILING 

't OOSTEN 
PERIKWEG27 TEL. 05420-18824 

ENSCHEDE 



2 k. Boer op veld, (1720) I. Nikit in. 
4 k. Portret F. G. Wolkow, stichter eerste Russische 

theater (1703) A P. Losenko. 
6 k. Portret Russische dichter W. I. Maikow, (1760) F. 

S. Rokotow. 
10 k. Portret Russische schrijver, satiricus en journalist 

N. I. Nowikow, (1790) D. G. Lewiitzki. 
12 k. Portret Russische dichter en politicus G. R. 

Dershawin, (1819) W. I, Borowilcowski. 
16 k. Boerenmiddagmaal, (1774) M. Schibanow. 
20 k. Gezicht op verschillende Kremlin poorten, (1811) 

T. J . Aleksejew. 
166 '72. Herdenking geboortedag G. Dimitrov. 
6 k. Portret Bulgaarse communistische voorman. 
17'72. Negende gerontologiecongres. 
6 k. Congreshal en embleem. 
57 '72. Olympische spelen München 1972. 

4 k. Schermer. 
6 k. Gymnaste. 

10 k. Kanovaarder. 
14 k. Bokser. 
16 k. Hardloper. 
Blokje 50 k. Gewichtheffer. 
137 '72. Poolvorser R. Amundsen honderd jaar ge
leden geboren. 
6 k. Portret van de Noor (18721928), luchtschip 

146 '72. Vijfde deel serie gebruikszegels, motieven 
volksarchitectuur. 

5 k. zwart, blauw, geel. 
10 k. zwart, violet, roze, blauw. 
1 4  6  7 2 . Vakbondscongres. 
30 k. donkerblauw, rood, donkerrood, geel. 
117 '72. Portzegels. 
10, 8 0 h . , 1 , 2 0 , 2,—, 3,—k. 
288 '72. Zesde deel gebruikserie volksarchitectuur. 
3,— en 20,— k. 
298 '72. Ketellappershandwerk. 
20, 60, 80 h , 1 , — , 1,60, 2,— k. 
79 '72. Tsjechoslowaakse zeeschepen. 
50, 60, 80 h., 1 , — , 1,60, 2,— k. 

Juni '72. Opdruk ,,wereldkampioenschap" op 
hockeyserie van 74"72. Tsjechische tekst: ,,CSSR 
MISTREM SVETA" in violet, Slowaakse tekst „CSSR 
MAJSTROM SVETA" in zwart. 

TURKIJE 
126 '72. Aanvullende waarde gebruikszegels. 
25 k. Standbeeld Atatürk te paard, voor ethnografisch 

museum van Ankara. 

■■»■■■■»■■•■■■■■i 

nowA cccp 

SPANJE 
65 '72. Dag van de Postzegel. 
2 p. Postmerk „CordobaAnd. A l ta " (18241842)

verbetering melding maart, bladzijde 155. 
268 '72. Olympische spelen München 1972. 
1 , 2, 5, 8, p. Verschillende sporten waaronder scher

men (1 p) en roeien (5 p). 
149 '72. Fauna. 
1 p. Desmana pyrenaica. 
2 p. Rupicapra rupicapra. 
3 p. Canis lupus. 
5 p. Herpestes ichneumon. 
6 p. Genetta genetta. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Afbeelding zegel en aanvullingen melding mei, blad
zijde 273. 

C E S K O S L O V E N S K O l 

! * ■ ■ ■ ■ ■ < 

ï £ESKOSLOVENSKO 

I TORKIYE CUMHURlYETi 
AIAr4S'<'UPV< /AMKA^A 1372 t 

i m t m t t t t i i t i t « 

IJSLAND 
27 '72. Wereldkampioenschap schaken Fischer
Spasski. 
15 kr. Schaakbord, waarop geprojecteerd wereldkaart. 

 ■ « 

?>Vf 

Z W E D E N 
89 '72. Nieuwe waarde gebruiksserie. 

1,40 k. Houtgravure Lapponia, zeventiendeeeuws van 
Johannes Schefferer. 

89 '72. Nieuw postzegelboekje, 2k., postvliegtuigen. 
5 ó. Junkers F 13. 

15 ó. Junkers Ju 52. 
25 ö. Friedriohthafen FF 49. 
75 ö. Douglas DC 3. 
710 '72. Nieuw postzegelboekje 4,50 k. Zweedse 
kunst in achttiende eeuw. 
Zes maal 75 ö. Werk van Johan Fredrik Martin, Per 
Hillestróm, Per Ljung, Johan Tobias Sergel, Alexander 
Roslin (Vrouweportret) en Carl Gustaf Pilo. 
710 '72. Postzegeltentoonstelling „Stockholmia 7 4 " 
en herdenking geboortedag Olie Hjortzberg. 
Postzegelboekje, waarin alle hierna genoemde zegels 
dubbel voorkomen; driezijdig getand, rechts en l inks; 
herdruk van verschillende van de in 1936 uitgegeven 
serie ,,Drie honderd jaar posterijen", ontworpen door 
Olie Hjortzberg (18721959); kleuren nu gewijzigd; 
jaartal 1972 op de zegels. 
10 ó rood. Postloper, zeventiende eeuw. 
15 ö groen. Postruiter, zeventiende eeuw. 
40 6 blauw. Stoomlocomotief, met postwagen, t w i n 

tigste eeuw. 
50 o bruin. Postbus met aanhangwagen, dertiger jaren. 
60 ö l ichtblauw. Transatlantisch motorschip Gripsholm, 
1923. 
Boekje, met een frankeerwaarde van 3,50 kr. wordt ver
kocht voor 5,— kr. Toeslag voor tentoonstell ing. 

BUITEN EUROPA 
ABU DHABI 

1 8 '72. Nieuwe uitgiftedatum schelpdieren. 

I P V I I I f f l l l f l t l l l l l l 

f « 

Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 329. 

AFGHANISTAN 
56 '72. Vogel en bloemenserie. 
7 , 1 0 , 1 2 en 18 a. 
167 '72. Bevordering toerisme. 
3, 7, en 9 a. Landschappen in Hadda en I Kahnem. 

X A J M A N 
105 '72. Wielerwedstrijd ,,Tour de France". 
5 , 1 0 , 1 5 , 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 en 55 d h „ gewone 
post en 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 en 95 dh, 1 , — r. 
luchtpost. 
Alle twint ig zegels samengedrukt in een blok; elke zegel 
met portret bekende TourdeFrancerijder. 
47 '72 . Auto's en merken. 

5 dh. Oude en moderne Citroen, merkteken van deze 
auto's. 

10 dh. Oude en moderne Mercedes Benz en merk. 
20 dh. Idem, Amerikaanse auto. 
30 dh. Idem Fiat. 
40 dh. Idem Peugeot. 
50 dh. Idem Renault. 
1 , — r. Idem Vauxhall. 
3,— r. Idem Rolls Royce. 
57 '72. Dierenserie. 
5 , 1 0 , 1 5 , 20, 25, 30, 35, en 40 dh. Verschillende wi lde 
diersoorten, speciaal uit Afrika. 
57 '72. Vissen. 
5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 25, 50 en 75 dh. , 1 , — r. Verschillende t ro
pische vissen. 
67 '72. Reprodukties schilderijen ,,Alte Pinakothek' 
München, ongetande serie. 

5 dh. Albrecht Dürer, Neurenberg, (14711528) ; al
taar van Paumgartner 

10 dh M.Schaffner, Ulm, (14781547), Altaar van 
Wettenhausen. 

15 dh. M. Schaffner, Altaar van Wettenhausen. 
20 dh. Raphael: heilige familie van het huis Canigiani. 
25 dh. G. B. Tiepolo, Venetiè 1696Madrid 1770; Aan

bidding van de drie wijzen. 
5,—r. R. van der Weyden, 13991464, Altaar van de 

drie wijzen. 
67 '72. Portretten Ludwig van Beethoven. 

5 dh. Portret uit 1804. 
10 dh. Uit 1815. 
15 dh. Uit 1804. 
20 dh. Uit 1815. 
25 dh. Uit 18181819. 
30 dh Uit 1821. 
35 dh. Uit 1823. 
40 dh. Beethovens piano. 

ALGERIJE 
77 '72. Eerste festival Arabische jeugd. 
0,40 da.Embleem festival, waarin kaart van Arabische 

gebieden verwerkt. 
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Neder l and 
49** 
5 1 * * 
53** 
59** 
63*» 
86** 
90** 
91 • • 
92.» 
93** 
94** 
95** 
139** 
199** 
261/64** 
265** 
287/88** 
289/92** 
313/17** 
592/95** 

A lban ië 
14/19° 
20/24° 
25/30° 
38/42» 
102* 
130/34* 
136/39° 
144/50* 
159/65* 
190/97* 
207/17* 
241/48* 
303/11 
319/25* 
778/85° 
797/802» 
Luchtpost 
1/7* 

1 5 0 , 
1,35 
2,40 
3 , 
5 , 

3 5 , 
0,50 
0,75 
0,75 
5 > 
4 , 

17,S0 
1,S0 
1,20 

4 5 , 
15,— 
1 0 , 
37,— 
1 3 , 
3 4 , 

22,50 
9 , 
7,50 
6 , 

1 2 5 , 
5,— 
9 , 
5,50 
5,— 

19,50 
1 1 , 
8 , 

n , 
8,50 
0,95 
1,20 

1 2 , 

1/7» 
36* 
37/43* 
Port 
6/9° 
18/21** 
30/33* 
35/39* 

België 
1° 
2° 
3° 
5° 
8° 
9° 
12° 
13° 
16° 
21 o 
22° 
23* 
25° 
67** 
77* 
114* 
122» 
126/28* 
132/34* 
149° 
173** 
179/81* 
187* 
210° 
218* 
219» 
240/44* 
305/07° 
324* 
324° 
263/74* 

12,1946/51« 1 0 0 , 
9,50 

19,50 

6 , 
1,60 
8,50 

2 4 , 

4 0 , 
5 0 , 
3 5 , 

120,— 
3 3 , 
52,50 
3 3 , 
1 4 , 
1 0 , 
4 5 , 
70,— 
17,50 
4 0 , 
5 0 , 
16,— 
1 0 , 
16,50 
2 5 , 
27,50 
1 6 , 

2 , 
16,50 
3,75 
0,95 

1 6 , 
2 , 
8 , 

13,50 
2 5 , 

3,50 
6 2 5 , 

1354/58** 3 , 
1374/80** 2,75 
1399/1403** 2,75 
1437/42** 5 , 
Luchtpost 
1/5° 32,50 
Telegraaf 
6* 17,50 

B o s n i i 
45/60* 50,— 
61/63* 2 1 , — 
102/37* 30,— 

Duitse Staten 
Baden 
11a° 35,— 
14° 30,— 
18a° 4 0 , 
25» 1 5 , 
Beieren 
12° 1 2 , 
18° 3 5 , 
20* 5 0 , 
21* 2 2 5 , 
35° 4 0 , 
Bremen 
10* 5 5 , 
Braunschweig 
16* 3 0 , 
Hamburg 
1 * breedrandigi 

1 3 5 , 
6° 27,50 
14» 1 6 , 
Hannover 
11° 2 0 , 
18° 2 5 , 
20» 3 6 , 
22» 37,50 

25» 3 3 , 
Lubeck 
3* I g 12,50 
5* 1 4 , 
13° 4 5 , 
Mecklemb Str 
3* 1 5 0 , 
6* 2 7 , 
N D Postbezirk 
1 * 12,50 
6» 4,75 
17* 8 , 

Dienst 
6* 22,50 
9* 2 7 , 

Pruisen 
1» 4 0 , 
6» breedrandigi 

30 — 
19° 2 6 ! 
24* 1 8 , 
26° 4 8 , 

Saksen 
2» breedrandigi 

1 2 , 
4° 3 5 , 
11» 3 3 , 
Sleesw Holst 
3° 4 5 , 
4° 6 , 
19° 6 , 
20° 9 , 
23* 4 0 , 
39/52° 3 0 , 

Wurtemberg 
37° 1 8 , 
40° 1 0 , 
41» 2i,50 

Dienst 186/90* 3,75121° 
14° 67,50 
67a* 1 4 , 

Dui tse Ri jk 
1 * 30 — 
13° 35 — 
14» 6! — 
29°  82,50 
32* 5 5 , 
398/400* 6 0 , 
426** 4 5 , 

Bundespost 
25/26* 80,— 
27/28* 45,— 
29/32* 6 0 , 
59/62* 29,— 
Engeland 
2° 1 5 0 , 
5*, gomvouwtje 
ov zeer mooi ex 

2 7 5 , 
41° 4 5 0 , 
47* 1 5 0 , 
179a° 32,50 
181a° 37,50 
183* 3 9 0 , 

Ma l t a 
4 1 * 5 6 , 

Est land 
10/16* 1 1 , 
13/16* 1 0 , 
40/41* 0,65 
42/43* 0,90 
47/48 get + H 

5,— 
58/59* 11,50 
5 5 * 0 8 , 
49/56°IBI 2 2 , 
84/85» 3,75 

97/109* 3 0 , 
125/28° 1 9 , 
132/35* 2 0 , 
146/49* 4 , 
150/53* 2 0 , 
Luchtpost 
2/5* 4 0 , 
Gr iekenland 
39° 4 5 , 
42° 6 0 , 
53° 1 1 , 
61° 19,50 
84° 2 4 , 
176/78° 2 2 5 , 
375/92° 42,50 
571/74* 9 5 , 
575/80* 1 6 5 , 
Luchtpost 
1/4* 2 5 , 
1/4° 2 3 , 
5/7* 1 1 0 , 
8/14* 8 5 , 
15/21* 82,50 

I tal iaanse St. 
Napels 
1» 7 0 , 
3b° 1 0 , 
5» 67,50 
6a° 1 6 0 , 
7° 8 0 0 , 
12/13» 1 4 , 
22* 1 6 0 , 
Parma 
10° 67,50 
Toscane 
4» 3 5 , 
6» 37,50 
7° 3 5 , 
18° 6 8 , 

Let land 
39/42» 
43/46» 
51/54* 
55/58* 
62/67* 
70/74° (no 
74*) 
75/78* 
106/08* 
109/12* 
113/17* 
118/20* 
137/42* 
154/59* get 

162/71* 
180/89* 
190/94* get 
+ E 
195/99* get 
tE 
207/10* 
211/17* 
218/21* 
222/30* 
231/37* 
238/45* 
256/68* 
Luchtpost 
6/7° 
10/12* get 
IE 
13/15* get 
+ S 
16/20* get 
+ E 
21/24* get 
1 E 

9 5 , 

2,80 
3 , 
3,75 
2,80 
5,50 

70 en 
3 8 , 
7,50 
1,75 

4 0 , 
1 6 , 

8 , 
8 , 

lS 
5 0 , 
1 5 , 
5 0 , 

2 2 , 

37,50 
8 , 
7 , 
7,50 
6,50 
4,75 
6,50 

2 5 , 

1 0 , 

4 0 , 

6 0 , 

8 5 , 

7 0 , 

33/36* get 
lE 1 2 0 , 

Luxemburg 
1a° 
2° 
20° 
31» 
36» 
44° 
142/44* 
146/49* 
226/30° 
234/38° 
244/48° 
250* 
251° 
274* 
282/87° 
425/28* 
453/54* 
468/70* 
Luchtpost 
1/6° 
16/20 
Dienst 
14» 
75/76* 
94/95* 
112* 
188/94» 
Port 5* 

67,50 
6 0 , 
1 8 , 
1 5 , 
1 0 , 
3 6 , 
9 , 
4,50 

1 5 , 
3 0 , 
4 8 , 
17,50 
1,75 
9,— 
9,50 

1 8 , 
8 0 , 
1 1 , 

5,50 
82,50 

4 0 , 
5 5 , 
2 5 , 
6 0 , 

8 , 
1 0 , 

O o s t e n r i j k 
26° 
45° 
115* 
116* 
117° 
161* 
290/96* 

6,50 
22,50 
1 2 , 
27,50 
5 0 , 
2 7 , 
2 4 , 

304/12* 
304/12» 
374/77* 
374/77° 
393/98* 
399/404* 
419* 
482/83* 
765/68* 
Rusland 
Luchtpost 
22/26* get 
t E 
22/26*S 
33/37° 
38/40° 
41 A/45 A° 
49/58» 
67/69* 
102,03* 
Servië 
15* 
Oostenr b 
22/42* 

Spanje 
42° 
58» 
67° 
81° 
171* 
191° 
224° 
288/99* 
425** 
441* 
457/71* 
662* 
Luchtpost 
73/74» 

32,50 95** 
32,50 237° 
3 0 .  T . . . I , , . . 
3 0 , 
7 5 , 
9 5 , 
1 7 , 
5 0 , 
5 0 , 

8 5 , 
6 0 , 
2 5 , 
48 — 
3 7 , 
57,50 
32 — 
20,— 

4 0 , 
ez 
1 6 5 , 

1 4 , 
9 , 

12,50 
9 , 

5 5 , 
1 6 , 
1 4 , 

1 0 0 , 
19,50 

2 7 5 , 
3 5 , 
2 5 , 

2 1 , 

188/92* 
193* 
Lp 6/8* 

Vat icaan 
158/60* 
173* 
176/86 H

3 2 , 

32,50 

42,50 
225,— 

32 — 
*̂» 

47,50 
1 6 , 

Expr 13,14* 8 , 
Lp 18,19** 

BF 1 * * 
Zw6d6n 
14° 
39/40° 
45* 
50» 
76/85* 
87/95° (no 

112/21» 
166° 
167° 
168» 
171» 
183° 
193° 
275 b° 
Lp 1/3» 

3° t 14 
13/14° 

V ie tnam 
488/93** 
535/40** 
586/91** 
604/09** 

2 4 0 , 
140,— 

112,50 
2 7 , 
24,— 
30,— 
8 5 , 

95*1 
140,— 

24,— 
17,50 
18,50 
2 1 , — 
30,— 
27,' — 
15,— 
20,— 
30,— 

16,50 
18 — 
■ w . 

1,80 
1,95 
1,50 
1,70 

Ê i m ^ ^ U ^ ^ . . . . . ^ ^ 0 ^ ^ 4 . ^ ^ ^ ^ l U ^ . ^ J ^ t I e WORMENSEWEG 11  A P E L D O O R N  T e l . (05760) 35153  Gi ro 1945222. 
l i n Q I Q Q Q p i l S C 1 O S l Z C E d l l a l l Q C I ^ Mmuten van het station Onze winkel is dagelijks geopend van 96 uur, zaterdags 

r o tot 4 uur, vrijdags koopavond, donderdags gesloten 

Zie ool( onze aanbied ing van Zd. Amer i i ta in het maandblad van j un i . 
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IRELAND 
Prachtige gespecialiseerde catalogus van D Feldman, 
Dublin. Met afbeeldingen, prijzen en nrs volgens Stanley 
Gibbons, Yvert, Michel en Scott Slechts ƒ5,— 

Prijskaartjes 
per 100 f 1 , — , per 1000 f 8 , — 

NIEUWE CATALOGI 
N V P H 1973 (sept) Speciale catalogus voor Nederland en O.G f5,50 
Zonneb loem 1973: Indonesië f 3 , 7 5 , Nederland f 3 , 5 0 , Engeland f 3 , 5 0 , Ver. 

Europa f3 ,50, Ver. Naties f3,50 
Stanley Gibbons: Europa deel I (A-F), deel II (G-P) f21,50 ,.Collect British 

Stamps" 10e editie f2 ,70 ,,Collect Channel Islands" f2 ,70 . 
MEINHARDT levert u al le nieuwe cata logi , zoals YVERT, MICHEL, ZUMSTEIN. 
Deze catalogi zullen omstreeks september a s verschijnen. 

België 1973. Officiële catalogus 288 pag f5,95. 
Postzegelboekjes Neder land speciale catalogus 56 pag met prijzen en afbeel
dingen f5,75 
Spor t 1972. (Spaanse uitgave van Torrens 196 pag met af b en prijzen f 12,50 
De kru isboog in de postzegel. Uitvoerige catalogisering van alle kruisboog-zegels. 
(Belgische uitgave) 36 pag met afb. f 4 , — 
A T A , . W o r l d j e t a i rc ra f t on s tamps" 95 pag met afb en handleiding, f 18,—. 

V E H A - p l a k s t r o k e n , vervangen fotohoe-
ken en plakband GLASHELDER EN ZELF
KLEVEND 
100 stuks f2,90 
1000 stuks f26,50 
Vraag g ra t i s pr i js l i jst 1973! 
Reuzeninsteekboek 23 X 31 cm wit zonder 
tussenstrook met 64 pagina's f23,50, per 2 
f45 ,—, per 3 f64,50 
BIJ VOORUITBETALING ALTIJD 3% KOR
TING Giro 1253414 Opdrachten beneden 
f50 , h f 2 , — verzendkosten 

P.W. MEINHARDT 
van Naeltwgckstraat 10, Wassenaar, tel (01751) 6901 

KA-BE gekocht - goed gekocht 

De supplementen 1971 voor de KA-BE 
albums zijn verschenen. Ook 

die met Nederlandse tekst voor Nederland 
en de Overzeese Gebieden. 

Vraag uw handelaar, bij wie ool( 
het volledige programma voor 1972 

verl<rijgbaar is. 

Importeur: 
Fllatelistische Boekerij FIBO, 

Prinsestraat 90a, 's-Gravenhage 
Tel. (070) 113806. Giro 261656 
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AÜ3ERIE 0,40 

77 '72 Tiende verjaardag onafhankelijkheid 
1 , — da Groep mensen begroet opgaande zon, nieuwe 

vlag van het land 

ANTIGUA 
1  8  72 Definitieve uitgiftedatum schelpenserie, ge
meld in juni bladzijde 329 
3, 5, 35 en 50 c Verschillende soorten schelpen 

ARGENTINIË 
3 5 72 Aanvullende waarden gebruikssene 
1 c Zonnebloem 
65 c Portretgeneraal San Martin papier met watermerk 
6 5 72 Kinderzegels vogels 
25 + 1 0 c Sicalis flaveola pelzelni ,
65 + 30 c Turdus rufiventrix 

ASCENSION 
2 8 72 Herdenking sterfdag Shackleton, vijft ig jaar 
geleden 
214 p Kaart Atlantische oceaan en aangrenzende ge

bieden waarop tocht van Shackleton naar zuid
pool aangegeven 

4 p Portret Shackleton en stoomschip „The Quest ' , 
waarmee hij zijn tocht maakte 

754 p Hut van Shackleton en schip m pakijs 
l i p . Standbeeld m Londen en graf Shackleton 

AUSTRALIË 
2 8 72 Revalidatie van gestoorde mensen 
12 c Invalide in wagentje werkt in beschermde werk

plaats 
18 c Patient krijgt onderwijs van therapeut 
24 c Jongen met gesteunde benen speelt met bal 
22 8 72 Honderd jaar telegraafverbinding over land 
m Australië 
7 c Telegraafpalen met l i jnen, door leeg landschap 

tegen achtergrond van bergen 
28 8 72 Olympische spelen  • 
7 c Gestileerde hardloper en stadion L A  ^ ' , . 
7 c Idem roeier en water  S ; «  . 
7 c Idem zwemmer en water 
35 c Idem ruiter en hindernissen 

AÜSTR UlÄ'lÄ' 

REHABILITATION 

0»y ̂ »T^JMBIilh ym »»*a73^ 

Munich " T C C S 
1972 _ > D p 

B A H A M A S 
27 6 '72 Olympische zomerspelen 1972 in München 
1 0 c Polsstokspringen 
1 1 c Wielrennen 
15 c Hardloper 
18 c Zeilen 

B A R B A D O S 
18'72 Zestig jaar padvinders 

5 c Omtrek eiland en embleem padvinders 
15 c Portretten Lord Baden Powel lentwee pioniers van 

padvinderij op Barbados 
25 c Groepsfoto van padvinders met vlaggen 
50 c Groep vlaggen bij vierde jamboree van Caraibisch 

gebied 

B E R M U D A 
78 72 Wereldkampioenschappen vissen 
4, 15, 18 en 24 c Verschillende vissoorten die in 
wateren rond Bermuda voorkomen 

BOEROENDI 
19 5 '72 Olympische zomerspelen in München 

5 f Turnen 
6 f Speerwerpen 

11 f Worstelen 

14 f Wielrennen 
17 f Polsstokspringen 
31 f Discuswerpen 
40 f Voetballen 
14 6 72 Nieuwe gebruikssene, tweede gedeelte 

1 f Nijlpaard 
2 f Zebra 
3 f Afrikaanse gier 
5 f Hyenas 
6 f Wrattenzwijn 

11 f Struisvogels 

306 '72 Tien jaar onafhankelijkheid 
5 en 15 f Afrikaanse trommelaars en portretten van ver
moorde prins Louis Rwagasore en president Michel 
Micombero 
7 en 18 f Kaart van Afrika, embleem, vlag en portretten 
van bovengenoemde staatslieden 
13 en 27 f Portret president Micombero en nationale 
vlag Twee blokken met respectievelijk de drie laagste 
en de drie hoogste waarden 

B O T S W A N A 
2 1  8  7 2 Postvervoer in 1888 van Mafeking naar 
Gubulawayo te voet 

3 c Deel traject en stempel van Gubulawayo 
4 c Deel traject en zegel uit 1888 Yvert 27 
7 c Deel traject en inlandse postdragers 

20 c Laatste deel traject en stempel 638 j 
Zegels ook onder elkaar geplaatst in bloke, waarop het 
posttraject in kaart is gebracht 

BRAZILIË 
■'72 Nationale integratie 
Postkantoor postbode en kaart van land 
Telecommunicatie zendmstallatie 
Ontvanginstallatis, embleem en symbool voor 
Amazonegebied 
Werkzaamheden in Amazonegebied arbeider en 
kaart van streek met wegennet 
72 Nationale industrie 

Gestileerde auto s 
Gestileerde scheepsneuzen 
Gestileerde fabrieksschoorstenen 

265 
35 c 
45 c 
60 c 

70 c 

216 
35 c 
45 c 
70 c 

35 

■0^ 

ö^ 
f ^ CORREIO 

C A M E R O E N 
20 7 72 Bloemen 
40 f Solanum macranthum 
45 f Hoya carnosa 

î '' 
BTfki 
^ ^ H B J M I 

H B | 
^H# 

I r !■ '̂  

i ï 

o 
9: 

1  ^ «■ 

l ^ 
\ i ' i 
pomij 

C A N A D A 
67 72 Indianen van de vlakten 
8 c Verschillende gebruiksvoorwerpen van Indianen 
8 c Reproduktieschildenj van George Catlin Indiaanse 

;uiter jaagt op bison 

' C A Y M A N EILANDEN 
15 8'72 Gouvernementsgebouwen 
5 en 25 c 15 en 40 c Twee verschillende moderne ge
bouwen 
Zegels ook samen in blokje uitgegeven. 

