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ROKIN 58 Amsterdam-C Tel. 230261 - 242380 

ONZE EERSTVOLGENDE VEILING WORDT GEHOUDEN VAN 
25, 27 tot en met 29 mei 1974 

HOOGST BELANGRIJK MATERIAAL OP VELERLEI GEBIED 

Nederland & O.R.: 

Europa & Overzee: 

Restantendag: 

w.o. van NEDERLAND een belangrijke afdeling 
eerste emissies, puntstempels, iangstempels, 
kleinrond, portzegels, talrijke topn-unnmers, 
betere series enz. 

honderden kavels, waaronder eveneens veel 
klassiek materiaal, waardevolle zegels en 
-series. 

ZATERDAG 25 mei, honderden verzamelingen, 
landenrestanten etc, vrijwel uitsluitend 
interessante en waardevolle kavels. 

1 KG ENGELAND!! 
nieuwste soorten! Bijzonder veel gedenl<zegels! ƒ 29,95 + ƒ 3,75 porto. 

ERG IVIOOI, juist ontvangen, dus met de 

ATTENTIE!! 
1 kg NEDERLAND-MiSSlEZEGELS metzéér 

veel bijzondere zegels en Weldadigheid. 
/ 2,50 en f 5,— zegels zitten ertussen ('n 
i<lant vond zelfs de / 1 5 , — en f25,— lucht
post I). Zolang de voorraad het toelaat gaan 
ze weg voor 19,95 
kg NEDERLAND-MISSIEZEGELS, als 
bovengenoemd. Verpakt en Verzegeld in 
baaltje. Slechts 9 9 , — 

50 gram WESTDUITSE bankpost; allemaal 
Gedenkzegels I 18,95 

100 gram ENGELSE BANKPOST, Grootformaat 
Gedenk- en veel Schildenjenzegels 14,95 

% kg ENGELAND, zéér modern, stikvolfosfor-
zegels! Veel ,,Platen-zegels" der laatste 
laren 14,50 
kg ENGELAND-SUPER! als boven doch 
met nóg meer Gedenkzegels De fosfor-
zegels puilen eruit. Enorme vondsten I 29,95 
kg HONGARIJE Poststroken van de Hon
gaarse PTT, veel topwaarden 16,90 

1 kg HONGARIJE, geheel als boven om
schreven. Verzegeld 32,50 

% kg lERLAND-SUPER, van de Missie. Zeer 
veel Gedenkzegels, bijzonder fraai 17,90 

1 kg lERLAND-SUPER, als boven, werke
lijk uniek van inhoud 3 5 , — 

% kg INDONESIE-POSTSTROKENI van de 
PTT, zeer kort afgeknipt, enorm aantal zegels 
Iets N. Ind., Japanse Bezetting, alles tot 
1958 dus de meest interessante periode. 3 5 , — 

1 kg INDONESISCHE-POSTSTROKEN ge
heel als boven omschreven, zo lang de 
voorraad strekt per verzegeld pakket 67,50 

300 gram JAPAN, postverzegelde doos, erg veel 
Grootformaatzegels en Topwaarden 1 22,50 

250 gram NIEUW-ZEELAND van de Missie, 
prachtig goed I 17,90 
kg NOORD-IERLAND, zéér veel avontuur, 
enorm veel grote Gedenkzegels. Slechts 17,90 
kg NOORD-IERLAND, als boven, vele 
vondsten! 3 5 , — 
kg NOORWEGEN, van de Missie, veel 
hoge waarden, 'n sensatie, veel gedenk
zegels 17,50 
kg NOORWEGEN, idem, zeldzaam fraaie 
inhoud I 3 5 , — 

K kg SCHOTLAND-SUPER I Van de Missie, 
veel fosforsoorten en veel regionats. Natuur
lijk ook vele Gedenkzegels. 16,90 

V2 

1 

1 

1 kg SCHOTLAND-SUPER I als boven om
schreven, vele avonden zoeken en sorteren. 

% kg SPANJE, kantoorpost 
14 kg TSJECHOSLOWAKIJE, machtig mooi 

sortiment poststroken 
1 kg TSJECHOSLOWAKIJE, idem doch 

Postverzegeld I 
100 gram U.S.A.-Bankpost, alleen Grootformaat 

zegels veel schaarse soorten 
y2 kg U.S.A.-Missiezegels, met veel Gedenk

zegels etc. 

kg U.S.A.-Missiezegels, idem zeer de 
moeite waard 

3 3 , — 
12,50 

16,25 

32,50 

13,90 

14,50 

29,— 

% kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schatting 
6500 ex. op waarde werd niet gelet. Stock-
boeken werden leeggeschud, we hielden 'n 
enorme opruiming I 
kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schatting 
13.000 ex. Als bovenstaand. Landenrestan
ten gingen er in, kistjes met zegels van 
jaren her. Voor u is het weer nieuw! 
kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schatting 
zo'n 26.000 ex. Begin 'n winkel I 104 ,— 
kg Afgeweekt BUITENLAND, maar nu 
allemaal Grote Platenzegels. Oorspronke
lijk bestemd voor rondzendboekjes 93,75 

100 gram IDEM, voor proef! 37,50 

26,-

52,-
1 

% 

P O S t Z e g e l h a n d e l H . F I O R A N I POSTORDERADRES: I J Mark Postbus m ZOETERMEER 
AFHAALADRESSEN: (bespaart u portokosten) T e l e f o o n : ( 0 7 9 ) 16 5 2 3 3 - P o s t g i r o 4 1 5 1 1 t . n . v . I. J . M a r k . 

AMSTERDAM-O' Mevr J. Nuisker-Vaandering, Zwaardemakerstraat 53 
(bij Amstelstation) Tel ( 0 2 0 ) 9 2 1 9 05. 

ZOETERMEER.! J Mark, Johan Willem Frisostraat 48 Tel. (079) 16 52 33 (na tel. 
afspraak) Postgironummer 41 511, t.n v. I. J . Mark. 

Portokosten extra: halve kilo pakket /3 ,—; één kilo pakket ^3,75. 

Bij aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS 
f raa ie en w a a r d e v o l l e c o m p l . ser ies ! 

GRATIS PRIJSCOURANT + INKOOPLIJST 1974! 



SPECIALE AANBIEDING 
Nummers volgens NVPH cat en Yvert Bestel l ingen boven ƒ 100 — franco Levering zolang de voorraad strekt 
' • IS postfris zonder plakker * is ongebruikt met gom zonder teken is gebruikt H i s o n g e t a n d Mi is Michel cat 

NEDERLAND No. 356a/b 4,— 

N E D E R L A N D 
i i . 

3* 
)< 5* 
5» luxei 
11 
1 I I A * 

1200,— 
875,— 
275,— 
415,— 
8 5 0 , -

95,— 
1500,— 

14 op brief 
raai ex 

19 op br 
?0 
■■l op br 
3 E* ze 

' aami 
5 1 * * 
53** 
61 b/c** 
56** bl 
77** 
79* 
37/89 
102/03' 
04** 
14/20' 

132/33 
40 

'41/43*
141** 
63 
64 
65 
69* ' 
70*« 
72*» 
177/78' 
189* 
196*' 
199/202*» 
199/200*' 
203** 
304** 
>06** 
208/11** 
208/11 

150,— 
ef 6,— 

25,— 
ef 7,50 
d

500,— 
2,5( 
4,75 

655,— 
725,— 
130,— 
290,— 

30,— 
67,5( 

350,— 
32,— 
25,— 

1,25 
25,— 

1,75 
0,3( 
5,25 
3,25 
0,75 
0,15 
0,15 
0,7( 

31,— 
25,— 
27,5( 
3,9t 
2,85 
5,25 
1,1( 

27,5( 
8,50 

212** 
220/23*' 
220/23 
222 B ' ' 
222B
224«
224 
229/31*' 
232/35«' 
232** 
255 
256*
256* 
261/64' ' 
2 6 1 * * 
261/64 
270** 
278 
279/82 
287/88*'
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24
323/24 
325/26' 
325/26 
327/31 
332/45*" 
349 
356/73* 
364/68 
374/78** 
379a/d* ' 
402/03** 
402B/ 
03B** 
402B/03B 
405/21** 
423/27 
428/42** 

2,50 
35,— 
8,— 

15,— 
11,— 
21,50 

1,90 
65,— 
50,— 
2,25 
5,50 

28,50 
17,— 
67,50 
f S 

18,75 
2,— 
3,65 
8,5( 
9,75 
1,4( 
6,— 
4,25 
5,— 
1,4( 
3,5( 
7,— 
6,51 
3,— 
7,75 
4,— 
4,2( 

20,— 
25,— 
70,— 

1,65 
8,51 
4,25 
8,— 

125,— 
110,— 

1,2( 
0,8( 
9,— 

449/53 
462** 
513/17 
518/37' 
535 
536 
538/41 
550/55* 
561/62** 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81* 
578/81 
583/87* 
583/87 
592/95* •
596/600 
602/06 
607/11 
612/16 
639 
641/45 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75*' 
671/75 
676/80 
681/82*' 
683/87 
688/92 
695/99 
702/06 
707/11 
712b 
715/19 
720/21** 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 

2,25 
10,— 
4,25 

625,— 
1,50 
4,— 
3,75 

16,— 
5,— 

11,25 
11,— 
11,25 
12,75 
12,— 
14,75 
11,75 
40,— 
6,75 

12,25 
8,25 

11,— 
0,45 

13,75 
7,5( 
9,75 
7,25 
9,— 

25,— 
18,25 
6,75 

25,— 
5,75 
6,— 
6,— 
7,51 
6,75 
1,51 
5,75 
1 , — 
7,5( 
5,25 
2,1( 
6,— 
6,75 
5,50 

759/63 
766/70 
779/83 
786/90 
802/06 
807/10* 
816/17*' 
818/19** 
827/28*' 
835** 
836/38'< 
839** 
840/41** 
842/46*' 
847/48** 
855 
856/57*' 
858** 
858 
975/77*' 
Roltanding 

4,50 
4,25 
3,75 
4,25 
2,85 
O 80 
0,45 
1,
0,45 
0,20 
0 80 
0,95 
0,75 
1,50 
0,45 
0,20 
1,05 
1,85 
1,
2,40 

7 
7* 
14' 
16 
19/31* 
31 
33/56* 
55 
57/66* >■ 
in paren 
82/85* bl 

55,— 
95,— 
55,— 
30,— 

160,— 
37,50 

245 
38 50 

50, 
170,

Luchtpost 
6 / 8 * * 80,— 
6/8 12,— 
Port 
28I + II + III» 
samen
hangend 725,— 
29a*« 32,50 
3 0 * * 6,50 
67a /68b* * 575,— 
68b l u x e ' 325,— 
8 2 * * 25,— 

SAN M A R I N O 
40 
72,50 
25,— 

400, 
g o 
ss 

345 — 
490 
350,— 

67,50 
22,50 

500,— 
450,— 

25,— 
145,— 

97,50 
95,— 
17,50 
35,— 

325,— 

2 ' 
6/7 
10 
157/58* 
164/67* 
167* 
168/75' 
176/79' 
180/85» 
180/83' 
278* 
Luchtpost 
1/10* 
11/16« 
66 ' 
74/82'^ 
82* 
87'
89' 
92/97' 
BF4A*» 
Port 
10/18' 150,— 
32/46' 115,— 

T S J E C H O 
SLOWAKIJE 
26 ' 9,— 
203/05' 125,— 
209/12 100,— 
263/66* 26,501 
Luchtpost 
1/9' 225,— 
1/3' 8 0 , 
7/9* 17,5C 
7/9 17,5C 
10/17' 22 — 

VATICAAN 
44/59* 135,— 
44/58* 132,50 
66/71* 
fraai 250,— 

27,50 
150,— 

60,— 
8,— 

35,— 
160,— 
135,— 

30,— 
60,— 
85,— 
16,— 
17,50 

71 
72/79' 
74* 
74 
76 
80/85» 
84/85* 
161/62' 
' 63 /66* 
67/71 ' 
72"»
00/02» 

Luchtpost 
6/17 600,— 
8 37,50 
2 /23 * ' 125,— 
xp r 1/2* 70,— 

>ort 
/ 6 ' 67,50 

ZWITSERLAND 
3 125,— 
19 25,— 
O 110,— 
6 145,— 
7 25,— 
18 20,— 
.2 50,— 
19 2 8 , 
49/50' 210,— 
49/50 92,50 
51/63 87,50 
54/56 35,— 
68/69' 39,— 
85/87 32,50 
87 29,50 
88/91 26,50 
91 30,— 
95 26,50 
' 10 /11 ' 90,— 
'22/25' 4,— 
'30 2,25 
'44 2 ,— 
•45 38,50 

385/86 ' 
405/17 
453A/B 
461/66' 
481/92' 
643/60 B 
Luchtpost 
14a 
22 
23 
24 
27/34 
39 
4 1 * 
42/43' 
42/43 
44'" 
45* ' 
BF3 
BF3 
BF4 
BF4 
B F 9 ' 
BF 9 
BF12> 
BF 15* 
BF 16»
BF 17 
Port 
19 165,— 
20 120 , 

VER EUROPA 
(nrs 2 bloem 
c a t ) 

1,50 
425, 

50, 
25, 
24,— 
40, 

55, 
9,50 
9 50 

10,— 
20 
22,50 
19, 
37,50 
10,— 
35. 

7,50 
14,— 
20. 
45. 
40,— 
45,
55,
75,— 
55. 
13,50 
18,50 

1/J* 
40/42» 
40/42» 
46/51' 
71/77» 
90/92' 
93/94*» 
95 /96* ' 
230/33* 

90,
80,
65,— 

175, 
75, 

120,— 
1 1 , — 
25,— 

1 , — 

COSTA RICA 
Luchtpost 
54/63* 
272** 
283/88+BF 2 " 
289/90'» 
327/30*' 
342/46*' 
B F I " 

325, 
0,30 

12,50 
1,25 
0,70 
3, 
2, 

DOMINICAANSE REP 
406/09** 1,85 
434f Lp 95»» 2,10 
444/48F Lp 101/03»* 5,
457/61 + L p 108/10** 5,— 
462/66+Lp 111/13*' 7. 
469/73+Lp 114/16+BF 
9/10** getand+ n 75,— 
469/73+Lp 114/16** 3,75 
499/501+ BF 15*' 1,90 
502/03*» 1,30 
504/08+Lp 129/31+BF 
16/17*" get + C 20,— 
504/08+Lp 129/31' 4. 
509+Lp 132/33*» + 
BF18»* 4,25 
510/14+Lp 134/36*» 
542/46+Lp 146/48+ 
BF 23/24** get + ^ 32,50 
542/46+Lp 146/48 2,90 
542/46+Lp 146/48* 

561/65+Lp 151/53' 
587/92+BF 28* ' 
600/01 T Lp 165* ' 
602/03+Lp 166/67*' 
617/20+Lp 173/74+ 
BF 30' »
624/26+Lp 1 7 7 " 
631'33+Lp 180/81 + 
B F 3 2 * * 
634/35*' 
B F 5 / 6 * »  g e t + n «O 
B F 9 * ' J + 10**get25. 

8,50 
3,75 
3,50 
0,90 
3,75 

7, 
1,20 

4,25 
0,90 

ECUADOR 
546 /47+Lp 232/33»* 
605/11 + L p 299/02** 
644/47** 
648** 
650/54*' 
722+Lp 433/35 + 
BF 1 1 * 
722+Lp 433/35*» 
744/47+BF 13* ' 
744/47* I
752/54+Lp 450/52 + 
Ml BF 14/17*" 
752/54+Lp 450/52*» 
759+Lp 460/61 + 
Ml BF 22/23** 
762+Lp 464/65 + 
Ml DF 29/30** 
769/70+Lp 472/75 + 
Ml BF28A/B* ' 
Luchtpost 
277/78** 
316 + 3 4 1 * * 
377* * 
BF 8 * * 
PANAMA 
318/21 + L p 193/95 + 
B F 5 * * 
322+Lp 196/98+ 
BF 6* * 
326/27+Lp 199/03** 15,— 
401 + Lp 312+BF14**2,25 
409/12+Lp 355/58** 7,— 
415/16+Lp 364/67** 6,50 
417/20+Lp 368/69** 2,50 
421/22+Lp 370/73** 4,75 
423/24+Lp 380/83** 6,75 
Luchtpost 
143/66** 32,50 
143/63** 19,— 
210/12** 3,50 
239/41** 8,— 
245/46** 7,50 
B F 9 * * (frs 25—) 6,— 
B F 1 0 * * (frs 55—) 15,— 

5,75 
4,— 
3,— 
0,65 
1 — 

12,50 
3,— 
5,25 
2,— 

75,— 
4,25 

60,— 

47,50 

40,— 

1,40 
2,70 
1 , — 
2,25 

32,50 

13,— 

Apeldoornse Postzegelhand^l I e Wormenseweg 11  A P E L D O O R N  T e l . (05760) 35153  Giro 1945222 
2 minuten van het station Onze winkel is dageli jks geopend van 9  6 uur 
zaterdags tot 4 uur donderdags gesloten 

NEDERLAND gestempeld 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 18 
1 20 
, 21 

22 
i 23 
1 24 
i 25 
1 26 

27 
28 

i 29 
1 32 
i 32a 

33 
33a 
33b 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
52 
56 

20 — 
11 — 

110 — 
1 10 
2 70 

40 — 
24 — 

100 — 
155 — 

2 25 
60 — 

1 — 
54 — 
12 — 
48 — 
20 — 
0 80 
1 80 
3 20 
3 75 

60 — 
3 — 
9 — 

28 — 
130 — 

2 40 
2 40 
0 60 
0 20 
0 40 
1 20 
4 80 
0 60 
0 70 
3 50 
2 — 

18 — 
2 40 

27 50 
75 — 

160 — 
9 50 

39 — 
400 — 

90 — 
0 40 
3 20 

58 
59 
64 
66 
67 
68 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
84 m 
85m 
86m 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
102 
103 
104 
105 
106 
108 
108a 
110 
112 
113 
114 
118 

0 80 
3 — 
2 80 
9 50 
0 40 
1 — 
0 65 
0 80 
0 50 
1 — 
0 25 
4 — 
5 75 
4 — 
5 50 
2 75 

13 50 
6 — 
0 80 
0 75 
0 75 
1 — 
3 — 
2 25 
0 55 
0 90 
0 40 
1 55 
2 40 
8 — 
7 — 

32 50 
20 — 
55 — 
50 — 
5 — 
5 26 

145 — 
80 — 

1 — 
2 75 
3 — 
0 65 
0 7C 
0 65 
0 25 
0 60 

119 
120 
125 
126 
127 
128 
129 
132 
133 
134 
13b 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
146 
147 
148 
149 
150 
152 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
181 
184 
189 
190 
191 
193 
195 
198 

3 25 
3 25 
0 35 
0 5C 
2 15 
0 25 
7 — 
0 95 

22 — 
20 — 
20 — 

2 — 
2 — 
1 80 
5 — 
1 4C 
0 5C 
0 5C 
1 20 
0 30 
0 40 
0 60 
1 50 
0 50 
0 35 
0 40 
0 40 
0 40 
6 25 
0 50 
0 50 
0 55 
0 40 
6 25 
3 75 
1 51 
4 — 
0 8Ci 
0 91 
7 51 
3 51 
1 15 
1 70 

24 — 
0 9C 

10 75 
0 75 

199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 

1 — 
2 25 
0 4C 
8 75 
2 50 
5 — 
0 60 
2 50 

14 60 
0 80 
2 50 
0 4C 
6 — 
1 45 
2 — 
2 — 
1 5C 
2 — 
7 75 
4 75 

26 — 
0 40 
2 10 
0 40 
5 50 
2 — 
0 40 
1 50 
0 41 

11 — 
10 511 
3 25 

16 51 
0 61 
1 51 
0 4( 

13 51 
0 6( 
5 75 

17 5C 
, 3 0 

0 80 
2 5C 
0 4( 

19 — 
4 5( 
4 50 

246 
247 
248 
249 
250 
251 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
295 
296 
297 
299 

GRATIS bij best onze zeer uitgebreide Prijslijst van Nederland Ned Indie 
Cur /Ned Ant Suriname en N Nw Guinea gest postfris en FDC s 
INDONESIA vri jwel al les postfris compl voorradig waarvan 67 aer gratis 
MOTIEF en andere samenst bij ons spotgoedkoop 

22 SC 300 
1 8  301 
0 4L 302 
2 20 304 
0 40 305 

23 — 306 
6 — 307 
0 401308 
2  309 
2 75 312 
3 — 

16 — 
0 8(1 
1 ?5 
0 40 

?0 — 
3?5 

314 
315 
317 
318 
319 
.320 
321 

4 50 322 
7 — 324 
1 401326 
0 80 328 
2 4C 331 
0 40 338 

19 — 
4 — 
5 50 
0 40 
4 25 
4 — 
0 40 
2 50 
0 40 
6 25 
160 
4 2.'̂  
0 40 
2 40 
0 25 
5 50 
0 40 
1 90 
0 40 
5 50 
1 40 
0 80 
4 — 
2 25 

340 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
3.52 
353 
3,54 
355 
356 
360 
361 
363 
365 
366 
367 
368 
369 
370 

0 30 
2 6C 
0 65 
1 40 
1 45 
0 40 
2 75 
0 40 
1 — 
1 35 
0 35 
1 60 
2 IC 
0 60 
3 5C 
1 75 
0 35 
1 50 
3 20 
4 40 
3 35 
1 25 
0 35 
0 65 
0 25 
0 50 
2 40 
0 40 
5 75 

29 — 
28 — 
0 40 
1 90 
1 35 
0 40 
0 6( 
1 — 
0 25 
0 25 
0 45 
0 81) 
0 25 
0 50 
0 35 
0 75 

371 
372 
373 
375 
376 
402 
403 
435 
436 
439 
449 
450 
451 
452 
453 
462 
469 
470 
471 
472 
473 
479 
482 
487 
489 
490 
491 
492 
494 
496 
497 
499 
500 
501 
503 
505 
507 
509 
510 
612 
515 
514 
515 
617 
521 

1 50 522 
4 —1529 

Nederlandse 
Van Anrooys raal 174 

15 — 
32 — 
27 — 
0 6C 
0 65 
0 4C 
8 5C 
1 60 
1 1C 
1 60 
0 4C 
0 7C 
0 45 
0 4C 
0 60 
0 90 
0 40 
0 6C 
0 5C 
0 35 
0 70 
0 40 
0 60 
8 — 
1 75 
0 35 
0 80 
0 80 
0 80 
0 55 
0 60 
1 — 
0 40 
0 5' 
1 25 
1 35 
0 41 
0 85 
0 25 
0 90 
0 35 
1 80 
0 7( 
1 90 
0 85 
0 25 
0 60 

533 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
543 
545 
546 
548 
550 
551 
552 
S63 
555 
556 
55/ 
558 
559 
560 
562 
564 
565 
567 
568 
569 
6/ü 
5/2 
5/4 
5/5 
b// 
5/Ö 
b/y 
580 
681 
583 
584 
b8b 
68/ 
byi 
59/ 
b98 
bUU 
602 
603 

Postz 
— Oss 

0 60 
2 — 
5 50 
15 75 
0 40 
1 10 
0 40 
2 50 
3 
1 50 
0 40 
1 50 
1 75 
5 25 
4 
1 
5 50 
2 
8 25 
3 — 
1 20 
15 
1 25 
4 25 
1 25 
8 — 
1 25 
4 50 
0 90 
6 
4 
1 40 
7 50 
2 50 
5 
4 50 
2 — 
1 25 
2 25 
1 25 
8 75 
2 10 
1 50 
0 80 
5 50 

604 
606 
607 
606 
607 
608 
609 
611 
613 
614 
616 
631 
639 
640 
641 
642 
643 
645 
647 
648 
650 
651 
653 
655 
656 
657 
659 
661 
662 
663 
665 
667 
668 
670 
671 
672 
673 
676 
676 
677 
678 
679 
680 
682 
684 

0 801685 
2 75l687 

1 
10 
0 90 
3 50 
0 90 
3 50 
1 
4 — 
1 
2 25 
9 
2 50 
0 45 
1 25 
2 75 
1 
2 25 
10 — 
1 
1 
1 25 
1 10 
6 25 
1 50 
0 70 
1 90 
7 
1 
0 80 
1 30 
5 
1 25 
1 90 
7 25 
4 
2 75 
4 — 
9 75 
0 80 
0 60 
1 25 
1 25 
4 — 
3 25 
1 — 
2 50 
2 75 

689 
690 
692 
694 
695 
696 
697 
699 
701 
703 
704 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
714 
716 
717 
719 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
728 
730 
732 
733 
735 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
744 
746 
748 
749 

Postzegel Centrale J. Bijisma 
— Oss — Tel (04120) 3 1 8 79 

Jrs NVPH 
0 80 
1 20 
1 40 
3 25 
1 60 
0 80 
1 50 
1 25 
3 25 
1 40 
1 60 
2 20 
4 75 
0 80 
1 75 
1 75 
0 40 
3 26 
0 90 
1 70 
1 75 
3 — 
1 — 
1 — 
1 50 
1 75 
0 35 
4 25 
2 25 
1 20 
1 50 
1 50 
3 — 
2 25 
0 60 
0 65 
1 50 
0 50 
3 25 
2 — 
2 60 
1 50 
1 75 

Bijisma 
Giro 927678 



3 uitgaven, 3 nieuwe ideeën. 
De serie van Canada voor de Olympische 

Spelen. 
Een fascinerende nieuwe verzameling Canada om op attent te zijn. 