"̂  Tl 
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Overijsselse 
Postzegelveiling CV. 
Postbus 310 Hengelo (O)  Tel. 19912 

Houdt haar 11 e veiling op 16 september a.s. 
in Hotel Deters, Beursstr. 2 te Hengelo (O). 

Naast Ned. & O.G. is er veel materiaal 
van de WestEuropese landen aanwezig 
alsmede collecties Israël. 

Vraagt onze catalogus aan. 

Voor volgende veilingen kunnen wij steeds 
GOED materiaal gebruiken. Uw materiaal wordt 
dusdanig verkaveld, dat het de grootst mogelijke 
opbrengst geeft. 

Snelle afwerking verzekerd. 

Medio september houden wij onze 

8e POSTZEGELYEILING 
Hiervoor ontvingen wij reeds zeer goede 
series, klassiel<, verzamelingen enz. Ne
derland, Europa, gehele Wereld. 
• Catalogus wordt op aanvraag gratis 

aan serieuze kopers toegezonden. 
• Goede verzamelingen steeds te koop 

gevraagd. 

NEDERLANDSE 
POSTZEGEL 
GROOTHANDEL 
Hobokenstraat 69  Postbus 830  Breda 
Tel. 0610070637 
Vivaldilaan 5  Delft  Tel. 01523368 

Verzamelt U 

RUSLAND? 
Dan uw mancolijst zenden aan: 

Postzegelhandel WILLEM Tl EM AN 
N.Z. Voorburgwal 334, Amsterdam 
Telefoon 020 63243, 166910 en 0298073667 
Steeds van O.Europa vrijwel alle nummers 
voorradig, alsmede vele rariteiten en zeldzaam
hedenI 

10 OOK WIJ VIEREN 
EEN JUBILEUM 10 

10 jaren, van 19621972 maakten wij van alle 
uitgiften van Nederland, Suriname en Ned. An

tillen max. kaarten. Tevens verzorgden wij alle 
speciale stempels yan Nederland en het Konink

lijk Huis. Ook in de toekomst zullen wij hiermede 
van dienst zijn. Bestel als regel, bij: 

POST EN ZEGEL 
H. Broertjesstr. 24 Den Helder, tel 0223014087 

De sluitingsdatum voor het eerstvolgende 
nummer van Philatelie is gesteld op: 

24 AUGUSTUS 1972 
adv. afd. Philatelie 

AANBIEDING NEDERLAND O.G. postfris (z.pl.) 
8283 /9,25; 8283 BL / 37,—; 106 n ,50 , 13940 /12,50, 
19902 /̂  16,50, 20811 /16,50, 25760 ^57,50, 26164 /■ 39,50, 
265 /16,50; 269 /10,50; 27073 ^39,50; 278 ^23,—; 27477 
/ 45 ,—; 28788 /8,50; 29395 /8,25; 29699 ƒ15,50; 300-04 
/12 ,—; 305-09 /16,25; 323-24 / 5,75; 327-31 /̂  10,50; 346-49 
gebruikt ^ 44,50; 350-55 /18,50; 356 /2,25; 356-73 f 52,50, 
356 A-D /19,50; 374-78 ^ 5,75; 392-96 ^2,40; 402-03 /5,15; 
403B / 29,50; 428-42 / 5,25; 449-53 /1,95; 454-59 ^1,80; 462 
/6,75; 462 BL / 26,50; 469-73 /1,95; 474-89 / 37,50; 474-89 
blok /155,—; 490-94 /3,20; 495-99 /2,50; 500-03 /3,90; 
504-05 /0,85; 506-07 ƒ 1,25; 508-11 A 2,45; 513-17 /5,35; 
538-41 ^5,50; 542-43 /2,50; 544-48 /5,6Ó; 549 /0,85, 550-55 
f^A,—■, 55660 / 24,50; 56162 ^3,25; 56367 ^10,—; 56872 
f^Q,—■ 57377/9,75; 57881 /9,75; 582/1,25; 58387/10,50; 
58891 /3,60; 59295 /29,—, 59600 / 7 , — ; 60206 /11,50; 
60711 /7,50: 61216 /9,75; 64145/11,75; 646 /1,20; 64748 
/1 ,60—; 64953 /6,25; 65559 / 7,—; 66165 / 5,95; 66070 
/ 7 , — ; 67175 /17,25; 67680 /5,40; 68182 /18,50, 68387 
/5,60; 68892 /4,85, / 69394 /1,45; 69599 /4,85; 70001 
/1,75; 70206 /6,60; 70711 / 5,25; 71314 /0,90; 71519 
/4,25; 72021 /0,90; 72226 /6,85; 72728 /2,25; 72930 
/ 1,10; 731 35 / 4,35; 73637 / 1,85; 73842 / 4,85; 74344 / 1,50; 
74546 /2,10; 74751 /5,50; 75256 /4,75; van 757 t/m 983 
70% catalogus; Amphilex BL / 54,50; boekjes 56 / 52,25; 57 
/ 2 , — , 58 f2,—, 59 /2,25; Lp. 1213 f210,—. Cour de Justice 
gebruikt 940 / 72,50; 2540 / 6,85; 2526 / 3,85. 
Ned.lndiè: 16770/15,—; 22627 / 6 , — ; 23940/3,50, 21115 
/14,25; 29092 /16,50; 32632 / 21,—. 
N.Guinea: 19 /14 ,—; 1018 losse nummers; 1921 / 3 4 , — 
19/12,75; 21 /9,50; 2224/41,50; 3037 /11 ,—; 3840 /4,25 
4144 /5,25; 4548 /5,25; 4952 /5,25; 53 t/m 81 65% cat. 
Port 16/7,25. 
Curagao: 13840/3,20; 147/3,45; 149/9,75; 151 /9,75; 15863 
/3,25; 16467 /2,50; 16878 /14,50; 18284 /2,15; 20005 
/10,50; 20608 / 14,50; 20910 /7,50; 244 /1,10; 245 /2,85; 
246 /2,65; 247 /1,40; 24852 /16,75; 275 / 4 , — ; van 253 t/m 
403 65% cat.; Lp. 4552 /25 ,—; 6981 /9,75. 
Suriname: 12729 /6,75; 15766 / 6 , — ; 18386/10,50; 18789 
/4,60; 19093 /10,25; 20609 / 5 , — ; 21013 /3,75; 21419 
/14,50, 23943 /115,—; 27475 /1,15, 27677 /8,50, 27879 
/8,75; 28594 / 27,50; 29596 /8,50; 29707 /9,75, 30911 
/ 39,50; 31215/19,—, 316 / 0,85; 31720 / 7,50, 321 22 / 7,—; 
324 t/m 510 65% catalogus; 34044 /13,50, 37076 velletjes A 
/7,50; B /7,50; Lp. 17 /11,75; 1519 /525,— 2426 / 37,75, 
2728 /5,50, 31 /4,75, 3334 /3,50, 3334A /5,25, port 4757 
/ 14,50. 
E N G R O S 65% catalogus 5x per serie vanaf 397 t/m 926; be
halve 40203B; 47489; 55062; 59295; 61740, 671 75; 681 82, 

C. SEVENHUYSEN, Provenierssingel 16, Rotterdam. 
Tel.: (010) 285518, ook na 6 uur. Giro: 2326539. 
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CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
21-7- '72. Nieuw gebouw postgiro en nationale 
spaarbank. 
30 f. Aanzicht van het gebouw. 
27-6- '72. Operatie,.Bokassa". 
30 f. Nieuw gebouw ,,Le Pacifique"; aanzicht van het 
gebouw. 

CEYLON 
(Zie SRI LANKA) 

Afbeelding zegel gemeld in mei bladzijde 275. 

CHILI 
9-6- '72. Honderdvijftig jaar militaire academie. 
1,15 e. l\/lilitair uit 1822, gezicht op Andes gebergte en 
embleem van militaire school,,Bernardo 0 'H igg ins ' . 

VOLKSREPUBLIEK C H I N A 

23-5- 72. Dertig jaar publikatie besprekingen omtrent 
I iteratüur en kunst voor Yenan forum. 
8 f. Gebouw in Yenan waar bespreking plaats had. 
8 f. Zangkoor, 
8 f. Beeld uit:,,Broer en zuster vragen land '. 
8 f. Opvoering van toneelstul<. 
8 f. Hoofdrolspeler uit: ,,De lantaarn voor het rode 

signaal". 
8 f. Hoofdrolspeelster uit: ,,De groep Rode Vrouwen". 
10-6- '72. Tien jaar besluit van Mao omtrent l ichame
lijke opvoeding. 
8 f. Handbal, basketbal, voetbal en tennis. 
8 f. Arbeiders bij ochtendgymnastiek. 
8 f. Touwtrekken, tractor en boeren. 
8 f. Bergbeklimmers en kamp 
8 f. Zwemmer en duiker op rots. 

C H R I S T M A S EILAND 

Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 275. 

C O L O M B I A 
16-6- '72. Colombiaanse smaragd. 
1,10 $. In goud gezette hanger van smaragd en verschil

lende ruwe smaragden. 
17-6- '72. Vierhonderdjarig bestaan stad Leyva. 
1,10 $. In koloniale stijl gebouwd landhuis. 
24-6- '72. Eilanden San Andres en Providencia hon
derdvijftig jaar aangesloten bij Colombia. 
0,60 $. Gezicht op eilanden met palmengroepen. 
24-6- '72. Internationaal carnaval van Barranquilla. 
1,30 $. Man in carnavalskostuum. 

COOK EILANDEN 

24-5- '72. Tweede serie zegels voor hulp aan slacht
offers van orkaan. 
Opdruk:,,Hurricane Relief Plus 2 c." op Apolloserie". 
Blokje van deze serie met toeslag van 3 c. 
26-6- '72. Olympische spelen München. 
10 c. Hoogspringen. 
25 c. Hardlopen. 
30 c. Boksen. 
Blokje van 50 + 5 c. Portret PierredeCoubertin, lijst met 
plaatsen waar Olympische spelen zijn gehouden en 
antieke Griekse discuswerper; vlag van de eilanden. 
Bovendien blokje met de drie sportzegels samengedrukt 
en strookje, waarojs portret koningin Elizabeth, kaart van 
eilanden en olympische ringen. 

COSTA RICA 
30-6- '72. Dertig jaar Interamerikaans instituut voor 
landbouwwetenschappen 
20 c. Boerderijen boerengezin,symboolvoorlandbouw. 
45 c. Veeteelt en Produkten. 
80 c. Zaaiende figuur en groeiende plant. 
10,— C. Kaart van de beide Amerika's en boer met 

werktuig. 

CUBA 
19-5- '72. Derde symposium over imperialistische 
rassenmoord in Indochina. 

3 c. Portretten Ho Tsji Minh en Cubaanse vrijheids-
held José Mart i , als symbool voor internationale 
solidariteit. 

13 c. Bombardementen op Vietnam, beeld van imperia
listische volkenmoord. 

30 c. Embleem van het symposium. 
25-5- '72. Reprodukties schilderijen, museum van 
Havana. 
1 c. Portret Salvador Muro, J . del Rio. 
2 c. Cubaanse gouverneur Luis de las Casas, J . del Rio. 
3 c. Christoffel Columbus, onbekende schilder. 
4 c. Tomas Gamba, Vicente Escobar (1757-1834). 
5 c. Maria Galarraga, Vicente Escobar. 
13 c. Isabella I I , Federico Madrazo (1815-1894). 
30 c. Carlos I I I , Cubaanse schilder Miguel Melero 

(1887-1925). 
5-6- '72. Kinderliederen. 
3 c. Twee kinderen, Cubaanse vlag en muzikale allego

rie. 
26-6- '72. Eerste verjaardag rechtstreekse luchtver-
binding Havana-Santiago de Chile. Luchtpost. 
25 c. Vliegtuig, route en vlaggen van Cuba en Chil i . 
30-6- '72. Paarden, hoofd en schets van geheel. 

1 c. Tarpany. 
2 c. Kertag. 
3 c. Creool. 
4 c. Andalusiër. 
5 c. Arabier. 

13 c. Quarter. 
30 c. Volbloed. 

D A H O M E Y 
26-6- '72. Herdenking geboortedag Louis Blériot 
(1872-1936). 
100 f. luchtpost. Portret Blériot en vl iegtuig, waarin hij 

eerste vlucht maakte. 
29-6- '72. Herdenking sterfdag Johannes Brahms 
(1833-1897). 
30 f. Portret Brahms en partituur „Zomeravond". 

65 f. Portret, vleugel met bespeelster, partituur. 
17-7- '72. Emblemen koningen van Dahomey. 

25 f. Embleem koning Agoliagbo (1894-1900). 
135 f. Idem koning Cuegbadja (1645-1685). 

5-6- '72. Conferentie in Srcckholm tegen millieuver-
ontreiniging: inlandse dieion 3n bloemen. 
14 c. Manicou. 

35 c. Agout i . 
60 c. Orchidee. 
1,20 $. Hibiscus. 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
10-5- '72. Kunst van de Taino's. 

2 c. Masker. 
4 c. Benen lepel en amulet. 
6 c. Blaasinstrument. 
8 c. Vaas voor rituele doeleinden. 

10 c. Fluit van aardewerk. 
25 c. Rituele spatels. 
17-5- '72. Werelddag telecommunicatie. 
6 en 20 c. Wereldbol en letter T. 
3-6- '72. Eerste nationale postzegeltentoonstelling. 
2 en 33 c. Kaart van land, en verschillende postzegels. 

DUBAI 
1 -8- '72. Officiële sluitingsdatum van de onafhankelijk 
werkende posterijen van Dubai. In afwachting van de 
uitgifte van gebruikszegels voor de posterijen der Ver
enigde Arabische Emiraten blijven de koerserende 
zegels geldig. In het nieuwe uitgiftebeleid is geen plaats 
voor ongetande zegels, blokken of massale afstem
peling van postfrisse zegels. 

ECUADOR 
24-4- '72. Reprodukt'e achttiende-eeuwse schilde
rijen uit het land. 
50 c. Jezus geeft sleutels aan Petrus, Miguel de 

Santiago. 
1,10 s. De maagd van ' barmhartigheid, school van 

Quito. 
2,— s. De onbevlekte ontvangenis, Manuel Sama-

niego. 
3,— s. De maagd van de bloemen, Miguel de 

Santiago. 
10,— s. De maagd van de rozenkrans, school van 

Quito. 
Blokje met de zegels van 3,— en 10,— s. getand en 
blokje met de zegels van 50 c , 1,10 en 2,— s. X onge-
tand. 
4-5- '72. Achttiende-eeuwse beeldhouwwerken. 
50 c. La Dolorosa, Caspicara. 

1,10 s. Geboorte, school van Quito. 
2,— s. De maagd van Quito, onbekende kunstenaar. 
3,— s. Santo Domingo, beeldhouwer uit school van 

Quito. 
10,— s. Santa Rosa de Lima, Legarda. 
Ook twee blokjes waarop alle zegels afgebeeld. 
24-5- '72. Bevrijding van Quito, 150 jaar geleden. 
30 c. Portret Juan Ignacio Pareja. 
40 c. Idem Juan Jose Flores. 
50 c. Leon de Febres Cordero. 
70 c. Francesco de Paula Santander. 
1 , — s. Jose M. Cordova. 

EGYPTE 
30-6- '72. Nieuwe serie dienstzegels. 
1,10, 20, 50 en 55 m. Gestileerd Egyptisch wapen. 
23-7- '72. Twintigste verjaardag revolutie. 
20 m. Wapen van Egypte. 
20 m. Symbolisch embleem voor wetenschap en vrede. 
Blokje van 110 m. Nieuwe Egyptische vlag, portretten 
wij len president Nasser en president Anwar el Sadat. 

EQUATORIAAL GUINEA 
28-4- '72. Paaszegels, religieuze schilderijen. 

1 p. Gevangenneming. 
3 p. Jezus voor Pilatus. 
5 p. Jezus draagt kruis. 
8 p. Kruisiging. 

10 p. Kruisdood. 
15 p. Kruisafneming. 
25 p. Opstanding. 
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HAMERSLAGEN 
met weerklank 

in de gehele wereld 

1 
Herfst 1971 
DM. 228.000, ten derde male — het gehele vel 
van Saksen nr. 1 was verkocht. 

Voorjaar 1972 
DM. 254.000, ten derde male — één van de 
vier ongestempelde Mauritius 2 d „Post Office" had 
een nieuwe eigenaar gevonden. 

Deze twee opbrengsten zijn ongeëvenaard in de 
geschiedenis van de Duitse postzegelveilingen, 
de beide gebeurtenissen werden via de televisie, de 
radio en de kranten internationaal bekend gemaakt. 

Maar het werkelijke belang van een veiling wordt 
toch bepaald door de vele goede opbrengsten die 
door trouwe en tevreden cliënten tot stand gebracht 
worden. 

Een veiling met een internationale roep, bekend over 
de gehele wereld, brengt reeds daardoor belangrijke 
voordelen voor wie wil verkopen. Maak gebruik van 
de mogelijkheid uw zegels aan een groot kapitaal
krachtig gezelschap van kopers in alle delen van de 
wereld aan te bieden en verschaft u zich de kans dat 
misschien het een of andere stuk uit uw bezit de 
recordprijs opbrengt, waarover men nog lang zal 
spreken. 

De eerstkomende mogelijkheid om aan onze toon
aangevende evenementen deel te nemen hebt u bij 
de komende herfstveiling. Daarvoor zien wij uw 
inzendingen gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. 
Het beste is wel, u gaat meteen een inzending in 
orde maken I 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
EEN GROTE NAAM IN DE PHILATELIE 

2000 HAMBURG 1, Speersort 6. Tel. 32 64 28 u. 33 67 28, Telegr. EDMORO 



X Zegels met rand in gewijzigde kleur ook ongetand. 
Blokje met twee zegels van respectievelijk 200 en 25 p : 
twee heiligenfiguren, email ingelegd in verguld koper, 
kruisbeeld, getand. 
X Ook ongetand blokje van 250 + 50 p. Jezus tussen 
moordenaars aan het kruis en kruisafneming; verder 
Laatste avondmaal. 
55 '72. Twintigste Olympische spelen München 72. 
1, 2 ,3 , 5 en 8 p. gewone post; 15 en 50 p. Verschillende 
sportbeoefeningen, alle zegels met embleem spelen. 
Getand blokje van 200 + 25 p. Kanoer; rand van blokje 
de Fuggerei in Augsburg en portret van J . Fugger (1458
1525) van Albrecht Durer. 
X Ongetand blokje van 250 + 50 p Tweemanskano; 
rand blokje gezicht op stad Augsburg en fontein met 
standbeeld watergodin. Dezegels zijn getand en X on
getand uitgegeven, beide series met verschillend ge
kleurde rand. 
255 '72 . Overwinnaars Olympische winterspelen in 
Sapporo 1972. 

1 p. B. Russi, Zwitserland, afdaling ski ; gouden 
medaille. 

2 p. Ard Schenk, 1500, 5000 en 10.000 m. hardrijden 
heren, gouden medailles. 

3 p. W. Zimmereren P. Utzschneider, WestDuitsland, 
tweemans bobslee, gouden medaille. 

5 p. W. Wedinine, SovjetUnie, dertig kilometer ski
lopen, gouden medaille. 

8 p. F. Ochos, Spanje, speciale slalom heren, goud. 
15 p. B. Schuba, Oostenrijk, kunstrijden dames, gouden 

medaille. 
50 p W. Fortuna, Polen, skispringen van 90meter

schans, gouden medaille. 
Zegels getand en X ongetand met rand in andere kleur. 
Blokje y getand, met zegel van 200 p. P. Hildgartner en 
W. Ploikner, Italië, rodeln, goud. en zegel van 25 p. B. 
Cochran, Verenigde Staten, speciale slalom dames, 
goud. 
X Ongetand blokje 250 + 50 p. Drie skispringers. 
Alle zegels met embleem winterspelen, en elke zegel 
met vlag van betreffende land. 

ETHIOPIË 
21 7 '72. Tachtigste verjaardag keizer Halle Selassie I. 

5 c. Twee handen beschermend om embleem met be
trekking tot economische activiteiten in vorm van 
omtrek land. 

10 c. Twee handen beschermend om groep mensen, die 
verschillende beroepen symboliseren. 

25 c. Kaart van Afrika, waarin verschillende handen 
uitgestrekt naar plaats Ethiopië met embleem 
Afrikaanse eenheid 

50 c. Embleem Verenigde Naties, waarboven twee ver
schillend gekleurde handen in elkaar grijpen, 
vlaggen. 

60 c. Twee beschermende handen waarin vredesduif. 
Alle zegels met verschillende portretten van Halle 
Selassie. 
X 2012 '72. Toerismeserie op goudfolie. 
E$ 15,— Koningin van Scheba bezoekt koning Salomo. 
E$ 15,— Leeuwekop. 
Zegels verkrijgbaar bij inschrijving vóór 3 0  1 1  72. 

FILIPPIJNEN 
2 6  6  7 2 . Herdenking Julian Felipe (1861). 
1 , — p Portret componist Filippijnse volkslied. 
107 '72. Herdenking generaal Miguel Malvar (1865
1911). 
40 s. Portret boer, zakenman en revolutionaire generaal. 
1 8 '72. Bestrijding tuberculose, vruchten. 

1 + 5 s. Mabolo (Diospyros discolor), santol (Sando
rium koetjape), chico (Manilkara achras), 
papaya (Carica papaja). 

10 + 5 s . Balimbing (Averrhoa carambola), atis (An
nona squamosa), mangosteen (Garcinia 
mangostana), macuja (Acrocomia sclerocar
pa), banaan (Musa paradisiaca ssp. paradi
siaca). 

40 + 5 s. Susongkalabau (Uvaria rufa), avocado (Per
sea americana), duhat (Eugenia cumini) , wa
termeloen (Citrul luslanatus),guava (Psidium 
guajava), en mango (Mangifera indica). 

1 , — p. + 5 s . Lansones (Lansiumdomesticum), sinaas
appel (Citrus sinensis), sirihuelas (Spon
dias purpurea) en ananas (Ananas 
comosus var. sativus). 

X FOEJEIRA 
Juni '72. Herdenking Walt Disney. 
1 ,2 ,3 ,4 , 5,10,15, 20, 25 ,30 ,45 , 55,65 en 70 dh , 1 , — , 
1,50, 2,—, 3,— 4,— en 5,— r. Verschillende figuren uit 
zijn f i lms; zegels samenhangend gedrukt. 
Jul i '72. Bezoek president Nixon aan China. 
2,— r. Vrijheidsbeeld en vlag Verenigde Staten. 
3,— r. Chinese Boeddha en vlag volksrepubliek China. 
5,— r. Nixon en Mao begroeten elkaar, gebouw Ver

enigde Naties. 
Blokje van 10,— r. met de drie zegels samen. 

F O R M O S A (NATIONALISTISCH CHINA) 
146 '72. Eerste gedeelte van serie geschilderde per
kamentrollen: De stoet van de keizer. 
Vijf samenhangende zegels van elk 1 . — $: Vertrek van 
paleis, groep en bereden en varende mensen. 
2,50 $. Drie boodschappers en vier hoogwaardigheids

bekleders te paard. 
5,— $. Acht wachtslieden met vlaggen, ronde waaiers 

en speren. 
8,— $. Koninklijke draagstoel, gedragen door achten

twint ig man. 
127 '72. Tweede gedeelte serie perkamentrollen. 

Weer vijf samenhangende zegels van elk 1 , — $: terug
keer naar paleis van bereden groep deelnemers. 
2,50 $. Wachten bij de stadspoort verwelkomen keizer. 
5,— $. Orkest te paard. 
8,— $. Overdekte en niet overdekte schepen. 

G A M B I A 
17'72. Tien jaar radio Gambia. 
4 en 37 b. Maquette gebouwen radio Gambia. 
25 b. Gedeelte kaart Afrika, met plaats van Gambia en 

golven, die door radio bestreken gebied symbol i
seren. 

G H A N A 
246 '72. Postzegeltentoonstelling Belgica 72. 
5 ,15 ,30 en 60 np.. 1 . — c. Opdruk Belgica 72 op zegels 
van serie Afrikaanse jaarbeurs. 

GRENADA 
25 '72. Hulpuitgiften luchtpost. 
5 , 8 , 1 0 , 1 5 , 2 5 en 30 c. overdruk op 1 c , 35 en 40 c. op 
2 c , 45 c. op 3 c , 50 en 60 c. op 5 c , 70 c. op 6 c , 
1 , — $ en 1,35 $ op 8 c , 2,—, 3,— en 5,— $ op 10 c. 
Alle zegels bovendien met opdruk Airmail. 

GUINEA 

145 '72. Internationaal jaar bestrijding van racisme 
en discriminatie. 
15, 20, 30, 50 en 100 f. gewone post, 100 f. luchtpost. 
Verschillende kinderhoofden, die de zes rassen der 
wereld symboliseren en embleem van dit jaar. 
175 '72. Internationale dag telecommunicatie, satel
lieten. 
15 f. Syncom. 
30 en 100 f. Relay. 
75 en 200 f. Early Bird. 
80 f. Telstar. 
Alle zegels met kaart Afrika, waarop verschillende l i jn
en puntsystemen. 

G U Y A N A 

207 '72. Conferentie ministers van buitenlandse 
zaken nietgebonden landen. 
8 , 2 5 , 4 0 en 50 c. Kaart van Zuidamerika, waarop plaats 
van Guyana aangegeven, embleem. 

HAÏTI 
284 '72. Herdenking J . J . Dessalines. 
5 ,10 , 25 en 50 c , 2,50 g. Portret. 
45 '72 . Postzegeltentoonstelling Haipex 72. 
20 en 50 c , 1 , — en 1,50 g. Overdruk op bestaande 
zegels. 

H O N D U R A S 
Mei '72. Vijftig jaar maponieke grootloge. 
Opdruk: ,,Aniversario Gran Logia de Honduras 1922
1972" op vier zegels uit serie ruimtevaart 1970. 

H O N D U R A S BRITS 
21 8 '72. Serie hardhout 1972. 

3 c. Virola koschnyi. 
5 c. Schizolobium parahybum. 

16 c. Symphonie globulifera. 
26 c. Mammea americana. 
50 c. Aspidosperma megalocarpon. 

IND IA 
295 '72. Vijfentwintig jaar India's instituut voor 
standaardisatie. 
20 np. Potloodlijn en symbolen voor de vijf elementen. 
158 '72. Onafhankelijkheidsdag. 
20 en 85 np , 1,45 r. Strijdkrachten. 
306 '72. Vijftig jaar Internationale vereniging van 
spoor wegmaatschappijen. 
20 p. Ontwerp spoorweg.,mplacement met elektrische 
tractie en bijkomende gebouwen voor beveiliging. 

INDONESIË 
207 '72. Ruimtevaart. 
35 r. Weersatelliet Essa8. 
50 r. Landing op de maan. 
60 r. Indonesische raket Kartika 1. 
58 '72. Tien jaar Hotel Indonesia. 
50 r. Afbeelding hotel. 
268 '72 . Olympische Spelen München 1972. 
15,—, 30,— 50,—, 75,— 100,— r. Verschillende sporten. 

IRAK 
162 '72. Hajeerjaar. 
25 en 35 f. Moskee en halve maan. 
11 3 '72. Tweede verjaardag revolutie. 
25 en 70 f. Tandwiel en korenaar. 
233 '72. Derde congres Arabische journalisten. 
25 en 75 f. 
74 '72. Nationalisatie olievelden Noord Irak. 
25 en 35 f. Oliebron en embleem nationale oliemaat
schappij. 
74 '72. Vijfentwintig jaar socialistische partij, 
25 en 75 f. Berglandschap 
155 '72. Dag van de arbeid. 
25 en 35 f. Hand met moersleutel, wereldbol en tand
wie l . 
265 '72. Herdenking geboortedag profeet Moham
med. 
25 en 35 f. Symbolisch ontwerp 

' IRAN 
175 '72. Werelddag voor telecommunicatie. 
14 r. Lijnenspel, waarin gestileerde wereldbol en em
bleem UIT. 

ISRAËL 
98 '72. Israëlische nieuwjaar 5733; uit Italiaanse 
synagogen naar Israël gebrachte arken. 
0,15 l£. Ark uit synagoge van Ancona, zeventiende 

eeuw. 
0,45 1£. Ark van Soragna, omgeving van Parma, acht

tiende eeuw. 
0,95 l£. Ark uit Reggio Emilia, achttiende eeuw. 
98 '72. Vijfentwintig jaar staat Israël. 
1 , — 1£. Gestileerd wapen van Israel 

■■■■■■■ m»HB»» i j i 

J A M A I C A 
58 '72. Tien jaar onafhankelijkheid. 
3,10 en 50 c. Opdruk op zegels uit de nieuwe gebruiks
serie, gemeld in mei. 

J A P A N 

106 '72. Aanvullende waarde gebruiksserie. 
lOOy. ,,Onjo Bosatsu", gegoten reliëf op achthoekige 

lantaarn in Todaij i tempel, Nara. 
206 72. Zesendertigste reeks in serie seminationale 
parken; nu Kurikoma park. 
20 y. Gezicht op berg Kurikoma en Kokeshipop uit 

Kijiyama. 
20 y. Gezicht op Narukokyokloof en Kokeshipop uit 

Naruko. 
1 7 '72. Vijfde zegel in serie propaganda voor post
code. 
10 y. Envelop postcode. 
20 y. Brievenbus. 
108 '72. Tweeëntwintigste serie in reeks nationale 
parken, nu Chubu Sangaku. 
10 y. Hodakaberg. 
20 y. Tateyamaberg. 

JORDANIË . 
Maart '72. Paasserie. 

30 f. Paus Paulus VI bij ingang Kerk van het heilig graf. 
60 f. Altaar in deze kerk. 

100 f. Ceremonie van het wassen der voeten op Witte 
Donderdag. 

K H M E R REPUBLIEK 
56 '72. Conferentie Verenigde Naties voor milieu
bescherming. 
3, 12 en 15 r.; Blokje van 35 r. 
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Blijvende kwaliteit is de 
meest solide basis 

voor succes. 

De waarheid van deze 
stelling wordt door 153 
Grobe-veilingen 
bewezen. Elk daarvan 
was een filatelistisch 
hoogtepunt. En er 
zullen er nog meer 
komen. 

De 154ste Grobe-veiling 
staat voor de deur. 
Deze vindt plaats van 
16 tot 19 oktober. 
Ook deze zal zich 
onderscheiden door de 
kwaliteit van het 

materiaal. Onze cliënten 
uit de gehele wereld 
weten dat naar waarde 
te schatten. Ook u 
moest bij de volgende 
veiling eens meedoen, 
hetzij als inzender of als 
koper. In beide 
hoedanigheden kunt u 
profiteren van de meer 
dan 50-jarige ervaring 
van het huis Grobe. 

Inzendingen voor de 
155ste Grobe-veiling 
nemen wij nu reeds aan. 

Hans und Jürgen Grobe 
3 Hannover 
Theaterstr. 7 
Telefon: 0511/25220 

ER^BE 



KOREA (ZUID) 

30-5- '72. Vervolg serie nationale parken. 
10 w . Berg Halla met kratermeer. 
10 w. Zeestraat van Hanryo. 
5-6- '72. VN-conferentie over milieubeheer Stock
holm. 
10 w. Gestileerde margriet en embleem. 
14-6- '72. Zevende ministersconferentie van de raad 
van de landen van Azië en de Stille Oceaan. 
10 w . Gwanghwapoort en negen vlaggen van deel

nemende landen. 
1-7-'72. Derde vijfjarenplan voor economische ont
wikkel ing. 
10 w, Nieuwe ontwikkeling landbouweconomie. 
10 w . Bouw van zware en petrochemische industrie. 
10 w . Grote toeneming export. 

LAOS 
J u l i ' 7 2 . UNICEF. 

50 k. Jong meisje draagt water. 
80 k. Les in vlechten van bamboe op land 

120 k. Kind brengt buffel naar drenkplaats. 

LIBANON 
Juni '72 Hulpuitgiften 
100 p. op 300 en 500 p., 200 p. op 300 p. serie vlinders; 
5 op 7'/4 p. serie toerisme (1966 en 1967). 

LIBERIA 
19-5- '72. Olympische spelen München. 

3 c. Voetbal en Deense vlag. 
5 c. Zwemmen en Italiaanse vlag. 

10 c. Paardrijden en Engelse vlag. 
12 c. Wielrennen en Franse vlag. 
20 c. Verspringen en Amerikaanse vlag. 
25 c. Hardlopen en Liberiaanse vlag. 
Blokje van 55 c. Olympisch stadion in München. 
12-6- '72. Vijftig jaar internationale jongemannen-
organisatie Y.M.C.A 
15 c. Embleem en wereldbol. 
90 c. Embleem en kaart. 
26-6- '72. fïuimtevaartvan Apollo 16. 
3 c. Ruimtevaarder en maanlander. 
5 c. Ruimtevaard'er met helm, waarin andere ruimtevaar

der gereflecteerd. 
10 c. Ruimtevaarders met camera's. 
12 c. Ruimtevaarders plaatsen instrumenten op maan. 
20 c. Embleem Apollo 16. 
25 c. Ruimtevaarders rijden op maanvoertuig. 
Blokje van 55 c. Ruimtevaarders Matt ingly, Young en 
Duke. 

M A D A G A S C A R 

26-6- '72. Tweede postzegeltentoonstelling van Ma
dagascar. 
25 ,40 en 100 f. Embleem, inlandse versieringen en ver
schillende postzegels. 
6-7- '72. Opening nieuwe weg Andapa-Sambava. 
50 f. Weg slingert door landschap. 
6-8- '72. Honderdvijftig jaar Razafindrahety college in 
Tananarive. 
10 f. Gezicht op hoofdgebouw. 

M A L A D I V E N 

Juni '72. Olympische winterspelen in Sapporo. 
3 I. Skiën. 
6 I. Rodelen. 

15 1. Schaatsen. 
50 I. Skispringen. 
1 , — Kunstrijden, schaats. 
2,50 r. IJshockey. 

M A L A W I 
9-8- '72. Olympische zomerspelen in München. 
3, 8 , 15 en 3 0 1 . Gestileerde atleet. 
Ook blokje met de vier zegels samen. 

M A L I 

19-6- '72. Illustraties bij sprookjes van Charles Per-
rault (1628-1703). 

70 f. Assepoester. 
80 f. Gelaarsde kat. 

150 f. Schone slaapster. 
11 -7- '72. Twaalfde werelddag meteorologie. 
130 f. Wereldbol met kaart Afrika, waarop grondstation 

aangegeven, weerballon. 

X M A N A M A 
4-7- '72 . Reproduktie schilderijen „A l te Pinakothek" 
München. 

5 dh. Fra Filippo uit Lippi; Florence (1406-1469), De 
aankondiging. 

10 dh. Palma de Oudere, Bergamo, (1480-1528): 
Madonna met kind. Sint Rochus en Magdalena. 

1 5 d h . Lorenzo Lotto, Loreto, (1480-1556), Mystieke 
vereniging van Sint Catherine. 

20 dh. Bouts de jongere, (1448-1490),Triptiek bekend • 
als de parel van Brabant. 

25 dh S. Lochner Meersburg, Meer van Constanz, 
1410-1451; Aanbidding van kind Jezus. 

5,—r. A S.Ghirlandaio (1449-1494), Altaar van Santa 
Maria Novella in Florence. 

M A R O K K O 
26-5- '72. Nationaal folkloristisch feest in Marakesj. 
0,60 dh. Mensen in klederdrachten tussen ruines van 

paleis Badia in Marakesj. 
12-6- '72. Negende topconferentie Unie voor Af r i 
kaanse eenheid in Rabat. 
0,25 dh. Embleem met kaart Afrika, stralenkrans en 

vredesduif boven andere kaart Afrika. 

M A U R I T I U S 
26-6- '72. Honderd vijft ig jaar theater van Port Louis. 
10 c. Uitwendig aanzicht van het gebouw. 
1 , — r. Theaterzaal. 

MEXICO 
2-5- '72 . Chilpancingo honderd jaar hoofdstad van 
staat Guerrero. 

40 c. Indiase laurierboom, tak ervan met vruchten. 
11 -5- '72. Vierenzeventigste bijeenkomst van Interna
tionale All iantie voor Toerisme. 
80 c. Spoor van autoband. 
24-6- '72. Tweehonderdvijftig jaar krant ,,Gazeta de 
Mexico" , eerste dagblad. 
40 c. Voorpagina van eerste uitgifte. 
28-6- '72 . Vijfenvijftigste internationale conventie 
Lions. 
40 c. Lions embleem. 

11 -7- '72. Serie successen., luchtpost. 
20 m. Satelliet en grondontvanger tegen sterrenhemel. 
30 m. Herder te paard bij kudde vee. 
40 m. Dieselelektrische trein en straalvliegtuig. 
50 m. Maiskolf en landbouwmechanisatie. 
60 m. Rode-Kruisauto en ziekenhuis. 
80 m. Groep toneelspelers. 
1 , — t. Moderne fabriek, auto, autobus. 
30-8- '72. Vijfentwintig jaar Economische commissie 
voor Azië en het Verre Oosten van de Verenigde Naties. 
60 m. Embleem Verenigde Naties en ECAFE. 
September '72. Reptielen. 
10 m. Eremias argus. 
15 m. Bufo radde. 
20 m. Ancistrodon halys. 
25 m. Phrynoephalis versicolor. 
30 m. Rena chesinensis. 
60 m. Teratoscinus przewalskii. 
80 m. Taphrometapon lineolatum 
1 , — t. Agama stolizkana. 

M O N T S E R R A T 

I ^ontserrat f2) 

' in 11 

Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 335. 

NIEUWE H E B R I D E N : 

24-7- '72. Schelpen. 
25 c. Cribariafischeri. 
30 c. Cliva rubrolabiata. 
65 c. Strombus plicatus. 
5,— fr. Turbo marmoratus. 
24-7- '72. Inlandse kunst. 

5 c. Ceremoniële haartooi. Zuid Malekula. 
15 c. Trommelaar en beeldhouwwerk. Noord Ambrym. 
1 , — fr. Twee figuren. Noord Ambrym. 
3,— fr. Ceremoniële haartooi. Zuid Malekula. 
24-7- '72. Vogels. 
10, 20, 35 c , 2 f. Verschillende inheemse vogels. 

NIEUW ZEELAND 
2-8- '72. Toeslagserie gezondheid. 
3 + 1 c. Tennisspeiende jongen. 
4 + 1 c. Tennisspelend meisje. 

NIGER 
16-6- '72. Nigeriaanse muziekinstrumenten. 
25 f. Gouroumi (Haoussa). 
30 f. Molo (Djerma). 
50 f. Kontigui (Sonrai). 
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Meer dan vijftig jaar lang heeft 

de H. R. HARMER 
veilingorganisatie 

onovertroffen filatelistisch dienstbetoon geleverd 

w 

i;-.- (f 

''/-
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y jf rf-it. 

De unieke enveloppe met de „POST OFFICE"-zegel van het eiland Mauritius is door de firma Harmer verkocht in 
de eerste veiling van de ,,Dale-Lichtenstein-collectie" te New York voor de wereldrecordprys van $ 380.000,—. 

Als u graag in de gelegenheid- zou willen zijn om fraaie en kostbare zegels uit het puikje 
van de verzamelingen van de gehele wereld te kopen, of als u materiaal hebt dat u graag 
zo voordelig mogelijk zoudt willen verkopen, dan zijn de H. R. Harmer-veilingen ook te 
uwer beschikking. 

• H. R. HARMER LTD. 
41 New Bond Street, London, WIA 4EH 

• H. R. HARMER ING. 
6 West 48th Street, New York, USA 

H. R. HARMER AUSTRALIA PTY. LTD. 
375 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia 
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(18471112. Herdenking sterfdag Graham Bell, 
1922). 
100 f. luchtpost. Portret Bell, eerste telefoontoestel, 

elektriciteitsdraden, schema spoelen. 
288 '72. Fabels van La Fontaine (1621 1695). 
10, 35, 40 f. Uitbeeldingen van verschillende fabels. 

NIGERIA 
236 '72. Overgang op rechtshoudend verkeer; 
aanvullende gegevens op meldingen in april en jun i . 
4 d. Auto's, motor en fiets in nieuwe situatie. 
1 sh. 3 d. Rotonde bij rechts houdend verkeer. 
1 sh. 9 d. Autoverkeer op nieuwe weg. 
3 sh. Beveiligd kruispunt bij nieuwe situatie. 

O M A N (SULTANAAT) 
237 '72. Definitieve uitgiftedatum gebruiksserie ge
meld in mei, bladzijde 279. 

X O M A N I M A N A A T 
152 '72. Vogelserie. 
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,8 ,10 en 15 b., blokje van 50 b. Verschillende 
inheemse vogels. 
153 '72. Bloemenserie. 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 1 0 en 15 b. Blokje van 50 b. Verschillende 
bloemen. 
15'72. Vijfentwintighonderd jaar Perzisch keizerrijk. 
4 , 1 0 , 1 2 , 1 6 en 18 b., blokje van 2,— r. 
1 5 '72. Voetbalkampioenschap preolympische spe
len in München. 
2 , 4 , 6 , 8 , 1 0 b., blokje van 2,— r. Verschillende portret
ten van voetballers en spelmomenten. 
16'72. Duizendenéénnaoht. 
4 , 1 0 , 1 2 , 1 6 en 18 b., blokje van 2,— r. Beelden uit ver
schillende verhalen van deze serie. 
1772. Katten. 
4 , 6 , 8 , 1 2 en 20 b., blokje van 2,— r. Verschillende kat
ten. 
4  7  7 2 . Honden. 
4, 6, 8, 12 en 20 b., blokje van 2,— r. Verschillende 
honden. 
Alle bovengenoemde zegels getand en ongetand, ook 
blokjes getand en ongetand. 

OOSTAFRIKA 
288 '72. Olympische spelen München 1972. 
40 c. Hordenlopers. 
70 o. Hardlopers. 
1 sh. 50 c. Boksers. 
2 sh. 50 c. Hockeyers. 
Alle zegels met embleem spelen München. 

OPPER VOLTA 

306 '72. Traditionele woonvormen. 
45 f. Bobowoning. 
50 f. Dagariwoning. 
90 f. Interieur woning in Bango. 

PAKISTAN 
56 '72. Conferentie Verenigde Naties over milieuver
ontreiniging in Stockholm. 
20 p. Embleem conferentie en tekst. 

PAPOEA EN N I E U W G U I N EA 

Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 281 . 
168 '72. Nationale dag. 

7 c. Embleem en vlag van het gebied. 
10 c. Inlandse trommelaar. 
30 c. Inlandse fluiter. 

P A R A G U A Y 
293 '72. Race auto's. 
10 c. Ferrari. 
15 c. B.R.M. 
20 c. Brabham. 
25 c. March. 
30 c. Honda. 
50 c. MatraSimca MS 650 
75 c. Porsche. 
12,45 g. Maserati 8CIF 
18 ,15g . Bugatti 35B 
50,— g. Mercedes 1924. 
Blokje van 20,— g. Lotus Ford 1972. 
293 '72. Ruimtevaart Apol lo 16. 
20,— g. Blokje met lancering raket, aarde en maan. 
225 '72. Schilderijen uit museum van Asuncion. 

10 c. Portret van een boer, R. Holden Jara. 
15 c. Spaanse heer, J . H. Lostow. 
20 c. Groep Indianen, R. Holden Jara. 
25 c. Slachten, P. L. Bouchard. 
30 c. Sint Hièronymus, Italiaanse school. 
50 c. Liggend naakt, A. Berisso. 
75 c. Compositie met engelen, L. Carracci. 
12,45 g. Liggend naakt, A. Schiaffino. 
18,15 g. Naakt met engelen, J . H. Lostow. 
50,— g. Maagd en kind, Italiaanse school, achttiende 

eeuw. 
293 '72. Olympische spelen München. 
Blokje van 20,— g. Aanplakbil jet voor Garmisch 
Partenkirchen uit 1936. 
Blokje van 20,— g. Aanplakbiljet voor Sapporo 1972. 
225 '72. Reprodukties schilderijen Weens museum. 
10 c. Naakt, Rubens. 
15 c. Vrouwelijk naakt, Bell ini. 
20 c. Idem, Qprracci. 
25 c. Idem, Cagnazzi. 
30 c. Idem, Spranger. 
50 c. Luitspeler, B. Strozzi. 
75 c. Dame in het rood, Lucas Cranach de oudere. 
12,45 g. Adam en Eva, M. Coxcie. 
18,15 g. Detail Romeinse overwinning, Poussin. 
50,— g. Madonna en kind, Bronzino. 

PERU 
196 '72. Inlandse vogels. 
2,— s. Trogon viridis. 
2,50 s. Cephalopterus ornatus. 
3,— s. Rupicola peruvianus. 
6,50 s. Ramphastos cuvieri. 
8,50 s. Momotus momota. 

PORTUGESE GEBIEDSDELEN 

206 '72. Olympische spelen München 1972. 
Angola: 0,50 e. Zeilwedstrijden. 
Cabo Verde: 4 ,— e. Handballers en worstelaars. 
Guinee: 2,50 e. Gewichtheffen en kogelslingeren. 
Mozambique: 3,— e. Hordenloper en zwemmers. 
M a c a u : 50 a. Hockeyers. 
San Thome e Principe: 0,50 e. Hardlopers en speer
werper. 
Timor: 4,50 e. Voetballers. 
Alle zegels met embleem van de spelen. 

K QATAR 
Juni '72. Olympische spelen München. 1972. 

1 dh. Voetballen. 
2 dh. Hardlopen 
3 dh, Wielrennen. 
4 dh. Turnen. 
5 dh. Basketbal. 

35 dh. Discuswerpen. 
75 dh. Voetballen. 
3.— r. Hardlopen. 
Blokje van 50 dh. met zes laagste waarden uit de serie. 

R E U N I O N 
56 '72. Voorlichting gebruik postcode. 
15, 25, CFA groen en rood; rood en geel. Afbeelding 
gelijk aan voor zelfde doel uitgegeven zegel van Frank
rijk. 

RHODESIË 
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177 '72. Voorkom vervuil ing. 
2% vogel, 314 antilope, 7 vis, en 13 c. Gestileerde fa
briek en rokende schoorsteen. 
288 '72. Filatelistisch congres en postzegeltentoon
stelling Rhophil 72. Zegels gedrukt in blok;es van vier 
van gelijke waarde, als in postzegelboekjes; vier soorten 
perforaties: ongetande kant bovenjen rechts; ongetande 
kant alleen boven; ongetande kant alleen rechts; onge

tande kant rondom. 
1 , 2! i en Vk c. Centraal plein Salisbury, 

R O E W A N D A 

246 '72. Internationale postzegeltentoonstelling 
Belgical'72 
18 f. Reproduktie schilderij Oscar Bonneville: „ L a n d 

schap in Roewanda. 
22 f. Idem van dezelfde schilder: gracht en stadsgezicht 

van Brugge (België). 
40 f. Portretten van koning Boudewijn en koningin 

Fabiola en president en mevrouw Kayibanda 
tijdens bezoek aan Roewanda. 

Zegels samenhangend gedrukt. 
47 '72. Tiende verjaardag onafhankelijkheid. 
20 c. President Grégoire Kayibanda spreekt menigte toe. 
30 c. President bij beëdiging officieren nationale garde. 
50 c. President met echtgenote temidden van hun 

zeven kinderen. 
6,—fr. President brengt stem uit bij verkiezingen. 
10 fr. President en echtgenote en voorzitters van volks

vertegenwoordiging en hoge raad. 
15 fr. President met ministerraad en leden volksver

tegenwoordiging. 
18 fr. President wordt geïnstalleerd. 
50 fr. Portret president. 

S A H A R A S P A A N S 
104 '72. Dienstzegels. 
12, 15, 24 p. Verschillende voorwerpen ui t Sahara
museum. 
16'72. Kinderzorg. 
8 en 12 p Portretten van Touaregs uit de Sahara, naar 
schil derijen uit Sahara museum. 

S A L O M O N S EILANDEN 

Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 325. 

EL SALVADOR 
Jul i '72. Olympische spelen in München. 

5 c. Hardloopster. 
10 c. Hoogspringster. 
20 c. Hardloper. 
60 c. Verspringen. 
20 c. Speerwerpster. 
80 c. Discuswerpster. 
1 , — C. Hamerslingeren. 
2,— C. Schieten. 

SENEGAL 

36 '72. Milieubescherming. 
35 f. Zone uit Soedan, vastleggen van de woestijn. 

100 f. Vervuiling van oceanen. 
Beide zegels met embleem V.N betreffende milieube
scherming. 

SEYCHELLEN 
157 '72. Vogels. 

5 c. Tuinfluiter op tak. 
20 c. Uil . 
50 c. Blauwe duif. 
65 c. Ekster. 
95 c. Vliegenvanger. 
Alle zegels met portret koningin Elizabeth. 

SINGAPORE 
Afbeelding zegel gemeld in j un i , bladzijde 325. 
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Datum van uitgifte 
7 september 1972 

Voordelig en gemakkelijk 
verzekert U zich van alle uitgiften van het 

Vorstendom Liechtenstein door een 
Nieuwtjesabonnement af te sluiten. 

Zend U mij s.v.p. gratis de uitvoerige brochure: 
'Brief markensammlen leicht gemacht' 

Name Vorname 

Straße 

Ort (Postleitzahl) 

Uitknippen en inzenden aan: 
Postwertzeichenstelle der Fürstlichen Regierung 
9490 Vaduz/Liechtenstein. 

1872 1972 
DUITSLAND EN GEBIEDEN 

1872 1972 
SPECIALE LUCHTPÜSTBRIEVEN 

Wij zijn reeds 26 jaar in deze groepen 
gespecialiseerd. 

Uitgebreide zichtzendingen tegen 
referenties. 

Peter C. Rickenback 
14, Rosslyn Hill, Londen N.W. 3, 

England 

PERZIE EN GROS EN EN DETAIL 

ZEGELS, LOS EN IN SERIES, PAKKETTEN 
GELEGENHEIDSZEGELS, ZOWEL POST

FRIS ALS GESTEMPELD 

SOUREN PANIRIAN 
30, SHIRIN ST. VILLA AVE.TEHRANIRAN 

Liquidatie van een handelsvoorraad 
Een zeer omvangrijke handelsvoorraad wordt in gemengde partijen van 8 tot 10 kilo 
— u leest het goed — tot 10 kilo postzegels — verkocht. Alles is bij elkaar gedaan 
zonder op de waarde te letten. Licht beschadigde landensamenstelllngen, missie
kilowaar, postverzegelde kitowaar restantpartijen. nieuwtjes van de gehele wereld, 
zakjes met honderden complete series en waardevolle blokken met gezochte motie
ven zoals schilderijen, ruimtevaart, sport, dieren enz. Vaak ook restanten van zicht
zendingen en verzamelingen evenals stockboeken. Bijna alle deze llquidatlepaketten 
zijn verschillend, maar In elk pakket toch wel 3000 i 5000 Michelmark U zult beslist 
tevreden zijn met dit liquidatiepakket tegen de prijs van f250,—. Levering zolang 
de voorraad strekt. Uw garantie: geld terug als u niet tevreden bent. Franco tegen 
vooruitbetaling, anders rembours plus porto. Postgirorekening Hamburg 253205 

Atlantic Stamp Cc, Postzegelgroothandel. 
Postbox 1 DK 2740 SKOVLUNDE, Denemarken. 



97 '72. IVIoderne kunst, aanvullende gegevens bij 
melding in juni . 
15 c. „Maanfest ival" door Seah Kim Joo. 
35 c. „Aanvullende kracht" door Thomas Yeo. 
50 c. „Rhythme in blauw" door Yusman Aman. 
1 . — $. . „Apen" door Chan Wen Hsi 
98 '72. Nationale dag. 
15 ,35 ,50 en 75 c. In semiabstracte ontwerpen worden 
defestivals uitgebeeld. 

SINT HELENA 
Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzijde 325. 

SINT PIERRE EN M I Q U E L O N 
1 8  6  7 2 . Herdenking president De Gaulle van Frank
rijk. 
100 f. Luchtpost. Portret De Gaulle (18901970), kruis 

van Lotharingen, hoofden van verschillende 
militairen uit tweede wereldoorlog. 

SINT V I N C E N T 
317 '72. Bloemen. 
1,30 en 40 c , 1 , — $. Verschillende bloemen. 

SRI LANKA (CEYLON) 
265 '72. Wereldbroederschap van Boeddhisten 
5 c. Wereldkaart met boeddhistische vlag; zegel ge

meld in april 1971 nu pas verschenen met opdruk 
„ 1 9 7 2 " . 