In juli en augustus 1976 zal Canada 
voor het eerst als gastland voor de 
Olympische zomerspelen optreden. Ter 
ere van deze gebeurtenis gaat de 
Canadese PTT een serie 
gelegenheidszegels uitgeven. 
Als u de zegels van Canada verzamelt 
of zich specialiseert op 
Olympiade-zegels dan is dit iets heel 
bijzonders waar u op bedacht moet 
zijn. 

Want op zichzelf is het niets nieuws 
om Olympiade-zegels uit te geven, 
maar de zegels in deze serie zijn 
geheel nieuw en bijzonder. Er zijn nu 
drie uitgaven en leder daarvan 
betekent een nieuw idee in de 
Canadese postzegelgeschiedenis. 
Het is nog niet te laat om met deze 
verzameling te beginnen, er komen 
nog meer uitzonderlijke zegels, de 
eerstvolgende uitgave is gepland voor 
23 september 1974. 

De eerste uitgave: 1976 Olympische Spelen. 
De eerste Olympiade-zegels in 
Canada. 
Op 20 september 1973 gaf de 
Canadese PIT zijn openingsserie 
Olympiadezegels uit. 
Gouden en zilveren zegels werden 
gedrukt, elk met het Canadese 
Olympische embleem van de vijf 
verbonden ringen bekroond met een 
,,m" - als symbool van het drievoudige 
erepodium en de ontvangende stad 
Montreal. 
Het enthousiasme voor deze zegels 
was overweldigend. Vele 
postkantoorloketten verkochten de 
eerste dag hun gehele voorraad al uit. 
Maar gelukkig zijn er toch nog wel 
beperkte voorraden van deze zegels 
over. 

Nominale waarde: 8 c zilver en 15 c 
goud. 
Ontwerp: Wallis & Matanovic. 
Afmetingen 30 x 48 mm. Tanding 12. 
Papier: kunstdruk. 
Uitvoering 5 kleurenoffset. 
Velindeling 50 zegels van dezelfde 
waarde per vel. 

De tweede uitgave; 1976 Olympische Spelen: Blijf fit. 
Introductie van de eerste zegels 
ter wereld met een verborgen 
tekening. 
Deze belangrijke uitgave is zeker een 
van de meest bijzondere en nieuwe 
wegen openende emissie van de 
Canadese PTT in de 120 jaar van zijn 
geschiedenis . . . de enigste zegel ter 
wereld met een verborgen tekening. 
Op het eerste gezicht ziet u alleen 
maar de hoofdzaak, zomergenoegens 
zoals wandelen, fietsen, hardlopen en 
zwemmen, in Canada populaire 
methoden om met plezier fit te blijven. 
Dit is het eerste wat u zo rechtuit ziet. 
Maar als u de zegels schuin tegen het 
licht houdt ziet u de tweede, verborgen, 
tekening, het Canadese Olympische 
symbool. 
Net als de eerste serie ontmoette de 
tweede, uitgegeven op 22 maart 1 974, 
een enorme belangstelling zowel bij het 
publiek als bij de verzamelaars. 

De zegels met verborgen tekening 
werden vervaardigd door een nieuw 
staalgravure-procédé waardoor deze 
tweede tekening gereproduceerd kon 
worden. Een tekening in een tekening. 
Nominale waarde 8 c. Tekening 
Hunter, Straker, Templeton. Afmeting 
30 X 36 mm. Tanding 11.8. Papier 
ongeprepareerd. Druk eenkleurige 
staalgravure. Velindeling 50 zegels per 
vel, 4 verschillende tekeningen op één 
vel. 



De derde uitgave: 1976 Olympische Spelen: Daden! 
De eerste toeslagzegels in de 
Canadese filatelistische 
geschiedenis. 
Op 17 april 1974 kwam deze derde 
emissie in de verkoop  de eerste 
toeslagzegels ooit in Canada 
uitgegeven. Deze toeslagzegels maken 
het de Canadezen mogelijk metterdaad 
deel te nemen aan het mogelijk maken 
van het in Canada organiseren van de 
Olympische zomerspelen 1976. U zult 
opmerken dat het „daden" thema 
uitgaat van de tekening die ook 
gebruikt is voor de uitgave van 20 
september 1973. 
Daar herhaling van een tekening in de 
Canadese filatelie maar zelden 
voorkomt is dit ook een aanduiding hoe 
uniek deze zegels wel zijn. 
Ook van deze emissie was het succes 
weer groot. 
Nominale waarden 8 + 2c brons, 10 + 
5 c zilver, 15 + 5 c goud. Tekening 
Wallace & Matanovic. Afmeting 24 x 40 
mm. Tanding 12.5 x 12. Papier: 
kunstdrukpapier. Druk kleurenoffset. 
Velindeling 50 zegels van dezelfde 
waarde per vel. 

Bestelbon. 
Omschri|ving. 

vellen van 50 met randschrift 
vellen van 50 met blanco rand 
boekblokken met inschnft (4) 
UL IS ,,bovenlinks" 
UR IS ,,bovenrechts" 
LL IS ,,onderlinks" 
LR IS ,,onderrectits" 
blokken, paren, losse zegels 

Geen bestellingen voor minder dan $1,00 

Name 

Apt No 

No Street. 

City 

Country 

Code 

1ste emissie 2de en ,sie 3de em tot 

Prov State 

En alsof dit alles nog niet genoeg was, 
onze nieuwe ,,Mintpaks" 
(postfrisverpakkingen) zijn nog een 
nieuwtje van de Canadese PTT. Van 
nu af aan zult u als u zegels voor uw 
verzameling koopt deze ontvangen in 
speciale beschermende 
plastlcenvelopjes. 
Als u nog niet met uw 
Olympiadeverzameling begonnen bent 
of als u een vriend deze drie series als 
een basiscollectie wilt sturen, dan is 
het nu de juiste tijd. Naleveringen van 
de eerste en de tweede emissies 
evenals de laatste ,,daden"emissie 
zijn nog verkrijgbaar bij de 
verzamelaarsloketten in Canada of 
schriftelijk te bestellen. Nog 
gemakkelijker is het voor filatelisten 
over de gehele wereld om de drie 
series te bestellen door onderstaande 
bestelbon. En voor wie gehele vellen 
met randinschrift wil hebben stellen wij 
dan nog gratis een gekleurde poster op 
albumformaat ter beschikking. 

■ j | ^ Canada Postes 
■ ^ r Post Canada 

Andre Ouellel Andre Quellet 
Minister ministre 

1ste emissie 20 september 1973 
2de emissie 22 maart 1974 zomergenoegens (4 
tekeningen op een vel) 
3de emissie 17 apnl 1974 toeslagzegels 
Officiële eerstedagbneven zijn ook verkrijgbaar, 
met losse zegels, paren, blokken met randsctiritt, 
(4 zegels) en combinaties, tegen de prijs van 
$0,20 per enveloppe plus de nominale waarde van 
de zegels. 

Zend een internationale postvt/issel of een 
cheque in Can $ betaalbaar aan de 
,,Receiver General" aan de: 

Philatelic Service 
Canada Post 
Ottawa, Canada K1A 0B5 
For Deoartmental Use 

Opened Date 
Verified 

Casti 
$ 
Filled by Date 

Remittance(s) 
$ 
Cash Clerk Date 

Packed by Dale 

P 1402001 



BRANDKASTEN, 
INMETSELKLUISJES 
BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 
voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

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

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 
R O T T E R D A M 
Tel (010) 13 45 90 
HOEK VAN KNAP 
Schiedamsevest 91 97 

A M S T E R D A M 
Tel (020) 23 94 36 
Singel 279 
Spuistraat 224 

Wij hebben niet alle postfrisse series 
en blol(l<en van de geliele wereld 

WIJ hebben er alleen maar meer van dan wie dan ooki 
Bij voorbeeld 98% van de uitgaven van na 1920, die in 
de prachtige nieuwe 'AFRIKAcatalogus' van Michel 
genoteerd zijn, zijn bij ons verkrijgbaar 
En nu zijn we bezig met een vrijwel complete collectie 
van Japan, van 1915 tot nu toe, te liquideren We zien 
daarbij graag ook Uw mancolijst tegemoet 

FRANK WARNER 
441 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10017 USA 
'One of the most complete stocks of the world  In the world'. 

(Voor materiaal van Nederland en O G bevelen we 
graag onze gewaardeerde collega's in Nederland aan) 

Het beste album? 

Voorpostfris? 

SCHAUBEK 
SCHAUBEK 
BRILLANT 

ZWITSERLAND 
Zegels voor de nationale feestdag: Pro Patria 1974. 

Voortzetting van de cyclus: Archeologische vondsten uit 
verschillende tijdperken. 

Datum van uitgifte: 30 mei 1974. 
f"9"wrm ■ ■ « ir > w"» ■ ■ ■ ■ » ■ > ' » 
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Postzegels verzamelen  een interessante vrijetijdsbesteding. 
Vraagt inlichtingen bij de 

WERTZEICHENVERKAUSSTELLE PTT 
Parkterrasse 10 CH3000 BERN 

7.16. 6 1974 
INTERNABA 

Internationale Briefmarkenausstellung 
Exposition phllatillque Internationale 
Esposlzlone fllatelica Internazlonale 
International Stamp Exhibition BASEL 

Senden Sie mir bitte Ihre Bezugsbedingungen 
(Name, Vorname, Adresse) 

(Postleitzahl) Ort 



W I J DOEN ONS B E S T OM U HET B E S T E TE L E V E R E N 
Want ontvangen wij nieuwe zendingen - en voldoet de kwaliteit niet aan onderstaande eisen - dan leveren 
wij niet af - altijd (bijna) alles voorradig - maar U ONTVANGT alleen het betere. 
-ISTE KLAS MISSIE KILO'S 
AFRIKA 1 - een fantastische mooie ki lo met overwegend zegels uit de 

landen Ghana - Nigeria - Rhodesia - Tanzania - Zuid-Afnka - Tune
sië en andere Afrikaanse landen - zeer veel grootformaatzegels -
veel hogere waarden - verzegeld pakket 

AUSTRALIA 1 - , Elite Austral ia 1971/73 met 70% grootformaat gelegen-
heid/gedenkzegels - groot aantal zegels van beroemde personen -
motief - veel betere zegels - zeer mooie ki lo 

BELGIË 1 - goed gesorteerde ki lo - veel grootformaat gelegenheid/ 
gedenkzegels - met oudere en de laatste nieuwe zegels - met hogere 
en topwaarden 

CEYLON 1 - behoorl i jk veel grootformaatzegels - betere waarden -
goed gesorteerd 

CUBA 1 - 95% grootformaatzegels - zeer veel topwaarden van gelegen
heid - enorme sortering van oudere en moderne zegels 

CUBA - BUITENLAND - hoofdzakeli jk luchtpost uit U S A en andere 
Latijns Amerikaanse landen - veel grootformaat oudere en moderne 
zegels - hogere en topwaarden - mooie sortering 

DUITSLAND 1 - „Bundespost /Ber l in met gegarandeerd minstens 1200 
a 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel toeslag - enorm 
gesorteerd - veel hogere waarden - pracht ki lo - verzegeld 

ENGELAND 1 - .FIRST CLASS CHARITY' - de betere missie ki lowaar -
met gegarandeerd meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - hogere waarden - samendrukken - enz verzegeld pakket 

GROOT BRITTANNIË 1 - .FIRST CLASS CHARITY - met gegarandeerd 
meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - met hogere 
en topwaarden van veel landen (minstens 1 x 1 pond zegel) - fosfor -
watermerken - regionals - veel oudere uitgaven van Koningin E 11 -
en met veel mooie zegels van circa 20 Engelse kolomen en Domi
nions - zeer interessante ki lo - verzegeld pakket 

GEMENEBEST 1 - . FIRST CLASS CHARITY uitslui tend zegels van de 
Eng kolomen en Dominions - met meer dan 50% grootformaat ge-
legenheid/gedenkzegels - zeer veel landen veel hogere en topwaar
den - zeer mooi - verzegeld pakket 

IERLAND 1 - Super" Top kwali tei t - met een enorm groot aantal 
gelegenheid en gedenkzegels - goed gesorteerd met de nieuwste 
uitgaven - hogere waarden van minstens 2 yvert frank per stuk en 
hoger - zeer goed pakket 

NEDERLAND 1 - zeer rijk aan grootformaat gelegenheidzegels - met 
hogere waarden tot 5 gulden - veel 2 50 zegels oud en nieuw - let 
op de fosforzegels - mooie sortering - verzegeld pakket 

NOORWEGEN 1 - .SUPER EXTRA' een zeer interessant pakket met 
veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - met oudere en de 
laatste uitgif ten - veel hogere en topwaarden t/m 20 kronen -
fantastisch mooi - verzegeld pakket 

SCANDINAVIË 1 - een zeer mooie en grote sortering uit de vier Scan
dinavische landen - zeer veel grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - met oudere en de laatste nieuwe - veel hogere waarden -
staande luchtpostzegels - en topwaarden t/m 20 kronen enz enz -
verzegeld pakket 

TURKIJE 1 - goed gesorteerde ki lo - met enig grootformaat zegels 
U S A 1 - zeer goede en mooie sortering van moderne en oudere 

gelegenheid/gedenkzegels - veel grootformaat - luchtpost en ho
gere waarden 

WERELD 1 - .SPECIAAL EXTRA" - een zeer grote sortering uit meer 
dan 30 landen - met gegarandeerd minstens 1000 grootformaat ge
legenheid en gedenkzegels - hogere en topwaarden van veel 
landen - met blokjes - complete series e d - verzegeld pakket 

WEST-EUROPA 1 - een mooie sortering uit circa 15 landen - met 
hogere en topwaarden van bijna ieder voorkomend land - met 
tenminste 1000 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zeer goed -
verzegeld pakket 

ZWEDEN 1 - . SUPER EXTRA klem uitgesneden (voor Zweden veel 
zegels per kilo) - een enorm groot aantal grootformaat gelegenheid/ 
gedenkzegels 90% - veel nieuwere uitgaven van 1972/73 - veel hogere 
en topwaarden t/m 20 kronen luchtpost - dnezi jd ige tweezijdige en 
motief zegels - verzegeld pakket 

ZWITSERLAND 1 - Zeldzaam mooie sortering met gegarandeerd min
stens 1200 è 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zéér veel 
Juventute/Patria zegels - zeer veel hogere waarden - veel zegels 
per ki lo 

ZUID-AFRIKA 1 - goede sortering - c i rca 40 ä 50% grootformaat ge
legenheid en gedenkzegels - met betere zegels 

72 50 

36 50 

39 50 

29 50 

45 — 

59 50 

39 50 

79 — 

55 — 

22 50 

45 — 

46 50 
45 — 

31 50 

34 50 

36 50 

59 50 

79 50 

32 50 

AL ONZE KILO'S ZIJN NETTO KILO'S — DUS ZONDER DE VERPAKKING 

POSTVERZEGELDE KILO'S 
BELGIË 2 - .SUPER LUXE KWALITEIT" Spoorwegzegels met zeer oude 

uitgaven van 1935/40 tot de laatste nieuwe - zegels met opdruk - top
waarden van 100 - 200 - 300 - 500 frank - 500 frank minstens 2 x -
andere waarden vele malen meer - geweldige sortering 39 50 

BELGIË 7 - .LUXE KWALITEIT Spoorwegzegels van de laatste jaren -
ook met opdruk - met topwaarden van 100 - 200 - 300 - 500 frank 22 50 

BULGARIJE 2 - postverzegeld 1973 - een geweldige mooie kilo - met 
enorm veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel motief -
veel betere zegels 48 50 

D D R 2 - EQUISIET 1974 - met waardevolle bij lagen met een ge
garandeerde cataloguswaarde van 350— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - poststroken met veel betere zegels 92 60 

D D R 2a - ..ELITE EXTRA 1974' - met waardevolle bij lagen met een 
gegarandeerde cataloguswaarde van 230,— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 52 50 

EUROPA 2 - door de Finse posteri jen verzegeld - met uitsluitend ze
gels van West-Europa - zeer hoge cataloguswaarde - is met regel
matig te leveren ca 325 — 

FINLAND - Postverzegeld 1967 - 1968 - 1969 - met enorm veel groot
formaatzegels - veel staande luchtpost - zeer hoge cataloguswaarde 
- jaar naar keuze 32 50 

FINLAND - postverzegeld 1970 - hetzelfde als voorgaande jaren - met 
iets meer moderne zegels 

FINLAND - postverzegeld 1971 - de allernieuwste ki lo van Finland -
zeer hoge cataloguswaarde - met nog meer moderne zegels 

HONGARIJE 2 - postverzegeld ..LUXES 1973 - veel hogere waarden -
met extra bij lagen van minstens 500 grote gigant zegels - 1ste dag 
enveloppen - zeer mooi pakket 

HONGARIJE 7 - postpakketstroken met bijna allemaal zgn grootfor
maatzegels - veel hogere waarden 

JAPAN 7 - .LUXES 1973" - veel motief - grootformaatzegels - hoge 
en topwaarden (let op 350 gram doosje) 

JAPAN 2 - .LUXES 1974 - veel mooie grootformaatzegels - veel 
zegels van 500 yen - bij proefneming kwamen m veel doosjes voor 
samendrukken van automaatboekjes - tête bêche - en andere samen-
drukken (let op 350 gram doosje) 

NOORWEGEN 2 - postverzegeld 1971 - 1972 - jaar naar keuze 
POLEN 7 - postverzegeld 1972 - veel grootformaatzegels - veel hogere 

waarden 
POLEN 7a - postverzegeld 1973 - een geweldige mooie ki lo - met zeer 

veel grootformaatzegels - en hogere waarden 
POLEN 2 - SUPER LUXES 1973 - gedeeltel i jk zegels gesneden van 

briefpost en gedeeltel i jk van pakketpost - met veel hogere en top
waarden - veel complete series - een zeldzaam mooi pakket met 
veel motief zegels 

POLEN 29 - ..SUPER LUXES 1974 - Hoofdzakeli jk afsnijsels van F D C 
- met postpakketstroken - zeer veel complete series - veel blokjes -
enorme cataloguswaarde - met veel hoge en topwaarden 

POLEN BUITENLAND veel hoge frankeringen - hoofdzakeli jk WEST 
Duitsland 

ROEMENIË 7 - met veel zgn grootformaatzegels - enige gigantzegels 
ROEMENIË 2 - LUXES 1972 - postpakketstroken - hogere waarden -

met als extra bij lage van minstens 500 grote gigant zegels - zeer 
mooi pakket 

TSJECHO-SLOWAKIJE 2a - uitsluitend F D C afsnijsels - zeer veel 
complete series - hoge waarden - fantastisch mooi pakket 

YUGOSLAVIË 2 - 1972 - met de hogere waarden van 20 dinar 
IJSLAND 2 - 1970 - 71 - 72 - 73 - jaar naar keuze - verzegeld 

per '/< ki lo 
ZWEDEN 2a - door de Finse posterijen verzegeld - met hoofdzakeli jk 

hoge postpakket frankeringen van Zweden - met een weinig andere 
landen - zeer hoge cataloguswaarde - is met regelmatig te leveren 

ZWEDEN 2b - Postverzegeld 1972 - zeer hoge cataloguswaarde 

34.50 

42 50 

39 50 

21 — 

14 50 

19 50 
42 50 

25 — 

32 50 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS 
BELGIË 3 - mooie sortering van gelegenheid/gedenkzegels -

modern met topwaarden 
CEYLON 3 - zeer mooie zegels - met een behoorl i jk aantal 

betere zegels van minimaal 1 50 yvert frank en veel hoger 
COLUMBIA 3 - veel betere zegels - veel luchtpost - zeldzaam 

mooie grote zegels 
DENEMARKEN 3 - goede sortering - met veel nieuwere uitgaven 
DUITSLAND 3 - Bundespost/Berl in ' - gelegenheid en gedenk

zegels - met toeslag - mooie grote sortering met de nieuwste 
zegels 

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieuwe 
zeer goede sortering - circa 50 soorten - met als extra bi j 
lage 45.— yvert frank van oudere en betere Engelse zegels 
per V< ki lo 

FILIPPIJNEN 3 - fantastische mooie zegels, goede sortering -
met toeslag 

FINLAND 3 - uitsluitend moderne gelegenheid/gedenkzegels -
met de laatste nieuwe - met T B en Rode Kruis zegels -
complete series - fantastisch mooi 