SYRIË 
15 '72. Arbeiders Arabische vaderland, verenigt U I , 
viering meidag. 
15 en 50 p. Hand met gereedschappen. 
175 '72. Werelddag telecommunicatie. 
1 5 en 20 p. Internationaal embleem. 
56 '72. Conferentie Verenigde Naties over mil ieu
beheer. 
15 en 50 p Internationaal embleem. 

THAILAND 

: iha»^UMLAND ; tHitnAnmui^He • 

h SB : 
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THE NATIONAL COSTUMES 
OF THAI WOMEN 

128 '72. Nationale klederdrachten Thailandse vrou
wen. 
75 s. Ruantonstij l. 
2,— b. Chitriadastijl. 
4 ,— b. Chakristijl. 
5,— b. Borompimarnstijl. 
Ook blokje met deze vier zegels, verkoopprijs van 20,—. 
79 '72. Inlandse vruchten. 
75 s. Rambutan (Nephelium lappaceum). 
1 , — b. Mangosteen (Garcinia mangostana). 
3 , — b . Durian (Durio zibethinus). 
5,— b. Mango (Mangifera indica). 

TOGO ~ 
Mei '72. Bezoek president Nixon aan China. 
50 f. en 300 f. op 10 f. zegels uit gebruiksserie, met extra 
opdruk: ,,Visite du president Nixon en Chine Février 
1972'. 
246 '72. Produktie van tapioca. 

25 f. Oogst van maniok. 
40 f. Raspen van maniok. 
60 f. Vrachtauto met zakken voor meelfabriek. 
80 f. Beningebak met tapioka. 
306 '72. Werelddag telecommunicatie. 

40 f. Videofoon. 
100 f. Topografische kaart Afrika. 

TSAAD 
156 '72. Definitieve uitgiftedatum Sapporoserie ge
meld in jun i , bladzijde 337. 

REPUBUgUE DU rCHAO 

227 '72. Internationaal jaar van boek. 
100 f. luchtpost. Portret Alphonse Daudet (18401897) 

en beeld uit een van zijn boeken. 
168 '72. Olympische spelen München 1972. 
20, 40, 60, 100, 120 en 150 f.; blokje van 300 f. 

TUNESIË 
56 '72. Conferentie Verenigde Naties over milieu
bescherming in Stockholm. 
60 m. Compositie met onder meer het internationaal 

embleem. 

TURKS & CAICOS EILANDEN 

Afbeelding zegel gemeld in j un i , bladzijde 337. 

X U M M AL Q I W A I N 
225 '72. Herdenking koning George III van Engeland 
en Sir Winston Churchill. 
5,10 ,1 5 en 20 dh. , 3,— r. Portretten van koning George 
en Churchil l , Engelse vlag. 
245 '72. Heersers van Arabische sjeikdommen. 
5,10,15 en 20dh. ,3 ,—r. Portretten heersers Bahrain en 
Umm al Qiwain. 
5 , 1 0 , 1 5 en 20 dh. , 3,— r. Portretten heersers Qatar en 
Umm Al Qiwain 
5 ,10 ,15 en 2 0 d h . , 3 , — r . Portretten heersers Dubai en 
Umm Al Qiwain. 
5 ,10 ,15 en 20 dh. , 3,— r. Portretten heersers Fujeira en 
Umm al Qiwain. 
5 ,10 ,15 en 20 dh. , 3,— r. Portretten heersers Ajman en 
Umm Al Qiwain. 
5, 10, 15 en 20 dh. , 3,— r. Portretten heersers Abu 
Dhabi en Umm Al Qiwain. 
56 '72. Luchtvaart. 

5 dh. Staartstuk DC 9 van S.A.S. en vliegtuig in vlucht. 
10 dh Idem B 727 van PANAM. 
15 dh. Idem Westduitse Lufthansa. 
20 dh Idem Britse B.E.A. 
25 dh. Idem B 747 van BOAC. 
50 dh Idem DC 8 van J.A.L.. 
Blokje van 5,— r. met ongetande zegel, waarop ge
bouwen luchthaven; op rest blok eerste luchtballon; 
over alles heen opstijgende Concorde. 
106 '72. Herdenking Napoleon, reprodukties schi l
derijen. 

5 dh. Napoleon in kamp van Eylau, J . A Gros. 
10 dh. Napoleon over de Alpen, J . L. David. 
15 dh. Napoleon bezoekt getroffenen in Jaffa, J . A. 

Gros. 
20 dh. Overgave van Madrid, J . A. Gros. 
25 dh. Napoleon als eerste consul, J . D. Ingres. 
5,—r.Napoleon in studeerkamer, J . L. David. 
Ook ongetand blokje van 5,— r. Kroning van Marie
Louise, J . L. David. 
106 '72. Herdenking president De Gaulle van 
Frankrijk. 

5 dh. De Gaulle in ceremonieel tenue. 
10 dh. De Gaulle in burger houdt toespraak voor radio. 
15 dh. De Gaulle aan front. 
20 dh. De Gaulle in rok. 
25 dh. De Gaulle op latere leeftijd. 
Blokje van 5,— r. gelijk aan zegel van 20 dh; ordeteken. 

126 '72. Vlinderserie. 
5 dh. Agrias sardanapalus. 

10 dh. Cricula trifenestrata. 
15 dh. Callithea sapphire. 
20 dh. Sasakia charonda. 
25 dh. Catagramma astarte. 
3,— r. Agrias amydon. 
Blokje van 5,—r. met ongetande zegel: Callithea sapphi
re; rand diverse vlinders en mannen met vlindernetten. 

VERENIGDE STATEN V A N A M E R I K A 
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159 '72. Vijfenzeventig jaar vereniging van ouders 
en onderwijzers. 
8 c. zwart, geel en wit . Schoolbord, waarop naam ver

eniging en jaartallen in krijt geschreven. 
279 '72. Honderd jaar postorderbedrijf. 
8 c. Man neemt pak in ontvangst in postkantoor — 

winkel van honderd jaar geleden. 

V I E T N A M (ZUID) 
156 '72. Burgerlijke zelfverdedigingsgroeperingen. 

2 d. Man met machinegeweer onder arm, dorp op 
achtergrond. 

6 d. Man met geweer en embleem groepen. 
20 d. Man en vrouw met geweer. 

Y E M E N VOLKSREPUBLIEK 
Afbeelding zegel gemeld in juni , bladzijde 337. 

1 7 '72. Dag van de politie. 
25 f. Drie politieagenten, van wie één een vlag draagt, 
tijdens een parade. 
89 f. Meisjes van volksmilit ie, tijdens militaire parade 

bij herdenking van 20 juni 1967, verovering van 
Crater. 

Blokje met beide zegels samen. 

Z A M B I A 
Afbeelding blokje gemeld m juni , bladzijde 337 
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De skandinavische veilingsfirma 

"SKANDIA" 
is de goede relatie voor U als U zegels van Scandinavië 
wenst te verkopen. 

Wij houden jaarlijks 2 ä 3 grote veilingen en brengen 
slechts 10 ä 15% provisie in rekening. 

Als U wenst te kopen hebben wij altijd een ruime keus, 
inclusief Nederland en koloniën. Vraagt onze gratis-catalogus. 

^7 SKANDIA " internationale Frimsrl(eaul(tioner 
Seivgade 99,1307 Copenliagen K, Denmaric 

SPECIALE 
AANBIEDING 

POSTAL HISTORY 
INTERNATIONAL 

De laatste zes nummers van 1972 
- van juli tot en met december -
ontvangt U tegen betaling van 

£1,50. 
Verzending per zeepost, door de gehele wereld. 

PROUD-BAILEY Co. Ltd. 
96 Queens Road, Brighton 

Verzameling 133 Malaku Seletan 
(Zuid-Molukken, Indonesië) 
geheel postfris, slechts f 10,— 

Wij zijn gespecialiseerd in locale zegels van 
Groot -Br i t tann ie , stakingszegels van 
Groot -Br i t tann ié , ook op brief. Vraagt on
ze pri jscourant. 
Complete verzameling zegels uitgegeven 
door de „Pub l ic Mai l Service" gedurende 
de poststaking in een album met goud-
opdruk f 200,—. 

A M A Z I N G STAiVIP Co. 
6 Hollybush Close London E 11 England 

Ierland 
Groot Brittannië 

Cyprus 
Gibraltar 

Malta 
Volledige voorraad van het begin af aan Ool< catalogussen en literatuur Nieuv/e 
geïllustreerde lerlandcatalogus voor slechts f l . — franco' 

David Feldman Ltd. 
De leidende postzegelhandel in Ierland 102 Lemster Road Dublin 6 Ierland 
Lid van de BPA, PTS. ASDA, APHAV enz. 



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 ons speciaal gevoerde landen, Nederland-
Frankrijk-lerland en Skandinavië, hiervan grote voorraad, gaarne behan
delen wij uw wensen voor deze landen, gebruikt-ongebruikt-postfris. 
Onze leveringen zijn franko huis, betalingen binnen 14 dagen via bank of 
giro. Reklames-retourzendingen binnen 5 dagen. 

KORTINGEN, bij aankoop van f 100,— 5% korting 
/250,— 7% 
/ 500,—10% 

Deze maand speciale aanbieding Denemarken - Zweden - Groenland 
Denemarken 
301/03 
315-31 c 
332-33a 
338-39 
345 
346 
358-59 
372-73 
375-76 
406a-10 
433-34 
445-46 
452-54 

" 
3,— 

34,— 
5,— 
3,40 
2,40 
2,10 
4,— 

12,— 
4,75 

22,— 
2,— 
1,25 
4,— 

" 
3,— 
4,50 
5,— 
1,50 
2,40 
1,40 
4,— 
1,25 
0,50 
4 ,— 
2,— 
1,25 
4,— 

Zweden 
247-48a 
249-53a 
259-72 
279-80a 
281-82a 
283-86a 
287/88a 
290-91 a 
294-95a 
296-97a 
298/300a 
301-02a 
303-04a 

• » 
12,— 
37,50 
55,— 

2,50 
22,— 
18,50 
8,— 

23,— 
32,— 

7,50 
16,— 

6,75 
8,50 

305-06a 
307-1 l a 
312a 
313-14a 
315-16a 
317-18a 
319-21a 
322-23a 
324-25a 
326-27a 
328-29a 
330-32a 
333-40a 

•• 
5,50 

16,— 
5,— 
4,50 
7,— 
2,25 
8,— 
4,25 
2,— 
7,— 
2,65 
4,50 

64,— 

341-43a 
347-493 
372-75a 
376-77a 
385-86a 
387-88a 
406-08a 
411-13a 
427-28a 
429-31 a 
437-38a 
439a 
Lp. 7 

«• 
5,— 
3,25 
8,25 
2,50 
9,— 
5,25 
5,25 
4 ,— 
4,75 
4 ,— 
2,— 
5,50 

110,— 

Groenland 
1-9 
10-18 
19-27 
28-29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36-52 
53-54 
63 

*« 
17,— 
95,— 
16,— 
12,— 

1 , — 
1,75 
1,25 
2,— 
0,60 
0,50 

20,— 
1 , — 

15,— 

0 0 

12,75 
95,— 
12,50 
12,— 
0,75 
1,75 
0,50 
2,— 
0,50 
0,35 

15,— 
0,60 

13,75 

kotnplete kollektie 1945-70. postfris in stockboek ^ 172,— nrs. 298-513, 
gestempeld f 89,— 298-513. 

Postzegelhandel „Viking" («ig» 
Boddenstraat 55 - Postbus 177-te l . 05490-16417 - Almelo 

Kuipers) 

De sluitingsdatum 
voor het eerstvolgende nummer 

van Philatelie 
is gesteld 

op: 
24 augustus 1972 

adv.afd.Philatelie 

'1000 verschillende Scandinavië f47,50 
f 8 0 , — 
f 3 5 , — 
f 9,75 (gr. form.) 
f 45 ,— 
f 1 5 , — 
f 1 5 , -
f 10,50 
f25,50 
f 3,35 
f 2,25 
f «7,50 
f 2 7 . -

Vraagt tevens gratis prijslijst aan voor pakketten en zegels Nederland. 
Ook Verenigd Europa is in ruime mate aanwezig. 
U bent altijd welkom, bij een bezoek aan onze postzegelbar, Rodenrijsestraat 17, 
Rotterdam. Tel. 010-245001. Wij zijn dagelijks geopend van 10 to t 18 uur, vrijdag
avond tot 21.00 uur. 

1200 
100 
500 

1000 
100 
500 
500 

1000 
100 
50 

600 
600 

^ 
„ 
„ 
,, 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ ̂
 

„ 

„ 
Vaticaan 
Hongarije 
Franse Geb. 
West-Berlijn 
België 
Duitsland 
Duitsland 
Schilderijen 
Vlinders 
Nederland 
Yougoslavië 

Postzegelhandel '̂ Philiposta 
Rodenri j ie i traï t 17, Rotterdam-11 

n 

Bij de 42ste -veiling werden weer sensationele prijzen 
behaald. 
Maak gebruik van onze relaties in de gehele wereld. Inzendingen voor 
de eerstkomende L&F-veiling worden nu reeds aanvaard, terwijl wij 
ook steeds grote verzamelingen en losse zegels ä contant aankopen. 

LANGE & FIALKOWSKI D-62 Wiesbaden 
Langgasse 20/22 - Telefoon 303013 Eigenaar Hubertus Lange - Beëdigd en officieel aangesteld veilinghouder 
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LONDON STAMP EXCHANGE LTD. 
5 Buckingham Street - London, W.C.2 

De Directie van "London Stamp Exchange" wenst het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie en alle medewerkers van harte geluk met het 50-jarig jubileum 1 

Uit onze prijslijst van ongebruikte Britse gelegenlieids-
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, gewoon 
1963 Freedom from Hunger, fosfor 
1964 Shakespeare, gewoon, 5 stuks 
1964 Shakespeare, fosfor, 4 stuks 
1965 Winston Churchill, gewoon 
1965 Winston Churchill, fosfor 
1966 Robert Burns, gewoon 
1966 Robert Burns, fosfor 
1967 E.F.T.A., gewoon 
1967 E.F.T.A., fosfor 
1968 Bridges 
1969 Ships 
1970 Architecture 
1971 Ulster Paintings 
1972 Polar Explorers 

f 8,— 
/11,50 
f 5,75 
f 6,— 
^30,— 
f 5,— 
^28,— 
^10,— 
/19,— 
/ 2,— 
f 5,— 
f 2,25 
f 3,50 
f 1,75 
f 2 , -
i 2,85 
f 3,75 
/ 2,25 
f 2,35 
f 2,85 

• Prijslijst 
Een volledige prijslijst van ongebruikte zegels (ge
legenheid, 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 investering vooraf, kunt u zich bij ons 
abonneren op de nieuwe uitgiften van Groot-Brittan-
nië en/of de Kanaaleilanden Guernsey en Jersey. 
Bij de huidige koers worden de zegels geleverd voor 
ongeveer / 0,10 per penny nominale waarde. Vraagt in
lichtingen. 

• IMETTO-album en -catalogus 
Het in kleur uitgevoerde NETTO-album is bestemd voor 
de Britse zegels uit de regeringsperiode van Koningin 
Elizabeth II. Kunstleren ringband, kartonnen cassette, 
prijs /" 32,50 (incl. verzendkosten). De jaarlijkse supple
menten worden automatisch toegezonden. Bij aankoop 
wordt de eveneens in kleur uitgevoerde NETTO-cata-
logus gratis bijgeleverd. Nadere inlichtingen op aanvraag. 

Bestellingen en correspondentie aan H. Dekker - Johan Jongkindstraat 171 
Amsterdam 17 - telefoon (020) 15 61 97 

Nieuw! Rommetkisten Nieuwl Déér zit wat in! 
Ideaal voor 
Duitsland verzamelaars Kist/150,— 
West Europa verzamelaars Kist / 160,— 
Engeland-varzamelaars Kist / 150,— 
Oost Europa-verzamelaars Kist / 150,— 
Motief verzamelaars Kist/150,— 
Blokken-verzamelaars Kist /160,— 
Britse Gemenebest-verzamelaars KIst /150,—, 
Overzee verzamelaars Kist /150,— 
Gehete wereld verzamelaars Kist/150,— 
Speciale prijs voor drie verschillende kisten van / 

kleinere kisten /100,— of / 50,-
kleinere kisten /100,— of / 50.-
kleinere kisten / 100,— Of / 50,~ 
kleinere kisten / 100,— of / 50,-
klemeie kisten ^100,— of / 50,-
klemere kisten / 100,— of / 50,-

/ 100 ,—o f / 50 ,— 
kleinere kisten /100,— of / 50.-
kleinere kisten / 100,— of / 50,-

150,—slechts/400 — 

Deze speciale prijs is ook mogelijk als U drie kisten afneemt 
binnen een termijn van drie maanden. 
Brievsn, poststukken-verzamelaars kisten. Ook kisten voor Italië of voor Scandinavlë-
verzamelaars. 

BI] kisten van f 1S0,— gehele wereld is een 'superpartij' met een cataloguswaarde van 
M . M . 2000,— inbegrepen. 
Bijkisten van f 150.—'Overzee'is een 'super-partij 'meteen catafoguswaarde 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 zlchtzendingen 
hebben wij steeds een grote voorraad uitgecirculeerde boekjes en een van onze Engelse collega's die 
ook hetrondzendverkeerin grote stijl bedrijft en dis 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 Restsntverzamelingen, veil mg o verse hotten, spe
ciale partijen, erfenissen, albumbladen, doubletten boekjes, ruilmateriaal van verzamelaars afwij
kingen, zeldzaamheden entopwaarden.oud vooroorlogs en klassiek materiaal, het komt allemaal m 
onze rommelkisten Steeds weer houden wij opruiming in onze magazijnen vaak ver beneden de 
kostprijs Bovendien kopen wij via ons kantoor in Londen, op veilingen en via bevriende handelaren 
precies dat materiaal dat alleen in Londen de metropool van de internationale postzegelhandel te 
krijgen is Een van onze vertegenwoordigers is ook steeds doende om op internationale handelaars-
beurzen geschikte partijen voor ons te kopen Zo zit er in onze rommelkisten werkelijk iets wat de 
moeite waard is, ook voor de verzamelaar Wij kunnen ze in 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 sentekraam om het nu maar eens populairte 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 vmden in onze rommelkisten En het materiaal dat u na het 
doorzoeken overhoudt en niet voor uw verzameling kunt gebruiken is nog zeer geschikt om in ruil-
boekjes of stokbosken als ruilmateriaal gebruikt te worden Maar wij hebben voor al dat werk geen 
tijd, vandaar dat u hst zo voordelig kunt kopen Pak ds gelegenheid en bestel nog vandaag LTzult 
tevreden zijn zoals reeds zovele collega-verzamelaars het vóór u waren 
BREMAPHIL 

D28 Bremen, Roonstr. 1. Duitse Bonds-G.v. Knobelsdorff, 
republiek. 
Levering onder rembours, porto extra, of tegen vooruitbetaling op postgirorekenmg Hamburg 
349970 of tegen bankcheque Wilt u dan steeds / 5,— extra overmaken voor portokosten, daarvoor 
krijgt u dan defilatelistische frankering in 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 107 325-3 

Pakketjes met topv^aarden en complete series, o a, postzegeltentoonstellingsblokken 
f120,— Ongetand sportblok f 100,— 4 ruimtevaartblokken f200,—, alles bij elkaar 
meer dan 1000,— mk. cataloguswaarde tegen een jubileumprijs van slechts f60 ,—, 
Franco bij vooruitbetaling op postgiro Arnhem 203250. Uitgebreide prijslijst tegen 
portovergoeding. Ebels, wereld-postzegelverzendhutt, 
D 4070 Rheydt, Loosweg 95, West-Duitsland, 

Speciale aanbieding motief-zegels 
122 verschillende naaktschilderijen (complete series) slechts f44,50 
87 verschillende Ol/mpiade Sapporo (complete series) slechts f29,50 

104 verschillende Olympiade München (complete series) slechts f 2 6 , — 
Uitsluitend tegen vooruitbetaling op postgiro Nederland 538373 ten name van 
D. F. Grote, D. 5222 Morsbach. 

ALLES VAN BELGIË 
Postfris, gebruikt, moeilijke series, luchtpost, spoorweg, telegraaf, 
porto, enz. Verzorgde kwaliteit — redelijke prijs — snel antwoord. 

L DE HOUWER 
Fruithoflaan 13, 2600 BERCHEM, België. 

Peter C. Rickenback 
Dit is de enigste firma in het Commonwealth die 
zich voor 26 jaar exclusief specialiseert In 
Duitsland en gebieden, maar die nu vlucht-
brleven van de wereld aan zijn voorraad heeft 
bijgevoegd. De firma woont Internationale ten
toonstellingen bij sinds 1953 en Is een ware 
Europese firma. De hoofdtalen van Europa, na
tuurlijk Inclusief Nederlands, worden gesproken, 
en als het noodzakelijk is wordt correspondentie 
op een strikte fonetische manier geprobeerd. 



KERKRADE 

9-10 
SEPTEMBER 

1972 

EERSTE INTERNATIONALE MUNTENREURS 
IN NEDERLAND 

N.M.A. ORGANISATOREN: 
Numint, Van Alkemadelaan 201, Den Haag 
Munta-Posta, Oude Delft 111, Delft 
Ariadne, Rozenboomsteeg 10, Amsterdam 

KERKRADE 1972 

Op 9 en 10 september 1972 wordt de eerste INTERNATIONALE MUNTENBEURS gehouden in de 
RODA HAL, EUROPAPLEIN te KERKRADE in Limburg. Ruim 100 binnen- en buitenlandse hande
laars zullen daar aanwezig zijn. Publikaties zullen via het medium televisie gaan en uiteraard ook in 
de vakbladen, radio en pers. Kom naar KERKRADE en u zult er geen spijt van hebben. Er is een goede 
bus- en treinverbinding. De entree is gesteld op / 3 , — per dag en / 5,— voor beide dagen. AANVANG : 
10.15 uur. Voor hen die een tafel wensen te reserveren kunnen wij adviseren om snel contact op te 
nemen met: Fa. Ariadne, Rozenboomsteeg 10 te Amsterdam of telefonisch onder de nrs. (020) 233694-
410796 of (010) 502903 en tevens (015) 24024. (Laatste tel.nr. niet op woensdag.) 

WIJ ROEPEN ALLE VERZAMELAARS • ALL COIN COLLECTORS • DIE SAMMLER DER WELT 

Die gröszte Internat ionale 
MUNZENBORSE DER NIEDERLANDE 
Teilnahme von ca. 100 Münzenhändlern aus ca. 15 Ländern am 9. u. 10. Sept. 1972 in der RODA-HAL, 
EUROPAPLEIN, KERKRADE (bei Aachen). 
WIR RUFEN DIE SAMMLER EUROPAS! 
Tischpreise für beide Tage: DM 30,— ein Meter (max. 4 Meter) im groszen Saal. 
Eintrittspreise: für einen Tag DM 3,—, für beide Tage DM 5,—. Beginn für Händler: 7.00-10.00 Uhr, 
Beginn für Sammler: 10.15 Uhr. 
Reservierungen für Tische, Übernachtungen usw. bitte richten an; Fa. ARIADNE, Rozenboomsteeg 10, 
Amsterdam (Holland) oder Fa. MUNTA POSTA, Oude Delft 111, Delft (Holland) oder Fa. NUMINT, 
Van Alkemadelaan 201, Den Haag (Holland). 
Händler aus Europa und Übersee, Münzen aller Zeiten und Länder, Gold, Pfennige, Medaillen, Bank
noten, Literatur, Münzenzubehör usw. Das alles ist am 9. u. 10. September 1972 zu finden in KERKRADE 
(bei Aachen) in der RODA-HAL, EUROPAPLEIN (Holland). 

zumsfaein 
europa 

1973 

Verschijningsdatum 
1 september 1972 

Europa nog steeds in één deel. 
Zumstein Europa-catalogus 1973, de 
betrouwbare barometer van de 
filatelistische markt, 56e editie, prijs f40,— 
met alfabetisch register f46,—. 
Meer dan 1300 bladzijden, meer dan 
30.000 afbeeldingen; Europa en 
postkantoren In het buitenland tot de 
verschijningsdatum volledig. 
Bij te werken door middel van de 
aanvulling in de Berner Briefmarken 
Zeitung. 
Zwitserland/Liechtensteincatalogus1973, 
tekst Duits/Frans, met prijsnoteringen 
voor blokken van vier en voornaamste 
afwijkingen, eerstedagenveloppen enz. 
Oplaagcijfers; 288 bladzijden. Prijs f4,—. 
Abonnementsprijs per jaar f20,— met 
de speciale aanvullingen f24,—. 

Inlichtingen bij Uw postzegelhandelaar 
of bij onze vertegenwoordiger/ 
filatelistische boekenimporteur: 
J. L. van Dieten,Tournooiveld 2, Den Haag. 

ZUMSTEIN&CIE. 
eig. Hertsch 8i Co., Postbus 2585, CH-3001 Bern. 

AANBIEDING GROOTFORMAATZEGELS 
allen verschillend 

200 Spanje 10,50 
200 Tsjechoslowakije 8,75 
400 Hongarije 10,50 
1000 wereld, meest motiefze
gels, driehoeken, dieren, plan
ten etc. In geschenkverpakking 

30,— 
Bestellingen per giro aan 

J. L. HARLAAR 
Giro 2U151 
Am. van Solmslaan 26 Grave (N.B.) 
Ondanks de lage prijzen v/orden er bij 
vooruitbetaling geen portokosten be
rekend, anders levering onder rem
bours. 

100 Bund/Berlin 
150 idem 
300 idem 
200 D.D.R. 
500 idem 
600 idem 
200 Bulgarije 
100 Finland 
100 Frankrijk 
200 Italië 
100 Joegoslavië 
100 Oostenrijk „extra" 
500 Polen 
150 Portugal 
200 Rusland 

7,50 
12,50 
32,— 

6,50 
30,— 
45,— 
10,— 
12,— 
10,50 
17,— 
7,50 

25,— 
16,— 
8 , ~ 

10,— 

Postzegel verzameling Olympiade 1972 
München 

Een groot postzegel-voordrukalbum met meer-
kleurige band en waarin zes complete series — 
42 prachtige grootformaat Olympiade-zegels en 
12 grote blokken Olympiade München 1972 
voor slechts/30,—. 
Gedeelte der Olympische spelen in Augsburg 72. 
Prachtige serie van de PTT van Gulnee in Equa
toriaal Afrika, complete serie van 7 grootformaat
zegels en 2 blokken voor slechts / 10,—. 
Garantie: bij terugzending binnen 7 dagen wor
den de zegels teruggenomen. 
Levering tegen vooruitbetaling — bankpapier of 
cheque in aangetekende brief — franco. Rem
bours f 3,— extra. 

Briefmarken - Langhorst D. 
294 Wilhelmshaven. P.O. Box 821, W.-Deutschland 



Dan is hier een uniel<e 
leans om uw collectie 
uit te breiden, te 
sublimeren of op 
plan te zetten. 

hoger 

Keuze uit onze voorraad 
Yvert nrs 
203/05 Olympiade 
209/12 Sokol 
242/51 10 laar onafhankeli|k 
258/62 schilderten 
263/66 tourisme propaganda 
270/73 president Masaryk 
270/73 met aanhangsel 
277/80 Sokol-oprichters 
332D/E Bratislava tentoonstelt 
332D/E samenhangend 
333/34 Sokol 
335/36 Masaryk 
337 20e veri Slag bi| Bachmac 
338/39 legioen 
340/42 10e verjaardag Sokol 
342A/B Praag-expositie 
346 de blauwe Stefanie 

125,— 
95.— 

9,50 
10,75 
27,— 
18,75 
60,— 
25,— 

ng 1,50 
2,— 
0,90 
1,25 
0,20 
0,50 
0,60 
7,50 

15,— 
347/48 20e veri onafhankelijkheid 0,85 
354 gezicht op Jasina 
356/62 bevriiding 1945 
363/71 Bratislava 
372/80 flora 
381/86 Masaryk 
387/402 Londen emissie 
403/17 Stefanie etc 
418/19 studentencongres 
420/24 Ie ver] revolutie 
425/26 executie herdenking 
427/28 Ie verj bevrijding 
429/30 Brno en Hodonin 
431 journalist Borovsky 
432 driehoek 1946 
433/35 Slovaakse repatnanten 
436/39 president Benès 
440/42 wederopbouw 
443 Heilige Adalbert 
446/48 Lidice 
449/50 jeugdfestival 
451/52 Moyses 
453/54 10 jaar dood Masaryk 
455/56 30 jr Russische okt -rev 
457/59 Benès 
460/66 11e Sokol 
467/70 600 jaar Universiteit 
471 Boheemse revolutie 
472/73 historM 
474/76 nationale figuren 
477 Benès 
477A/81 Gottwald 
482/83 onafhankelijkheid 
484/86 voor het kind 
487 5 jaar Rusland-pact 
488/89 Unor-staatsgreep 
490/91 Lenin 
492/97 nationale schrijvers 
498/500 Upu 1949 
501/03 Communistisch congres 
504/05 Chopin (schilderij) 
506/5 componist Smetana 

1,25 
12,50 

1,60 
1 , — 
0,90 
2,75 
5,50 
0,50 
1,75 
0,90 
0,90 
1,25 
0,35 
0,60 
1,25 
0,75 
1,10 
3,75 
2,75 
1,25 
0,90 
0,90 
1,10 
0,50 
2,25 
1 , — 
0,15 
0,40 
0,80 
0,35 
3,— 
0,60 
0,90 
0,30 
1 , — 
1,10 
2.25 
8,75 
2,25 
2,— 
1,25 

508 schrijver en dichter Poeshkin 0,45 
509/10 Beurs te Praag 
511/13 mijnwerkers 
514 kasteel 
515 Vakverenigings congres 
51//18 voor het kind 
519/20 70e verj Stalin 
521/22 Rode Kruis 
523/25 skikampioenschappen 
526/27 Maiakovsky, Russisch 

dichter 
528/31 wederopbouw 
532/35 reconstructie 
536/37 dichter Neumann 
538/39 schrijfster Nemcova 
540/43 studentencongres 
544/45 jaar van het leger 
546/47 componist Fibich 
548/49 radio 
550/51 schrijver Tajovsky 

1,50 
17,75 
1,10 
6,— 
9,75 
7,— 
7,50 
8,25 

7,50 
3,25 
4,25 
2 , -
2,— 
4,50 
1,75 
3,— 
1,25 
3 . -

V T V S ^ T VAI 

Yvert nrs 
552/53 Praga postiegeltent 1950 
553A/D idem 
554/55 vriendschapscongres 

9 p 
\d 

2,10 
15,— 
2,— 

556/57 Duif van Picasso (schildern) 11,50 
558/59 journalist Fucik 
560/62 industrie 
563/65 vrouwenjaar 
366/67 mijnwerkers 
568/69 landbouw 
570/72 herbergen 
573/77 30 jaar Partij 
578/81 Dvorak en Smetana 
582/83 Smeral 
584/87 sport 
588/90 filmfestival 
591/92 Hybes 
593/96 romancier Jvrasek 
597/99 mijnwerkers 
600/04 jaar van het leger 1951 
605/07 vriendschap 
608/09 schrijver Jilemnicky 
610/11 Zapotocky 
612/13 Lenin 
614/15 dichter Kollar 
616/17 ontdekker Holub 
618/20 industrie 
621 vrouwenjaar 
622/23 kinderbescherming 
624/26 jeugd — die tegen dood 

niet baat 
627/28 violist Sevcik 
629/30 Comenius 
631/32 anti-facisme 
633/35 landbouw 
636/37 Ie mei 
638/39 vrijheid 
640/42 beeldhouwer Myslbek 
643/45 kinderen 
646/48 Beethoven 
649/50 Lidice 
651/53 humanist Hus 
654/56 gezondheidsdienst 
657/60 sport 
661/62 nationaal dichter 
663/66 schilderijen (Alès) 
667/70 mijnen 
671/74 jaar van het leger 
675 postzegeltentoonstelling 
675A/BNBratislava 1952 
675A/B gebruikt 
676/77 oktoberrevolutie 
678/79 Rode Kruis 
680/81 vredescongres 
682/83 idem 
684/85 Smetma-museum 
686/88 5e verj staatsgreep 1948 
689/93 nationale schrijvers 
694/95 Vaclavek schrijver 
696/97 vrouwenjaar 
698 Stalin 
699/700 Gottwald 
701/041e mei 
705 sociaal-democratisch congres 
706 wielrijden 
707/09 socialisme 
710/11 landbouw 
712/15 Gottwald 
716/17 Zapotocky 
718/19 Muziekfestival 
720/21 president Zapotocky 
722 kasteel 
723/24 journalist Fucik 
725/26 mijnwerkers 
727/29 sport 
730/32 jaar van het leger 
733 broederschap 
734/36 Russisch-Tsjechische 

vriendschap 
73//39 Nationaal Theater 

P O S T 
W 

1.75 
1,50 
3,75 
1 , — 
2,75 
1,75 
6,— 
3,75 
1,75 
7,— 
3,— 
1 , — 
4 ,— 
2,— 
4,— 
2,— 
1,50 
1,10 
1,10 
1,50 
2,75 
1,50 
1,50 
1,50 

1,50 
1,25 
2,40 
1 , — 
1,50 
2,— 
2,— 
2,50 
1,25 
3,— 
1,50 
1,75 
1,40 
7,75 
0,90 
6,50 
1,25 
2,20 
0,40 

40,— 
10,— 

1,70 
1,25 
1,10 
1,75 
2,— 
2,— 
2,75 
1,25 
0,70 
0,30 
0,30 
2,50 
0,15 
1 , — 
1,25 
2,50 
4,50 
2,20 
4.— 
2,— 
5,50 
2,— 
2,— 
6,— 
4,50 
8,50 

9,— 
6,— 

z: 
II 

W A. TLJWin £xklML£ 

Yvert nrs. 
740/41 schilderijen (Mams) 
742/43 Hollar, graficus 
744/45 Tolstoi (schrijver) 
746/47 trein en vliegtuig 
748/49 Lenin 
750/51 congres 
752/54 Stalin en Gottwald 
754A/64 arbeiders 
765/67 sport 
768/70 Dvorak. Janacek, Smetana 
771/72 schilderijen 
773/74 Partisanen 
7/5/76 Tsjechov, schrijver 
777/78 jaar van het leger 
779/81 vriendschap 
782/84 nationale dichters 
785/86 Zapotocky 

I V 
J X 

4,— 
2,50 
2,50 
2,75 
3.75 
4.75 
5.— 

13,— 
16,50 
10.— 
2.10 
3.75 
2,— 
4.— 
4.— 

10,— 
1,75 

787/89 architektonische wonderen 6,50 
790/91 Spartakiade 
792/93 universiteit 
794/96 industrie 
797/800 vrijheid 1 
801/02 Mijn-congres 
803/04 festival (muziek) 
805/11 beroemdheden 
815 studentenfestival 
816/19 klederdrachten (Ie serie) 
820/24 fauna 
825/27 architektonische schoon

heden 
828 motorsport 
828A/E postzegeltentoonstelling 

1955 
828A/E idem ongetand 
829/30 jaar van het leger 
831/34 schrijvers van wereldlitera 

tuur 
835/38 spoorwegen 
839/43 vijfjarenplan 
844/47 industrie 
848/51 kuuroorden 
852/54 tentoonstelling defensie 
855/57B sport 
858/63 Mozart 
864/67 Nationale schrijvers 
868 burgerwacht 
869/70 douane 
871/74 nationale rijkdom 
875/80 Europese spoorwegen 
881/84 klederdrachten (2e serie) 
885/88 schrijvers 
889/94 tourisme 
895 landbouw 
896/99 Comenius 
899 speciaal velletje 
900/04 sport 
905/10 muziekfestival 
911/14 250 jr mgenieursschool 
915/16 postiegeltentoonstelling 
916 speciaal velletje 
917/18 Lidice 
918 speciaal velletje 
919 motorsport 
920/21 uitvinders 
922/26 flora en fauna 
927 dichter Bezruc 
928 congres 
929/30 televisie 
931/32 Zapotocky 
933/34 oktoberrevolutie 
935/38 klederdrachten (3e serie) 
939/41 geofisisch jaar 
942/46 sport Europa 
947/48 wetenschappen 
949/51 febr 1948 herdenking 
952/56A Expo, Brussel 
957/58 boekententoonstelling 
959/61 partijcongres 
962/64 cultuur en politiek 
965/66 Novotny 

EGKT.1 
:.T.KM ' 

12,75 
2,— 
2,7S 
3,60 
1.75 
2.50 
7.50 
0.50 

57,50 
13,75 

2,50 
2,50 

27,50 
67,50 

3,— 

- 4,75 
2,50 
3,60 

10.75 
14,— 
10,75 
16,50 
25,— 
5,— 
0,50 
2,40 
5.50 

25.— 
10,75 

2,50 
5,50 
0,50 
4,50 

15,— 
5,90 
2,90 
2,50 
3,75 

17.50 
1,25 

15,50 
1.10 
0,65 
8,— 
0,40 
0,70 
0,75 
0,70 
0,75 

15.— 
12.— 
10.75 
0.70 
2,25 
5.50 
0.70 
1,25 
2,— 
2,— 

T: 
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Yvert nrs. 
967/68 postcongres 
969/74 badplaatsen 
975 Svabinsky 
975 spec velletje 
976/79 schrijvers 
980/83 Brno tentoonstelling 1958 
983 spec velletje 
984/88 champions 
984/88 complete velletjes van 10 
989/91 Unesco 
992/93 Novotny 
994/99 Auto's 
1000 40 jaar postzegel 
1001/06 sport 
1007/08 landbouw 
1009/11 rechten van de mens 
1012/15 pioniers 
1016 wereldvredesraad 
1017 cultuur en politiek 
1018/21 postzegeltentoonstelling 
1022/23 arbeiderscongres 
1024 postzegeltentoonstelling 
1025/30 Ie cultuurserie 
1031/33 Brno beurs 
1034/36 40 jaar Sovjet 
1037/41 dieren 
1042 Lunik II 
1043 China 
1044/45 Haydn en Darwin 
1046/52 vogels 
1046/52 complete velletjes van 10 
1053/58 radio 
1059/61 2e Spartakiade 
1062/65 schepen 
1066/67 Olympiade 
1068/75 kastelen 
1076 Lenin 
1076A kasteel 
1077/81 15 jaar vrijheid 
1082/83 verkiezingen 
1084 Rode Kruis 
1085 brandweer 
1086/88 Spartakiade 
1089/91 Olympische spelen Rome 
1092/93 postzegeltentoonstelling 
1094/98 vijfjarenplan 
1099/1103 cultuur 
1104 luchtacrobatie 
1105 nieuwe volksrepubliek 
1106/07 jaar van de pers 
1108 syndicaat 
1109/14 watervogels 
1115/20 bloemen 
1115/20 kleinvelletjes van 10 
1121 Mucha. jugendstilkunstenaar 
1122/24 vijfjarenplan 
1125/31 sport 
1132/37 ruimtevaart 
1138 Praga 1962 
1138A proef paarden voor post

koets zeldzaam' 
1139/43 cultuur 
1144 industrie 
1145/46 ruimtevaart 
1147/49 conservatorium 
1150/55 de partij 
1156/60 poppen 
1161 Tsjechisch-Afrikaanse 

vriendschap 
1162/64 industrie-beurs 
1165/70 landbouwprodukten 
1171 Rode Kruis 
1172/82 postzegeltentoonstelling 
1182 speciaal blokje 
1182B Ie zwartdruk 
1183 kasteel 
1184/92 vlinders 
1184/92 spec velletjes 
1193 Moscau syndicaat 
1194/99 sport 

A.NDE: 
[ E M A I 

r«C! ^ .S9d 

0,80 
6,25 
2,50 

17,50 
3,— 
5,— 

30,— 
6,75 

75,— 
1 , — 
1 , — 
6,25 
0,45 

10,— 
0,70 
5.50 
2.— 
0,50 
1,50 
5,— 
0.60 
0.45 
2.25 
2,— 
1.50 
6,25 
1.25 
0.25 
3.— 
6.75 

67,50 
6,25 
2.25 
3,50 
6,50 
4,50 
1 , — 
3,25 
1.75 
0,65 
0.25 
0.45 
2.10 
7,50 
1 . — 
1,10 
1.75 
1 , — 
0,20 
0,60 
0,20 
7,50 
6,75 

75,— 
0,65 
1,10 

10,— 
8,— 
3,— 

65.— 
2,— 
2.— 
5,50 
1,15 
1,80 
5,75 

0,50 
1,25 
6,25 
2,— 

«0,— 
147,50 
150,— 

1,50 
10,— 

125,— 
0,40 
6.7S 

L 
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Yvert nrs 
1200/06 beroemdheden 

1 1207 mijnen 
1208/13 ruimtevaart 
12U,19 dieren 
1220/21 wederopbouw 
1221 spec velletje 
1222 1200 jaar Tephce 
1223/24 anti malaria 
1225 voetballen 
1226/29 sport 
1230/34 Praga 1962, Cosmos 
1230/34 spec velletjes 
1235 Praga 1962 

I 1235 spec velletje 
1236/37 sociale instellingen 
1238/39 Lenin 
1240/41 oktoberrevolutie 
1242/44 partijcongres 
1245/50 insekten 
1245/50 velletjes van 10, schaars 
1251/56 sport 
1257/59 syndicaat congres 
1260/66 cultuur 
1267 jeugd 
1268/73 ruimtevaart 
1274/75 televisie 
1276 zang 
1277/78 1100 jaar Moraviè 
1279/80 radio 
1281 landbouw 
1282 bijenteelt 
1283 Rode Kruis 
1284/87 vissen etc 
1288/89 Beurs Brno 
1290 beurs 
1291 farmacie 
1292 staal 
1293 anti-honger 
1294/99 Unesco 
1294/99 speciale velletjes 
1300/05 Tokio 1964 
1306/11 dieren uit de Tatra 
1306/11 velletjes 
1312/131943-1963 
1314 wetenschap 
1315/17 Winterolympiade 
1318/19 Olympiade 
1320 handbal 
1321/24 tourisme 

1 1325/26 sanatoria 
132//30 Unesco 
1331/38 ruimtevaart 
1339/44 bloemen 
1339/44 complete velletjes 
1345 museum 
1346 mijnacademie 
1347 douane 
1348 filmfestival 
1349 Rode Kruis 
1350 hart 
1351/53 Dukla 
1354/59 Olympiade Tokio 1964 
1354/59 speciale velletjes idem 
1360 kasteel 
1361/66 vogels 
1367 atoom 
1 3 6 8 C K D 
1369/73 sport 
1374/80 steden 
1381/87 ruimtevaart 
1388/94 Olympiade 
1395/98 ruimtevaart 
1399/1403 bevrijding 
1399/1403 complete velletjes 
1404/07 Spartakiade 
1408/13 honden 
1414/16 Ver Naties 
1417/18 vrouwen 
1419/20 architektuur 

Q1 
i ^ j 

3,50 
0,45 
6,75 
7,50 
0,70 

10,— 
0,45 
5,— 
1,50 
2,15 

13,75 
200,— 

4,50 
55,— 
0,60 
1 , — 
0,60 
0,80 
7,50 

100,— 
4,25 
1 , — 
3,— 
0,25 
7,50 
0,70 
0,45 
1,50 
1 , — 
0,40 
1 , — 
0,40 
1,50 
0,65 
0,40 
0,75 
0,40 
1,25 
9,25 

125,— 
6,75 

12,50 
140,— 

0,70 
0,40 
8,— 
1 , — 
0,70 
2,75 
1 , — 
2,75 

11,25 
13,75 

175,— 
0,50 
0,40 
0,40 
1,25 
0,40 
1 , — 
1 , — 

13,75 
165,— 

1,10 
5,— 
0,25 
0,40 
2,25 
1,50 
5,50 
5,50 
3,50 
2,75 

35,50 
2,— 
5,— 
2,50 
0,75 
0,65 

l^€VWI' 
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Yvert nrs 
1421 Peking 
1422 Joh Hus 
1423 Mendel 
1424 edelstenen 
1425 telecommunicatie 
1426/28 cultuur 
1429 universiteit Bratislava 
1430 chemie 
1431/32 hulp 
1433/38 vogels 
1439/47 steden 
1448/54 bloemen 
1448/54 idem complete velletjes 
1455 dag van de postzegel 
1456 muziek 
1457/60 kunstrijden 
1641/62 volleybal 
1463/66 beroemdheden 
1467/72 locomotieven 
1473 Geneve 
1474 Unesco 
1475/80 vissen 
1481/82 monumenten 
1483/88 vlinders 
1483/88 complete velletjes van 1( 
1489/91 partij-congres 
1492/98 Indianen 
1499 atoom 
1500 schilderij 
1500a idem 
1501/04 tourisme 
1505 beurs te Brno 
1506 atoom 
1507/08 Olympiade 
1509 leger 
1510/12 postzegeltentoonstelling 
1510/12 proeven ongetand 
1513/18 ruimtevaart 
1519/22 steden 
1523/29 dieren 
1530/34 schilderijen (Ie serie) 
1530/34 speciale velletjes 
1535 dag van de postzegel 
1536 syndicaat 
1537 jeugd 
1538 Vietnam 
1539/42 tourisme 
1543/49 vogels 
1550/55 ruimtevaart 
1556/59 sport 
1560/65 Montreal 
1560/65 complete velletjes 
1566/67 kasteel 
1568 muziek 
1569/74 Judaica 
1575 Lidice 
1576 architectuur 
1577 schrijver Bezruc 
1578 schilderij (Rousseau) 
1579/81 steden 
1582 telecommunicatie 
1583 astronomie 
1584/90 bloemen 
1591/96 dieren 
1597 leger 
1598/1600 oktoberrevolutie 
1601/05 schilderijen (2e serie) 
1601/05 idem in speciale velletjes 
1606/07 Novotny 
1608/13 vliegtuigen 
1614 dag van de postzegel 
1615/18 Olympische spelen 
1619 50-jarig bestaan 
1620/21 staatsgreep 
1622 slag bij Sokolovo 
1623 mensenrechten 
1624 Mikulas 
1625 Nationaal Museum 
1626 theater 

k l ^ J 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,70 
0,80 
0,40 
0,75 
1,65 
5,50 
9,50 

10,— 
100,— 

3 , -
0,80 
6,— 
1,25 
1,25 
7,50 
0,75 
0,45 
8,— 
1,25 
7.50 

75,— 
1,50 
6,75 
0,45 
1 , — 
2,50 
1,50 
0,45 
0,45 
1,25 
0,45 
1,50 

350.— 
5,50 
1,60 
7,50 

30,— 
150,— 

2,— 
0,20 
0,20 
0,40 
4 ,— 
6.75 
5,— 
3,— 
4,50 

55,— 
1,10 
0,40 
7,50 
0,20 
0,70 
0,40 
2,25 
0,60 
0,20 
0,75 
5,— 
6,25 
0,20 
1,10 
9,75 

55,— 
3,— 
5,75 
1,25 
3,50 
0,20 
0,65 
0,20 
0.70 
0,20 
0,20 
0,20 

Prima kwaliteit. Alles ongebruikt, na 1945 en blokken post-
fris zonder plakker! Levermg zolang de voorraad strekt. 
Geeft u a.u.b. reservenummers op om teleurstellingen te 

N.Z. Voorburgwal 334 b.h. Sp ui, Amsterdam (C). Tel. 
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Yvert nrs 
1627 Karl Marx 
1628 gezondheid 
1629/30 radio en t v 
1631/36 Olympiade Mexico 
1637/38A Svoboda 
1639/40 kasteel (Hradcany) 
1641/46 Praga 1968 
1645 speciaal velletje (schilderij) 
1647/52 Praga (2e serie) 
1651 speciaal velletje (schilderij) 
1653 schilderij van Durer 
1653a speciaal velletje 
1653b genummerd schilderijen-

blokje schaars' 
1654 diligence met paarden 
1655 spoorwegen 
1656 Slavische talen 
1657/61 geologie 
1662/63 partij 
1664/66 concentratiekamp 
1667/68 50 jaar Tsjecho 
1669/78 wapens 
1679/85 Unesco 
1686/90 schilderijen 
1686/90 spec schilderij-velletjes 
1691 dag van de postzegel 
1692/97 sprookjes en theater 
1698/99 Rode Kruis 
1700 Arbeid adelt 
1701/06 pistolen 
1707/12 feestdagen 
1713/15 automobielen 
1716 schilderij 
1717/21 gravures met paarden 
1722 Stefanisk 
1723/24 kunst (schilderijen) 
1723/24 idem spec velletje 
1725/30 Unesco 
1731/34 schilderijen 
1734 idem speciaal blokje 
1735 de man op de maan 
1736 Slowakije 
1737 slag bij Dukla 
1738/43 Tatra 
1744/48 archeologie 
1749 U P U 
17493 idem spec blokje 
1750/55 wapens 
1756/60 schilderijen 
1756/60A blokken 
1761 dag van de postzegel 
1762/65 sport 
1766/71 persoonlijkheden 
1772/77 Osaka 
1775/77 speciale blokjes 
1778 gouvernement 
1779/82 schilderijen 
1783/84 Lenin 
1785/86 vrijheid 
1787/88 schilderijen 
1787/88 idem blokken 
1789 Verenigde Naties 
1790/94 oude vuurwapens 
1795 krant 
1796/1801 emblemen 
1802/07 voetballen Mexico 
1808 jeugd 
1809/13 schilderijen 
1809/13 blokken idem 
1814/19 ruimtevaart 
1820/23 Ikonen 
1824 dag van de postzegel 
1825/30 grafische kunst 

Luchtpost 
1/3 overdrukken 1920 
4/6 idem getand 
7/9 idem 1922 
10/17 vliegtuigen 

0,70 
0,70 
0,40 
4,50 
3,50 
0,65 
5,— 

14,50 
6,50 

10,75 
6,— 

27,— 

35,— 
0,45 
0,70 
0,20 
4,— 
0,60 
1,25 
0,60 
2,— 
4,25 
4,50 

21,75 
0,70 
4,— 
0,65 
0.60 
1 , — 
0,65 
1,50 
0,70 
3,— 
0,30 
4,25 

19,50 
4 . -
3,— 

15,— 
0,40 
0,20 
0,20 
4,50 
2,— 
2,— 

10,75 
2,25 
4,75 

22,50 
0,65 
2,50 
1,80 
3,— 

22,50 
0,45 
4,50 
0,65 
0,45 
4,50 

21,75 
0,60 
4,75 
0,45 
5,— 
3,65 
0,25 
5,90 

25,— 
3,75 
4,75 
0,75 
4,50 

117,50 
195,— 
10,50 
30,— 

voorkomen. Vanaf f 50,— 

Bij aankoop 
boven de 

f500,—5% korting 
Boven de 

f 1000 —10% 

Yvert nrs 
18 CESKO SLOVENSKO 
19/27 vliegtuigen 
28/35 overdrukken 
36/39 badplaatsen 
40/44 steden 
45/46 CS A 1957 
47/48 eerste vlucht 
49/50 Bratislava 
51/52 ruimtevaart 
53/56 postzegeltentoonstelling 
57/58 C S A 
59/60 ruimtevaart 
61/67 Praga 1968 Ie serie 
67 genummerde zwartdruk 
68/70 Praga 1968 2e serie 
71 ruimtevaart 

Blokken (Bloes et Feuillets) 
1/2 muziekblokken (keur 

,,Gilbert ) 
3 postzegeltentoonstelling 
4 krantenblok 
5 Masaryk 
6 postzegeltentoonstelling 
7 20 jaar onafhankelijkheid 
8 Benes 
8 idem de 15 verschillende typer 

compleet, ZELDZAAM 
9 revolutie 
9 gebruikt 
9 speciale Bratislava stempel 
10 vrijheid 
11 Brno tentoonstelling 
12 Gottwald 
13 30 jaar Tsjechische postzegels 
14 postzegeltentoonstelling 
15Praha1950 
16 Bratislava 
16 gebruikt idem 
17 Gottwald 
18 Zapotocky 
19 Praga 1955 
19a idem ongetand 
20 Zapotocky 
20a idem type II zeldzaam 
21 Praga 1962 
21a idem ongetand 
22 Cosmos 
23 Cosmos 1963 
24 kasteel 
25 ruimtevaart 
26 schilderij (Titiaan) 
26a Titiaan zwartdruk 
27 Smetana 
28 kroon 
28a idem zwartdruk 
29 Brno 1966 
30 Canada 
31 kasteel (kunst) 
31a idem proefblok 
32 Praga 1968 
33 idem luchtpost 
34 mozaïek 
35 50 jaar postzegel 
36 50 jaar Tsjecho 

Specialiteiten en ministerblo 

0,10 
19,50 
1 1 , — 
20,— 
20,— 
3,25 
2,50 
7,50 
1,80 

10,75 
1,80 
2,75 
9,— 

25,— 
0,90 
2,25 

625,— 
1 , — 
2,50 
1,25 
7,50 
2.25 
3,75 

185,— 
35,— 
45,— 

175,— 
1 . — 
0,90 
3,— 
1 , — 

11,25 
4,50 

48,75 
10,— 

2.— 
3 , -

27,50 
62,50 

2,25 
325,— 

13,— 
75,— 
13,25 
4,50 
3,75 
6,— 
2,50 

57,50 
1,25 
4,50 

47,50 
5.— 
2.40 
4,50 

44,75 
9,— 

17,50 
3,50 
7,50 
3,50 

kjes: 
1/2 Hradcany blokies, oplage 5012 67,50 
3 Stefanik 
4 Gottwald 1948 
5 portret van Mucha 
6 portret van Svabinsky 
8 het Shakespeare proefblok 

hoogst zeldzaam 
9 Albrecht Durer 
Krantenzegels 

45,— 
p o a 
47,50 
45,— 

200.— 
23,50 
10,50 

portovrij. Wij zullen aan uw 
mancolijst veel zorg besteden! 