FINLAND 3a - oudere en moderne zegels - mooie sortering met 
klederdrachten en toeslag zegels - hoge cataloguswaarde 

GEMENEBEST 3 - een enorme mooie sortering uit de gemene
best landen - met zelfs de moeil i jk verkri jgbare landen erin 
zoals b V Maurit ius - Malta - Burma enz - veel hogere waar
den - en ook nog met als extra bij lage een waarde van 
50.— yvert frank per V< ki lo 

GHANA 3 - Zeer mooie zegels - veel motief - veel hogere 
waarden - met de laatste nieuwe 

IERLAND 3 - mooie sortering met de laatste nieuwe - gelegen
heid maar ook gedenkzegels - met als extra bijlage een 
complete Ierse serie van 22 yvert frank per V« ki lo 

INDIA 3 - gelegenheid/gedenkzegels - mooie sortering - met 
hogere waarden 

MALAYSIA 3 - grote sortering - oudere met de laatste nieuwe 
zegels - veel hogere waarden van 1 yvert frank en hogere 

NIGERIA 3 - veel motief zegels - met de laatste nieuwe - en 
veel hogere waarden 

PORTUGAL 3 - zeer mooie sortering - met enige hogere waar
den en kolomen 

SCANDINAVIË 3 - een geweldige mooie sortering van de vier 
Scandinavische landen - met oudere en de laatste nieuwe 
zegels - veel hogere waarden 

U S A 3 - fantastische sortering gelegenheid/gedenkzegels -
met luchtpost - hogere waarden - veel zegels per ki lo 

WERELD 3 - een geweldige sortering gelegenheid/gedenkze-
gels uit c i rca 30 landen - met motief en hogere waarden 

WEST-EUROPA 3 - door de circa 15 landen die hierin verte
genwoordigd zijn een zeldzame grote sortering - hogere 
waarden van veel landen 

ZUID-AFRIKA 3 - goede sortering gelegenheid/gedenkzegels -
met hogere waarden 

ZWEDEN 3 - goed gesorteerd - veel moderne zegels - ook 
veel hogere waarden van 2.50 yvert frank en hoger 

ZWITSERLAND 3 - gelegenheid maar ook met gedenk en 
Europazegels - met zeer veel Juventute maar ook met Patria -
zeer mooie kilo 

/* kilo 
2 9 -

23 50 
22 50 

14 50 

15.50 

27,50 

26 25 

27 — 

21.50 

20-

27 50 

17 50 

65-

125 — 
26 50 

42 50 

97 50 
42 50 

220 — 
125.— 

kilo 
105 — 

65 — 
82 50 
79 50 

38.75 145 — 

47 50 

99 — 

97 50 

52.50 

97 50 

89 50 

62 50 

97 50 

97 50 

72 50 

95 — 

98 — 

75.— 

69 60 

97 60 

67 60 

59 50 

40 50 152 50 

E. B R E D E N H O F 
BIJ ledere bestelling BOVEN de f 50,— GRATIS een prachtige complete serie van f 25,— cataloguswaarde 

Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wel een mooie FILATELISTISCHE frankering. 

a'D. 'rÜlneRburgsUMl'ziO - Rotterdam 3026 - Tel. (010) 82 16 50 - Giro 53 39 84 



Nieuw ! ! ! P R I J S L I J S T 't hele jaar geldig 

Een uitzonderlijke aanbieding grote en betere LANDENSAMENSTELLINGEN en COLLECTIES voor kwaliteits en prijsbewuste 
verzamelaars en beleggers i ' Ook geschikt voor handel ruil wederverkoop rondzendverkeer etc Alle verschillend 

100 
300 
500 
200 
100 
400 

25 
100 
200 
250 

1 000 
1 500 
1 600 
1 700 
1 750 

300 
500 
100 
300 

25 
50 

150 
187 
100 
800 
100 
800 

1 000 
50 

200 
300 
400 
100 
200 
100 
300 
400 
500 

1 000 
?000 

300 
500 

25 
100 
200 
200 
300 
400 
500 
600 

25 
1 000 
2 000 

700 
1 000 

100 
200 

1 000 
100 
200 
300 
500 
700 

1 000 
1 200 

100 

200 

300 

1 000 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
5 000 

10 000 
100 
50 

400 
500 

Al man 
Albanië 
Albanië 
Argentinië 
Armenië 
Australië 
Bangladesh 
Beieren 
Beieren 
Beieren 
België 
België 
België 
België 
België 

6 75 
59 50 
99 75 

4 — 
40 — 

107 50 
3 95 

13 75 
45 75 

150 — 
75 — 

245 — 
325 — 
495 — 
660 — 

(Ex) Belg Kolomen 49 50 
(Ex) Belg Kolomen 79 50 
Bhutan 
Bolivia 
Burma 
Burma 
Bohemen&Moravie 

32 50 
50 — 

2 25 
5 75 

12 50 
Bohemen&Moravie 115
Brazil ie 
Brazil ië sp 
Bulgarije 
Bulgarije 
Bulgari je Sp 
Cambodja 
Canada 
Canada 
C a n a d a 
Ceylon 
Ceylon 
C h i l i 
Chili 
Chil i 
China 
China 
China 
Columbia 
Columbia 
Cyprus Sp 
Cyprus Sp 
Danzig 
Denemarken 
Denemarken 
Denemarken 
Denemarken 
Denemarken Sp 
Dominica 
Duitsland 
Duitsland 
D D R 
D D R Sp 
Ecuador 
Egypte 
Egypte speciaal 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
poststaking 
Engeland 
poststaking 
Engeland 
poststaking 

2 25 
235 — 

1 50 
69 50 

145 — 
22 50 

9 75 
27 50 
65 — 

8 75 
29 75 
2 60 

29 75 
s o 
lo 75 
29 75 

345 — 
20 — 
79 50 

6 — 
33 75 
75 — 

6 75 
14 75 
39 75 
99 75 

195 — 
2 25 

24 75 
125 — 
69 50 

150 — 
6 95 

13 75 
400 — 

3 50 
12 75 
39 75 
87 50 

295 — 
695 — 
995 — 

65 — 

650 — 
Engelse lokaalzegels in 
komplete series (semi 
officieel echter zeer 
interessant 495— 
Engelse Gebieden 9 50 
Engelse Gebieden 27 50 
Engelse Gebieden 87 50 
Engelse Gebieden 189 50 
Engelse Gebieden 595 — 
Engelse Gebieden 1975 — 
Estland 42 50 
Ethiopië 16 50 
Finland 52 50 
Finland 78 75 

600 
700 
750 
500 
200 
800 

1 000 
1 250 

300 
500 

2 000 
3 000 

50 
325 
100 

50 
125 

150 

100 
300 

1 000 
1 200 

25 
60 

500 
1 000 
1 500 
3 000 

100 
150 
200 
300 
600 
500 

1 000 
75 

400 
500 
300 

55 

2 
5 

10 
50 

300 

400 
500 
575 
300 
500 

1 500 
200 
300 
400 
500 

1 000 
1 250 

50 
100 
25 

100 
150 
200 
150 
100 
100 
300 
100 
200 
300 
400 
500 
800 

50 
300 

Finland 
Finland 
Finland 
Formosa 
Frankrijk 
Frankrijk 
Frankrijk 
Frankrijk 
Franse Kolomen 
Franse Kolomen 
Franse Kolomen 
Franse Kolomen 
Frans Guyana 
Frans West Afrika 
General 
Gouvernement 
Gibraltar 
General 
Gouvernement 
General 
Gouvernement 
Ghana 
Griekenland 
Griekenland 
Griekenland 
Groenland 
Groenland 
Hongarije 
Hongarije 
Hongarije 
Hongarije 
Ierland 
Ierland 
Ierland 
India 
India 
Ind Roofstaten 
Ind Roofstaten 
Indochina klassiek 

9 75 
25 — 

235 — 
595

Irak 59 
Irak 125 
Iran (Perzie) 25 
Irian Barat (kompleet 
post f r is+nagekomen 
waarde) 14 
Irian Barat in blok 
van vier 
Irian Barat foutdr 
Irian Barat foutdr 
Irian Barat foutdr 
Irian Barat foutdr 
IsIe of Man (vriiwel 
komplete col lect ie voo 
lopers semi 
officieel) 
Israel 
Israel 
Israel Sp 
Itahe 
Itahe 
Itahe 
Jemen 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Kenya 

59 
6 

19 
37 

395 

475 
99 

189 
250 

7 
21 

450 
13 

75 

Kenya 
Kreta 
Kroatië Sp 
Kroatië 
Kroatië 
Letland Sp 
Libanon 
Liberia 
Liberia 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Luxemburg 
Maldives 
Maleisië 

29 
32 

107 
395 

4 
12 
13 
15 
35 
65 

195 
5 

14 
137 
49 

199 
395 
695 
107 
495 

6 
25 

50 Malta 6 — 
100 Malta 13 75 
150 Malta 29 50 
200 Malta 49 75 
250 Malta 98 75 
300 Malta 195 — 
200 Marokko 35 — 
25 Mantius 4 95 
50 Mant ius 11 — 
50 Memel 24 75 

100 Mexico 5 75 
200 Monaco 26 75 
400 Monaco 169 50 

50 Montenegro 8 75 
150 Montenegro 65 — 
100 Mozambique 11 50 
200 Mozambique 65 — 
200 Nederland Sp 6 25 
300 Nederland Sp 15 75 
400 Nederland Sp 30 — 
500 Nederland Sp 60 — 
600 Nederland Sp 95 — 
800 Nederland Sp 275 — 

1 000 Nederland Sp 975 — 
1 250 Nederland Sp 4950 — 

400 Ned & Overzee Sp 39 75 
500 Ned & Overzee Sp 52 50 

1 800 Ned & Overzee 
(mol Indonesië) 299 50 

2 300 Idem 599 50 
100 Ned Indie tot 1950 6 75 
200 Ned Indie tot 1950 19 75 
300 Ned Indie tot 1950 250 — 
350 Ned Indie tot 1950 595 — 

Rep Indonesië 
EXTRA SPECIAAL 

60O Indonesië (en sub 
gebieden 29 75 

700 Indonesië (en sub 
gebieden) 49 50 

800 Indonesië (en sub 
gebieden) 99 50 

1 000 Indonesië (en sub 
gebieden) 275 — 

50 Indonesië Revolutie 
periode 1945 1950 37 50 

100 Indonesië Revolutie 
periode 1945 1950 97 50 

200 Indonesië Revolutie 
periode 1945 1950 287 50 

250 Indonesië Revolutie 
periode 1945 1950 395 — 

3 Indonesië foutdr 3 95 
10 Indonesië foutdr 12 50 

100 Indonesië foutdr 250 — 
300 Indonesië foutdr 975 — 
400 Indonesië foutdr 2000 — 
200 Indonesië Weense 

Drukken (semi offi 
cieel) Sp 175 — 

250 Indonesië Weense 
Drukken Sp 575 — 

128 Indonesië Rep der 
Zuid Molukken (vign) 9 50 

10 Indonesië Noodfran 
kering op echt gelo 
pen postwissels 17 50 

120 Idem 295 — 
30 Japanse Bez Ned 

Indie (opdrukken) 37 50 
115 Idem 185 — 
200 Idem 500 — 
750 Japanse Bezetting en 

Revolutie periode 1275 — 
2 000 Indonesië en Subge 

bieden Kings Collec 
tie incl vele series 
ongetand, proeven 
Jap Bez etc etc 3500 — 

7 Indonesië Two days 
of Infamy 57 50 

20 Indonesië opdrukken 
Republik Maluku 

100 
200 
300 
100 
200 
300 
400 
100 
100 
200 
25 

300 
400 
500 
600 
650 
100 
200 

5 
100 
300 

1 200 
50 
50 

100 
100 
200 
300 
300 
300 
500 
800 

50 
100 
950 

1 000 
2 000 
3 000 

200 
500 

1 000 
3 000 
5 000 

50 
100 
200 
300 
100 
200 
300 
100 
150 
210 
100 
300 
500 

1 500 
200 
500 
800 
50 

100 
200 
500 

1 000 
1 500 
1 700 

300 
100 
200 
500 

1 000 
1 500 

500 
700 
800 
500 

1 000 
350 
100 
150 
25 

Selatan op tempelser ie 50 
(uiterst zeldzaam) 750— 200 
Curapao (Ned A n t ) 28 50 300 
Curapao (Ned A n t ) 89 50 400 
Gurapao(Ned Ant )395— 450 
Suriname 25 50 1 000 
Suriname 79 50 2 000 
Suriname 183 50 3 000 
Suriname 350— 300 
Nepal 16 75 400 
Nicaragua 6 75 500 
Nicaragua 27 75 600 
Nigeria 2 — 700 
Noorwegen 19 75 1 000 
Noorwegen 45 50 500 
Noorwegen 99 50 600 
Noorwegen 197 50 700 
Noorwegen 395 — 800 
Oekraïne 17 50 1 000 
Oekraïne 7 5 — 50 
Oekraïne foutdr 9 5 — 100 
Oman 9 75 150 
Oostenrijk 9 75 50 
Oostenri jk Sp 215— 100 
Palestina 10 
Panama 4 
Panama 1 
Peru 4 
Peru 13 
Phil ippi jnen 29 
Polen 6 
Portugal 12 
Portugal 49 
Portugal 299 
Qatar 6 
Reunion 14 

IJsland 
IJsland 
IJsland 
IJsland 
IJsland 
Zuid Amerika Sp 
Zuid Amerika Sp 
Zuid Amerika Sp 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitser land 
Zwitser land 
Zwitserland 
Zwitser land 
Pro Juventute 
Pro Juventute 
Pro Juventute 
Pro Patria 
Pro Patria 

9 
67,50 

195
4 9 5 
875
79 50 

3 2 5 
8 9 5 

1 5 
3 0 
48 7. 
79 91) 

125 51) 
339 51) 

7 5 
1 6 5 
2 9 5 
3 7 5 
6 9 5 

1 0 
2 6 
7 2 
1 4 
6 0 

Roemenie (gr form ) 25 

6 95 

50 
50 
75 
50 
50 
50 
75 
50 

LEVERTIJD Alle col lect ies worden per omgaande uit voorraad verzonden 

Lid Amsterdamse Vereniging De Philatelist en Verbond voor Post 
zegel handelaren in Nederland Reeds 10 jaar ingeschreven bij de K v K 
te Amsterdam 

•fr Uitsluitend allemaal verschi l lende or ig inele postzegels 
■iV LAGE PRIJZEN beslist uitstekende winstmogel i jkheden 
■ft Prima kwaliteit Er zitten m de grote col lect ies alti jd wat gratis extra 

zegels (Dit kleine verschi l is het grote verschil met andere aanbie 
'^'"Sen) TEVREDENHEID GEGARANDEERD 

Levering 
bours (ƒ 3 
schri jvmg 

MOTIEVEN 
100 Auto s 
500 Bloemen 
800 Bloemen 

50 Churchi l l 
100 Churchi l l 
500 Dieren 
800 Dieren 

1 000 Dieren 
100 Honden Sp 
100 Insekten 
100 Kerken 

75 Kerstzegels 
100 Kinderen 
100 Klederdrachten 
200 Klederdrachten 
200 Landkaarten 
200 Luchtpost 
500 Luchtpost 
100 Muziek 
500 Muziek Sp 
100 Naakt 
100 Olympiade 
200 Olympiade 
100 Paarden 
200 Paarden 
300 Paarden 
500 Paarden 
50 Padvinderi j 

100 Padvinderi j 
200 Padvinderi j 
100 Poezen/Katachtig' 

50 Rel igie 
100 Rode Kruis 
100 Ruimtevaart 
200 Ruimtevaart 
300 Ruimtevaart 
500 Ruimtevaart 
800 Ruimtevaart 

1 000 Ruimtevaart 
100 Schepen 
200 Schepen 
300 Schepen 
300 Schi lderi jen 
500 Schi lderi jen 
800 Schi lder i jen 

1 000 Schi lderi jen 
100 Sport 
300 Sport 
500 Sport 
800 Sport 

1 500 Sport Speciaal 
50 Sprookjes 

500 Transport 
300 Treinen 
100 Vissen 
50 Vlaggen 

100 Vlaggen 
100 Vl inders 
50 Voetbal 

100 Vogels 
300 Vogels 
500 Vogels Sp 
50 Vruchten 

500 Wereld 
1 000 Wereld 
2 000 Wereld 
3 000 Wereld 
5 000 Wereld 

Liefst per voorui tbetal ing (gratis verzending') of onder 
50 extra) Uw bestel l ing op de achterzi jde van uw giro 
vermelden is voldoende 

Roemenie 
Roemenie 
Roemenie 
Rusland 
Rusland 
Rusland 
Rusland 
Rusland 
Rwanda 
Saar 
Saar 
Saar 
San Marino 
San Marino 
San Marino 
Slam Sp 
Slowakije 
Slowakije 
Soedan 
Spanje 
Spanje 
Spanje speciaal 
Spaanse Kolomen 
Spaanse Kolomen 
Spaanse Kolomen 
Togo 
Togo 
Tsjecho Slow 
Tsjecho Slow 
Tsj^cho Slow 
Tsiecho Slow 
Tsjecho Slow 
Tunesië 
Turkije 
Turkije 
Turki je 
Turkije 
Turkije 
Uraguay 
USA 
USA 
Venezuela Sp 
Venezuela 
Vlet Nam sp 
Württemberg 
Württemberg 
IJsland 

29 
295 
975 

5 
21 
59 

675 
2975 

4 
16 
59 

199 
13 
37 

125 
10 
40 

240 
19 
9 

22 
395 

19 
75 

200 
6 

15 
3 

12 
39 

179 
695 
69 

1 
4 
9 

49 
99 
75 
60 
95 

140 
575 
49 
19 
59 

2 

50 

Bij vooruitbetaling EXTRA KORTING 
Boven de ƒ 100,— 2% 
Boven de f 300,— S'h 
Boven de ƒ 1500,— 10°/o 
Bovendien 25 versctiillende zegels van 
Rusland gratis voor ledere bestelling van
af ƒ75,— 

8 50 
29 50 
59 5(1 
6 9 i 

1951 
18 7 
59 5) 
9 5 -
2 0 -

6 9 ) 
6 7 . 
4 7 . 
5 9 . 
6 7 . 

22 5) 
2 5 -

9 7 ) 
29 5) 

6 7 . 
1 5 0 -

6 9 . 
451 

1 5 -
6 7 . 

1 5 -
37 5) 

875-
3 5 ) 

1 5 -
27 5) 

en 15 5) 
2 5 ) 
4 9 J 
3 50 
8 7-) 

16 7ï 
33 5) 
6 5 -

1 2 5 -
4 5(1 
9 7 

3 0 -
16 7'i 
29 75 
6 5 -

125 — 
2 50 

10 50 
17 75 
6 5 -

4 9 5 -
4 -

32 50 
49 50 

6 50 
2 50 
6 95 
5 50 
5 -
4 50 

27 50 
150 — 

2 50 
4 — 
8 75 

22 50 
45 — 
89 50 

rem 
over 

POSTZEGELHANDEL W. TIEMAN - POSTGIRO 193598 
N Z VOORBURGWAL 334 b h Spui 
Amsterdam, rek.nr. 54.01.81.307 

AMSTERDAM-C TEL ■ 020-63243, 166910 - b.g.g. 075-173667 - Bank: Alg. Bank Nederland, 
Deze voordeel-aanbieding Is geldig tot en met Januari 1975 



POSTZEGEL & MUNTENHANDEL VIKING 

Speciale aanbieding IJsland 

Nummering volgens Yvert & Tellier 

* * = postfr is zonder plakker * = ongebr met plakker gebruikt 

1 
2 
3 
4 
b 
t) 

/ 

575,—* 
170,—* 
100,—* 
140,—* 
700,—* 
150,—* 
50,—* 

800,—° 
500,—° 
275,—° 
275,—° 
875,—° 
200,—° 

7—° 

8 
9 
10 
11 
34/46 
47/61 
62/67 

95,—* 
48,—* 
15,—» 
50,—< 

130,—* 
200,—* 

35,—* 

3,—° 
2 0 ,  ° 
30,—° 
60,—° 

100,—° 
165,—° 
15,—° 

68/74 
75/81 
82/97 
105/09 
115/19 
120 
121/22 

170 
90 

300 
90 

100 
25 

190 

^* 
** 

_** 
** 

__** _ ¥ * 

_** 

140,—° 
30,—° 
30,—° 
10,—° 
9,—° 
7,—° 

190,—° 

123/37 
145/53 
154/57 
158/59 
160/63 
164/66a 
168/70 

300,—** 
350,—•* 

8,—** 
25,—** 
17,—** 
5 0 , — X * 
22,—■"■ 

350,—° 
80,—° 
10,—° 

2,—° 
50,—° 
25—° 

171/80 27,—** 12,—° 

Alle verdere nummers 
leverbaar op basis 1 
Yvert franc postfris zon
der plakker = ƒ 0,50 

Bestellingen aan: 

Postzegel & Muntenhandel Viking 
Boddenstraat 55 - Almelo - Tel. 05490-16417 

Leveringsvoorwaarden. Alle prijzen vrijblijvend zolang de 'oorraad strekt. Alle zegels blijven eigendom van de ver-

porto extra. 

POSTZEGEL & IVIÜ ITENHANDEL NIRO 

biedt aan: 
5 verschi l lende V2 gid 1818 Fr* * 800,— 1 gid 1910 ZF 300,— Fr/ZF 250,-

'/2Cent 12,50 V; gid 1829 Fr 625,— 2V2 gid 18 r/ZF 325,— 2V2 gid 1860 Fr/ZF 380,-
10 verschi l lende Vj g id 1919 Pr/FDC 95,— 2'/2 gid 1P -r 600,— 2V2 gid 1861 Fr/ZF 375,-
centen 17,50 1 gid 1840 Fr/ZF 325,— 2V2 gid 184 W i l 2V2 gid 1856 Fr/ZF 375,-

Wij kunnen door onze zeer snel wisselende voorraden hf aas geen uitgebreide prijslijsten 
aan onze zaak loont bijna altijd de moeite. 

^ m i u i i i y u r i u i i u e r ƒ l u u , — 

1 gid 1859 Fr 350,— 
1 gid 1844 Fr/ZF 400,— 
10 gid 1880 
Pr/FDC 750,— 

geven, maar een bezoek 

LET OP DE NIEUWE RAGE NEDERLANDSE OUDE BANK 3ILJETTEN NU EEN SPECIALE AANBIEDING 

1 bi l jet van 1 ,— + 1 van 2,50 2 verschi l lende van 10,— 1 van 20 - 1 van 25,— en 1 van 100,— nu voor t O t a a l ƒ 6 0 , — " " 

Ter gelegenheid van het huwelijk van de Sjah met -arah Dibah werd een gouden munt geslagen met 
een oplaag van 1000 stuks, gewicht ca. 35 gram slechts 1 exemplaar leverbaar ƒ 1250,— 

Postzegels: 
Nederland no 39 blok van 4 met velrand org gom postfris ƒ 975— Nederland no. 40 blok van 4 met velrand org gom postfris ƒ 975,— 
(aan de gomzi jde is kenneli jk bij het drukken een deel van de inkt var het onder l iggende vel op de gom overgeslagen) 
No 45 postfr is zonder plakker met gom vouw ƒ 550,—. 

Tevens vragen wij postfris Nederland en Overzeesche Rijksd9len te koop. Aanbiedingen met prijsopgave zien wij gaarne 
tegemoet ook FDG's. 

Aanbieding Italië nummering volgens Yvert & Tellier 
Napels 1° 
goed exempl 
1 hoek iets kort 75,— 
zeer breed gerand 
maar verbleekt 30 — 
Napels 2° kort 10,— 
Napels 3° z breed 10,— 
Napels 3° goed 8,— 
Napels 4° kort 15,— 

S ic i l i e20° 2 5 — Ital ie36* 
Sic i l ie 20b breed 100,— Italië 40* 
S i c i l i e 1 4 * z gom 100,— Italië 44° 
Sic i l ie 14* 1 Zijde Italië 53° 
ongetand 250,— Italië 54° 
S ic i l i e20° 10,— Italië 45/51' 
S i c i l i e23* z gomlOO,— Italië 66* 
S ic i l i e33* 13,— roestpuntje 
S i c i l i e35* 100,— Italië 69* 

180-
275,-

5,-
2 -

12,-
30,-

30,-
3 5 -

Itahe 124/27* 
Itahe 134/39-
Itahe 140/42* 
Itahe 140/42° 
Itahe 163/68* 
113116 283/94" 
Itahe 295/304* 
Itahe 305/320* 
Itahe 648/55* 

50 — 
18,— 
55,— 
80 — 
13 50 
27 — 
35,— 
50,— 
80,— 

Itahe LP 42/57* 
Itahe LP 52/55* 
Itahe LP 64/67* 
Itahe LP 69/77* 
Itahe LP 78/83* 
Itahe LP 86/90» 
Itahe LP 91/95* 
Itahe LP 96/101* 

80,— 
42.— 
34,— 
27,50 

125,— 
22,— 
15 — 
45,— 

Vele andere nummers zijn in goede kwaliteit leverbaar 
zowel ongebruikt ais gebruikt voor 30 ä 40 et per Yvert 
Franc. 

Bestellingen: 
Postzegel & Muntenhandel NIRO 
Rosmarijnsteeg 4 links 
Amsterdam - Tel. 0?0 - 22 93 83 

Leveringsvoorwaarden: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt Alle zegels blijven eigendom van 
de verkoper totdat ze betaald zijn. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst. 



NEDERLAND 
Postfris en gebruikt ongebruikt met eerste plakker of 

plakkerspoor - ook van vóór 1940 - 60% katalogus 

Ook postzegelboekjes en stadpost 

INDONESIË 
Postfris vrijwel kompleet en van nu af ook FDC s 

Uw mancolijsten worden gaarne ingewacht 

K. KEIZER-TILBURG 
Burg l^utsaersstraat 32 - Tfn 013-671676 

AANBIEDING NEDERLAND, O.G., 
SPECIALE AANBIEDING F.D.C.'s 
postfris ( * ' ) ongebruikt met plakker {») mooi gebruikt geen teken 
blok van 4 (bl ) 

NEDERLAND 
Sla"** 3 — 
31a bl 13 — 
56 24 50 
57 3 75 
58 3 75 
60 7 — 
62 21 — 
63 7 70 
65 9 80 
65 bl 49 — 
67b 49 — 
68 160 — 
70 20 — 
81 65 — 
81 bl 310 — 
82/83 15 60 
82/83 bl 72 — 
88 3 90 
89 18 20 
87/89 bl 115 — 
90 1 — 
91 1 30 
92 1 30 
94 6 — 
103 42 50 
104 320 — 
106 2 60 
110/13 18 20 
110/13 bl 85 — 
134/35 70 — 
139/40 17 50 
139/40 bl 78 — 
141/43 18 20 
141/43 bl 85 — 
150 80 — 
151 1 — 
152 3 60 
153 3 50 
154 4 20 
157 45 50 
163 19 — 
166/68 15 50 
169/76 8 50 
178 0 50 
179 6 30 
183 5 25 

187 2 10 
188 10 50 
191 35 — 
193 9 10 
194 11 90 
196 21 — 
197 15 40 
"98 35 — 
199/286 135''/o cat 
287/324 130% cat 
332/45 2S — 
346/49 400 — 
350/55 27 — 
356/73 105 — 
374/78 7 — 
392/473 80°/» cat 
474/89 83 — 
474 bl 3 — 
475 bl 1 — 
476 bl 1 50 
482 bl 4 — 
490/517 75»/o cat 
542/43 3 25 
544/48 7 — 
549 1 — 
556/60 45 — 
561/62** 5 — 
563/67** 13 50 
573/616 80% cat 
617/40 85 — 
638 47 50 
641/C87 80% cat 
688 1019»* 

70% cat 

NED ANTILLEN 
206/08** 17 — 
209/10 8 — 
244 1 50 
246 2 75 
247 1 25 
248/52 16 — 
253/54 2 25 
255'56 6 50 
258/454** 

65% cat 

CURApAO 
75/81 bl * * 
hoekstuk met 
velrand 1350 — 
135/37 
158/63 
164/67 
182/84 
200/05'" 

55 — 
3 50 
2 50 
2 50 

12 75 

NED INDIË 
5 2 * ' 
73 
74f 
77f 
78f 
94 
94 bl 
115 
126 
126 bl 
135/37 
167/70 
167/70 bl 
172/75 
176/79 
211/15 
216 
217/20 
221/25 
226/27*» 
230/34** 
239/40 
239/40 bl 
241/45 
266/71 
269/70a 
269/70b 
273 
290/92 
293/97 
304/08 
304/08 bl 
309/16 
309/16 bl 
326/32 
326/32 bl 

SPECIALE AANBIEDING F.D.C.'s 
1 Ned beschreven E21 t/m E85 

Ned onbeschreven E53 t/m E130 

Ned Anti l len beschreven E2 t/m E59 
Ned Anti l len onbeschreven E25 t/m E71 

Ned N Guinea beschreven E4 
Ned N Guinea onbeschreven E4 

Suriname beschreven E22 t/m E52 
Suriname onbeschreven E12 t/m E94 
Suriname onbeschreven ELP2 + ELP3 

Gratis prijsli jst van speciale Ie dag enveloppe 
Bi| besteding van minimaal ƒ 3 5 — aan F D C 

3 50 
3 25 

10 — 
22 — 
15 — 
5 75 

28 — 
1 — 
2 — 

10 — 
23 — 
20 50 
92 50 
28 — 
16 — 
17 50 
3 — 

26 — 
16 — 
7 25 

10 50 
3 60 

17 50 
8 75 
9 25 
7 75 
8 25 
1 40 

19 50 
25 — 
2 — 
9 — 
9 25 

44 — 
21 — 
95 — 

B 5'/a e 
1 Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt Al le zeg 

liteit Zendingen boven / 260—f ranko 

A. C. SEVENHUYSEN 
van Heusdestraat 101a - Rotterdam - tel 010 250906 

LP 1/5 21 — 
LP 6/10 17 75 
LP 11 140 
LP 12 1 60 
LP 13 23 — 
LP 14/16 46 — 
Port 53/65 19 50 
Port 64 2 40 
Port 54 bl 11 — 
Dienst 2 3 60 
Dienst 
2 bl * • 16 50 

SURINAME 
12c* bl 105 — 
111/14** 9 — 
157/66 7 25 
179/82 24 — 
183/86 11 25 
190/93 12 50 
194 32 50 
195/96 24 — 
200/01 3 — 
206/09 6 75 
210/13 4 — 
214/19 16 75 
220/43 178 50 
247/48+LP 11 25 
267/73 27 50 
274/75 1 20 
276/77** 8 — 
278/79** 9 50 
284 0 60 
309/11 40 — 
316 0 90 
317/20 8 — 
321/22 7 50 
324 0 90 
325 0 90 
326/626 65% cat 
340/44** 17 — 

Suriname LP 
velletjes 
33/34** 47 50 
33/34a** 70 — 

55% cat 
60% cat 

55% cat 
60% cat 

/ 2 75 
13-

55''/o cat 
60°/. cat 
60°/o cat 

kstra korting 
ïls in prima kwa 

- giro 3108260 

nederlandsch 
maandblad voor 
Dhilatelie 
■ 

raad van beheer 
Secretaris 
Mr Ant v d Flier, 
Tortel laan 69 
s Cravenhage-2023 

Penningmeester 
H P van Lente 
De Cooise Warande Flat 17B 
Mezenlaan 19 Bussum-1351 

hoofdredacteur 
A Boerma F R P S L 
Bronsteeweg 86 
Heemstede 1546 
te le foon 023-28 40 15 

Correspondent ie over 
ind iv iduele abonnementen 
naar de 

administrateur 

A van Laer Da Costalaan 21 
Amstelveen 1134 
te le foon 020 41 29 56 

Verschi|nt in de tweede helf t 
van iedere maand 

51e jaargang 
MEI 1974 

(596) 229 t/m 296 

INHOUD 
mei 
1974 

H o o f d a r t i k e l 

a b o n n e m e n t e n 
Voor leden van aanges 
verenig ingen is het 
abonnementsge ld in d 
verenig ingscontr ibut ie 

oten 

begrepen 

Voor met aangeslotenen (b 
vooru i tbeta l ing aan de 
penningmeester) f ranco per 
per jaar ƒ 22 (b innen 
ƒ 3 0 - (bui tenland) 

Bi| ingangsdatum per 1 

and) 

apri 
of 1 juli naar evenredigheid 
tot het e inde van het jaar 
bl] ingangsdatum per ' 

1 

post 

ok tober 
alleen in combinat ie met de 
daaropvolgende vol le aarg; ng 

Losse exemplaren nummers van 
vorige jaargangen voor zover 
voorrad ig bestel len b 
penningmeester ƒ 3 -
post 

Alles bi j vooru i tbeta l in 
g i ro reken ing 70 69 68 

j de 
franco per 

gOP 

ten name van de Penningmeester 
van het Neder landsch 
Maandblad voor Philatelie te 
Bussum 

ADVERTENTIES 

SIJTHOFF-PERS B V 
Wagenstraat 37, 
s-Cravenhage 

Telefoon 070 624562 
Toestel 389 

N o o r d s c f i e c o r r e s p o n d e n t i e (1) 
D e g e b o o r t e van e e n p o s t z e g e l 
S p o o r w e g e n in d e f i l a t e l i e 
T i e n jaar u i t h e t l e v e n van 
V i j f t i g |aar g e l e d e n 

(5) 
C i a c o m o Z a t t m i 

H e t p o s t z e g e l b e l e i d van d e N e d e r l a n d s e PTT 
O v e r d e O o s t g r e n s 
V o o r u w b o e k e n p l a n k 
A g e n d a van f i l a t e l i s t i s c f i e 
T e n t o o n s t e l l i n g e n en | u b i 
N e d e r l a n d 
L u c h t p o s t 

R i j k s d e l e n o v e r z e e 
P o s t w a a r d e s t u k k e n 
S t e m p e l s 
N i e u w s u i t Be lg i ë 
Z u i d - A f r i k a 
V e r e n i g d E u r o p a 
W I J l azen v o o r u 

g e b e u r t e n i s s e n 
ea 

N e d e r l a n d s e B o n d van F i l a t e l i s t e n - V e r e n i g i n g e n 
V e r e n i g i n g s n i e u w s 
N i e u w e u i t g i f t e n 

239 
240 
244 
248 
253 

'255 
256 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
264 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
272 
275 



nhiSlatgl 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE W/^RIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST 1974 
officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten Vereniging n 

Ja tegen 1977 
Filatelistisch Nederland staat voor een 
belangrijke beslissing Zal er tien |aar 
na het overweldigende succes van 
Amphilex 1967 weer een internatio
nale filatelistische tentoonstel l ing ge
houden worden? Wie zi|n oren open 
heeft hoort allerlei bezwaren Som
migen menen dat het struikelblok het 
ontbreken van capabele mankracht 
zou z i |n, anderen beweren dat het 
grote knelpunt de f inanciering zou 
zi)n Het IS duidel i jk dat er van derge
lijke discussies geen beslissing te 
verwachten valt en dat er een knoop 
doorgehakt moet worden wil er 
vooruitgang komen 
In de eerste plaats dienen we m het 
oog te vatten dat we nu in Sittard 
moeten besluiten of we over drie jaar 
al dan niet een internationale ten
toonstel l ing hebben Op de agenda 
van de Algemene Vergadering van de 
Bond staat de claim, die m september 
op het FlP-congres dient te worden 
bevestigd, vermeld Het is wel zo dat 
die reservering pas in 1975 te Madrid 
ingewisseld behoeft te worden tegen 
een bindende afspraak, maar het gaat 
natuurl i jk niet aan vast te houden aan 
een claim als je je voorgenomen hebt 
die niet waar te maken Dat is aan de 
ene kant zel fbedrog en aan de an
dere kant worden andere landen, die 
wel kans zien een tentoonstel l ing 
voor te bereiden, de kans ontnomen 
dat naar behoren te doen Wij zijn 
met m een posit ie dat we een ander 
land kunnen laten opdraaien voor het 

werk waartoe wij ( s verpl icht heb
ben Internationaal . onze claim on
aantastbaar door d goodwil l die wij 
gekweekt hebben net onze Amphi 
lex, die nog steed met is overtrof
fen, met door Bri el en met door 
München, om alle onze westeli jke 
partners te noemei Amphilex is een 
monument waarop 'ij met trots kun
nen terugzien en w ar anderen zoda
nig tegenop zien i at wij voor 1977 
geen serieuze con j r renten hebben 
gekregen Tien jaa na de Amphilex 
wordt er internatio aal op ons gere
kend en wi) moete onze plicht met 
verzaken maar die itdaging aanvaar
den 
De wil om te slage is een belangrij
ker argument dan ^ebrek aan man
kracht of moeili jkl 3den met de f i 
nanciering Op de voorzittersverga
dering van de N ^derlandse Bond 
heeft de Holland voorzitter opge
merkt dat het een blamage zou zijn 
als bijna honderd verenigingen van f i 
latelisten tot de e'-kenning zouden 
moeten komen dat 'e met bij machte 
zijn een drie- of meermanschap naar 
voren te brengen om een organisatie 
van de grond te t i l len, die in 1967 
door een tweemanschap werd gedra
gen 
Van deskundige zijde wordt ons 
voorgehouden dat de organisatie vier 
mil joen zal kosten Daarbij wordt 
vergeten dat die vier mil joen van 
vandaag zeven jaar geleden nog geen 
twee miljoen waren en dat een der

gelijk bedrag voor een internationale 
tentoonstel l ing met buitensporig is 
Het IS de hoogste ti jd gezamenlijk te 
besluiten dat die nieuwe Amphilex er 
moet komen Een eensgezind besluit 
schept het nodige vertrouwen om de 
problemen van de financiering op te 
lossen En het zou getuigen van ge
brek aan vertrouwen als er dan geen 
mensen gevonden worden om het 
werk af te maken als er een gezonde 
grondslag is gelegd 

Onderscheidingen 
De Raad van Beheer heeft m zijn 
voorjaarsvergadering op 20 april 1974 
m Utrecht op voorstel van het Dage
lijks Bestuur besloten 

de Leon de Raaymedaille toe te ken
nen aan de heer G. Holstege voor 
zijn studie over de Jubileumzegels 
1923, gepubliceerd m de jaargang 
1973, 

de NVPH-wisselbeker voor de beste 
thematische bijdrage toe te kennen 
aan de heer ). A. Bruijn voor zijn ar
tikelenreeks over Paarden in 1973, 

de NVPH-wisselbeker voor de meest 
geslaagde advertentie te verlenen aan 
de heer H. K. Berghuijs voor zijn 
DAVO-annonce m 1973 

Drs. Rh. Leenman, directeur-generaal 
van het Staatsbedrijf der PTT is ter ge
legenheid van de verjaardag van de 
Koningin benoemd tot ridder m de 
Orde van de Nederlandse Leeuw 
Onze hartelijke gelukwensen met 
deze hoge onderscheiding 

DAGELIJKS BESTUUR 
RAAD VAN BEHEER 
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Bremen, Groningen, Friesland over de Zuiderzee op Am 
sterdam en terug liep De tocht duurde ruim zes dagen, 
afhankelijk van de weersomstandigheden 
Door Amsterdam aangestelde boden zi|n voor het eerst 
m 1606 vermeld maar zi|n vermoedel i jk van oudere da
tum Ook ZIJ namen aanvankelijk de weg door Friesland 
en Groningen 
In 1634 was de veil igheid m ons land zo toegenomen dat 
de Amsterdamse boden een route over land via Amers
foort , Zwolle Hardenberg naar Lingen op Duits grond
gebied, en dan via Wildeshausen en Bremen naar Ham
burg gingen Deze reis was in drieëneenhalve dag te ma
ken De Hamburgse boden bleven de oude weg benut
ten 
Omstreeks 1650 kwam het tot een samenwerking waarbij 
de postzak in Lingen werd gewisseld Het graafschap Lin
gen was destijds bezit van de prins van Oranje 
In 1659 organiseerde Hendrik van der Heyde een rit met 
posti l jons, waardoor een echte posterij ontstond 
De porti waren eerst met eensluidend In Hamburg werd 
4 Schill ing per brief berekend In een Amsterdamse or
donnantie van 1612 staat 5 stuiver voor een brief tot 1 
lood vermeld (Een schil l ing was ongeveer 4,7 cent) Dit 
gaf m 1668 moeil i jkheden met de verrekening 
De posten) kwam m Amsterdam m handen van een aan
tal legentenfamilies Dit had althans een voordeel dat de 
regering van de stad bij moei l i jkheden achter de com
miezen stond die het werk deden 
De Hamburgse "Botenmeister" hadden het vaak moei l i j 
ker ZIJ stonden m dienst van steeds wisselende bestuur
ders van de Hamburgse beurs Dezen waren op hun 
beurt weer afhankelijk van de medewerking van de Senaat 
van Hamburg 

Tot de oudste postverbindingen van Ne
derland behoren die met de Duitse Han
zesteden aan de Noord- en Oostzee. Al in 
de eerste helft van de veertiende eeuw 
worden koopmansboden van voornamelijk 
Oostnederlandse steden vermeld die naar 
behoefte naar het oosten reisden. Zo staan 
in de Cameraarsrekeningen van Deventer 
in 1340 boden van Bremen genoemd. 

Enige regelmaat werd geschapen door een Hamburger 
Botenordnung van 1580, waarin onder de , Baden de nha 
Westen reisen" die op Amsterdam beschreven staan 
Deze boden werden benoemd door de overheden van de 
Hamburgse beurs onder toezicht van de Raad van de 
stad ZIJ reisden met gebruikmaking van elke zich voor
doende vervoersmogeli jkheid, via een route die over 

7 Lakzegel nagetekend - van het Amsterdamse kantoor in 
Hamburg In het midden het wapen van Hamburg met links de 
letter A en rechts de letter P 



Aansluiting op andere postdiensten 

Het rit won aan belang toen Amsterdam in 1661 een post

tractaat met Engeland sloot De Engelse brieven kwamen 
tweemaal per week door een Packetdienst Harwich

Hellevoetsluis aan Was de boot te laat dan zou de post 
per estafette nagezonden worden Dit werd echter na 
een half jaar stop gezet daar deze estafette al een verlies 
van 600 rijksdaalders had opgeleverd 

In 1669 sloot Amsterdam een tractaat met Louvois pach 
ter van de Franse buitenlandse postdienst Hierdoor werd 
niet alleen aansluiting verkregen op Frankrijk maar ook 
op Spanje en Portugal 

Op 13 augustus 1704 werd een verdrag gesloten met de 
postmeester van BrunswijkLuneburg de graaf van Plat 
ten Tot dan gingen de brieven van deze landen alsmede 
die van Saksen over Bremen Nu zouden beide partijen 
een valies wisselen m Wildeshausen Hierdoor werd een 
geregelde verbinding tot voorbi j Leipzig verzekerd 
Deze dienst was ook belangrijk door de personele unie 

Amflfrdam. 
No i . Ljfl der Bnevgpmen^ fis aïs die 

Xeheeve» luoräeit rnu het Hambnr^fr Tsfl
comftotr te jimjieräam , fm im die aaa
homen ah 4te van 'welke by hit vertrik
ten FrMquttrpU ■w^rä ontfangeii 

jüUiV 

4 — 

Van 

Deventer —• 

/.»»He 
V»n 

Lmgen, de fetad 
Lingcn, i Graaffchap — 

U ilshuyfen — — ~ 
'i Vorfteadoro Ooftvries 

land 
Kooroende alle gefran

quecrt lot Lmgen, en het 
Port hier li maar van 
Lrogen 

\ i n 
Hanover — ■ 
Nicuburg — — 
Bruti'iwyk — 
t n alle bygeleegene Stee

den en Piawfto h « fel 
ve 

Koomende alle gcfran qucerc tot \\ lishuyltn 
Van 

Leypïich en van boven 
Le>piich m Saxen, de 
LausnutTen, &c 

Vo'ftenbuttcl, &.c — 
Komende dcefe Brieven 

tnct de Hamburger Poft 
gcfranqucert tot Bruns 
wyk 

\ an 
Breeroen — 

Hamburg — — 
Koppenhagen en verder 

uit Denemarken — 
Koomende decfe Blie

ven gefianqueert tot Ham 
burg 

Van 
Phatfen utt het HoHlem

iche en uit het Koning
ryk /.weedea Jiomende 

% fiuiv 
i —~ 
i — 
i 

4 _—
4 
4 
4 

4 

S 
j  _ 

j 

f 

f 

f 

j .—™ 

gefranquccrt tot Ham 
burg het Port hitr ~ 

\ an of u t 
Geheel Gelderland •— 
Geheel Cleet and 
Van LcypiKti en o\cr 

Leypïich u t t<e Oull 
iee.Musco ^ii.Cour 
knd,&.c komende j,c 
franqueert tot tinme 
rik, IS hier het Port — 

Van boven Lejp/ith in 
S^xcn, Bo leeroen, &c 
kooroende gcfranquccri 
tot Grimbergen, is het 
Port \3n Grimbergen 
U)i hier — 

Van Görlitz, Lauban tii 
Hiiichbcrg, ioomLmie. 
gefranqueert tot Oios 
cugci, ib het Port \an 
Groicugel tot hier — 

Fm iqueereeljen 
Na 

Plaatfen in het Graaffthip 
L irgen , na Cloppcn 
burg , ni \\ iKhuylcn, 
en t \ orlltndom üoii 
vriesnnd, te franquee 
ren tot Lmgen met — 