020-63243, 166910 en 02980-73667. Postgiro 193598 



TEGENWOORDIG GAAT 
IEDEREEN NAAR VEILINGEN 

EN DAAR IS EEN GOEDE REDEN VOOR OOK! 

Handelaren, verzamelaars, beleggers, beursbezoekers, boekjesplak
kers. . . Iedereen koopt In op veilingen. 
Maar er zijn veilingen en veilingen! 
Laat u niet door schone beloften om de tuin leiden. 
Waarom hebben ONZE veilingen zo'n uitstekende naam? Dat is niet 
toevallig. Reeds sinds 1892 toen wij onze eerste veiling hielden, 
doen wij ons best zowel kopers als verkopers zo goed mogelijk te be
dienen. Wij behandelen elke collectie alsof het onze eigen collectie 
is, alle klanten zoals wijzelf behandeld wensen te worden. U kunt 
VERTROUWEN hebben in onze firma. Wij zijn niet voor niets de 
oudste postzegelveiling ter wereld. 
Het Maandblad voor Philatelie viert vandaag zijn 50-jarig jubileum. 
Onze veilingen hun TACHTIG-jarig jubileum! 
Onze jaaromzet in het seizoen 1971-1972 beliep ruim 3 miljoen 
gulden met de verkoop van vele kleine tot zeer grote collecties. 
De volgende grote internationale veiling is van 23-27 oktober. 
Mogen wij ook u van dienst zijn? 

VAN DIETEN POSTZEGELVEIUNGEN B.V. 
TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TEL 070 -11 76 61 



ZICHTZENDINGEN 
VELE VERZAMELAARS BEREIKTEN MEDE ONZE ZEER UITGEBREIDE ZICHT

ZENDINGEN DE TENTOONSTELLING 

ENORME KEUZE 
PRIMA KWALITEIT 

VERZAMELT U ; 
NIET TE DUUR 

ZONDER RISICO 

N E D E R L A N D GEBRUIKT, dat is COMPLEET opgenomen, met o a nr 1 en 2 in paren, 
strippen, geplaat en grotendeels op nummer, en waar dat mogelijk ts 
gespecialiseerd op t /pen en tandingen, plaatfouten, stempels etc 

N E D E R L A N D ONGEBRUIKT, steeds vrijwel compleet opgenomen, o a nr 1/3 van 
smal tot breed gerand, Willem III, Hangend haar gespec op tanding 
en kleur, plaatfouten, typen etc 

N E D . - I N D I E ONGEBRUIKT en GEBRUIKT COMPLEET opgenomen, met vrijwel 
C U R A C A O alle tandingen en typen, PORT sterk gespecialiseerd, proeven van 
S U R I N A M E NED -INDIE enz 

NEDERLAND en O R is gemiddeld uitgeprijsd voor 80/85% van de N V P H cat .slechts 
enkele nummers wijken hiervan af KORTING bij een uitname van f 5 0 , — 5% korting 
en vermindering v/d retourporto, verzamelaars die regelmatig een zichtzending ont
vangen genieten 5% extra korting 
Uitname boven de f100,— 8% kort ing, en vermindering van de retourporto, regelmatige 
cliënten 5% extra korting 

Gaarne zenden wij u geheel vrijblijvend een ZICHTZENDING toe, schriftelijk aan te 
vragen, met vermelding gebr /ongebr , gevorderd/beginner, of waarin u speciaal bent 
geïnteresseerd 

NIEUWE ZEER UITGEBREIDE Z I C H T Z E N D I N G E N VAN WEST-EUROPA 

BELGIË 

L U X E M B U R G 

FRANKRIJK 

D U I T S L A N D 
(REICH) 

D U I T S L A N D 
N A 1945 

O U D - D U I T S E 
S T A T E N , 
GEBIEDEN en 
K O L O N I E N 

Zeer UITGEBREID opgenomen, een uitgebreide keuze voor de be
ginner en de zeer ver gevorderde verzamelaar, gebruikt en onge
bruikt, ook onder de eerste emissies veel ongebruikt, tevens belangrijk 
Luchtpost, Port, Spoor enz . uitgepnjsd tegen ca 40/45 cent per franc, 
m e t een k o r t i n g t o t 15%. 
Vóór 1945 vrijwel compleet opgenomen incl DIENST, zowel gebr als 
ongebr .na 1945 hoofdzakelijk ongebruikt met alle topseries het oudere 
uitgepMjsd tegen ca 30/40 cent per franc, het moderne 40/45 cent per 
franc, met een korting van resp 20 en 15% 
tot 1900 zeer uitgebreid aanwezig, veelal sterk gespecialiseerd met 
vrijwel alle a. b, c etc nummers, zowet gebruikt als ongebr tegen 
35/40 cent per franc, korting tot 20% na 1900 incl Luchtpost, Port, 
Spoor etc vrijwel volledig tegen ca 40/45 cent per frank met een 
korting tot 15% 
Vanaf nr 1 gebruikt en ongebruikt opgenomen, met zeer vele zeld 
zame zegels, steeds vrijwel compleet aanwezig incl Blokken, Lp enz , 
tegen ca 40/45 cent per frank, korting to t 15% (Gespecialiseerde 
zichtzendmgen op kleur, tandingen, druk en watermerkverschillen 
etc zijn van de Michel nummering voorzien ) 
zowel gebruikt als ongebruikt in ruime mate opgenomen, met alle 
schaarse zegels en series, uitgeprijsd tegen ca 45/50 cent per frank met 
een korting to t 15% 
uitgebreid aanwezig, zowel gebr als ongebr veel schaarse zegels en 
series, uitgepnjsd vanaf 20 cent per frank (Oudduitse Staten) to t 40/45 
cent per frank, korting tot 15% 

S C A N D I 
N A V I Ë 

E N G E L A N D 

ZWITSER
L A N D 

SPANJE 

GRIEKEN
L A N D en 
GEBIEDEN 

OOSTENRIJK 

V A T I C A A N 

L I E C H T E N 
STEIN 

Uitgebreid opgenomen, het klassieke gedeelte bijzonder mooi aan
wezig, vanaf nr 1 zowel gebr als ongebr uitgepnjsd tegen ca 35/45 
cent per frank, met een korting tot 15% 
uitgebreid opgenomen, vrijwel alle zeldzame zegels en pondwaarden 
aanwezig, onder het klassieke gedeelte vindt u veel ongebruikte zeld 
zame exemplaren, tegen ca 40/45 cent per franc korting to t 15% 
t o t 1900 vanaf nr 1 opgenomen, vele luxe stukjes, veel emissies ge 
speciahseerd o a staande Helvetia volgens ZUMSTEIN vrijwel com
pleet incl talrijke plaatfouten en retouches w o zeer zeldzame, uit 
geprijsd tegen ca 30/45 cent per frank, korting tot 15% 
na 1900 incl Luchtpost, Port. Dienst etc , zowel gebr als ongebr 
vrijwel compleet aanwezig, en ten dele gespecialiseerd, uitgepnjsd 
tegen 40/45 cent per frank korting tot 15% 
t o t 1900 vri jwel compleet opgenomen met zeer waardevol materiaal, 
veelal gebr én ongebruikt, uitgeprijsd tegen ca 30/40 cent per frank 
na 1900 uitsluitend ongebruikt incl Luchtpost (belangrijk) Expres etc , 
tegen ca 40/45 cent per frank korting tot 15% 
zeer uitgebreid opgenomen, het oudere tot ca 1910 zowel gebr als 
ongebr . het moderne merendeels ongebruikt, de gebieden o a Creta, 
Samos etc uitgebreid aanwezig met zeldzame expl , uitgeprijsd tegen 
ca 30/40 cent per frank, met een korting tot 15% 
gebruikt en ongebruikt opgenomen veel hooggenoteerde series ook 
gebruikt aanwezig, het moderne na 1945 merendeels ongebruikt, tevens 
belangrijk Luchtpost en de Gebieden, Levant etc uitgepnjsd tegen ca 
40/45 cent per frank, met een korting tot 15% 
uitgebreid opgenomen zowel gebr als ongebr vanaf nr 1 , met vele 
zeldzame series, uitgepnjsd tegen ca 40/45 cent per frank, korting 
to t 15% 
vri jwel compleet verwerkt, vrijwel alleen ongebruikt, vele zeldzame 
zegels en series, tegen ca 40/45 cent per frank meteen kort ing to t 15% 

ALBANIË, ESTLAND, EGYPTE. ITALIË, ISRAËL, POLEN, RUSLAND, div ENGELSE KOL 
en ZUID AMERIKAANSE LANDEN (oude voorraad) tegen interessante prijzen, deze 
landen bevatten veelal nog vele zeldzame zegels en series welke Koog genoteerd staan, 
wanneer u een of meerdere van deze landen aanvraagt dient u met een levertijd van twee 
i drie weken rekening te houden 

K O R T I N G Alle genoemde percentages en uitpnjzingen hebben betrekking op on
gebruikte zegels met een plakker, prima kwaliteit, dito voor gebruikte 

exemplaren, wanneer er postfns (ronder plakker) in voorraad is dan wordt dat opgeno
men in de maandelijkse prijslijst (zie onder) Bij een uitname van ƒ50,— korting 5% en 
vermindering retourporto wanneer u besluit regelmatig een zichtzending te willen ont 
vangen kunt u gelijktijdig 5% extra korting berekenen 
Bij een uitname van f100 ,— 10% kort ing, vermindering retourporto, regelmatig een 
zichtzending 5% extra korting 
Voor de meeste landen kan m onderling overleg, bij belangrijk hogere uitnamen, een 
verhoging van de korting mogelijk zijn 

Gelijktijdig met het aanvragen van een zichtzending ontvangt u ook elke nieuw uit
komende prijslijst gratis 
Wi j zullen uw aanvrage met de meeste zorg behandelen, welke wi j gaarne schriftelijk 
tegemoeuien 

Alle landen zijn uitsluitend opgenomen in prima kwaliteits zegels en series Gespeciali
seerde zichtzendmgen zijn duidelijk omschreven 

Door het grote aantal cliënten (ruim 1500 verzamelaars ontvangen regelmatig onze 
zichtzendmgen) en de regelmatige aankoop van zeer uitgebreide collecties, w o vele 
tentoonstellingsobjecten, ontvangt u steeds een wisselende inhoud 

U kunt zelf regelen om de hoeveel weken u een zichtzending wi l t ontvangen 

Er IS geen uitname plicht, alhoewel diegene die per zending beneden de f 3 0 , — blijven, 
verwezen worden naar de maandelijkse prijslijst, zie onder 

Voor vergevorderde verzamelaars bedraagt de inhoud van een zending vaak ver over 
de f 10 000,— 

Al onze zichtzendmgen zijn verzekerd voor vervoer en verblijf m Nederland. 

Retourzendingen dienen altijd aangetekend te worden verzonden 

100.000,-
of meer wordt er maandelijks gereserveerd voor de steeds nieuw uitkomende PRIJSLIJST 

U vindt hierin regelmatig nieuwe aanbiedingen, evenredig uitgepnjsd als de Zichtzen
dmgen, vele zeer zeldzame zegels worden hierin aangeboden vrijwel complete landen 
verwerkt zowel los als per serie, de meeste zegels en series worden 3 of meerdere malen 
gereserveerd, slecht zelden is een bestelling met meer leverbaar 

De eerste PRIJSLIJST werd op 15 dec 1967 verzonden, in een dergelijke omvang voor 
Nederland UNIEK, de oplage was toen ruim 600 exemplaren, nu 4Va jaar later terwij l de 
53e prijslijst in voorbereiding is, een oplage van ruim 2200 exemplaren aan regelmatige 
afnemers 

Een briefkaartje en u bent verzekerd van deze, en volgende prijslijsten 

POSTZEGELHANDEL OLYMPIADE 
BAAMBRUGSE ZUWE 141F — VINKEVEEN — TELEFOON (02949) 1377 na 15 AUGUSTUS. 
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EUROPA 
ZEGELS 
Een gebied 
met grote 
toekomst 

Jaarlijkse ui tg i f ten 
1956 6 landen kpl 
1957 8 landen kpl 
1958 8 landen kpl 
1969 8 landen kpl 
1960 20 landen kpl 
1961 16 landen kpl 
1962 18 landen kpl 
1963 19 landen kpl 
1964 19 landen kpl 
1965 19 landen kpl 
1966 19 landen kpl 
1967 19 landen kpl 
1968 18 landen kpl 
1969 26 landen kpl 
1970 19 landen kpl 
1971 21 landen kpl 

" 
" 
* 
" 
" 

" 

1972 19 landen nieuw" 

Voorlopers 
1/3 Itahe" 
4/6 Tnest" 
7/10 Turkije"" 
11/12 Saar"" 
13/17 België"" 
18 België"" 
19 Berlijn"" 
20/39 Zwitserland" 
20/39 Zwitserland 
40/42 Itahe"" 
43/45 Tnest"" 
46/51 Griekenland 
52/57 Luxemburg" 
58 Frankrijk"" 
59/60 Portugal"" 
61/63 België"" 
64/65 Itahe"" 
66/67 Triest"" 
66/67a UNO"" 
68/70 Gnekenland" 
71/73 Turkije"" 
74/77 Turkije"" 
78 Duitsland"" 
79/81 Luxemburg" 
82/83 Vaticaan"" 

Series per land en 
84/85 België"" 
86/87 Duitsland"" 
88/89 Frankrijk"" 
90/92 Luxemburg' 
90/92 ditto" 
90/92 ditto" 
93/94 Itahe"" 
95/96 Nederland"" 
97/98 Denemarken 
99/100 Finland"" 
101/02 Noorwegen" 
103/04 IJsland"" 
105/06 Zweden"" 
107/08 Zwitserland" 
109/10 België"" 
111/12 Frankrijk"" 
113/14 Duitsland"" 
116/17 Saar"" 
118/20 Luxemburg" 
121/22 Itahe"" 
123/24 Nederland" 
126/26 België"" 
127/28 Frankrijk"" 
129/30 Duitsland"" 
131/32 Saar"" 
133/35 Luxemburg" 
136/37 Itahe"" 
138/39 Nederland"" 
141 Frankrijk"" 
142/46 Frankrijk"" 
147/48 Turkije"" 
149/51 België"" 
152 Oostenrijk"" 
153/64 België"" 
155/56 Luxemburg"" 
157/58 Nederland"" 
159/60 Itahe"" 
161/62 Turkije"" 
166 Turkije"" 
167/68 UNO"" 
169 Turkije"" 
170/71 Zwitserland" 

98,— 
85,— 
14,— 

170,— • 
52,50 
27,50 
57,50 

80,— 
65,— 
14,50 
16,50 
99,50 
3 1 , — 
30,— 
28,— 
28,50 
27,50 
26,50 
24.— 
22,60 
47,50 
25,— 
26,60 
22,50 

"70,— 
•68,— 
•—,— 
35 — 
40,— 
20,— 
36,— 

op aanvraag 

82,50 
28,— 

•• 198,— • 
195,— ■ 

10,— 
—,— 
52,50 
—,— 
13,50 
17,50 
92,50 
22,50 
36,— 

5 ,— 
37,50 
12,— 

meelopers 

1 

"" = postfris zonder plakker, * = eng 
logus Zonnebloem, nieuwere uitgiftt 
zenden a u b Ook gebruikte zegels e 
geldig zolang de voorraad strekt, po 
Uiiu * / IV*V 

J . H.A LCKE 

320,— 
60,— 

35,— 
35,— 
—,— 
55,— 
40,— 
15,— 
—,— 
65.— 

,— 
3,60 

26,— 
—•— 

6,50 
4,75 
6 , — 

40,— 
98,— 
29,50 
12,— 
18,— 
10,50 

7,50 
5,50 

12,50 
5.25 
7,50 
2.75 
3 , — 
3 , — 
2,50 

30,— 
4,76 
2 — 
1,50 
2.50 
2.76 
2 — 
3,25 
1,75 
0,85 
3 , — 
3,25 
1 , — 
7,25 
1,10 
2,75 
2 , — 
0,85 
2 , — 
2,76 
1,50 
3 ,  
0,86 
2,50 

ebr met 
n met ir 

172/73 Zwitserland"" 
174/75 België"" 
176/77 Itahe'" 
178/79 Duitsland"" 
189/81 Frankrijk"" 
182/83 Luxemburg"' 
184/85 Nederland"" 
186 Frankrijk"" 
187/88 Portugal"" 
189 Frankrijk"" 
190/91 Luxemburg"" 
192 Denemarken"" 
193 Oostenrijk"" 
194 Liechtenstein"" 
194 ditto" 
195 Griekenland"" 
196/97 België"" 
198/99 Luxemburg"" 
200/02 Duitsland"" 
203/04 Itahe"" 
205/06 Nederland"" 
207/08 Frankrijk"" 
209/10 IJsland"" 
211 Denemarken"" 
212/13 Zweden"" 
214/15 Finland"" 
216 Noorwegen"" 
217/18 Zwitserland"" 
219/20 Turkije"" 
221/22 Portugal"" 
223/24 Spanje"" 
225/26 Engeland"' 
227/28 Ierland"" 
229 Oostenrijk"" 
230/33 Spanje"" 
234/63 per land prijs op aanvr 
264 San Marino"" 
265/67 België"" 
269/70 Turkije"" 
271/73 Cyprus"" 
274/77 Gnekenland"" 
278/81 Monaco"" 
282/13 per land, prijs op aanvr 
314/16 Frankrijk"" 
317/19 Cyprus"" 
322 Luxemburg"" 
323 België"" 
324 Luxemburg"" 
325/60 per land, prijs op aanvr 
361/62 Turkije"" 
363/64 Turkije"" 
366/66 San Marino"" 
367 Liechtenstein"" 
368/70 Malta"" 
371 /04 per land, prijs op aanvr 
405/07 Benelux"" 
408 San Manno"" 
409/11 Itahe"" 
412/16 Frankrijk"" 
415/16 Vaticaan"" 
417/52 per land, prijs op aanvr 
453 Zwitserland"" 
454 Berlijn"' 
455 België" 
466/58 Gibraltar'" 
459/95 per land, prijs op aanvr 
496/97 Luxemburg"" 
498/99 Nederland"" 
500 Nederland"" 
501 Gibraltar" 
602/03 Noorwegen" 
504/06 Zweden" 
506 Finland" 
507/08 Engeland" 
509/10 Engeland" 
511/12 Denemarken" 
514 Zwitserland" 
515 Zwitserland"" 
516/17 Itahe"" 
519/20 Itahe"" 
521 Liechtenstein"" 
522 Monaco"" 
523/57 per land, prijs op aanvr 
558 Oostenrijk"" 
559/60 Luxemburg"" 
561 België"" 
562 België"" 
563/64 Turkije"" 
566 Liechtenstein"" 
566/68 Portugal"" 
569/71 Portugal"" 
572 Cyprus" • 
673 Duitsland"" 
574/77 Duitsland"" 
578/10 per land, prijs op aanvr 
614 Gnekenland"" 
615/17 Malta"' 
618/27 Noordse Unie"" 
628/29 Frankrijk"" 
633/34 Turkije"" 
636 Oostenrijk"" 
637/87 per land, prijs op aanvr 
688/91 Gnekenland"" 

11,50 
1,25 
2,76 
2,— 
2,75 
3,26 
2,25 
2,40 
5,95 
2,60 
4,50 
1 , — 
2,75 

57,50 
36,— 

6 , — 
1,25 
2,50 
1,50 
1,25 
2,10 
1,25 
4,50 
0,50 
2,25 
2 , — 
0,90 
2 , — 
3 , — 
2,75 
1,60 
7,75 

18,— 
1,25 
1 , — 

16,50 
1,60 
1,50 
2,50 
6,75 
4,75 

2 , — 
7 , — 
0,45 
0,75 
0,60 

1.50 
1.50 
1,60 
1,25 
9,50 

0.90 
3.75 
7,— 
1,60 
2,50 

0,90 
0,85 
0,75 
2,25 

1,60 
1,25 
1.70 
6,75 
1,10 
2,40 
0,60 
1,60 
1,75 
1,20 
0,40 
0.36 
1,40 
1,10 
0,70 
1,20 

0,66 
1,35 
0,60 
1,10 
1,25 
0.75 
2 , — 
2 , — 
1.26 
1,75 
1,75 

1 , — 
3,75 
6,50 
1,10 
1.25 
0.86 

3,20 
plakker, ° = mooi gebruikt Nrs volgens cata

deze lijst eveneens beschikbaar. mancohist 
n losse waarden Ver Europa beschikbaar Aanbiedma 
to extra echter franco vanaf ^75 — opdracht Post 

Lutkemaerweg 149 
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POSTZEGELHANDEL "MALBURGEN" BIEDT AAN: 
Nederland 
82/3° 
87/9° 
102/3° 
105» 
107/9» 
110/3» 
114/20° 
129* 
132/3» 
134/5* 
134/5» 
139/40» 
139/40° 
141/3* 
U1;3» 
163/5° 
166/8* 
166/8° 
199/202° 
203/7» 
208/11» 
208/11° 
212/9* 
220/3° 
224* 
225/8* 
225/8» 
229/31* 
229/31° 
232/5° 
236/7» 
238/9* 
240/3° 
244/7° 
248/51° 
252/5° 
257/60° 
261/4° 
265/6» 
267/8° 
269» 
270/3* 
270,3° 
274/7* 
274/7» 
278* 
278° 
279/82* 
279/82° 
283/6* 
283/6» 
287/8» 
289/92* 
289/92» 
296/9* 
296/9° 
300/4° 
305/9* 
305/9» 
313/7* 
318/22» 
323/4° 
325/6° 
327/31» 
Roltanding 
71/3» 
78/81» 
B2/5» 
86/9» 
Luchtpost 
1/3» 
4/8» 
Port 
1» 
2» 
1 1 * 
13/26° 
27° 
28° 
29/30° 
31/43° 
Dienst 
9/15» 
15B° 
16/9° 
25/6» 

5,50 

*.— 
6 , — 

52,50 
2,10 
1,35 
4,50 

13,— 
1 4 , 
28.— 
25,— 
7,75 
3 , 

7,50 
5,25 
6,50 
6 , — 
4,30 
7,70 

21,50 
11,50 
6,35 

42,50 
4,75 

1 1 , — 
19,— 
8,25 

25,— 
2 1 , — 
9,25 
4 , — 

35,— 
13,50 
31,50 
14,50 

5 , — 
16,— 
13,50 
5,25 
5,50 
7,50 

26,25 
12,50 
29.25 
9,50 

14,— 
2,90 

17,50 
6 . 

18,50 
5,50 
4 , — 

19,50 
4,75 

10,50 
3,90 
2,85 

11,50 
3,25 
2,25 
5 , — 
2,10 
3 , — 
3,25 

30,— 
9,25 
9,75 

1 2 , 

3,65 
10.— 

8 , — 
9,50 

152,50 
30,— 
17,50 
49,— 

5,25 
92,50 

35,— 
3 , — 

20,— 
4,10 

Ned. Indië 
1» 
23/30» 
60» 
63/80» 
81/98» 

47,50 
49,— 
6,25 

43,50 
65,— 

109° 
135/7* 
167/70» 
179» 
226/7° 
235/8* 
235/8° 
237° 
239/40° 
241/5° 
Dienst 
7 ° 
25° 

4 . — 
14,— 
14,— 

4 , — 
3 , — 
2,50 
1,40 
1 , — 
2,15 
4,15 

38,50 
5 , — 

Surtname 
21° 
22/22a» 
23/8° 
34/6» 
41/7° 
48/55° 
5 6 ° 
57» 
58/9° 
65/8° 
69/86» 
87/99° 
102» 
103° 
107C° 

8,40 
9.10 

12,60 
31.50 
12,95 
36,75 
1 4 , 
49,— 
10.75 
14.— 
19.45 
42.50 
42,— 
28,— 
26,25 

111° t /m 209° 

214/9° 
308° 
309/11° 
312° t/m 
403» 
404° t/m 
509» 
510° t /m 
552° 

7 0 % 
18.90 
26.25 
38.40 

7 0 % 

6 5 % 

70°/o 

Duitse Rijk 
17° 
19° 
33» 
3 5 ° 
35A° 
36/41° 
43° 
51/60» 
61° 
7 6 ° 
79° 
104/5° 
106/9* 
113» 
118» 
124° 
130° 
134/7» 
251/2518» 
344° 
345° 
346° 
346» 
359/62» 
363/4» 
368/70» 
368/70» 
379/89» 
384» 
385» 
386» 
387» 
388» 
389* 
392* 
394/7° 
396» 
396° 
397» 
398/400» 
401/14° 
424° 
426A/B* 
431/4» 
433** 
435/8» 
437° 
439/40° 
450° 
467/9» 
467/9° 
469° 

2,40 
12,— 

1 , — 
6 , — 

12,— 
2,90 
2 , — 
5 , — 
2 , — 
2 , — 
8 . — 

, 0.60 
0.65 
1,60 
8 , — 
0,80 
0,50 
0,70 
2,80 
2 , 

2 , — 
8 , — 
8 . — 
1.80 
6 . — 

10.— 
8 , — 
5 , — 
8 , — 
4 , — 
6 , — 

10,— 
15.— 
26.— 
14,— 
24,— 

9 , — 
8 , — 

13,— 
62,50 
3,60 

17,— 
2,40 

32,50 
13.75 
60.— 
13.— 
1 4 . 

5 , — 
48,50 
13,— 
12,— 

477° 
478° 
502° 
503/8» 
503/8° 
519» 
520» 
521» 
523* 
524/7» 
524/7» 
528/9» 
528/9» 
532/4» 
539/42» 
543/4» 
554/6» 
559/61» 
565/72» 
572° 
573/6» 
573/6° 
580/1» 
588» 
589* 
590* 
582/90° 
594/602° 
603/4» 
607* 
608/11» 
612» 
613» 
613» 
614/5» 
614/5» 
616/24° 
622° 
623° 
624» 
625/6* 
627/9° 
630/1* 
632/3* 
632/3» 
634» 
634» 
635» 
636* 
637° 
638° 
640/51* 
654/62* 
660» 
661» 
662» 
663/6» 
666° 
667» 
668* 
668° 
671» 
672° 
673/4» 
675/83° 
681° 
682» 
683» 
684/5» 
684/5° 
686» 
687* 
690» 
691» 
695° 
696» 
696» 
702» 
703» 
704» 
727» 
728/9» 
732» 
733* 
737» 
738» 
739» 
744/6» 
746A/C» 
748/59* 
791/803» 
825/6» 
Luchtpost 
32° 
34» 

16.— 
49.50 

5 . — 
14.— 

6 . — 
15,— 
16,— 
34,— 
3,60 
8 , — 
3,50 
1,80 
1.20 
2.20 

12.— 
2 , — 
1,40 
7,40 

10,— 
4 , — 
1,60 
0,60 
1.05 
1.95 
1,75 
2,65 
7 . — 
7 . — 
1.40 
2.25 
2,95 

26.25 
1.95 
1,80 
3,15 
3.20 
9 , — 
1.80 
1,70 
3,60 
3.50 
6 , — 
2,65 
2,45 
2,80 
1,90 
1,80 
2,25 
2,95 

12,— 
3,20 
9,60 
7,70 
1,60 
1,75 
2,40 
1,30 
0,50 
4.20 
1.95 
2,40 
3,15 
3,60 
1,60 
4,80 
1 . — 
1.10 
1.50 
0,70 
0,80 
0,45 
1,05 
0.35 
0,45 
0,50 
0,90 
1 — 
1,25 
1,75 
1,75 
1,30 
1.55 
0.80 
1,25 
1,15 
3,15 
0,90 
0.70 
0.95 
2.30 
2.30 
3.15 

2.40 
36.— 

35» 
43/53° 
57/8* 
bloes 
6»» 
8» 
8» 
9° 
1 1 * 

16,— 
18,— 
3,50 

3 , — 
3,60 
2,50 
5 , — 

22,50 

Zwitserland 
254/9° 
263/6* 
267/70* 
271/7° 
282/5° 
298/301* 
303/6* 
307/10° 
326/8» 
329/32» 
337/40» 
344/7» 
349/53» 
354/7» 
358/66» 
371/4» 
371/4» 
375/7» 
380/3» 
388/91» 
395/8» 
399/402» 
399/402° 
419/22° 
428/31° 
433/6» 
437/40» 
437/40° 
441/4» 
445/8» 
449/52» 
457/60» 
457/60° 
461/6» 
467/70* 
474/6* 
474/6° 
477/80» 
493,6» 
497,501»» 
497/501» 
502/6* 
507/11* 
517/20° 
522/5* 
531/5* 
536* 
544/7* 
544/7» ■ 
548/52* 
558/61*» 
558/61* 
558/61° 
562/6» 
567/71»* 
567/71» 
567/71° 
572/5* 
572/5° 
576/80» 
586/9* 
586/9° 
590/4» 
597/601» 
602/5' 
602/5° 
606/10» 
611» 
611° 
616/20° 
621/4* 
621/4» 
625/9* 
630/1» 
632/3* 
634/8* 
639/42* 
639/42° 

5.40 
5.75 
4.25 
2,75 
5,75 
6,50 
2,95 
8.25 
3.95 
5,25 
5.10 
3,25 
9 , — 
3,25 

48,75 
3,75 
5,05 
7,50 
3,75 
3,40 
7,50 
4,25 
4,95 

13,25 
8.25 
3.40 
5,70 
8,25 
2,50 
3,60 
5,25 
5,15 
7,75 

18,75 
3,05 
2,60 
5,25 
4,90 
4 , — 

20.— 
14.— 
12.25^ 
13.25 
4,50 
8,25 
7 , — 
5.75 
7.25 
6,45 
6,50 
6,25 
4,40 
2.40 
6,45 

12,50 
8,75 

10.75 
4,20 
2,70 
6,45 
4.50 
2 . — 
6,30 
6,10 
2,90 
1,70 
5,60 
1,75 
1,35 
5,65 
3,30 
2,70 
5,25 
1,60 
8,40 
4,75 
4,40 
4,75 

661 t/m 827** 
0.50 p.fr. 

661 t/m 827 » 
0,35 p.fr. 

661 t/m 827 
0,45 p.fr. 

»» 5s postfris; » — ongebruikt; » = gebruikt. Nummers volgens N.V.P.H. cat. en 
Yvert. Aanbieding lolang de voorraad strekt. Bestellingen beneden f 75 ,—, f2 ,50 
porto extra. 
Zendt u ons vrijblijvend uw mancolijst van Nederland en O.G., Duitse Rijk, West
Duitsland, Berlijn en Zwitserland. Tevens F.D.Cs van N.O.G. 

POSTZEGELHANDEL "MALBURfiEN" 
Huissensestraat 133', Arnhem, te l . 0854510 23, giro 2546505 



BENT U EEN POSTZEGELVERZAMELAAR? 
Waarom neemt u dan niet meteen voor f 17,50 per maand een Invest
ment abonnement. U ontvangt dan alle nieuwe uitgiften van de 10 
meest verzamelde West-Europese landen nl.: 

Ie België 6e Luxemburg 
2e Frankrijk 7e Vaticaan 
3e Engeland 8e Spanje 
4e W.-Duitsland 9e Oostenrijk 
5e Zwitserland 10e Fr. Andorra 

Doe zoals honderden postzegelverzamelaars in Nederland (en daar
buiten) reeds doen. Bouw vooreen vast bedrag van slechts f 17,50 
per maand systematisch een waardevolle collectie op. 

GEEFT U NU REEDS OP PER 1 OKTOBER. 
Zes jaar geleden startten wij met Investment Philatelie. Na een succes
volle start maakten wij ieder jaar een snelle groei door. Dit was niet op 
de laatste plaats te danken aan de recommandatie van vele enthousiaste 
Investment abonnees. 

BENT U NOG GEEN LID? 
Stort dan heden nog f 17,50 op onze rekening als eerste betaling voor 
de maand oktober, of / 52,50 voor het hele kwartaal en stuur onder
staande inschrijfbon aan ons op. 

ANTHONY BOHNENN 
Keizersgracht 312, Amsterdam 
INVESTMENT PHILATELIE, postgiro 787465, Bank: H.B.U., Amsterdam 

INSCHRIJFBON A N T H O N Y B O H N E N N - INVESTMENT PHILATELIE 
Keizersgracht 312, Amsterdam-C. Postgiro 787465 - Bank: H.B.U. Amsterdam. 

Hierbij geef Ik mij op als Investment Abonnee met Ingang van 1 oktober voor maal het 
Investment Abonnement tegen een maandelijks bedrag van f 17,50. Ik ontvang hiervoor alle 
nieuwe postzegels van de bovengenoemde landen. Het bedrag voor de maand oktober maak ik 
hierbij gelijk aan u over. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Handtekening: 



KLEINE ANNONCES 
Prys der annonces ƒ 1,10 per mm 
exclusief 4 o/„ BTW. 

A A N G E B O D E N 

Uit mijn gestempelde doubletten: 
1000 versch. Nederland (buna kom
pleet') ƒ 450,—, 750 Idem ƒ 160,—, 
500 idem ƒ 40,—, 1000 versch. Ned. 
en OR (géén Indonesia) ƒ 190,—, 
750 idem ƒ 60,—, 500 idem ƒ 30,—. 
Andere aant. op aanvraag. Franko 
na ontvangst op mijn giro 103575. 
Ir. J. F. J. C. Mulder, Nvjenrode 
15, Landsmeer. 
Wie biedt voor mUn postiegelver-
lameling Ned. no's, 374-473, 490-
518 en 538-995 posttr., 2 pi. Voor elk 
redelijk aanbod, brieven onder no. 
PH-1997 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 
Aangeboden: ongebruikt Frankrijk 
grotendeels posttns z.pl. tussen 
1918-1959. Frs. 8000,— o.m. no. 321, 
blok 2 etc. Verzameling schilde
rijen op postzegels O - W.-Europa. 
Frs. 1300,— Allen p.fr.z. pi. J. W. 
van Riel, Caenstraat 104, Doetin-
chem. Tel. 08340 - 30134. 

Aangeboden: Ned. gebr. 1 - 3 
ƒ 100,— ; id. 7 - 12 ƒ 110,— (de 
derde emissie) no. 11 ongebr., klein 
dun plekje ƒ 100,- 238-39 gebr. 
ƒ 20,—. H. Makkinga, Hessenweg 
45, Hardenberg. 

Verz. Ned. + O.G. 4. stockb. ptr. 
series Ned. va. 1960, cat.w. ± 
ƒ 2.000,—, P. V. d. Vaart, Seringen-
str. 24B, Vlaardingen, tel. 010 -
29 06 11. 
ISRAEL, Postfns-FuU-Tab, FDC's 
Vraag prijslijst. Ook gest. Full-Tab. 
P. Nieuwelink, Veenbesstr. 768, 
Soest. 
Aang. Bundelwaar groott. Ned. 
per 100 in zakjes. Event. 50 
of 100 versch. grootf. Aanb. aan 
P. Nieuwelink, Veenbesstr. 768, 
Soest. 

Scand. 150 versch. ƒ 10,-.-; West-
Europa 200 versch. ƒ 10,— ; 500 
versch. wereld ƒ 10,—, alles met 
betere waarden. P. Nieuwelink, 
Veenbesstr. 768, Soest. Giro 438590. 
Ver. Europa, postfns. P. Nieuwe
link, Veenbesstr. 768, Soest. 
Ned. O.G. postfns, gest. gaarne 
manco-lust, P. Nieuwelink, Veen
besstr. 768, Soest. 
Te koop postzegels: Nieuw Zeeland, 
Niue, Tonga, Tokelau, West 
Samoa, Ross Dependency. Postfns 
en gebruikt. F. Gussenhoven, Coe-
vorderweg 1, Balkbrug. 

ISBAEL 300 versch. Uniek! Slecths 
ƒ 65,—. FILIPIJNEN 50 versch. 
ƒ 2,—. BELGIË 500 versch. ƒ 25,—. 
W. de Wit, Laren NH. Giro: 
2404787. 
Griekenland en gebieden gebruikt 
en ongebruikt. Gebruikt na 1950, 
bijna alles voorradig Ook F D.C.'s 
W. J. van Vhet, Westduélstraat 
8b, Rotterdam 21. 

Hongarüe, meer dan 1.500 dou
bletten Met o.a. complete series, 
ook postfns en ongetand. Cat.-
weiarde volgens Yvert/Michel ruim 
ƒ 800,—. Pnjs ƒ 190,—. Tel. (na 
19.00 uur) 01858-4371. 

Bundespost grootformaat gel. pnma 
kwaliteit. 100 versch. ƒ 5,30, 150 
idem ƒ 11,50, 200 idem ƒ 20,— fran
ko na storting giro 910607 J. Kou-
wenhoven, Grotestr. 6 EIBERGEN. 

Versch. doubl. Engl, en Kol. 30% 
cat pr^s. Bet, na ontv. Opgave 
best. Jr. en Wrd A. M. Jansen, 
Wezenland 41, Deventer. 

DDR postfr. z.pl. nominaal 680.— 
Oostmark, incl. spenv. en bloes. 
Zeer gevarieerde samenstelling. 
Contant ƒ 775,—. Postbus 3626, 
Amsterdam. 

Aangeb. verz. D.D.R. p.f. z p, ge
stempeld, ook bloks en F.D.CJ. A. 
P. SOMMER, Airbornestraat 47. 
Doetinchem, tel. 08340-26036. 
Te koop U.P.U. zegels 1949 bvjna 
kompleet' H. Berghuis, Reitzstr. 21 
Haarlem, tel. 023-251760. 
Heeft u al kennis gemaakt met 
onze zichtzendingen? Thans naast 
boekjes van Ned. en O.G. ook zen
dingen van buna alle Europese lan
den. Er IS aan deze zendingen geen 
uitnameplicht verbonden. Vraagt 
eens geheel vryblyvend een proef-
zichtzending. J. H. Leker, Mathe-
nesserlaan 196a, Rotterdam. 

Aangeb.: Gemeentekaartjes 1865 ä 
ƒ 7,—. Prenten stad- en dorpsbe-
schrijvingen en oude ansichtkaar
ten. S. C. Lemmers, Wagenstraat 
21, Lisse, tel. (02521) 53 32. 
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. 
Harlmgen, Rembrandstraat 10, 
Zaltbommel. 
Verzameling U.S.A. 10.000 Yv.frs. 
ƒ 2 500,—. R Huizinga, Raadhuis
straat 27, Usquert. 
Nederland & O.G. vanaf 50% cat., 
België/Franknjk vanaf 30% Yvert. 
Gratis uitgebreide prijslijst. Post
bus 5594, Amsterdam. 
Pracht verzameling. Vaticaan ge
bruikt ƒ 3 600,— Yvert-francs. N. 
Walop, Adm. Helfnrhsingel 36, 
Oud-Beyerland, tel. 01860-4487. 
Verzameling D.D.B. gebruikt, 
practisch compleet, 1750,— Yvert 
francs, N. Walop, Adm. Helfrich
singel 36, Oud-Beyerland, tel. 01860-
4487. 
Verzameling: FDC - West-Duits
land en West-Beriyn, DM 1800,— 
DNK. N. Walop-adm., Helfrichsin
gel 36, Oud-Beyerland, tel. 01860-
4487. 
Prachtverzamelmg. Rusland 1945 
tot heden, practisch compleet. N. 
Walop, Adm. Helfrichsingel 36, 
Oud-Beyerland, tel. 01860-4487. 
Zeer grote collectie: Portugese 
Koloniën, vele delen compleet. N. 
Walop, Adm. Helfrichsingel 36, 
Oud-Beyerland, tel. 01860-4487. 
Verzamelaar stopt met verzamelen, 
biedt daarom aan, vele landen en 
koloniën: O.A. alle landen van W.
Europa, vele Engelse koloniën, Is
rael en vele andere landen. Per 
land of kolonie geheel te aanvaar
den voor ƒ 0,35 p. Yvert Frc. R. 
Mulder, Waterloostraat 115a, Rot
terdam. Tel. 010-123532. 
Part. bie3t te koop aan Davo Al
bum Verzameling Nederland ge
stempeld Buna compleet cat. waar
de ƒ 3.700,—. Idem Nederland on
gestempeld cat. waarde ƒ 4.700,—. 
Idem Nederland-Overzee cat. 
waarde ƒ 3.300,— ged. gest en ged. 
postfns Verder verzameling In
donesia vruwel compleet. Pruzen 
60-70%. Bneven onder nummer PH-
2026 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Aangeboden: veel kleinr. op stuk, 
ook de zeldz. en schaarse, alsmede 
tr. en haltest. + puntst. op bnef 
tussen 1 - 1 3 5 - 1 - meerdere stem
pels op compl. bneven per 1850 -
1880. Gevraagd: compl. vöörfilatel. 
bneven Ned en Ned. I + zegels 
op brieven tot 1940 + puntst. Ned. 
I los en op stuk. Br. no. P.H 2027 
aan Boom-Ruygrok N.V. te Haar
lem. 

G E V R A A G D 

Te koop gevraagd- brieven gefran
keerd met Roemenie Yvert no 6 -
35, Turkue no. 2 - 6 en Taxe no. 1 
- 4, Brazilië no. 4 - 22, Uruguay 
no. 5 en 7 - 17. Alléén goede kwa
liteit, G. J. Kreisberg, Huizmga-
laan 43, Utrecht. 

Bundels Nederland vöör 1940, elk 
quantum. H. R. Walscheid van 
Dijk, F. C. Dondersstraat 6, 
Utrecht, tel.: 030-716111. 
Oudere ansichtkaarten + brieven 
Ned. c.q. inruil zegels/FDC/NOG 
J. V. d. Berge, Nieuwstraat 66, 
Apeldoorn, telf.: 16281 of 31043. 
Boekjes Nederl. van goede kwali
teit ten behoeve van het rondzend-
verkeer. Zw. Pro Juv. Zumst. 2 en 
3 postfr. Handboek- The postage 
stamps of New Zealand. Tel. 08385-
11164. 

Aantekenstrookjes. Wie kan aen 
collega die reeds 1>4 jaar met ziek
teverlof IS aan R strookjes helpen. 
J. Stouten, Alphen a/d Run, Post
bus 160. 
Verzamelaar vraagt te koop of te 
ruil, oudere luchtpostbrieven van 
Nederland O.G. en andere landen. 
M. Verkuil, Jan Steynstraat 3, 
Zaanduk. Tel. 02980-82488. 
Oude briefkaarten en brieven 1860-
1930 van Ned. en Duitsland te koop 
gevr. J Sloot, Gasthuiskampstr. 19, 
Venlo. Tel. 04700-14440. 
Part. vraagt ä 30 c. p. Yv. Fr. pfr. 
2 pi. en ä 25 c p. fr. lepl., prima 
ex. van Malta, IJsland, Cyprus, 
Griekenland en Scand. Gaarne se
ries of losse topstukken. Voorkeur 
klassieke. Br. met aanb. No. PH 
2034 aan Boom-Ruygrok N.V. te 
Haarlem. 

Te koop gevr.: Michel-Catalogus 
Europa uit jaren ± '50/55, in goede 
staat en zonder aantekeningen. 
Reuser, Mattelierstraat 36, Groenlo. 
Vatikaan-dokumentatie (Kim-co-
vers) over 1969 en eerder gevraagd. 
W. Winkelman, Oostzeeduk 35a, 
Rotterdam-16. 
Verzamelaar vraagt gebr. envelop
pen, oud en/of nieuw, met frankeer
machinestempel of poststempel. Te
vens ansichtkaarten gevraagd. W. 
Winkelman, Oostzeeduk 35a, Rot
terdam-16. 
Studiegr. Gr. Bnttannia vr. voor 
seiz. 72/73 rondz. bkjs. Engeland, 
Ierland -I- Kan. eil. Alleen kwali
teitszegels, genummerd vlg. St. 
Gibb en uitgepnjsd O - XX van 4 
- 6 ct/nw penny. Conditie' 10% Ver. 
prov. voor kostenbestrudmg verze
kering. Aanbiedingen voor 5 aug. 
a s. aan Hfd. Rondz verkeer K. H. 
Franken, T. Brandsmalaan 33, 
Zeist. 

Gevr. Kleur proeven 5 et. 1872 even
als opdruk specimen en 19 V. C. 
Maas, Dr. Donker Curtiusstr. 7, 
Waalwijk. Of tel. 04990-1641. 
Gevraagd, luchtpostbrieven Ned. en 
O.G. en andere landen. Aanbiedin
gen met prus. Brouwer, Postbus 
3626, Amsterdam. 
Gevraagd Jub. zegels 1923 Nederl. 
en Overzee. Proeven, plaatno's op 
brief, engros, tandingen en verder 
alles wat op deze emissie betrek
king heeft. Aanbiedingen aan G. 
Holstege, Pleretstraat 29b, Rotter
dam. 

Te koop gevr. Condorzegels op 
brief en Atlantische luchtpostbrie
ven, alsmede scheeps- en marine 
stempels op bnef. Bezit voor even
tuele ruil waardevolle postzegels. 
F. van Beveren, Lobeliapad 21, 
Eindhoven, tel. 117082. 

AANTEKENSTROOKJES (Ned.) 
gevr. (rullen of kopen); K. N. 
Nieuwland, Einsteinstr. 14 c. 
Amersfoort. 
Bod gevr. op verzameling Olymp. 
Spelen in 5 Lindler-Falzlos albums, 
geh. wereld Yvert Frs. ± 12.000,— 
meest postfr., tel. 05454-1526 over
dag. 

Verzamelaar zoekt te koop: punt-
stempels Nederland en Ned. Indië. 
Inl.. M. van Teeseling, Zuwe 20, 
Kortenhoef, tel. 02150 - 61733. 

De Ensch. Phll. Ver. (450 leden) 
vraagt voor het rondzendseizoen 
'72/'73 goede, niet gelopen boekjes. 
Nederland, W. Europa, Engeland 
+ Kol , motieven, Indonesië. Ver. 
prov. 10%. Zendingen aan Dir. 
Rondzenddienst, W. Rubberstr. 48, 
Enschede. 

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. 

BUITENLAND 

Nederlands Koningspaar. Staatsbe
zoek aan Duitsland in oktober 1971. 
Alle 8 speciale stempels op kaarten 
ƒ 6,70 tegen vooruitbetaling op 
postgiro Dortmund 1124 59 ten 
name. Grote, D 5222 Morsbach. 

Speciale aanbieding! Voor ƒ 45,— 
zend ik u 3000 postzegels van Vati-
kaan, San Manno en Italife - onder 
rembours Pavani Claudio - Via S. 
Rita Da Cascia, 35 - 20143 Milano -
Italië. 

Voor internationale contacten en 
postzegel ruil: sluit U aan bu de 
„ALLIANCE UNIVERSELLE". 
Buzonderheden tegen inzending van 
een antwoordcoupon aan- OLLI-
VIER, 26 B. des Alpes, P. 13012 
Marseille. Proefnummer tydschnft 
voor 2 antwoordcoupons. 

Bondsrepubliek/Berlün 100 verschil
lende met bu slagpostzegels tegen 
ƒ 5,— in brief, ook mancolusten 
gewenst, correspondentie in Neder
lands. Elmar Pudlo, 512 Herzogen
rath, Aachener Str. 35, West-Duits
land. 

Zoek serieuse ruilcorrespondentie 
met Nederland, België, Zwitserland, 
Luxemburg, Duitsland, Amerika en 
Engeland. Bied aan Polen 1945/72 
postfns, nieuwtjes ook in blokken 
van vier, eveneens thematische ze
gels van de buurlanden. Mgr. W. 
Palicki, Czestochowa, 1, C. Postale 
67, Pologne. Corr. Fr., Engl., 
Deutsch. 

Zoek ruilpartner Holland tegen 
Oost-Duitsland Brieven aan Günter 
Schulze, DDR 8053 Dresden, Vogler
strasse 8. 

GRÖNLAND. Vraag onze pnjslust 
op! Grönlands Fnmserkehandel, 
Box 618 - DK 3900 Godthäb. Grön
land. 

TE KOOP GEVRAAGD Postfris NEDERLAND. 
Uitsluitend complete series. Van 50 t/m 355 80% catalogus; van 
379 t/m 682 55% cat.; van 683 t/m 995 50% cat.; 356-73 ^42,50; 
346-49 f 160,—; 518-33 f 77,—; 534-37 / 240,—. Ook losse 
nummer: 631 ^2,25; 638 f 12,50; Untea A37,—. 
Collectie — Partijen — Engros 
C. SEVENHUYSEN - Provenierssingel 16 - Rotterdam 
Telefoon (010) 285518 ook na 6 uur. 



NIEUWE 

MICHEL CATALOGI 1973 
MICHEL-DUITSLAND73 f6,90 

MICHEL-EUROPA 73 - DEEL I - WEST ^31,50 

M I C H E L - E U R O P A 7 3 - D E E L 2 - 0 0 S T /18 ,— 

SPECIAAL-BROCHURE „PHILATELIE + 
OLYMPIA" 112 pag. kleurendruk met 
interessante informatie over het thema 
„Olympiade" / 1 1 , — 

MICHEL KALENDER 1973 
prachtige kleurendruk kalender met sterk 
vergrote afbeeldingen van postzegels f 6,50 

Verkrijgbaar bij de postzegelhandel. 

MICHEL-LUX 
postzegeltest lamp 
onovertroffen in zijn soort 

Voor het bepalen van reparaties, kleurafwijkingen, ver
valsingen, nagommeringen en vanzelfsprekend ook voor 
het vaststellen van fluorescerende en fosforescerende 
postzegels 
Prijs f 75,— (franco). Bij vele postzegelzaken 
voorradig. 

Importeur 

AUF DER HEIDPS POSTZEGELHANDEL 
Van Kretschmar van Veenlaan 81, Hilversum, tel. 02150-50011. 
Postgiro 1700 Antwoordnummer 70. 

MANCO'S 
Behandeling van manco-lijsten van West- en Oost Europa, Eng. kol 
UNO, Ver Europa, India, Pakistan, Canada, Australië, Nw. Zeeland, 
Zuidwest Afrika 
Na toezending van 50 et postzegels ontvangt u mijn uitgebreide 
prijslijst van Nederland en Overzee 

Postzegelhandel A . W . G O U W E N B E R G H 
Jonge Roelensteeg ^A (naast Telegraafgeb ) Amsterdam C Tel (020) 63000, b g g 
940263 Giro 372032 

Blanko albums ,Neerlandia' 
Dit album, dat wij al meer dan 30 jaren voeren geniet grote 
bekendheid Gebonden in kunstleren band met goudop 
druk Met binnenschroeven, 28Vi X 25 cm Met pnma 
houtvnie bladen Band in de kleuren groen, rood, bruin o' 
blauvtr 
No 5 met 100 normale bladen, ruitjes voordruk f 15 35 
No 9 met 200 normale bladen, ruitjes voordruk f 24 80 
No 13 met 150 dikke bladen ruitjes voordruk f 23 60 

Deze bladen zijn steeds naleverbaar S v p nummer opgeven 

Easy r ing albums 
In een prachtige kunstleren band met goudopdruk bevm 
den zich 100 houtvrije bladen met fijne ruitjes voordruk 
Elk blad ligt volkomen vlak open, terwij l de bladen buiten 
het album beschreven kunnen worden De bladen zijn leer 
gemakkelijk uitneembaar Afm 30 X 26 cm Albums ge 

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD TEGEIM ONGEKEND HOGE PRIJZEN 

Oude Munten Nederland 
van Va et tot en met 2% S'd 1945 zien v/ij uw aanbieding gaarne tegemoet 

Zegels PoStfriS zonder plakker 
346-49 a f 160,— 518-37 i f 340,— Lp 12-13 i f 210,— 
236-37 i f 90,— 356-73 i f 42,50 402-3B a f 45,— 
631 kf 2,25 637-40 è f 29,— 638 a f 13,— 
van 45 t/m 286 a 85%, 513 t/m 711 i 55% 
FDC's E 1 t/m 6 a 60% 
Instituut V d Tropen (E 7) i 80% 
Contante betaling Aanbiedingen graag aan 

Hilversumse Postzegel & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, Hilversum Tel 02150-15095, na 19 uur 02942-1707. 