Wordende fonder ver 
hoogmge na het ge»ij,i 
betaak by het lood, mair 
de Briev en op de ondcrgc 
noemde Sleeden en Plaat
len, »elke meer als agt 
lood ttcegen , moeten 
voor ieder lood dat de 
fthe meet als igt lood 
weegen m plaats van lyf 
iluivcrs per lood, bctaa 
len tien Ituivcrs per lood. 
dat IS agt lood w ccgcnde 
betaalei) veertig Huivers, 
ncegen lood wegende be
taalen vyttig ftuivers, tien 

E lood 

»3

van George I als koning van CrootBrittannie en hertog 
van Brunswijk 
Ook m Hamburg bestonden veel mogeli jkheden tot ver

dere verzending Een al langer bestaande verbinding met 
Danzig werd in 1593 omgezet m een geregelde boden 
loop In 1640 werd een ri jdende post ingericht van Dan

zig op Stettin Van 1648 af werd dit traject ook van Ham

burg uit per paard bereden 
Bodendiensten bestonden ook op Leipzig en Lübeck Be

langrijk was het in 1602 ontstane rit op Kopenhagen 
Hierdoor kwam een geregelde verbinding met de Scan 
Imavische landen tot stand Een contract over deze ver 
i inding werd op 30 november 1653 gesloten Van 25 
naart 1677 af werden de brieven voor Zweden m een geslo

en zak van Amsterdam naar Hamburg vervoerd Volgens 
en postverdrag van 1714 tussen Amsterdam en Frankrijk 

gingen ook de Franse brieven voor Zweden met deze ver 
) inding 
en goed overzicht van al deze verzendmogeli jkheden 
^eeft de portl i jst van Amsterdam van 1752 (afbeelding 2) 
n 1752 werden de stedelijke posten van de provincies 
Holland en WestFriesland verenigd tot de Statenpost 
Dok het Amsterdamse Hamburgse kantoor al in 1687 
amenwerkend met het zogeheten Ceulsche werd hier

/an een onderdeel Hierdoor kwamen de niet onaanzien

ijke baten, m 1752 ongeveer 75 000 gulden aan de pro

/incie ten goede De vroegere eigenaren kregen een zeer 
oyale schadeloosstelling 

Dok kwam de leiding nu m deskundiger handen Het 
aleek dat behalve een aantal schriftelijk vastgelegde za

<en hoofdzakeli jk over rechten van doortocht eigenlijk 

lood »eegende betaalen 
lelbg Huivers, en loo vei
volgens 
Op Hinover, Nienburg, 

ßrun:.w>k en bigtke' 
f cue Steeden en Plaat
len »orden van hier 
veifonden tnnco Wils 
hüvlen, en daar by be 
taild ~ 

Op Lcjpiich , VVolffen 
buttcl, &c «ordentuet 
de Hamburger Poft ver
fonden franco Bruns
wyk, en daar by be 
taalt — 

( 18) 

fftuiv 

Boven Leypzieh in Saĵ en ,| 
deLsusnitflen.&c »or
den de Brieven met 
defclve Poll verfondenj 
franco Leypzich, en 
daar by betaak 

Op Breemen drie grolFen 
Breemer Geü , welk al 
daar onrfangen worden 
Op \ltona — 
Op alle Plaatfen boven 

Hamburg in het Hol 
flemfche, als meede in 
hetKoningryk van Swec 
den leggende, woiden 
hier gefranqueert tot 
Hamburg, en daar by 
betaalt — r~ 

Op Denemarken tot Kop
penhagen toe, worden 
alhier mecde franco 
Hamburg aangenoomen 
met — 

Op itle de andere Stee
den, Plaatfen en tylao 
den m Noorvieegen m 
Jutland, &c !cg|,ende 
moeten de Brieven ge 
franqucert « rrden tot die 
Sleeden en Platiten iha 
defelve naait by Itgg n of 
onder behoorendt i.)n 
en worden de loodamot 
by het hahe lood bciailt, 
(ommige met fees en, an 
deremtt igt (tuncis, en 
foo VC vo!j,eus tot d
t i p itutvers het haUc 
lood toe 
De Jkicitn op r eypïich, 

op alle de Pbatfen in 
de Oofiice, Musco
vien , Courhnd , &.c 
»elke met de Geiler
khe en Kleeffche Poft 
van dit Comptoir ver. 
fonden »oidtn , gian 
fianco tmmerik, en 
word daar by h er be. 
taalt — fflnir. 

BovenLeypzich mSaxen, 
Boheemeo, &c gaan 
franco Grimbergen, en 
•Rord daar by bier bej 
tank — ' 

De Blieven dewelke be, 
hoorcn tot Görlitz, Lau 
bancnHirfchbcrg,»or
den hier getranqacert 
tot Groscugel, en daar 
by befalt 

»3

2 Portoli/st van Amsterdam van 1752 
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Co,<tn,ct .an conespandenüe, op 12 december 1760 gefloten tuisen Jaeques 

Le Jeune namen', Comnn^','n-n\en der Potieri/en tan Holland en l'V ̂ :-f nes-
land, en Daniel Poppe namen', "o^inicesteren van lief llollmuhe poMka, /oor 

IC /finnhin-g 

Wordende vooraf, tot beter verstand van de volgende articulen gepre-
mitteert, eerstelvk dat de geheele correspondentie, met alleen van de pro-
\ineie \an Holland maar ook ^an de gantsche Fepuhiirq der N'eiee'vcde 
Nederlanden, dis meede van hei Koningryk %an Frgeland. op Hamburg en 
de Noordse Koningrjkcn en Staten, rouleert over en gedie\en »ord door 
het Postcomptoir binnen Amsterdam op Hamburg zoo als de coi resiion-
dcntie van die ryken en staten op Holland, de geheele Repiibhcq en Cnge-
land alleen en in 't geheel loopt o\er 't ,\msterdam'e Postcomp'oir te i;am-
burg; weshalven al het geene liier na gezegl en gcstip.leeit v^ord alleen 
lelatief is tot de correspondentie tussen de t>Aee genoemde sleeden van 
Amsterdam en Hamburg. 

Ten anderen, dat de erectie der correspondentie tussen die twee sleeden, 
al in 't begin van de vorige eeuw een aanvang genomen heeft, met reisende 
koopmans boden, uaar van een gelyk getal door ieder \an die twee sleeden 
aangesteld z>n geworden, welke eerst in persoon met Poslkarren en wagens 
de koopmanschappen en brieven transported den, maar vervolgens omtrent 
den jaare 1650 met postpaarden alleen de brieven malkandcicn o\cr en 
«eeder te gemoet braglen, of door Postillons helen brengen, omireni '.elke 
lyd men vind dat het getal der gemelde bodcns of Poslmecslcren heelt be
staan in ses persoonen van ieder stad, die bcuriehni s legen elkoudeien u\er 
reisden, of de brieven toezonden, zoo als thans ook nog binnen Hamburg 
ses Heeren Postmeesteien bevonden worden. 

Fn ten derde dat de voorschrecve correspondentie icn gioolci deelc be
rust op mondelinge afspraken en onderlinge briefwisselingen kissen de 
respective Heeren Poslmcesteren in der tyd genomen en gehouden, /yntle 
de contracten of conventien die 'er gevonden worden van zeer ouden datum, 
gantsch onvolledig en geheel verschillende met de tegenwoordige praclscq 
en usantie. 

Om welke redenen van Aedeizeide nodig geoordeeld is, de correspondentie 
en berekening der Poslcompioiren jn de twee meei genoemde ileden, zoo 
als dezelve thans geconstilueert is en geuseert word in dit conti act le be
vatten, op de volgende wyze. 

Art. 1. 

Men zal van weederzeide alle devoiren aanwenden om dt icjcn,'i-ordn-c 
correspondentie te mainlinccren, en zoo veel mogelyk is, te doen acicsseeicn 

3. Postverdrag van 7767 

en ten dien einde behoorlyke attentie neemen, zo op het soigneus conser-
veeren en v\el doen bestellen van de brieven, als op 't prompt expedieeren 
der posten en zorge dragen dat de brieven precies van Amsterdam en Ham
burg vertrekken op de thans vastgestelde uuren, te weten DingsdagenSatur-
dag s'a\onds te 7 uuren van Amsterdam en dingsdag en vrydag s'nagls ten 
11 uuren van Hamburg. 

De tegenwoordige postroute, by de thans in gebruyk zynde pas cedullen 
(waar aan gerefereerd word) uytgedrukt, zal nooit mogen verlegt of ver
andert worden, als met wederzeits overleg en goetvinden, en niet anders ais 
in de uyterste noodzakelykheid, als van belegeringen van steeden, belet van 
leegers, besmettende ziekte, of turbatie m de possessie van 't transitus. 

3. 

Terwyl van ouds af de vervvisselplaats te Lingen geconsidereert is, als 
circa op de helft van de weg tussen Amsterdam en Hamburg te leggen, word 
dezelve nu ook voor de volgende t>t gefixeert tot het middelpunt van weder-
zeids directie over de ritten; dienvolgondc zullen de aanstelhnge van Post-
houders en het besteden der ritten, met de ab en dependentiën van dien, 
tussen Amsterdam en Lingen en vice versa door het PostolTlcie van Holland, 
en van Lingen af lot Hamburg toe en vice versa door het Postcomptoir in 
Hamburg moeten gedaan en bekostigt worden, zonder aanschouw te nee-
men of de onkosten van de eene kant meerder of minder mögt belopen, als 
van de andere kant. 

leder zal van zyne zyde zorge moeten dragen dat de Posthouders, Postil
lons en verdere bedienden, met goede Instructien voorzien zyn, dat die wel 
en na behooren geobserveert en nagekomen worden, en ieder zyn pligt be
tragt, zullende in 't byzondere van weeder zeide wel zorge gedragen moeten 
worden dat de Postillons hunne aangenomcne ritten binnen de gestipuleerde 
tyd afleggen, en by manquement van dien gehouden wesen telkens als de
zelve daar in manqueeren behoorlyk onderzoek na de reden van 't retarde-
ment te doen. 

5. 

Ten einde de contracten met de Posthouders en andere bedienden, reets 
gemaakt, of nog te maken, \<.cl agtervolgt en de brieven en valiesen na be
hooren behandelt mogen werden, zal men jaarlyks of zoo dikwils als 't met 
gemeen overleg goetgevonden word, van weederzeide, ieder op desselfs route 
ten zynen kosten de rilten en al het geen tot de maniantie der brieven en 
valiesen behoord, doen nagaan en opneemen. 

geen uitgewerkt contract over de verbinding Amsterdam-
Hamburg bestond. 
In 1760 kwam het in Lingen tot een conferentie van beide 
parti jen. Als postmeesters van het Amsterdamsche Post
comptoir binnen Hamburg traden op: D. Poppe en P. 
Schwarte. Le Jeune voerde de onderhandelingen voor 
Holland. 
Na verdere onderhandelingen in Amsterdam werd op 
12 december 1760 een verdrag gesloten dat op 2 maart 
1761 werd goedgekeurd door de ,,Burgemeistre und 
Rath der Stad Hamburg" en op 12 juni 1761 door Holland. 
De volledige tekst drukken wij hierboven af (afbeelding 3). 

De in artikel 7 van dit verdrag genoemde postmeester 
van het toen Deense Altona verzorgde de verzending 
met Scandinavië. 

Strijd met Nederlandse postkantoren 

Het is vanzelfsprekend dat deze zo winstgevende post
verbinding, de opbrengst van het Hamburgse kantoor in 
Amsterdam was ruim twintig procent van de totale op
brengst van alle postkantoren in Holland, niet onaange-
vochten bleef. Doordat de gehele post eerst naar Am
sterdam vervoerd en van daar gedistribueerd werd, kre
gen de Amsterdamse kooplieden de berichten uit Ham-
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burg en Scandinavië een postdag vroeger. In de andere 
steden had men daardoor nauwelijks de t i jd een retour
brief te schrijven. Bovendien waren de brieven duurder 
omdat het binnenlands port werd bi jgeteld. 
Om dit hoge port te drukken ging zeventig procent van 
de Rotterdamse brieven naar Hamburg in pakketten via 
Amsterdamse correspondenten. 
Rotterdam probeerde herhaaldelijk de post langs Utrecht 
en Amersfoort vervoerd te kr i jgen. Amsterdam wist ech
ter alle aanvallen af te slaan. 
In 1667 kregen in 's-Gravenhage Van de Harst en Van Of-
fenbergh een aanstelling als boden te paard op Oost-
Friesland, Bremen en Hamburg. Dit was een ui tbreiding 
van een bestaande bodedienst op Groningen en Emden. 
Amsterdam zocht nu toenadering. In 1674 werd een rege
ling getroffen waardoor het Haagse kantoor in feite een 
bestelkantoor van Amsterdam werd . Van 1701 af kon via 
Utrecht via de Taxische postdienst op Hamburg verzon
den worden. 
Hoewel deze mogel i jkheid tot 1715 bleef bestaan is zij 
nooit tot bloei gekomen. 

Oog in Leiden 

De postmeester van Leiden kreeg op 18 februari 1717 een 
speciale aanstelling van Brunswijk voor de Hofdepesches. 
Hij verbond zich hierbij een oog te houden op de cor-
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6 

Het Postofficie van Holland en t Postcomptoir te Hambiim / illen ge

houden wezen ieder van hunne zyde, zig te mamtinceren in de posvi.ssie van 
"t vrye transitus en onverhmderde cours dei Posten, door do landen en 
plaatsen, alwaar dezelve thans passeeren, en daar toe de jerequirtcrdc LOU

cessien moeten bezorgen, zo cgter dat de passaaie door de stad en t giaaf

schap van Linger als oen terneene zaak zal viorden geconsid'ici„rt belovende 
des niet te mm van ueederzeide om malkanderen, by opkorni.nde z arig

heeden, alle mogelykc hulp en adsistentie met raad en da id toe te brengen 
en m alles dienaangaande communicatief te h, iidclen 

7 

Aangaande de berekening en liquidatie der brievcnporlcn en franqueer

gelden, /al alles bl>\en op den ouden voet en zoo als dezelve al'oos tussen 
de wederzeids Postmeestercn in der tyd plaats gehad heeft nanicntlyk in 
deser voege, 

§ 1 De collectie der bncfporten en franqucergelden zal t Amstndam en 
Hamburg, beurtelings te weten de cene weck door 't Postoll eic \ iii Holland 
en de andere week door t Posttomptoir te Hambuig, geprofitcert en genoten 
worden, en zoo altoos weck om weck, van welke gccoIlecteer<le po'ten en 
tranqueergelden, om de andere week, na t aflopen van ieder beurt weder

zeids een liquidatie opgemaakt en overgezonden zal moeten worden, waaiby 
de wederzeids Posteomptoiren, vclgens usantic aan often laste van malkan

deren, zullen mogen brengen en beieekenen, den 8 Penning van de Porten 
der aangekoomene brieven, of zoo genaamde kaarten, en den 16 penning 
van de franqueergeldcn der afgaande brieven, of zoo genaamde reisen Zul

lende de Heeren Postmeestercn tot Hamburg over t geen volgens die bc

lekenmg zoo weegens tot Hamburg gedaan verschot van bovenporicn als 
mderzints bevonden word t'Amsterdam meer ontfangen te weesen, per wis

sel mogen disponeeren 
§ 2 Postmeestercn te Hamburg zullen ingevolge t oude gcbruyk gehou 

den weesen alle hunne ontfangenebnevcnporten tn franqucergelden te ver

antwoorden en bereekenen m swaar of Hollands courant geld, en de reductie 
der Hamburger specie zal by 't opmaken der voornoemde liquidatie als 
voor heen geschieden, met 't beieekenen van 3 mark tegen een Rijksdaalder 
Hollands courant 

^ 3 Onder de aankoomende brieven zullen wel meede begreepen wesen 
de Porten der ongefranqueerde brieven die ujt Brccmen naar de icspective 
steden afgezonden en aldaar ontfangen worden dog de porten welke den 
Postmeester aldaar collecteert van de brieven derwaaits afgezonden wor

dende, benevens de franqucergelden van de Engelse en andere bticvcn zi 1
len, zoo als voor heen, door de gemelde postmeesters alle scs 11 landcn 
volgens rekening en specificatie aan de respective Posteomptoiren ■ciemit

teert worden, te weeten hetzujvcr provenuc deronellc maanden als lanuary. 

respondentie van de ,,Rebellische Unthertane" van de her

tog Deze actieve Leidse postmeester had al in 1714 een 
verbinding U'eten te maken met Sachsen m samenwer

king met de postmeester van Leipzig, Henner Er werd 
tweemaal per week een pakket op Leipzig gezonden 
waarbij de brieven voor Sachsen, Breslau, Polen en Mos

kau De route liep langs Utrecht, Doesburg, Boekholt, 
Munster en Cassel Dit rit was concurrerend met het 
Amsterdamse 
Dordrecht sloot m 1738 een contract met de ,,Ri|kspost", 
de Taxische Postdienst, waardoor ook brieven naar Ham

burg vervoerd werden via Maaseik 
De postkantoren buiten Holland waren met contractueel 
met het Hamburgse rit van Amsterdam verbonden Zi| 
verzonden per beste gelegenheid 

Koehandel 

Voor de noordel i jke provincies bestond een goede ver

binding langs Groningen en Emden Kenmerkend voor 
de postale toestanden uit die t i jd is de bepaling m het 
contract tussen Groningen en Emden, dat de vier over

heden van Emden behalve 13 gulden elk jaar een goede 
Hollandse koe ieder aangeboden zouden krijgen 
Deze verbinding was van het grootste belang wanneer 
door oor log of pol i t ieke moeil i jkheden de weg over Lin

gen met vrij was In de laatste gevallen versterkte de 

Maart, Mey July September en November aan t Postcomptoir t \m ter

dam, en t zuyvere provenue der effe maanden als February, April Jun\ 
Augustus, October en December aan t Postcomptoir te Hamburg 

^ 4 De bncfporten en franqucergelden welke door den Postmeester te 
\ltona gecollectcert en ontfangen worden zullen door dezelve als van oudN, 
11e drie maanden aan t Postcomptoir t'Amsterdam geremitteert en ovur

t,emaakt, en door t zelve by de na meidene jaarlykse rekening verantwoord 
n in ontfang gebragt worden 

§ 5 Het Postcomptoir t Amsterdam zal jaarljks b> reekening moeten 
erantttcoiden de eene helft van de porten en franqucergelden die in s Gra 
cnhige en de \eidere Hollandsche sleden van de afgaande en aankoomende 
lamburger, Bremer etc andere brieven gceollecteert worden, ais meede 
an de Groninger brieven t geen te Zwol ontfangen word benevens c'e ge 
mittcerde penningen van Altona en ejidelvk de franqucergelden van de 
ngelse brieven die over de route van Hamburg opgezonden woiden, \ m 
elke helfte egter zal moeten gekort, en ten profjte van t Postco ntoir 
Amsterdam afgetrokken V. orden een somma van ƒ 2400 volgens de res 
ective conventien van den jaare 1728 en 1736, v\aar en tegen b> dezelve 
skening m uytgave cebragt en geleeden zal moeten «orden 1" de een ha' \e 
elfte in t rit van Amsterdam op 's Gravenhage en vice versa, 2 de eeie 
elfte in 't geen door t Postcomptoir t Amsterdam aan 't Postofficie van 
lanover volgens conti act tussen de PostofTicien van Hanover en HolUnd 
p den 2 augustus 1754 gesloten zal bevonden worden betaalt te we^en voor 
e Saldos der reckeningen van de brieven die franco Brunsw'>k en franco 
evp/ig opgezonden en de franqueei gelden van de Engelse en andere brie-
en d e \an daar afgekomen zjn, en 3 den 12' penning van t beloop der 
„ne helfte van de bovengemelde oriefporten en franqueergeldcn, naar af 
ek van de voorn ƒ2400 

logel i jkheid tot uitwijken de onderhandelingsposit ie 

Vegwijzers 

)e normale route ging van Amsterdam langs Weesp, Hi l -
ersum, Amersfoort Elspeet, Soerel, het Katerveer bij 
wol le, Hardenberg, Uelsen, Neuenhaus, Nordhorn, Lin-

-;en Hier werd het valies gewisseld De Hamburgse pos-
il jon reed dan langs Haselune, Lounigen, Kloppenburg, 
Vildeshausen, Bremen, Clooster Zeven, Horneburg naar 
lamburg De weg op het Nederlandse gedeelte was vaak 
s nachts moeil i jk te vinden Daarom waren van Grave-
and tot de Vuurst, van Soerel tot Hattem en op de Har-
lenbergse heide wegwijzers geplaatst op onderl inge af
tand van een uur gaans 

Zoncurrentie van Duitse postdiensten 

3)ok m Duitsland werd het Hamburgse rit beconcurreerd 
•n probeerde men het te breken 
erst was de Rijkspost de grote tegenspeler Na enkele 
nislukte pogingen werd m 1616 een Taxisch kantoor in 
Hamburg gevestigd Van 1618 af was er een geregelde 
iienst Hamburg-Frankfort am Mam m werking Hoewel 
3IJ het toelaten van dit kantoor ui tdrukkel i jk was bedon
gen dat de Rijkspost de bodendiensten ongemoeid zou 
aten, werden vele pogingen gedaan de verbinding 
Hamburg-Amsterdam te verbreken Vooral omdat Taxis 
deze brieven, die voordien via Oostende gingen, door 
aansluiting van de Engelse Post dreigde te verliezen 
in 1660 werd door Munster, daartoe door de Rijkspost 
geïnstrueerd, de doorgang bemoeil i jkt Men nam nu 
weer de noordel i jke route Hierdoor verloor Munster de 
doorgangsrechten en een snelle postverbinding In 1662 
werd de vrije doorgang hersteld 
In 1664 schreef de graaf van Bentheim, over wiens gebied 
het rit l iep, dat het met juist was deze brieven over rijks-
territoir door vreemde postdiensten vervoerd werden 
Amsterdam antwoordde dat het haar gelijk was wie de 
brieven van Lingen af vervoerde, wanneer de brieven 
maar op ti jd aankwamen 

(wordt vervolgd) 
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De 
geboorte 
van een 
postzegel 
door J. L. van Dieten 

Voor ons filatelisten begint de postzegel zijn bestaan als 
proefdruk. Maar vóórdat de proefdruk gemaakt wordt is 
er al een vrij lange periode van voorbereiding aan voor
afgegaan. Eén of meer kunstenaars hebben, al of niet 
door de postdirectie aangezocht, studies, schetsen en 
ontwerpen gemaakt voor het bepaalde doel waarvoor de 
betreffende postzegels moeten dienen. 
Kortgeleden maakten wij kennis met een tekenaar, ont
werper van vrij veel postzegels van Suriname: Nie C. Lo
ning. Zijn verhaal vonden wi j bijzonder interessant als 
achtergrondinformatie over het groeiproces van gedachte 
tot postzegel. Wij hopen zijn ideeën en zijn werkwijze 
op de juiste wijze aan u te kunnen overbrengen. Wij 
menen dit het beste met zijn eigen woorden te kunnen 
doen. 
Voordat Nie Lonmg in 1950 naar Suriname vertrok werkte 
hij na zijn opleiding tot leraar M.O. tekenen onder meer 
op de Grafische School te Amsterdam. Kortgeleden is hij 
naar Nederland teruggekeerd. 