BRANDKASTEN 
voor uw debiteurenadministratie, postzegels en alle onvervang
bare stukken 
KAPTINO heeft meer dan 500 nieuvi/e en gebruikte brandkasten 
en inbouwkluizen voor u staan Nieuwe brandveilige kasten 
ƒ268,80, ƒ420,— enz Zware LIPS pantserbrandkasten nnet en 
zonder cijfercombinatie, tegen voordelige prijzen U hebt bij ons 
ook de gelegenheid om uw te grote of te kleine brandkast in te 
rullen 

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 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
Amsterdam, De Clercqstraat 77, telefoon 12 37 11 
Haarlem, Zijlweg 53, telefoon 32 69 66 - Ook reparatie 
Den Haag, Laan van N.O. Indiè 12, telefoon 83 94 46 

Nieuw kiemstrokenset 13 X 25 versch op maat gesneden klemstroken 
in een sorteerdoos, steeds bijvutbaar f 8,— 
Philatest. U V Analyselamp voor ' t bij daglicht bekijken van Fluor en 
fosforzegels (m u v Engeland, USA) Geschikt voor het ontdekken van 
papiersoorten, afwijkingen, reparaties, nagommmgen, etc f 83,50 
Album voor postzegelboek|es verzamelaars, 32 pag 23 X 31 cm wit f 20,— 
Hawidklemstroken groene verpakking f3 ,35 , gele verpakking f 2,50 
Lichtloupe 10 X 5 cm 220 volt geen schaduwval rechthoekig model f 25,— 
Fil-I-Safe G16Z 32 pag zwart karton f 22,60, per 2 stuks voor f 44,— 
Bestel nu uw nieuwe catalogi dan wordt hi} btj verschijnen franco toegezonden 
mits bestelt voor 15 augustus 
Off. catalogus België en Ko! 1972/73 f 5,95 
Postzegel pakketten (verschillende zegels goede kwaliteit) 

" 500 Frankrijk f 35.— 100 Memel f 56.— 
300 Griekenland f 2 1 , — 150 Memel f 123.20 
300 Zweden f 16,80 1000 Turkije f 7 0 , — 
200 Noorwegen f 8.40 3000 Duitsland f224,— 

1000 Spanje f 98 ,— 300 Danzig f l 6 8 , — 
Kilo pakketten hele kilo's. 
D D R . Overheidspost met waardevolle bijlage verzegeld f 58,— 
D D R Postkilo verzegeld zeer mooi, sperwaarden, hoge waarden f114,— 
Engeland u t^luitend gelegenheidszegels missiepakket f 50,50 
Nigeria zeer mooi missiepakket hoge waarden f 95,— 
Dit IS een kleine greep uit onze nieuwe prijslijst die begin juli verschijnt en op ver
zoek u toegezonden wordt (a u b antw zege)) 
Wi | verkopen alle naslagwerken en filatelistische artikelen Zichtzendingen, manco's 
(speciaal Duitsland en Nederland & Overzee) 
Duitsland 3e Rijk IPOSTA block Yvert nr 1 ongebruikt f180,— 
P O S T Z E G E L V E R Z E N D H U I S „DE RIJNSTREEK" 
Postbus 88, Leiderdorp, giro 1925065. tel 01710-42125 Bank Boerenleenbank te 
Voorschoten rek 1550-82205 
Porto f 2 , — extra (ki los t/m 1 kg f2,75, 2 kg en meer f 3,75) 
Bi) vooruitbetaling 3% korting. Bestellingen boven f 7 5 , — 5% kort ing, boven 
f 100,— 10% kortmg Voor verenigingen speciale reducties In Leiden en Den Haag 
en naaste omgeving worden bestelhngen boven f 10,— gratis thuis bezorgd 

2000 Wereld 
3000 Wereld 
5000 Wereld 

300 België 
50 Monaco 

f 16,80 
f35 ,— 
f 8 4 , -
f 8,90 
f 7,— 



INKOOP VAN: 
Collecties klassiek of modern van de 
gehele wereld 
Losse zegels, series en brieven 
Foutdrukken, rariteiten, proeven 
en zeldzaamheden 
Filatelistische literatuur 

Bizonder hoge prijzen kan ik betalen voor 

NEDERLAND 
en de vier wereldmogendheden 
U.S.A., RUSLAND, CHINA, JAPAN 

Gaarne UMV aanbieding aan: 

WILLEM TIEMAN 
DEALER IN RARE STAMPS 

N.Z. Voorburgwal 334 b. h. Spui - Amsterdam 
Tel. 020-63243,166910 en 02980-73667 

geopend van maandag t o t en met zaterdag van 10 to t 
6 uur, bereikbaar met l i jn 1 en 2 vanaf Centraal-Station, 
uitstappen Spui. 
Indien U bij mi j komt (na telefonisch onderhoud,) 
taxeer ik gratis en vergoed Uw reiskosten. 
Voor objecten boven ^10.000,— kom ik eventueel 
bij U thuis. 
W i l t U even bellen (020-63243 of 166910). Wi j geven 
U graag gratis advies. 

DISCRETIE VERZEKERD - DETAUNB KONTANT 



266e veiling 

Postzegelveiling 
.̂ Poste ma 

Singel 276, Amsterdam 
tel. 249749 

Deze wordt gehouden op 25 en 26 
augustus a.s. Op deze eerste veiling van 
het seizoen brengen wij een_keur van 
zeer belangrijke kavels van buropa en 
Overzee en niet te vergeten zeer mooi 
Nederland en O.R. 
Verder prachtige collecties en restanten. 
Voor zover u onze veiling catalogus nog 
niet mocht ontvangen, zenden wij 
u deze op aanvraag gratis toe. 

Daar wij iedere maand veilen, kunnen 
inzendingen dagelijks plaatsvinden. 
Voor belangrijke collecties of partijen, 
komen wij u gaarne vrijblijvend bezoeken. 

REEDS 80 VEILINGEN 
zijn sinds 1962 door ons gehouden. 
Nog steeds gelden voor u de volgende punten: 
• Juiste indeling van uw materiaal 
• Desgewenst renteloos voorschot 
• Laagste veilingkosten 
• Vlotte afrekening 
• Voor belangrijke posten bezoeken wij u 
• Gratis catalogus 
• Inlichtingen vrijblijvend 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
(A. Knikman) 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht - Tel. (01850) 40733 

GRATIS MEEGENOMEN! 
Binnenkort dragen we onze zaak plus voorraad over aan 

onze afnemers/verzamelaars. De aandelen hierin 
bekomen deze gratis. 

Als jub.geschenk noteren we nu reeds ^2,50 voor u 
als eerste bijdrage voor zo'n gratis aandeel van f20,—, wanneer u 

ons uw naam en adres opgeeft. 
U ontvangt dan uitvoeriger uiteenzetting van hoe ook de 

verdere gratis bijdragen voor één of meerdere 
aandelen voor u worden genoteerd, alsmede onze prijsl. met 

enige duizenden aanbiedingen. 
Wij leveren: Nederland en O.G., met en zonder pi., gest. en FDC; 

INDONESIA, MOTIEF- en andere samenst., enz., enz. 
Nieuwtjes-abonnem. voor vrijwel alle verzamelgebieden. 

Schrijf aan: 

Nederl. Postz. Centrale: 
J. Bijlsma - Van Anrooystraat 174 - OSS - Tel. 04120-31879 

Met • 
EERSTEDAG BRIEVEN NEDERLAND EN OVERZEE 1 
gemerkt 

Nederland 
E1 
E2 
E3 
Ei 
E5 
E6 
E7 
Culb» 
ES 
E 9 
E 10 
Itep 
Eeuwl 
E11 
E12 
E 13 
E U 
E15 
E 16 
Gratis 

« 5 , — 
175,— 

95,— 
79,50 
62,50 
67,50 
3 1 , — 
22,50 
43,95 
37,50 
25,95 
29,95 
32,50 
32,50 

9,50 
32,95 
21,50 
25,50 
29.95 

ook blanco onbeschreven 
E 17 
E IS 
E 19 
E 20 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24* 
E 25» 
E 26* 
E 27 
E 28* 
E 29» 
E 30» 
E 3 1 * 
E 32* 
E 33» 
E 34» 
E 35* 
E 36* 

uitgebreide priisl 
Maandag gesloten. Vriid 

21,95 
14,75 
21,95 
14,75 
14,75 
11,75 
20,95 
18,75 
22,25 
1 1 , — 
20,75 
12,95 
9,75 
5,75 
7,25 
5,25 
9,95 
8,95 
1,60 
6,50 

E 37» 
E3S 
E 39» 
E 40* 
E 41» 
E 42* 
E 43* 
E 44» 
E 45* 
E 46* 
E 47 
E 48* 
E 49* 
N.Gul 
E l » 
E 2* 
E 3* 
E 4» 
E 5» 
E 6* 

jst! Franco f 50,-
ag koopavond. 

in voorraad, vanaf 15% 
1,60 
8,50 
2,50 
2,25 
4,95 
2,25 
6,75 
3,25 
2,50 
6,25 
6,25 
1,10 
2,95 

nea 
29,— 
5,95 
4,50 
3.50 
4,75 
1,75 

A n t i l l 
E l * 
E 2» 
E3 
E4 
E 5* 
E 6» 
E 7* 
ES» 
E 9» 
E 10* 
E 1 1 * 
E 12* 
E 13* 
E 14* 
E 15» 
E 16» 
E 17» 
E 18» 
E 21» 

en 
17,— 
29,— 
16,— 

2,— 
5,95 

11,95 
5,95 
7,25 
1,50 

12,— 
1,75 
3,25 
5,25 
3,25 
1,75 
8,25 
5,25 
3,95 
6,95 

hoger in prijs 
Suriname j 
E1 
E2 
E 3 
E 4» 
E 7 
ES 
E9 
E 10 
E l l » 
E 12» 
E 13» 
E U » 
E 15* 
E 16* 
E 17* 
E I S * 
E 19* 
Lp 1 
Lp. 2* 

72,50 
62,50 
85,— 
22,— 
45,— 
32,50 
16,— 
19,— 
2,95 
8,95 

15,95 
1,75 
3,95 

13,95 
5,95 
1,40 
1,95 

32,50 
6,95 

- . Winkel dag. geopend 10.00-18.00 uur. 

HILVERSUMSE POSTZEGEL- E N M U N T E N H A N D E L 
Hilvertsweg 87, Hilversu m. Tel. 02150-15095; na 19 uur 02942-1707. 

POSTZEGELHANDEL "DE VELUWE" 
Door gespecialiseerde inruil en aankopen 
Eerste emissies Ned., paartjes, (port)tandingen. 
Vooral stempeltjes en brieven vanaf 1800-1960 
En daarnaast een grote keuze in kleingoed munten. 
Lees in deze tevens oudere soorten ansichtkaarten, 
U w bezoek/uw mancolijst loont dan al de moeite. 
VVü zijn tevens kopers van uw oude ansichtkaarten 
Eventueel inruil naar uw wensen v. zegels/FDCovers. 

Apeldoorn, Nieuwstraat 66, tel. 05760 16281/31043 



Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

(privé- Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 24 49 83, b.g.g (020) 12 31 23 

REEDS MEER D/^N 20 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist gpede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN 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. 

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 wmkelboeken vol tegen normale 
prijzen. O a 

Nederland en O.G. Gebruikt vri jwel alles aanwezig ook luchtpost Curapao en 
Suriname Alle weldadiqheidsuitqiften voorradig 
West-Europa: o a qrote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vati-
caan, Zweden, IJsland enz enz Pnjzen m het algemeen 50 cent per Yvert 
franc Ie pi 10% minder 
Oost-Europa: qrote voorraad, vooral Rusland en Hongarije (veet ongetand) 
in het algemeen 40 cent per Yvert-franc, behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol. : 14 wmkelboeken vol . hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azië: alle landen veel Japan, Yemen enz enz 
Zuid-Amerika: grote stock van alle landen 
Israël: qrote 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. 
J. D. Muis afwezig van 26/6-6/7 en van 24/7-29/7. 

w. 

St. J 
Dam 

ENGELKAMP 
koopt alles op het 
partijen, series en 

ansstraat S, Amsterdam. 
. Tel. (020) 23 66 25, prii 

gebied van postzegels, 
bundels tegen contante 

1e zijstraat naast Kras 
é̂ (020) 73 79 26. 

verzamelingen, 
betaling. 

napoisk/ bij de 

U.S.A. 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 v / 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 . 
H E T adres v o o r 

A m e r i k a a n s e zege ls : M U.K.A."-STAMPS 
Postbus 1124 - ' s -He r t ogenbosch 

IM PORTA B.V. 

leverancier van: 

Holland-albums; F.D.C, albums; 
Blanco-albums; Insteekboeken; 
Postzegelpakketten; Postzegelplakkers; 
Loupen; Pincetten enz. 

Uw postzegelhandelaar heeft de gehele collectie in voorraad. 
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ONZE 115e VEILING 
wordt gehouden op 
15 en 16 september in de 
NIEUWE KONINKLIJKE 
HARMONIE 
(100 meter vanaf het station) 

Naast vele losse betere nummers en series 
N.O.R. en buitenland, wederom vele 
Interessante LANDENKOLLEKTIES en 
-restanten. 

Wellicht loont het ook voor U de moeite 
om eens in Tilburg te komen kijken. 
Indien U niet in de gelegenheid bent de 
veiling persoonlijk te bezoeken, dan 
worden Uw schriftelijke biedingen bij ons 
goed behandeld. 

Serieuze gegadigden wordt op verzoek 
katalogus gaarne toegezonden. 

POSTZEGELHANDEL 
VAN AMELSVOORT 
eigenaar J . Th. Hoes; beëdigd makelaar 
St. Annaplein 7, Tilburg, tel. 04250-21776 

INKOOP-VERKOOP 
collecties 

landenverzamelingen 
partijen 
engros 

enz. 

J. D. ALDERKAMP 
N.Z. Voorburgwal 322 - Amsterdam 

tel. 020-248331 

F.D.C. ALBUM 
Elk album bevat resp. 50 of 25 glas
heldere plastic zakjes, waarin rug-
gelings twee covers kunnen worden 
opgeborgen, gescheiden door een 
wi t beschrijfbaar papier. De band in 
tweekleurig modern materiaal met 
goudopdruk. Met plastic schroeven. 
Elkezak heeft de sluiting aan de rug-
zijde, zodat uitvallen van covers 
uitgesloten Is. Gestoken jn car-
tonnen hoes. 

F.D.C. Album no. 3 11 X 21 cm voor 50 covers. VoorlNlederl. covers f 7,50 
F.D.C. Album no. 4 13 X I B / , cm voor 50 covers. Voor Buitenl. covers f 7,50 
F.D.C. Album no. 5 11 X 21 cm voor 100 covers. Voor Nederl. covers f 12,45 
F.D.C. Album no. 6 13 X IS'/a cm voor 100 covers. Voor Buitenl. covers f 12,45 
Losse plastic zakken naleverbaar. 

N.V. BOEKBINDERIJ TER HORST- NEERLANDIA 
Ceylonlaan 11 - UTRECHT - Telefoon 030-88 08 34 - Giro 352003 

Onze hartelijke gelukwensen met 
het 50-jarig bestaan van het 
maandblad. 

Wij menen te mogen stellen dat onze 
uitgaven er toe hebben bijgedragen 
tot de bloei van de philatelie. 



AANTREKKELIJKE AANBIEDING 

LANDENSAMENSTELLINGEN 
Goede kwaliteit. . . en 
beslist KLEINE prijzen! 
Zeer geschikt voor weder
verkoop, ruil, handel, 
rondzendverkeer, aanvulling 
of opzet verzameling etc. 

100 AlbaniS 
100 Argentini6 
300 België 
500 ., 

1000 „ 
100 Birma 
50 Bosnië 

100 Brazilië 
100 Bulgarije 
200 
500 
100 Ceylon 
100 Chili 
500 China 

1000 „ fantastisch I 
100 Columbia 
100 Denemarken 
200 
300 
400 

1000 Duitsland, heel aardig 
100 Engeland 
200 „ speciaal 
100 Finland 
200 „ 
300 n 
400 . 
500 „ 
300 Frankrijk 
500 „ 

1000 „ enorm! 
50 Guatemala 

100 Haïti 
500 Hongarije 
100 Iran (Perzii) 
300 „ 
300 Italië, mooi! 

25 IJsland 
50 „ 

100 , 
100 Liberia 
100 Luxemburg 
200 
300 
500 
100 Maleisië 

*.50 
3,— 
7,15 

16,50 
75,— 
13,50 
8,25 
4,50 
1,90 
4,90 

26,25 
4.50 
3,— 

10,50 
36,— 
6,75 
1,90 
6,75 

13,50 
42,— 
36,— 
7,50 

22,50 
2,85 

10,50 
26,25 
52,50 
78,75 
8,25 

22,50 
135,— 

6.75 
15.75 
8,25 
3,— 

24,— 
45,— 
2,85 
9,— 

27,50 
15,— 
6,75 

2 1 , — 
45,— 
95,— 
4,15 

100 Mexico 
50 Montenegro 

100 Mongolië 
200 Nederland 
300 
400 
500 
600 
300 Indonesia vanaf 1950 
500 
600 „ fraai I 
100 Noorwegen 
200 
300 
500 Oostenrijk 

1000 „ speciaal 
100 Panama 
100 Peru 
500 Polen 
100 Portugal 
200 „ 
300 
500 „ speciaal 
500 Roemenië 

1000 
200 Tsjechoslowakija 
500 
100 Turkije 
300 „ 
500 „ 

1000 „ prachtig 
200 Joegoslavië 
500 
600 „ speciaal 
100 ZuidAfrika 
100 Zv^eden 
200 
300 „ 
400 
500 „ geweldig! 
100 Zwitserland 
200 
300 
500 
300 Ex. Balg. koloniën 
500 . > 

13,50 
6,75 
4.50 
4,80 

11,25 
22,50 
42,— 
78,— 
6,— 

18,75 
37,— 
2,70 

11,25 
26,25 
16,50 
93,75 
12,— 
7,50 

12,75 
2,60 
7,15 

12,75 
60,— 
19,50 
31,50 
3,— 

12,— 
1,35 
5,65 

14,25 
7 5 . 

5,25 
24,— 
75,— 
3,75 
2,40 
6,75 

15,— 
3 0 , 
48,75 

5,60 
21 ,— 
37,50 
90,— 
4 8 , 
65,— 

G R A T I S ! ! ! ! ! 

Bij aankopen van 
f 60,— of meer 200 

verschillende Rusland 
w.i . veel compleet. 

Indien u vandaag 
telefonisch bestelt, 
kunt u morgen thuis 

al snuffelen! 

200 Franse Koloniën 
300 „ 
500 „ 

1000 „ 
2000 „ 
500 Wereld 

1000 „ 
2000 „ 
3000 „ 
5000 „ 
5000 „ speciaal 
100 Sport 
200 „ 
300 „ 
500 „ 
100 Dieren 
200 „ 
300 „ 
500 „ 
100 Ruimtevaart 
200 
300 
500 
100 Bloemen 
200 „ ■ 
300 
500 . 
100 Schepen 
50 Auto's 

100 Treinen 
100 Schilderijen 
20O 
300 
500 
50 Vruchten 

100 Rode Kruis 
100 Muziek 
100 Klederdrachten 
50 Driehoeken 

100 Vogels 
100 Vlinders 
100 Paarden 
100 Vissen 
100 Olympiade 
50 Vlaggen 

200 Luchtpost 

speciaal 

5,75 
9.— 

1 8 , 
4 8 , 

112,50 
3 , 
6,75 

18,75 
37.50 
72,— 

100,— 
2,25 
5,40 
9.— 

16,50 
2,25 
5,60 
9,— 

16,50 
3,— 
7,50 

13,50 
30,— 

2,40 
6,— 

12,— 
26,25 

2,85 
1.90 
5,60 
3,— 
7,50 

13,50 
30,— 

1.80 
4.50 
5.25 
5.25 
2,10 
3,75 
4,50 
4,50 
6,— 
3,75 
1.80 
7,75 

Alle zendingen worden gefran
keerd met hoge waarden toeslag 
(floriade). 

LEVERINGSVOORWAARDEN LANDENSAMENSTELLINGEN: 
Uitsluitend vooruitbetaling of rembours, vanzelfsprekend heeft u recht van ruil 
(binnen 8 dagen). Vanaf f 60,— betaalt u geen verzendkosten. Gaarne ook reserve
nummers! 

Belt of schrijft u even aan: 

PAULA KOK 
Door onze wel zeer scherp 
gecalculeerde prijzen en de tegen
woordige hoge arbeidskosten 
verzoeken wij u vriendelijk te 
bestellen boven de f 15,—. 

Peperstraat 43 ZAANDAIVI. Tel. 029807 36 67 
of 02063243 en 020166910 Postgiro 1538353. 
Afhaaladres: N.Z, Voorburgwal 334 b.h. Spui, 
Amsterdam (Fa. W. Tieman). 

Deze kollekties bevatten geen doubletten 1 



18 - PER KILO 
betalen wij vooY grootformaatzeqels van Nederland op papier 

3 . - PER KILO 
betalen wij voor uitgezochte ki lo s Nederland 

Ook buitenlands kilowaar steeds te koop gevraagd 
leder kwantum — snelle afwikkeling (geen zendingen onder ƒ50—) 
Tevens te koop gevraagd complete series Nederland alleen in engros 
hoeveelheden 

POSTZEGELGROOTHANDEL 

„NOVIOMAGUM" 
de Hoge Brug i Malden Telefoon (08896)2818 

POSTFRIS A L B U M S 

POSTFRISSE V O O R D R U K A L B U M S , 

Ook verkri jgbaar bij 
handelaar ter plaatse 

N E D E R L A N D " 
Aantal bladen 

33 
Inhoud 
Nederland 1852-1944 
Nederland 1945-1960 22 
Nederland 1961-1970 25 
Nederland samenhangende zegels 4 
Nederland Amphilex vellen 3 
Ned Antillen 1949 1964 13 
Ned Antillen 1965 1970 8 
Suriname 1949 1964 17 
Suriname 1965 1970 16 
Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen 

Luxe uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar in de volgende kleuren 
wijnrood, helderrood, donkerblauw, zwart en donkergroen 
Lichtbruin gewatteerd plastic ,,Luxe 
Skai Bordeaux-rood 808 tabak-809 beschuit-805 donkerblauw-806 groen 22,60 

Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 8,90 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 805, 806, 807, 608, 809 9,50 
Van de Europa-landen SAFE albums voorradig Vraag gratis SAFE folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Levering franco boven 
f 2 5 , -

P O S T Z E G E L H A N D E L J. V A N M A S T R I G T 
Zwarte Hondstraat 1/Blaak Rotterdam-1 - Tel (010) 14 35 80 Giro 661478 

704 

703 
807 

Prijs 
31 10 
21,60 
24,45 

4,— 
3,— 

12,95 
8,30 

16,85 
15,90 

16,20 
21,50 

BRANDKASTEN, 
INMETSELKLUISJES 
BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 
voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE V A N BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD, TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

Kom eens ki jken, 
u bent van harte welkonn 
en wordt deskundig voorgelicht 
Tevens bieden wij u nog 
de mogeli jkheid tot inruil 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
A L MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel . (010)134590 
HOEK V A N KNAP 
Schiedamsevest 91-97 

A M S T E R D A M 
Tel (020)239436 

Singel 279 
Spuistraat 244 

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

Geheel linnen donkerblauwe stempelband 
uitgevoerd in goud en blauw Prima papier 
bladen op royaal formaat voorzien van 
cliches Gewicht 2'/2 kg Prijs f 20,— 
Idem alleen NEDERLAND f 12 — 

• iiil 
Skandlnovlo 

E2/0 LANDEN ALBUMS 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland I (tot 1945) 
Duitsland II (Bundesr Berlin enz ) 
Duitsland III ( D D R ) 
Finland 
Frankrijk 
Groot Brittannie 
Ierland 
Indonesia 
Italië 
Luxemburg 
Monaco 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Spanje I (tot 1945) 
Spanje II (na 1945) 
Skandinavie 
Vaticaan 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Europa (met NATO enz ) 
Formaat 23 x 271/2 cm 
United Nations 
Rotary 
ALLE ALBUMS INCL SUPPLEMENT 

25 — 
20 — 
15 — 
20 — 
17 50 
17,50 
15 — 
25 — 
20 — 
15 — 
10 — 
2 5 -
20 — 
20 — 
15 — 
25 — 
20 — 
20 — 
55 — 
15 — 
15 — 
20 — 
25 — 
20 — 

12 — 
12 — 
1970 

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

De allermooiste I Aansluitend bij de grote 
DAVO-albums Geheel linnen donkerblauwe 
stempelband met het Nederlandse wapen 

GROOT FORMAAT 341/2 x 25 cm, inhou
dende 15 mappen met plaats voor 90 en
veloppen 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift 
NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIÊ/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS Prijs ƒ15 ,— 

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 ƒ0,75 

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 ƒ10 — 
Extra losse mappen 
2-delig (voor 4 enveloppen) bestelnr K 2 
1-delig (voor grote stukken) K 1 

Per stuk ƒ 0,50 

D A V O '̂ V̂̂NTER UITGEVERIJ 

BIJ IEDERE HANDELAAR VERKRIJGBAAR 



191D ^ " i * ^ 30 i^^^ ^^ dienst van de filatelie 197Z 
Een kleine selectie uit onze grote voorraad zeldzame zegels van de gehele wereld 

met certificaat 
no. 6 f 1100 — 

gekeurd F S.P.L. 
f 2000,— 

certificaat F.S.P.L. 
f 1800 — 

gekeurd A. Diena 
f 2250,— 

No. 3c. Prachtige breedgerande strip f 3000,— 

i ^ ' ^ i hf: 

Proeven 1852 grijsbl. rood, oranje met watermerk SS f 6500,— 

No. 56 Rode Kruis 
superbe gek. Calves 

f 875,— 

gekeurd Calves 
f 5500,— 

Rusland 
Telegraaf no. 1 * * 

Europa-Rariteit 
gekeurd Bernichon 
Prijs op aanvraag 

f 250,— 

De meest uitgebreide voorraad postzegels. Klassiek en modern - Van alle landen. 

POSTZEGELHANDEL R. F. G. STURMS 
N-Z-Voorburgwal 371 - Amsterdam-C. Telefoon 020-236012 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 