Begin: 1953 
,,Hoe bent u tot het ontwerpen van postzegels geko
men?" 
,, ln 1953 besloot de toenmalige Surinaamse bewindheb
ber dat de Surinaamse postzegels, die altijd in Nederland 
werden ontworpen, nu wel in eigen land gemaakt zou
den kunnen worden. Met E. K. D. Lieveld, een tekenaar 
van het departement van Openbare Werken, kreeg ik de 
opdracht. Nu was ontwerpen van postzegels voor mij een 
totaal nieuw terrein. Het is in Paramaribo ook niet zo dat 
je even een collega opbelt die wat van dat soort werk af
weet. 
De plaatselijke drukkeri jen waren in die ti jd in een toe
stand die men in Nederland in 1850 al achter de rug had. 
Het werd dus schrijven naar Nederland en uiteraard naar 
de firma Enschedé. Er is wel eens gepeinsd in Paramaribo 
om zelf ook waardepapieren te gaan drukken, maar dat 
idee is na een wat nader onderzoek al snel verlaten. 
Door Enschedé kreeg ik contact met Sem Hartz, eerst per 
brief, later vele malen persoonli jk. Een beter man op dit 
terrein kon je moeili jk treffen. 

Ontwerper Nie Loning terug in Nederland 

Uit een boel<je 
En zo maakten we met behulp van het boek ,,Hoe wor
den postzegels ontworpen?" de eerste zegels. De in
heemse voorstell ingen uit 1953 zi jn de eerste zegels die 
in Suriname zelf werden ontworpen. Gezien de onbe
kendheid waarin ik werkte v ind ik zelfs nu, na vele ze
gels, de ontwerpen nog erg leuk. 
De grote moei l i jkheid bij het postzegelontwerpen bli jft 
natuurl i jk het hele kleine vlakje. In principe moet je op 
het werkel i jke formaatje het ontwerp maken. Maar als je 
het dan vergroot bli jft het moeil i jk precies het effect te 
voorspellen als het ontwerp wordt verkleind tot de wer
kelijke grootte. Het bli jft steeds de vraag: welk detail is 
nog haalbaar. Na vele jaren ontwerpen weet ik het nu 
wel , maar in het begin was het last ig." 

Geen clichéwerk 
Uit dit verhaaltje bli jkt reeds dat Nie Loning een nauwge
zet werker en tekenaar is die het postzegels ontwerpen 
en tekenen ,,in vri je t i j d " - wat dit begrip voor hem dan 
ook moge inhouden - gedaan heeft. Nie Loning lijkt mij 
zeker geen kunstenaar die lang op inspiratie zit te wach
ten om in korte ti jd even een paar kunstwerkjes te ma-
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ken. In tegendeel, uit zijn verdere verhaal zal bli jken dat 
aan zi|n eerste schetsen soms een vrij lange studie van 
het onderwerp voorafgaat en dat het uitwerken van de 
schetsen soms vlug tot een voor hem bevredigend resul
taat leidt, maar dikwij ls een vrij langdurige periode van 
veranderen en verbeteren betekent. 
Ms ontwerper heeft hi | zich meestal ook aan te passen 
aan de wensen of voorschriften van de opdrachtgever i.e. 
de postadministratie. Zijn eigen ideeën kunnen daarvan 
nog wel eens afwi jken. Soms maakte hi| verschillende 
keuze-ontwerpen waaruit men dan zijns inziens niet al

t i jd de meest aantrekkelijke koos. Soms veranderde men 
achteraf bi jvoorbeeld het formaat van de zegel, zodat ei
genlijk een ander effect ontstond. Kritisch als hij is streeft 
hij steeds naar beter resultaat. Persoonlijk vind ik dat zijn 
'.eries een boeiend en gevarieerd geheel van verschil
lende technieken en opvattingen weergeven. Bepaald 
geen , ,c l ichéwerk". 

tchetsen van de vier zegels die het T20-jang bestaan herdachten 
an de Schouwburg Thalia. Uitgegeven op 15 februari 1958 

M. 
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-v»4fTitR.i>i>\n j*<i,fv\n<^mao vi t t»HSPW 
öpiSAitfsK!, igMKiatA VlUCHtSN y | * i -

Voorstudies voor drie herinneringszegels aan het instellen van 
een permanente lijndienst Amsterdam-Paramaribo-Cura<;ao met 
een vliegtuig boven 7. landkaart van Nederland, 2. het eiland 
Curagao in de Caribische Zee en 3, de kaart van Suriname 

Thalia 
,,Deze aantrekkelijke eerste serie inheemse voorstellin
gen werd zeker spoedig door meer opdrachten gevolgd?" 
„Nee , het duurde vrij lang voordat er weer wat gebeur
de. In 1957 jubileerde de schouwburg Thalia. Uit het ar
chief van de heer Phili Samson kon ik genoeg materiaal 
putten om de oude gevels te reconstrueren. De figuur uit 
de eerste zegel is uit Benois' ,,Voyage au Suriname". De 
laatste zegel geeft een scène uit de ,,Midzomernachts-
d room" geregisseerd door Paul Storm. Ik maakte zelf de 
decors. Achteraf vind ik de eerste drie zegels wel leuk, 
maar de vierde niet. De hele serie is toch wat grof uitge
val len." 

Vruchten 
Van de vruchtenserie 1961 (nummers 354-360) vertelt h i j : 
,,Deze serie is, naar ik meen op advies van de firma 
Lehmann uit New York die toen het postzegelcontract 
voor Suriname in handen had, veel groter afgedrukt dan 
ik had bedoeld. Ik wist dit niet, anders had ik er veel 
meer detail m kunnen tekenen. De kokos- en de suiker
zegel heb ik overigens in de definitieve ontwerpen sterk 
gewijz igd." 

Pasen 1967 
,,Bent u nu achteraf altijd tevreden met het uiteindeliike 
resultaat?" 
,,Nee, met alti jd. Voor ,,de Barmhartige Samaritaan", de 
paasserie 1967 (nummers 470-474) was mijn plan fijne 
pentekeningetjes te maken, maar de postadministratie 
vroeg dit keer voor de definitieve ontwerpen een t ien
voudige vergroting (35 x 21 cm). Bij een dergelijke ver
groting v ind ik het haast onmogeli jk om nog enige con
trole te houden op het uiteindeli jk effect. Ik heb de serie 
toen uitgevoerd met penseel, zware l i jnen, een soort 
houtsnede-effect. Op die manier wist ik zeker dat bij 
zelfs een tienvoudige verkleining geen lijnen zouden 
wegvallen." 

Pasen 1970 
Het bli jkt ook dat zegels soms voor een ander doel uit
gegeven worden dan waarvoor ze getekend werden: 
,,De voorontwerpen voor de kinderpostzegels 1969 
(nummers 529-533) zijn een geabstraheerde bloem, vl in
der, vogel, zon en ster in een techniek geïnspireerd op 
kinderl i jk speurwerk. De postadministratie bleek andere 
zegels te prefereren en heeft deze zegels als paaszegels 
1970 uitgegeven, waarvoor ze ook goed gesQhikt waren . " 

Vogels 
Ook een goede lichamelijke condit ie bl i jkt belangrijk te 
kunnen zijn voor een postzegelontwerper: 
,,Voor de serie die in 1971 het zilveren jubi leum herdacht 
van de eerste na-oorlogse vluchten op de West (num
mers 553-555) had ik twee series schetsen ingezonden. 
Gelukkig nam men de leukste. Wel heb ik uren achter 
een papegaai aangehold voordat ik de juiste v luchthou-
ding goed te pakken had. " 

Onderwijs 
Als leraar was Nie Loning natuurl i jk goed op de hoogte 
van het onderwijs in het algemeen. Zi jn kinderzegels van 
1972 (nummers 586-590) getuigen daar dan ook van: 
, ,Mi jn bedoel ing was mede te wi jzen op de grote achter
stand die het technisch onderwijs had op het middelbaar 
onderwijs. Als motieven werden keuzen gemaakt uit de 
programma's: 1. speelgoed, 2. tellen en k lokki jken, 3. 
stell ing van Pythagoras, 4. molecu lenmodel ; de vi j fde ze
gel is anders geworden en om onnaspeurl i jke redenen is 
het beeld onderste boven gedrukt . " 
Ja, een mens kan wat meemaken. 

Vlinders 
Hoeveel werk een simpele luchtpostserie (nummers 
47-59) kan vergen bli jkt uit het volgende: , , ln 1971 en 
1972 werd een serie schetsen voor de vlinderserie uitge
voerd. Dit werd mijn meest bewerkel i jke serie. Door een 
tweemalig persoonli jk contact met Enschedé is mijns in-

Schetsen van vliegende vogels voor de uiteindelijke uitvoering 
van deze drie Speciale-vluchtenzegels met 7. een reiger, 2. een 
flamingo en 3. een papegaai. Uitgegeven op 14 februari 1971 
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ziens een mooi evenwicht ontstaan tussen ontwerp, on
derwerp en druktechniek. 
Wat het laatste betreft: al in 1971 had ik met Sem Hartz 
een bespreking waarin we nagingen hoeveel detail haal
baar was in offset. Ik heb nogal geëxperimenteerd om de 
definit ieve grootte van de ontwerpen te bepalen. 
Bi) de eerste proefontwerpen kreeg ik kritiek op de a-
symmetrische tekening in de vleugels. Dat moest heel 
precies. Ik heb elke vl inder in de collecties van de heren 
jonkers en Horsthuis in Paramaribo opgemeten en een 
nauwkeurige tekening gemaakt van de helft die ik dan 
voor het definit ieve ontwerp op de lichtbak verdubbelde. 
In totaal maakte ik vijft ien ontwerpen voor de dertien ze
gels. Die twee reserves waren geen luxe. Van één vlinder 
bleken de vleugeluit lopers iets door de tekst te komen 
en van een geel-met-bruine vlinder kon men de naam 
nergens v i n d e n ! " . 

Reizen en trekken 
,,Gaat u hier in Nederland ook weer postzegels ontwer
pen?" 
„Da t IS erg onzeker. In Nederland ben ik vrij onbekend, 

ontwerpen voor vijf kinderpostzegels over het onderwijs, waar-
'an de hoogste waarde in de uiteindelijke uitvoering volslagen 
fwijkt van het aanvankeli/ke ontwerp. Uitgegeven op 29 no-
'ember 1972 

aat staan internationaal. Voor Suriname geldt: een post
zegel is een teken van leven, van bestaan. De zegel moet 
iets vertellen. Voor Nederland geldt dat niet, of in veel 
mindere mate. 
Bovendien was ik in Suriname één van de weinigen die 
het ontwerpen aankon. Hier ben ik één van de velen en 
misschien in Nederlandse ogen achterhaald. Ik ga nu 
eerst een jaar reizen en trekken, al tekenend en schil
derend. Een betere methode om weer aan Europa te 
wennen ken ik niet. Daarna zullen we wel z ien . " 

Voordat een postzegel in uw album zit, voordat die post
zegel op een brief geplakt werd, voordat 'ie op een post
kantoor verkocht werd, voordat 'ie gedrukt werd, voor
dat 'ie proefdruk heette, voordien was er al veel om hem 
te doen geweest . . . onder anderen door Nic Loning. 

Surinaamse postzegels ontworpen door Nic Loning: 
1953-1954 Inheemse voorstell ingen, vijf waarden 
1958 Toneelgezelschap Thalia 120 jaar, vier waarden (af

beelding 2) 
1960 Statuutzegel, één waarde 
1961 Inheemse vruchten, zeven waarden 
1961 Historische gebouwen, tien waarden 
1962 jamborette, vijf waarden 
1962 Hotels, twee waarden 
1965 Luchtpostserie, drie waarden, twee ontwerpen 
1966 Bauxietindustrie, twee waarden 
1967 Paaszegels, vijf waarden 
1968 Zendingsfirma 200 jaar, drie waarden 
1969 Paaszegels, vijf waarden, één ontwerp 
1970 Paaszegels, vijf waarden 
1971 Vogels, drie waarden (afbeelding 3) 
1972 Vlinders, dertien waarden (luchtpost) 
1972 Kinderpostzegels, vijf waarden (afbeelding 4). 
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spoorwegen in de filatelie  5 
Postvervoer per spoorweg 

Zelfs als we dit onderdeel van ons thema zuiver „bee ld f i 

latelistisch" zouden behandelen zouden we al het een en 
ander te zien krijgen Bulgarije toont ons in een serie ze

gels voor de pakketpost het inladen m een spoorwegpost

30 ; 
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7 Bulgan;e 1941, pakketpost Yvert 12 postwagon met pakket 
post 
2 Frankrijk 1944 Yvert 609, postrijtuig van 1844 
3 Franrijk 1951, Yvert 879, inwendige van postwagon 
4 Duitsland (Oost) 1960, Yvert 505, postn/tuig uit vorige eeuw 
5 Monaco 1953, Port Yvert 55 postwagon 
6 SovietUnie 1958, Yvert 2086, postwagon 
7 a b c België 1950/1952, spoorwegzegels Yvert 327 325 328 
pakketpost 
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POSTKARTE CARTE POSTALE C Ä R T O L I N A POSTALE 

lOOMHBE EIDOENOSSISCHt POSI 
CENTENAiRE DES POSTES EEDERAIES 
CENTENARIO DELLE POSTE FEDERAL! 
1849 194? 

POSTKABTE CABIE POSTALE CABTOUNi POSTALE 
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8 Zwitserse briefkaarten ter viering van het eeuwfeest der 
a spoorwegen (18471947) met illustratie van een postri/tuig met 
brievenbus 
b postenjen (18491949) met illustraties van het inwendige van 
een postrijtuig 

ri j tuig Frankrijk toont ons in 1944 de dan 100 jaar oude 
eerste spoorwegpostwagen en laat in 1951 zien hoe het 
in zo'n wagen toegaat De zegel is ook uitgegeven in Al

gerije (Yvert 287), en Tunis (Yvert 349) Duitsland (DDR) 
heeft weer een oude postwagen, Monaco een heel mo

derne en Rusland toont weer het laden van de post Op 
de pakketzegels van België zien we achtereenvolgens 
,,Het posten", ,,De sorter ing" en , ,De lad ing" van de 
postpakketten (afbeeldingen 17 A, B, C) 
En de Zwitserse jubi leumkaarten, zowel bij het honderd

jarig bestaan van de spoorwegen als bij het honderd

jarig bestaan van de , , federale" posteri jen, tonen scenes 
uit het postverkeer waar de spoorwegpostwagen natuur

lijk ook bij hoort (Afbeeldingen 8A en B) 

Treinstempels 

Maar veel interessanter wordt dit als we eens gaan kijken 
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9 Tremstempel van de N R SPOORWEG van 3 december 1864 
op brief van GOUDA naar s Gravenhage 

naar de stempels die aangeven dat een brief per trein 
vervoerd is Dit is een verzamelgebied op zichzelf en 
hierover zi|n m ons Maandblad ook al meer artikelen 
verschenen Ik noem hiervan 1964, drs A M A van der 
Wil l igen, 109 |aar posttremstempel (bladzijde 352 406), 
Frans Blom De haltestempels m kastje (bladzi)de 520) 
Bovendien is er een groot aantal, meest kortere publika

ties verschenen over de zogeheten ,Treinbrieven' , 
waarover wi | nu heel kort zullen zijn 
BIJ de eerste Nederlandse tremstempels zien we naast el

kaar het stempel dat aangeeft de spoorwegmaatschap

pij  later het traject  en de plaats waar de brief m de 
postwagen gedeponeerd is Dit was namelijk nodig toen 
het porto nog voor verschil lende afstanden binnenslands 
met gelijk was 
De afbeeldingen tonen een in Gouda in de postwagen 
van de Nederlandsche Rijnspoorweg gedeponeerde brief 
naar Den Haag (afbeelding 9) en een m Amersfoort m de 
postwagen KampenUtrecht gedeponeerde briefkaart (af

beelding 10) Vele postwagens l iepen door naar het bui

* rï 
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'7 Tremstempel van 21 oktober 1915 op het traject Aken

'vlaastncht op een briefkaart van Simpelveld naar Schuren in 
')uitsland 
i2 Stationsstempel van Haarlem (285) van 14 april 1967 over twee 
reinzegels van 25 cent op een expresbrief van Haarlem naar Den 
Haag 

A/erden en waarvoor door de NS speciale ,,treinbriefze

gels" worden uitgegeven (afbeelding 12) 
3i) een onderwerp als dit is het natuurli jk onbegonnen 
verk naar compleetheid te streven En toch zijn t rem

stempels in een thematische verzameling spoorwegen naar 
Tiijn mening een niet weg te denken onderdeel Gaan 
Â e er buitenlandse spoorstempels bij halen dan is dat 
^cht ter opfleur ing en als voorbeeld, en niet om dit on

derdeel compleet te krijgen 

13 Treinstempel zonder ZUGnummer Mullheim (Baden)

Badenweiler van 3 november 1914 op Duitse briefkaart van Ba 
denweiler naar Mulhausen 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSi 
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10 Treinstempel van 9 augustus 1876 op traject UTR (echt)

KAMPEN op briefkaart van AMERSFOORT naar den Haag 

tenland AmsterdamAntwerpen is een veel voorkomend 
stempel, evenals AmsterdamEmmerik Wij tonen een 
stempel AkenMaastricht in het thans nog gebruikeli jke 
type , ,b lokstempel" (afbeelding 11) 
Naast deze m het postr i j tuig geplaatste stempels kennen 
we ook nog de zogenoemde , , t re inbr ieven" die per ba

gagewagen van de Nederlandsche Spoorwegen vervoerd 

We tonen een aantal buitenlandse tremstempels uit ver

schillende perioden Een van de interessantste vind ik zelf 
het Duitse stempel van ElzasLotharmgen uit 1914 Hier 
ontbreekt namelijk het t reinnummer terwij l de kaart an

derzijds wel een censuurstempel draagt In de grensstre

iance

14 Treinstempel (AMBULANT) van 7 juli 1877 op Zwitserse brief 
kaart van VEVEY (haltestempel) naar Bern 
15 Treinstempel REGIONAL/BIERE MORGES van 30 mei 1911 op 
kaart van Geneve naar La Rochelle 
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76. Treinstempel K(onigliche) B(ayerische) Bahnpost 
Laut(er)burgLudwigshafen van 1 maart 1922 op kaart van Hagen

bach naar Germersheim (aankomststempel 2 maart 1922) 

ken  en helemaal in ElzasLotharingen  was men des

tijds bevreesd voor spionage en daarom wilde men geen 
inzicht geven in het treinverkeer (afbeelding 13). 
Bij de Zwitserse stempels zult u ook nog de ook in Ne

derland bekende „hal testempels" herkennen (afbeelding 
14). De vele particuliere spoorwegen in Zwitserland ge

 \ 

17. Treinstempel KobenhavnFredericia op drukwerkenvelop 

ven aanleiding tot een hele serie stempels; voorbeeld 
„Regional Bière  Morges" (afbeelding 15). Van de' Beier

se kaart is interessant dat in 1922, toen het al lang 
„Reichspost" was, toch nog gestempeld werd met K(ön

igliche) B(ayerische) Bahnpost Lauterburg  Ludwigshafen 
(afbeelding 16). 

L!f 
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18. Treinstempel (convoyeur) van het tra/eet Les Arcs a Marseille 
van 13 mei 1906 op een Franse briefkaart van Marseille naar Haar
lem 
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19. Treinstempel KISCZELLSZEKESFEJERVAR van 11 augustus 
1893 op Hongaarse kaart van Veszprem naar Karlsruhe 

Het Deense stempel KobenhavnFredericia is eigenli jk 
geen stempel voor brieven maar het was bestemd voor 
documenten. Op afgegeven brieven werd het Qchter toch 
wel gebruikt (afbeelding 17). 
Andere voorbeelden op afbeeldingen 1820. 

Stempels van speciale treinen 

Een bil Nederlandse verzamelaars bekend voorbeeld van 

"LjiKiliharg, / 

C. 

V 
20. Treinstempel Luxemburg/Trois Vierges van 30 maart 1905 op 
Luxemburgse kaart van Helmdingen naar MondorflesBains 

speciale treinstempels zijn die van de eerste ,,nachtex

prestre in" tussen Batavia en Soerabaja. Een zeer recent 
voorbeeld is het stempel van de speciale postwagen die 
reed in de trein van Tel Aviv naar Jeruzalem ter gelegen

heid van de internationale postzegeltentoonstel l ing ,,Je

rusalem 73' die overigens pas eind maart 1974 doorging 
(afbeeldingen 2122). 

■ ■ » n n wwpwi^^npwwww 

20a. Treinstempel RygaKybartai van 8 oktober 1928 op losse Li

touwse postzegels 
20b. Treinstempel MoermanskLeningrad in Cyrillisch schrift van 
9 augustus 1930 op losse zegel 

De post van de spoorwegmaatschappijen 

De meeste spoorwegmaatschappijen gebruiken tegen

woord ig gewone frankeerzegels of frankeermachines. De 
enige uitzondering hierop die op dit ogenblik nog van 
kracht is vinden we in Belgié, waar nog steeds aparte ze
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27 Twee brieven verzonden per eerste nachtexprestrein van 7 
november 7936 Batavia Soeraba/a 
a met vertrekstempel Batavia van 30 oktober 1936 
b met vertrekstempel Soeraba/a van 30 oktober 1936 

gels met het embleem van de Nationale Maatschappi] 
der Belgische Spoorwegen' gebruikt worden voor de 
correspondentie van de spoorwegen zelf 
Vroeger werden echter m vele landen door de spoorwe
gen zogenaamde „d ienstzegels" gebruikt In Duitsland 
vielen de spoorwegen daarvoor onder de zogenoemde 

^ INTERNATO 
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22 Treinstempel van het tra/eet Tel Aviv Jeruzalem op 28 maart 
1974 ter gelegenheid van de internationale postzegeltentoonstel 
ling Jeruzalem 73 waarin een postwagon is afgebeeld op bnef 
naar s-Gravenhage 

B p . / ï i c BELGIQUE 

Air-f. 

^3 B embleem van de Nationale Maatschappii der Belgische 
Spoorwegen op een Belgische spoorwegdienstregel uit 1948/1949 

Aversvertrage' Later werden hiervoor geen stempels 
naar de zogeheten telzegels gebruikt en tenslotte ging 
nen over op dienstzegels zowel voor het „R i )k" als 
:)i|voorbeeld voor het Saargebied Beieren gebruikte ze-
;els eerst met een overdruk en later een perforatie E' 
an Eisenbahn wat België nu nog doet (afbeeldingen 
3-26) 

'4 Vrijdomstempel volgens Aversverdrag FREI AVERS No 
^1/Kgl (Königliche) Eisenb Haupt Kasse op brief van 7 april 
1906 van Hannover naar Chemnitz 

Spoorwegbriefkaarten 

Briefkaarten van de spoorwegen zi|n typisch semi-
officiele stukken De briefkaarten zi|n door PTT uitgege
ven maar de Spoorwegen hebben er een tekst op ge-

25 Stationsstempels (BHF=Bahnhof) op dienstzegels van het 
Saargebied op aangetekend stuk van 23 juli 1923 van de spoor 
wegdirectie voor het Saargebied te Saarbrücken 

251 



Deutsdie Reidisbahn  Bayer. Netz. 

L , (.1. /^^, '. l~^ C 1/ 

26a Dienstzegels op brief van de Duitse rijksspoorwegen in Beie

ren van 26 augustus 1923 van Rosenheim naar Endorf in Ober 
bayern 
26b Rode opdruk E(isenbahn) op Beierse zegel van 3 Pfennig uit 
1908 
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27 Dienstbnefkaart „Kennisgeving wegens aankomst van goede 
ren' van de Nederlandsche Spoorwegen van 24 maart 1926 van 
Valkenburg (stempel VALKENBERG SS op de achterzijde) naar Ra
vensbosch 

drukt Ik toon ze van Nederland en van Zwitserland, het 
laatste land heeft er erg veel daar elke tekst m drie talen 
uitgegeven is (afbeeldingen 2728) 

Spoorwegzegels 

Spoorwegzegels zi|n in het algemeen bestemd voor 
(post)pakketten Ze vallen onder de , Cinderella's" maar 
zi)n toch erg interessant Van België en Frankrijk, evenals 
Algerije worden ze door Yvert genoteerd We tonen ze 
daarnaast nog van Australië de Z(uid) A(frikaanse) 
S(poorweg) M(aatschappi)) van Zwitserland, (wel in de 
,,grote' Zumstem genoteerd) van de Mecklenburgse 
FnedrichWilhelmEisenbahn en volledigheidshalve een 
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28 Zwitserse spoorwegbriefkaarten met kennisgeving wegens 
aankomst van goederen 
a Italiaanse tekst met stationsstempel van Lugano 4 januari 
1927 
b Franse tekst met stempel Exp briefpost van Geneve 12 mei 
1931 naar Zurich met aantekening grote spoed 
c Duitse tekst met stempel Ruschlikon (Zurich) van 5 Septem 
ber 1947 

van Nederland (zie mr C W A de Veer m het Maand

blad van 1964, bladzijden 356, 408) (afbeeldingen 2935) 
Ook dit IS op zichzelf een verzamelgebied, dat hier al

leen even aangeduid wordt omdat het er toch ook bij 
behoort als men zich op het terrein van de spoorwegfi la

telie begeeft 
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Tien jaar 
uit het leven van 
Giacomo Zattini 

2 (1850-1860) 

door 
Paul Chr. van Westering 

(vervolg van februari 1974) 

Hoog genoteerd 

Hoe ver de klantenkring van Ciacomo Zattini, ijzergieter 
en producent van dikwij ls fraai uitgevoerde ijzerwaren, 
zich uitstrekte kan ik niet nauwkeurig zeggen, omdat ik 
slechts een gedeelte van zijn correspondentie uit de jaren 
1850-1860 ken 
Goed, dat zi jn dan wel bijna tweehonderd brieven maar 
het IS niet zi jn volledige archief De dure stukken zijn er 
uit en dan gaat het niet alleen om bi jzondere, vaak kost
bare, stempels, maar ook om afstempelmgen van kleine 
plaatsen die m de handboeken hoog genoteerd staan 
Uit de aard der zaak spelen de frankermgen ook een 
grote rol Ik bezit een brief je uit Verona (afbeelding 10) 
waarvan afzender en geadresseerde binnen dezelfde stad 
woonden Dit briefje dat niets met Zattini heeft uit te 

10 Nieuwjaarsbriefie binnen de stad Verona met de laagste fran
kering de gele 5 centes, Lombardi/e nummer 7 Vi/fde - en hat
te - eenrings-ornamentstempel dat volgens het handboek van 

Sassone met op de eerste emissie bekend is(') Het cijfer 3 in 
irke! (rechts) geeft de bestelling aan 

-.taan, is gefrankeerd met de gele 5 centes Wanneer 
Zattini binnen Artogne, of misschien binnen de afstand 
lussen het nieuwe postkantoor m Coma en zijn kantoor, 
had gecorrespondeerd zou hij ongetwij feld ook de zegel 
van 5 centes, die kostbaar is op brief, hebben gebruikt 
Vlisschien ook de zwarte 10 centes Maar die brieven heb 
k niet, als ze er ooit geweest zijn Best mogelijk dat Zat-
mi zo dicht bij huis niet schreef maar op zijn paard 

>tapte en de zaak ter plaatse ging regelen 

longe Franz Joseph 

Hetzelfde geldt voor de brieven gefrankeerd met zegels 
uit de tweede emissie De eerste zegel met de beide ade
laarskoppen, symbool voor de Oostenrijkse dubbelmo
narchie (Oostenrijk-Hongari)e), werd gebruikt van 1 juni 
1850 tot 31 oktober 1858 
Op de dan volgende tweede editie (afbeelding 11), waar
van ik slechts de rode zegel 5 soldi op brief heb, ziet 
men de afbeelding van de nog zeer jonge keizer Franz 

nntfif inpnm^ 

i 
Murk 

29 Frankrijk 1941, pakketpostzegel Yvert 186 (Colis Postal) 
30 Algerije 1947, pakketpostzegel Yvert 168 (Colis Postal) 

mmm^^^mi^'W9^mmn^m 33 Zwitserland 1958 drietalige spoorzegel 
^ 34 Mecklenburg, spoorzegel van de Friedrich-Wilhelm Eisenbahn 

H M M M M M M M M M « MkÉaMüMMfl 
31 Australië, pakketpostzegel van Nieuw Zuid Wales 
32 Zuid-Afrika, pakketpostzegel van de Zuid-Afnkaansche 
Spoorweg Maatschappij ZASM 

35 Nederland zegel van de Nederlandsche Spoorwegen 
FL 
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; ; äriet van 5 oktober 1858 uit Lecco, ten noorden van Milaan, 
gefrankeerd met de rode 5 soldi, Lombardi/e nummer 6, tweede 
emissie Deze zegel, verschenen op 7 november 1858, is nog 
geen w/eek oud Merkwaardig is het gebruik van het oudste 
stempel uit 1843, cursief met onderling verbonden letters, dat in 
1847 al werd gevolgd door een cursief met losse letters 

Joseph Dit portret zal de animo om er een brief mee te 
frankeren bepaald met hebben vergroot Door de afbeel
ding IS deze zegel ergerlijk geweest voor de naar vri jheid 
hunkerende inwoners van Lombardi|e-Venetie Boven
dien staat eind 1858 de zaak vrijwel op springen In de 
vroege zomer van 1859 valt de beslissende slag en wordt 
Lombardije door Sardinië (Piemonte) met hulp van de 
Fransen bevrijd 
De beroemde held van de Italiaanse vrijheidsoorlogen 
Garibaldi rukt op naar Bergamo en Brescia Milaan is be
vri jd op 9 juni Maar de veldslag bij Magenta, waarbij op 
2 juni de Oostenrijkers teruggedreven werden, wordt als 
beslissend beschouwd Deze datum is nog steeds de na
tionale feestdag van Italië. 
Toch zou de grootste veldslag uit deze periode, die van 
Solfermo op 24 |uni, nog volgen Hier vochten 300 000 mi
litairen een van de gruwelijkste en bloedigste slagen uit 
de geschiedenis Door de hier geleden ellende geïnspi
reerd kwam een Zwitserse handelaar, Henry Dunant, er 
toe het Internationale Rode Kruis te organiseren De in
cidentele hulpactie van de beroemde Engelse Florence 
Nightingale m de Krimoorlog (1854-1855), waarbij Rusland 
streed tegen een combinatie van Turken, Fransen, Engel-

12 VIVA V t R u I , symbool voor de toekomstige eerste koning 
van geheel Italië Vittono Emanuele, Re d'ltalia 
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73a De componist Giuseppe Verdi op latere leeftijd (1813-1901) 

M^ÉUiiMÉiftMMMMÉMMÉ* 

73b Giuseppe Verdi op een Italiaanse zegel uit 1951, Yvert 676 
Op de achtergrond de kerk en het orgel uit zijn geboortedorp 
Roncole 
13c Verdi op een Russische postzegel uit 1963, Yvert 2678 

sen en Italianen uit Piemonte, moet als een voor loper 
van het zegenrijke werk van Henry Dunant worden ge
zien 

De naam VERDI als politiek symbool 

Wanneer we even teruggaan en m 1850 nota nemen van 
de eerste brieven welke onze Zattini m Artogne bereik
ten, moet men zich goed realiseren dat de onrust in 
Lombardije, zo kort na de Oostenri jkse overwinning m 
de slag van Custoza (23-25 juli 1849), nog groot is. Elk 
ogenblik breken nieuwe opstanden uit, welke hardhan
dig onderdrukt worden Meestal ligt de haard in Milaan, 
zoals bi jvoorbeeld in 1853 en in 1857. Maar ook op an-



dere plaatsen aan de grenzen van Lombardije worden 
steeds pogingen ondernomen door de inheemse guerri l-
latroepen om het gehate regiem van de Oostenrijkers om
ver te werpen Schrijvers, dichters, componisten, onder 
wie grote namen als Verdi en Manzoni , geven m hun 
werken voedsel aan de toch al oproerige geesten van de 
Noord-Ital ianen 
De naam Verdi wordt zelfs op straten en huizen gekalkt 
(afbeelding 12) Men is zo slim geweest te ontdekken dat 
de letters waaruit de naam van de grote componist be
staat een afkort ing zouden hebben kunnen zijn van de 
Vit tor io Emanuele Re d'ltalia Verdi, die net even buiten 
Lombardije in Buseto woonde, kwam voor de opvoering 
van zijn opera's dikwij ls genoeg m Milaan waar ook zijn 
uitgever Ricordi woonde 
Verdi (afbeelding 13 a b en c) had reeds voor 1850 ope 
ra's geschreven als de , ,Nabuco" en ,,l Lombardi" Wel
iswaar gri jpt hij m deze opera's ver terug m de geschie
denis Maar het beroemde ,,Slavenkoor" uit de ,,Nabu-
co " , dat handelt over de joden, weggevoerd door Nebu-
kadnezar (Nabucodonosor), nog altijd zeer geliefde mu 
ziek, was natuurl i jk gemakkeli jk te transponeren naar de 
toestanden m Lombardije 
Talrijke kopstukken van de verschil lende opstanden wa
ren weggevoerd naar Oostenri jk, waar speciaal de gevan
genis van fort Spielberg berucht was Hier zat onder an
deren de bekende schrijver uit Piemonte, Silvio Pellico 
(1789-1854) die er van beschuldigd werd een afdeling van 

de illegaliteit (men sprak van Carbonari) m Milaan te 
hebben gesticht Hij heeft een boek over de onder
grondse strijdkrachten geschreven, onder de titel ,,Le 
mie pr ig ion i " dat tot de klassieken mag worden gere
kend 

Revolutie en kunstenaars 

Men ziet dat ook m die ti jd kunstenaars m hun werken 
wel degelijk partij kozen Tegenwoordig zouden we zeg
gen dat ze ,,geëngageerd" waren 
De muziek van Verdi was voor zijn t i jd modern zoals alle 
goede muziek die het gehouden heeft Maar zijn melodie
ën, tegenhangers van het werk van Richard Wagner, la
gen door hun zangerigheid de bevolking van Italië bi j 
zonder 
Onze Zattini moet ze ongetwij feld ook hebben gehoord, 
want onder meer Bergamo bezat een prachtig theater 
Het was de stad waar de componist Donizetti geboren en 
gestorven was Ook het werk van Verdi vond daar tot m 
de wi jde omtrek gehoor 
Men heeft Verdi zelf nooit kunnen of wi l len gevangen 
nemen Hij bewoog zich met de teksten van zijn opera's 
precies langs het grensje Soms greep de censuur m en 
moesten bepaalde gedeelten m het l ibretto geschrapt of 
veranderd worden Maar het ,Slavenkoor liegt er niet 
om Ook de opera ,,l Lombardi" , die speelt m vroeger 
t i jden, was geknipt om er een eigentijdse handeling ach
tel te zoeken 
(wordt vervolgd) 

Vijftig jaar gel den 
Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 3e |a. ;ang 
No. 5, 15 mei 1924) 

A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

(Een zeer dun nummert je met 8 
bladzijden tekst) 
- Vragenbus - ) P T te H Van 
onze ex-kolonie Kust van Guinea 
bestaan geen poststempels De 
correspondentie was te gering 
en werd aan de schepen mede-
gegeven, en verder liep ze over 
de Engelsche post te Guinea 
De gevraagde puntstempels uit 
West- lndie met nummer zijn 205 
Nieuw Rotterdam, 206 Beneden 
Commewi jne, 207 Saba Voor 
zooverre mij bekend, bestaan 
met 200, 206 en hooger Ik zal 
trachten zekerheid hierover te 
krijgen (In een volgend nummer 
verbeterd 206 en hooger moet 
zijn 210 en hooger ) 
Lang artikel van Leon de Raay 
,,Kan wetenschappeli jk verzame
len m het belang van den verza

melaar worden gt cht, en zoo 
ja, welke eischen noeten daar
aan worden gestel' ^" - Een ook 
volgens opvattingen van 1974 
zeer verstandig g-̂  chreven arti
kel, met een Noot an de Redac
tie Met genoegen nemen wi j er 
nota van, dat de ?eachte schrij
ver, die door zijn arenlange on
dervinding bij uit^t 'k tot het uit
spreken van ee oordeel be
voegd IS, er, evt nals wi j , op 
aandringt, dat bij de tentoonge
stelde verzamelingen korte be
schrijvingen worden gegeven, tot 
leering van de bezoekers der 
tentoonstell ing He> stemt tot te
vredenheid, dat de Nederland-
sche Vereenigmg op haar a s in
ternationale tentoonstell ing deze 
beschrijvingen zal verlangen van 
de inzenders 

EUROPA 
ZEGELS 
NIEUWE 
STIJL 
IN 1974 

da a a g oud e s t i j l | 
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Het postzegelbeleid 
van de 

Nederlandse 
PTT 

door J. J. M. Kiggen 

Drs H de Jonge, sinds 1 juni 1972 hoofddirec
teur Posterijen ter Centrale Directie van PTT, 
vindt het postzegelbeleid boeiend Er zit een 
beleidscomponent m die de nodige hoofdbre
kens kost en wel omdat er zovele belangen op 
het spel staan Dat betekent tevens dat even
wicht in dat beleid betracht moet worden om
dat heel dikwijls een beroep op PTT wordt ge
daan voor een postzegelemissie ter onder
steuning van alle mogelijke maatschappelijke 
zaken Dat PTT deze hele beleidsaangelegen-
heid in eigen handen houdt en deze niet, 
zoals m het buitenland nog al eens voorkomt, 
aan een commissie delegeert, is gelukkig te 
noemen. PTT maakt zelf een zo verantwoord 
mogelijke keus en slaagt daarin redelijk 

Terugblikkend op het uitgifteprogramma 1973 valt het op 
dat PTT een viertal nog al uiteenlopende herdenkingen 
die voor een emissie in aanmerking kwamen voor het 
eerst op een datum heeft laten verschijnen Voorheen 
werden dergelijke zegels separaat op de betrokken jubi 
leumdata uitgegeven Eigenlijk moest men daartoe wel 
besluiten omdat elk jaar vele aanvragen voor het uitge 
ven van zegels worden ontvangen Om een aantal res
pectabele aanvragen op een voor het publiek begrijpe
lijke wijze te honoreren zijn deze in een serie onderge
bracht In het algemeen is men niet ontevreden over het 
experiment, het is vrij goed ontvangen Die ontkoppeling 
van de eerste dag van uitgifte en het evenement zelf ver 
oorzaakte zelfs al een stuk publiciteit voor het feit tevo 
ren Voorts draagt daartoe nog bij de speciale folder die 
PTT voor dergelijke emissies laat verschijnen en de acte 
de presence van het bedrijf op de feiteli jke jubileumdag 
door middel van het aanbieden van postzegels m een of 
andere vorm 
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Voor de Filatelistische dienst heeft die combmatie-ui tgi f te 
uiteraard het voordeel dat een aantal werkzaamheden 
vereenvoudigd kan worden 
Van de herdenkingszegels m zi lverdruk uitgevoerd we
gens het zilveren jubi leum van de Koningin wist men uit 
ervaringen opgedaan met de Zomerpostzegels 1970 
waarvan eveneens twee zegels m zi lverdruk waren ver
vaardigd dat stempeiinkt minder hecht op een zilver-
drukgrond Berichten als zou op grote schaal getracht 
zijn de stempelafdrukken te verwijderen om de zegels 
meermalen voor frankering te kunnen gebruiken zijn be
paald overtrokken te noemen 
Ten behoeve van de kinderpostzegels van vorig jaar is 
voor de afbeeldingen gebruik gemaakt van ontwerpen 
vervaardigd door leerlingen van academies voor beel
dende kunsten daartoe m staat gesteld door PTT Er zijn 
nog meer ontwerpen uit deze actie m portefeui l le Of 
deze nog eens zullen worden gebezigd hangt natuurl i jk 
ook af van het Comité Kinderpostzegels hiet ui tgi f tepro
gramma 1974 werd voor het eerst ui tzonderl i jk vroeg 
gedetailleerd gepubliceerd Men is daarover m filatelisti-
sche kringen verheugd PTT is er m ons land nog met aan 
toe tegelijk met het programma ook de zegelontwerpen 
kant en klaar openbaar te maken zoals bi jvoorbeeld de 
Oostenri jkse administratie dat gebruikel i jk doet Aperte 
voordelen ten aanzien van het overleg met ontwerpers 
en evenwichtige spreiding van werkzaamheden ook ter 
drukken) en kwaliteitswaarborgen springen duidel i jk m 
het oog Dit systeem moet echter niet leiden tot een 
maximaal potdicht programma waarin geen enkele flexa-
bil iteit meer mogeli jk is 
De eerste serie zegels van 1974 was een set van drie on
der het motto natuur en mil ieu met het oog op een op 
handen zi jnde actie gewijd aan natuurbehoud en natuur
beschermingseducatie De aanleiding hiertoe is gelegen 
in het 75-jarig bestaan van Staatsbosbeheer en van de 
Vereniging tot bescherming van vogels In de serie heeft 
de mens een nadrukkeli jke rol m de natuur en wel m het 
kader van genoemde actie De zegels zullen voorts m re
latie worden gebracht met de doelstel l ingen van de jub i 
lerende instituten 

Zwaar internationaal 

In 1974 staan ons vier jubilea van internationale organi
saties te wachten Benelux dertig jaar Europaraad en 
Noordatlantische Verdragsorganisatie 25 jaar en Wereld
postvereniging (UPU) honderd jaar Dat betekent de f igu
ratie van een zwaar internationaal aandeel op het uitgif
teprogramma PTT begrijpt dat velen in b innen- en bui 
tenland node een emissie zullen missen die al sinds 1956 
elk jaar in het Nederlands programma voorkomt de Eu
ropazegels Dat Nederland dit jaar met meedoet l i jkt wat 
pikant m verband met het volgende In de achter ons 
liggende jaren kozen de landen van de CEPT steeds een 
gezamenlijk veelal abstract symbool dat de Europese 
eenheidsgedachte moest onderstrepen Men was daarop 
m die kring na zeventien jaar wel uitgekeken en besloot 
daarom met ingang van 1974 wel een gezamenlijk onder
werp te kiezen maar de ui twerking aan elk land afzonder 
lijk over te laten Voor 1974 was het oog gevallen op 

sculptuur 
Wanneer de Nederlandse PTT dit jaar ook nog Europaze
gels zou uitgeven dan f igureerde dat internationaal 
aandeel nog zwaarder in het totale programma en zou het 
evenwicht tussen die uitgiften en de honorer ing van res
pectabele binnenlandse aanvragen te zeer m gevaar ko-
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men. Het is daarom dat PTT beide zaken naast elkaar 
leggend er voor dit jaar de voorkeur aan heeft gegeven 
de Europazegels een keer over. te slaan en zo ruimte te 
scheppen voor andere uitgif ten. Nogmaals, van het uit

geven van Europazegels wordt zeker niet in de toekomst 
als principe afgestapt. 
Deze andere emissies voor 1974 z i jn : de Zomerpostze

gels, een gecombineerde serie gewijd aan: 25 jaar Konin

gin Wilhelmina Fonds, 150 jaar Reddingmaatschappijen 
en 100 jaar Nederlands Rundveestamboek, Wereldkam

pioenschappen voetballen en tennissport en tot slot de 
jaarlijkse kinderpostzegels, die dan vijft ig jaar bestaan. 
Deze serie zal qua ontwerpen in verband gebracht wor

den met dit jub i leum. 
Men bli j ft ter Centrale Directie van mening het uitgifte

programma sober te moeten houden, hetgeen impliceert 
dat in principe niet meer dan 20 tot 25 zegels per jaar 
worden uitgegeven. Deze beperking is mede ingegeven 
door de overweging dat een dergelijk aantal voldoende 
ruimte biedt om artistiek, esthetisch en druktechnisch 
verantwoorde zegels te produceren. Het zijn deze kwali

teitseisen die bli jkens aanwijzingen uit binnen en bui

tenland in het algemeen tot goede resultaten hebben ge

leid. Een zeer duidel i jke adstructie daarvoor is het feit 
dat vanwege een vereniging van Franse Poslzegelhande

laren onlangs aan Nederland een hoofdpri js is toegekend 
omdat: ,,de Nederlandse postzegels uitmunten door ori

ginaliteit en aantrekkeli jkheid en in de ontwerpen meer 
nieuwe denkbeelden en kleuren tot uitdrukking komen 
dan in die vanandere landen" . 

Nederland duikelt 

Daartegenover zou men kunnen stellen een publikatie 
van de grote Westduitse handelaar Sieger, die 60.000 
Duitse fi latelisten tot zijn geregelde klantenschaar mag 
rekenen. Sieger maakt elk jaar een opstelling van de zo

genaamde voorkeurslanden van zijn clientèle. Hieruit 
bli jkt dat sinds 1970 Nederland stelselmatig van de ne

gende naar de elfde plaats is afgezakt. Een verklaring 
voor die terugloop tracht Sieger als volgt te formuleren: 
, ,Ondanks een gematigde en serieuze uitgiftepolitiek van 
Nederland is de oorzaak van de teruggang waarschijnlijk 

toe te schrijven aan een van de zijde van de filatelisten te 
modern beoordeelde vormgeving, die soms in plaats van 
fraaie postzegels uitgesproken beeldraadsels laat 
ontstaan". 

Overzee schiet omhoog 

Bij de Siegeropstelling van de postzegels van landen 
overzee valt de bijna raketachtige opgang van de zegels 
van de Nederlandse Antil len en van Suriname op. Deze 
zijn in diezelfde vier jaar van de 82e naar de 46e ge

k lommen. Misschien dat zij vooral voor themaverzame

laars qua aantrekkeli jkheid hebben gewonnen of door de 
levende kleurenschema's het publiek meer aanspreken. 
Al moeten dergelijke metingen natuurli jk relatief gezien 
worden, ze zijn toch interessant genoeg om ze in 
beschouwing te nemen. Hoe meer aanwijzingen hoe be

ter. 
Het valt niet te ontkennen dat enkele Nederlandse zegels 
uit de produkt ie van de laatste jaren het in brede kringen 
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bepaald met gedaan hebben PTT is van mening dat er bij 
de uitgifte van zegels primair gemikt moet worden op 
herkenbaarheid door het grote publiek dat functioneel 
van die zegels gebruik maakt Getracht zal moeten wor
den het juiste evenwicht te bewaren tussen zegels van 
kwaliteit, zowel van ontwerp als van techniek en die met 
meer conventionele voorstell ingen, waarvoor blijkbaar 
ook belangstelling bestaat 
De landschapzegels - koeltoren, molens m weiland en 
deltawerken - hebben hun ti jd wel gehad Voorts moe
ten de zogenaamde Van Krimpen-cijfertypezegels - voor 
zover nodig - als aanvullende frankeerwaarde en de ze
gels met afbeeldingen van de Koningin m de waarden 
beneden het eerste brieftarief vervangen worden De 
vraag wat er voor in de plaats moet komen is thans juist 
een onderwerp van intern overleg Suggesties voor an
dere landschapzegels met toeristische overwegingen, 
zoals die m andere landen regelmatig verschijnen, ont
moeten als permanente zegels wel bezwaren PTT be
raadt zich over dergelijke zegels met neutrale voorstel
l ingen, zo mogelijk rekening houdend met opmerkingen 
en suggesties van buiten 
De filatelie wordt meer en meer gezien als een bijzonder 
leerzame vrijetijdsbesteding Vooral het didactische ele
ment ondervindt ook m onderwijskrmgen steeds meer 
waardering Een aantal buitenlandse administraties reikt 
op tamelijk sterke wijze de hand aan de beoefening van 
de hobby, bi jvoorbeeld door het uitgeven van speciale 
postzegels ter stimulering van het postzegelverzamelen 
het aanmoedigen van de hobby onder de jeugd door het 
gratis beschikbaar stellen van postzegels aan de scholen 
voor instructieve doeleinden, het organiseren van acties 
waarbi) de jeugd voordrachten houdt of opstellen maakt 
over een filatelistisch of postaal onderwerp en het be
schikbaar stellen van postzegels als beloning 
De Nederlandse PTT draagt de filatelie een warm hart toe 
en dat niet alleen platonisch De activiteiten van het 
Postmuseum bi jvoorbeeld maandelijks is er een wed
strijd voor de jeugd, men produceert er didactische ten
toonstell ingen en andere leerzame zaken 

Handreiking wenselijk 

Ten aanzien van het uitgeven van speciale postzegels 
bi jvoorbeeld ter gelegenheid van de jaarlijkse ,,Dag van 
de postzegel" staat PTT vrij sceptisch PTT die doorlo
pend zijn essentiële bijdrage aan de filatelie levert omdat 
ZIJ het verzamelobject zelf, de postzegel, uitgeeft, meent 
met dat zo'n speciale postzegel nog eens een extra sti
mulans IS m ons land, waar de hobby van postzegels ver
zamelen reeds sterk ontwikkeld is Een stelling overigens 
waarmee in de wereld van de reclame met wordt inge
stemd Natuurlijk moet PTT met op de stoel van de geor
ganiseerde filatelie gaan zitten Maar een handreiking is 
een heel andere zaak 
In Gouda zal bij wijze van experiment m het lesrooster 
van een technische school het onderwerp filatelie wor
den opgenomen Wellicht kan PTT terzake ernstig m 
overweging nemen bij dergelijke proefnemingen goede 
diensten aan te bieden, misschien kan dat contact gelegd 
worden via haar afdeling jeugdvoorl ichtmg die verbin
dingen met de scholen onderhoudt 
Voor een postzegeluitgifte ter propagering van de hobby 
der filatelie zou wel een heel bijzondere aanleiding 
voorhanden moeten zijn Deze zal dan afgewogen wor
den tegen andere aanvragen met een maatschappelijke 
betekenis 
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Is de postzegel blijvend? 

Tot in 1852 in Nederland de eerste postzegels werden in
gevoerd, was het sinds eeuwen gebruik dat het bodeloon 
voor het bezorgen van een brief bij aflevering door de 
geadresseerde werd voldaan Sti lzwijgend hield dat ook 
een zekerheidsfactor in dat de brief ook werkeli jk werd 
afgeleverd Deze gewoonte had in de loop der t i jden een 
dusdanig burgerrecht gekregen dat men aan de veran
derde omstandigheid die de postzegel als kwitantie we
gens vooruitbetaalde transportkosten te weeg bracht 
maar slecht kon wennen 
Men vond het zelfs beledigend voor de geadresseerde de 
portokosten vooruit te betalen Deze zou well icht m de 
mening verkeren dat hij door de afzender niet m staat 
geacht werd de vrachtkosten te fourneren Men was 
overigens bij de invoering van de postzegels m 1852 met 
verplicht - en thans nog met - een postzegel op de brief 
te plakken 
Ten einde het gebruik van postzegels toch meer te stimu 
leren werd in 1870 bepaald dat wanneer geen postzegel 
op correspondentie werd aangetroffen, de geadresseerde 
Strafport moest betalen als hij de zending met weigerde 
In dat jaar werden dan ook de eerste strafportzegels m 
gebruik gesteld Deze portzegels zijn alweer enkele jaren 
geleden ingetrokken, maar het , ,strafport" bestaat nog 
wel degelijk PTT nodigt u in voorkomend geval per kaart-
schrijven vriendelijl< uit hel verschuldigde bedrag mid
dels postzegels te voldoen 
Inmiddels is in de loop der jaren weer veel veranderd 
Sinds geruime ti jd wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van de mogel i jkheid de frankering van poststuk
ken niet door middel van postzegels maar anderszins te 
voldoen met frankeermachines, frankering bij abonne
ment, massatrankering tegen speciale tarieven en derge
lijke Van deze methoden wordt m zulke hoeveelheden 
en m een dusdanige tempoversnel l ing gebruik gemaakt 
dat het de ware filatelist angstig te moede wordt waar het 
zijn geliefde postzegel betreft Inderdaad liegen de cijfers 
er niet om Van de totale post, dat wi l zeggen de post 
die bij elke Nederlander in de bus terecht komt via PTT 
IS het percentage dat nog met postzegels gefrankeerd 
wordt in de loop der laatste twint ig jaren als volgt terug
gelopen 1955 40, 1960 35, 1965 30 1970 22 en 1973 18% 
En daarmee zitten we midden m een paar vragen Is het 
vreemd te veronderstellen dat er een t i jd komt waarin we 
die goeie ouwe postzegel, die Sir Rowland Hill in 1840 in 
Engeland heeft ingevoerd, moeten missen en hoever is 
die ti jd nog weg? PTT wi l bepaald met ontkennen dat het 
aantal poststukken dat nog met zegels gefrankeerd wordt 
hard terug loopt Maar men stelt ook onmiddel l i jk dat de 
tijd dat we de postzegels moeten missen nog ver achter 
de horizon ligt En dit om de eenvoudige reden dat 
vooral de individuele klant eerst een vervangingsmiddel 
moet hebben namelijk een frankeermachientje, al of 
met gekoppeld aan een automaat Aan welke eisen moet 
worden voldaan om tot een andere frankeermethode te 
komen? Bij de beantwoording van die vraag moet vooral 
gedacht worden aan het publiek dat zo nu en dan een 
brief te verzenden heeft en aan het publ iek dat wel met 
in aanmerking komt voor de zogenaamde massapost 
maar dat toch aardige aantallen correspondentie te ver
zenden heeft Op de eerste plaats zouden de tarieven 
drastisch vereenvoudigd moeten worden Ten tweede 
dit de ervaringen van PTT en andere instell ingen met 
straatmeubilair - telefooncel len, postzegel- en andere au-



tomaten  vooral uit het recente verleden zijn nu niet 
bepaald zo bemoedigend om daaraan op grote schaal 
uitbreiding te geven. En dat zou toch moeten met het 
oog op het handhaven van de service voor het publiek. 
Voorts nog het volgende: wij zijn technisch bijzonder 
knap: we sturen mensen naar de maan, we leiden obser

vers naar Jupiter, maar de ervaring leert dat technische 
problemen die zo dicht bij schijnen te l iggen, toch moei

li|k op te lossen aspecten hebben. Maar zelfs al zou zo'n 
publ ieke frankeermachine gefabriceerd kunnen worden, 
dan moet die toch ook operationeel zijn en, nogmaals, 
het dienstbetoon ten opzichte van het publiek mag er 
niet door belemmerd worden. 

Er blijft een klantenkring 

Terugkomend op de percentages zou men kunnen zeg

gen dat de trend neiging vertoont naar het nulpunt te lo

pen. Dit ontkent PTT. Die lijn zal zich ergens stabiliseren. 
We hebben hier kenneli jk te doen met een concentratie

en schaalvergrotingstendens. Kleine bedrijven groeien tot 
grote, talloze combinaties en fusies komen tot stand, 
tengevolge waarvan gecentraliseerde administraties wor

den gevormd bij wie de oude frankeermethode niet meer 
aan de orde is. Daarvan geven de cijfers een indicatie. 

De gewone gezinnen, de gebruikers die overbli jven, dat 
zijn degenen voor wie de postzegel, die thuis bewaard kan 
worden en die zonder veel rompslomp voor de franke

ring van hun brieven gebruikt kan worden, een groot 
gemak is. Het is die klantengroep die ergens de stabiliteit 
in de lijn zal vormen. Voor hen en door hen zal het voort

bestaan van die oude postzegel nog lange t i jd verzekerd 
blijven. 

Maar als nu eens aan al die eisen van techniek en dienst

betoon en economie voldaan zou kunnen worden, zodat 
de postzegel inderdaad geen reden van bestaan meer 
zou hebben als f rankeermiddel, dan staat daar die veront

ruste groep van filatelisten met hun hobby. En dan klinkt 
de harde waarheid uit de mond van PTT: men kan rede

lijkerwijs niet verwachten dat PTT iets laat voortbestaan 
alleen omwil le van een bepaalde hobby. Maar er volgt 
dan direct zalf voor de wonde: de mens heeft steeds als 
een bepaalde activiteit om welke reden dan ook moest 
worden beëindigd, genoeg inventiviteit opgebracht om 
op iets anders over te schakelen. 
Overigens blijven de bijna 70.000 postzegels die sinds 
1840 in oplagen van vele miljoenen zijn verschenen, be

staan om gekoesterd te worden. 

over 
de oost
grens 

Loterijzegels uit de D.D.R. 

De Duitse Democratische Republiek 
heeft ons filatelisten in de loop van 
haar bestaan al heel wat verrassingen 
geleverd. We denken slechts aan de 
,,Zentraler Kurierdienst", aan de 
,,Selbstbedienungspostämter' met 
aantekenstrookjesmetf ran keerwaarde 
en aan de , ,Vertrauliche Dienst

sachen" en de , ,Zustel lungsurkun

den"s t roken. 
Het laatste nieuws wordt gemaakt 
door de loterijzegels, waarvan u 
hierbij een afbeelding ziet. Wat was 
hiermee aan de hand? 

In 1973 werd in OostBerl i jn het 
t iende ,,wereldfestival voor jeugd en 
studenten" georganiseerd. Dat kostte 
natuurl i jk geld en men probeerde dat 

mede door een !i >rij bij elkaar te 
kri jgen. 
De organisatie be stte bij het dag

blad ,,Junge Wel' en bij ,,Jugend

studio DT 64". I deze krant en in 
dit ti jdschrift were ■ n vraag en ant

woordformul ieren n briefkaartfor

ylen moest door 
de antwoord op 
'ocht dan meteen 
1 muziekstuk te 
radiouitzending 

loesten niet met 

maat opgenomen 
aankruisen het g( 
de vraag geven en 
vragen een bepa< 
doen horen in d> 
van DT64. 
Deze briefkaarten 
normale postzegel gefrankeerd wor

den maar met zog"ieten , ,Spenden

marken", die aan de postkantoren 
voor één mark pt r stuk verkocht 
werden. Van deze één mark was 10 
Pf. voor de post ai frankeerprijs en 
de rest voor de o ganisatie van het 
festival. 
Er zijn twee van ĉ 'ze Spendenmar

ken uitgegeven, een gele en een vio

lette. Van de gele zou de oplage 

Jungo Wott und OT 64 

Redairtion Junge Welt 

1QS6 B E R L I N 

Pji (.!((. Fê fTval 1 

3.000.000 zijn en van de violette 
2.100.000 stuks. 
Of er ongebruikte overgebleven zijn 
is zeer de vraag, doch de gebruikte 
kwamen alle in het bezit van de re

dactie van ,,Junge Welt ' . Deze heeft 
ze blijkbaar aan de , ,Ku l turbund" 

waarvan de Oostduitse bond van fi la

telistenverenigingen een onderdeel 
is  gegeven en zo kwamen ze  tot 
verrassing van de verzamelaars  via 
de ,,Arbeitsgemeinschaft Philatelie" 
ter verdeling. 
Het zijn ongetwij feld frankeerzegels, 
want ze werden door de postkanto

ren verkocht en ze dienden tot fran

kering van briefkaarten. 
Van deze kaarten bestaan drie soor

ten, respectievelijk Tipschein 1, 2 en 
3de Runde. Ze bestaan zowel op 
krantenpapier als op beter papier uit 
een t i jdschrift. De kaarten werden 
door de post afgestempeld; alleen in 
Berlijn schijnt men ze onafgestem

peld ingeleverd te hebben bij de re

dactie, die ze daarna met een redac

tiestempel vernietigde. 
De zegels werden gedrukt bij de VEB 
Deutsche Wertpapier Druckerei die 
ook de Oostduitse postzegels drukt. 
In hoeverre we te zijner t i jd nage

drukte, of overgebleven ongebruikte, 
of massaal afgestempelde, zegels in 
de , ,bi j lagen" van de D.D.R.kilowaar 
kunnen verwachten is een vraag 
waarop nu geen antwoord te geven 
is. 

Fl. 
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voor uw 
boekenplank 

Stanley Gibbons Great Britain Special
ised Stamp Catalogue, Volume 2, Third 
Edition. 

Tussen de gespecialiseerde catalogus 
Queen Victoria en Queen Elizabeth ligt 
dit exemplaar, dat de postzegels be
handelt die tijdens de regeringspe
riode van vier koningen zijn uitgege
ven Het IS bijna vier jaar geleden dat 
deze catalogus verscheen en het eerste 
wat opvalt IS dat er inmiddels zoveel 
nieuws over die postzegels bekend is 
geworden dat een groot aantal nieuwe 
afwijkingen is gecatalogiseerd Ook 
dat het geheel overzichtelijker is ge
worden 
Wat daarna opvalt is dat door het toe
nemen van de belangstelling voor 
Britse zegels de prijzen een stijging ver
tonen die niet alleen door de waarde
vermindering van het Pond is veroor
zaakt 
Voor de verzamelaars van dit gebied 
een uitstekend hulpmiddel om de col
lectie bil te houden 

H 

Uitgever Stanley Gibbons Ltd , 391 
Strand, Londen WC2ROLX, prijs £ 3 45 
Vertegenwoordiger voor Nederland 
Van Dieten Boeken Import Den hiaag 

Stanley Gibbons Foreign Stamp Cata
logue, Overseas Section Volume 2, 
D-J. 

De postzegels buiten Europa worden in 
vier delen beschreven waarvan nu het 
tweede deel voor ons ligt Enkele 
, ,grote" buiten-Europese landen ko
men in dit deel voor, zoals Egypte In
donesië, Israel en Japan 
De omschri jving van vele landen is uit
voerig veranderd en verbeterd Het 
zou te ver voeren om ook maar een 
deel daarvan te vermelden 
De prijzen zijn die van de uitgevende 
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handelaar Hier en daar zijn forse ver
hogingen te noteren 
Voor wie de Engelse taal machtig is een 
zeer goed naslagwerk waarmede men 
vele uren de verzameling kan verbete
ren 

H 

Uitgever Stanley Gibbons Ltd , 391 
Strand Londen WC2R OLX, pri/s £3 50 
Vertegenwoordiger voor Nederland 
Van Dieten Boeken Import, Den Haag 

Heinz Filnkoszl, 100 Jahre Postkarte, 
eine Dokumentat ion in Belegen zur 
hundertjährigen Geschichte der Post
karte, 28 bladzijden 

Beginnend bij de Oostenri jkse en 
Hongaarse briefkaarten van 1969 -
waaraan voorafgaand enkele voor lo
pers uit de jaren 1894-1959 - een op
gave van alle officiële en prive uitge
geven briefkaarten om het eeuwfeest 
van de briefkaart te vieren 
In totaal 61 verschil lende nummers 
met een groot aantal afbeeldingen 
waarvan vele in kleur Een bi jzonder 
aardig boekje, al is het verzamelge-
bied nog niet afgesloten en kunnen 
er nog staten volgen 
J H B 
Prijs DM 7,— (porto inbegrepen) Be
stellingen Bnefphila, I Ziegenrucker 
& Co KG, D 239 Flensburg, Solituder 
Strasse 6 Postrekening Hamburg 2348 
03-202 

AEROGRAMMES, Peter Jennings 

Dit negentig bladzijden tellende 
boekje behandelt voornameli jk de m 
Engeland uitgegeven luchtpostbla-
den Een uitzondering vormen de 
voorlopers het blad van Guatemala 
uit 1930 en dat van Irak uit 1933 
Deze belde stukken waren het afge
lopen jaar op de Dag van de Postze
gel in Veendam en op de Coudapost 
tentoongesteld Een apart hoofdstuk 
IS gewijd aan Douglas Wil l iam Gum-
bley die als inspecteur-generaal der 
posterijen in Irak in 1933 het initiatief 
nam dat leidde tot de uitgifte van het 
genoemde luchtpostblad 
De auteur behandelt verder de pe
riode van de tweede wereldoor log 
toen m Engeland de eerste lucht-
postbladen zowel gewone als mi l i 
taire werden uitgegeven In deze ti jd 
kwamen ook de airgraphs en het 
bli jkt dat de idee hiervoor al in de 
Frans-Duitse oor log van 1870-1871 is 

ontstaan maar toen niet tot ui tvoer ing 
IS gekomen 
Alle naoorlogse luchtpostbladen 
worden genoemd, in het bi jzonder 
de geïllustreerde en die welke uitge
geven zijn ter gelegenheid van een 
bi jzondere gebeurtenis Olympische 
Spelen - 1948, kroning koningin Eli
zabeth - 1953 en Shakespeareher-
denking - 1964 Van 1965 af geeft En
geland ieder jaar met kerstmis een of 
meer bladen uit die alle tegen een 
hogere prijs verkocht worden 
Het boek is fraai uitgevoerd en voor 
zien van vele tientallen grote foto's 
waarvan sommige in kleur 

C Stapel 

Uitgave Picton Publishing, Bath 
Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 
2AA Pn/s ongeveer f 31,— 

„LES BALLONS DU SIEGE", 
par Victor Debuchy 

Een nieuwe uitgave over de Ballons 
Montes, de beroemde Parijse bal lon-
vluchten ten t i jde van het Duitse be
leg m de jaren 1870-1871 Het is een 
goed leesbaar verhaal geworden dat 
een duidel i jk overzicht geeft van 
deze ook voor de fi latelie, zo be
langrijke gebeurtenissen Aanvul l in
gen of verbeteringen van de reeds 
bekende gegevens bevat dit werk 
niet Het is echt geschreven om ons 
nog weer eens te laten genieten van 
de knappe prestaties die met deze 
ballonvluchten zijn verricht Niet 
voor mets opent het boek met het 
volgende, oorspronkel i jk aan Bis
marck toegeschreven woord ,Deci-
dement, ces diables de Parisiens sont 
bien ingenieux ' 
Voor ons Nederlandse filatelisten is 
het een plezierig geschreven werk 
waarin het gehele gebeuren van de 
, Ballons du Siege de Paris' overzich
telijk IS verwerkt 
A Ph K 
Ed France - Empire, 68, rue jean-
Jacques-Rousseau 75001 Paris PrijS 
Fr frs 27,50 

Poskodes/Postcodes. Zuid-Afrika 
In 1972 verscheen bij de posteri jen 
een klein handig boekje met alle 
postcodes van Zuid-Afnka Een voor 
elke gemeente Sommige plaatsen 
hebben twee nummers een voor 
postbussen een ander nummer voor 
huis-aan-huisaflevermg Voor corres
pondent ie met Zuid-Afr ika onmis
baar 



agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het |uninum-
mer dienen uiterli|k op 17 mei m het bezit te 
zi|n van de redactie 

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

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Cravenhage 2004 
Telefoon (070) 63 09 49 
EXPOSITIES 
- De kunst van de ontwerper 
- De totstandkoming van postzegels 

m plaat- en rasterdiepdruk. 

MAANDELIJKSE PRI|SVRAAG 
voor |ongelui beneden de 16 |aar. 
Het Postmuseum is dagelijks ge
opend van 10.00-17.00 uur, op zon
dagen van 13.00-17.00 uur. 

20 mei-21 juli: 
Bern Expositie studieverzameling bi |zon-
dere zegels 1900 zilveren Wereldpostver
eniging. Postmuseum. 

24-26 mei: 
Eindhoven. Philips Jubi leumhal, Distr ictten
toonstel l ing, vier ing 50-|arig bestaan Phila-
tel istenclub Eindhoven. Vri jdag, zaterdag 
10.00-22.00, zondag 10.00-17 00. Ruildagen 
10.00-18.00 (zaterdag), 10.00-17.00 uur 
(zondag). Handelarenstands. In l icht ingen: 
E. J. Mulders, Boutenslaan 185 Telefoon 
040-518805. 

1 juni: 
Suriname. Geneeskundige school 75 jaar: 
twee waarden. 

1-3 juni: 
Koog aan de Zaan. Tentoonstel l ing ter vie
ring van het 20-jarig bestaan van 
,,Nederland-lsrael Philatelie, Lindenhof-
school Inl ; E Fuldauer, Eendrachtstraat 5, 
Hengelo (O), tel . 05400-11740 

6 juni: 
Eerste dag van uitgifte sportserie Were ld
kampioenschappen voetbal München 1974 
25 cent en tennis 40 cent. 

7-16 juni: 
Bazel Internationale tentoonstel l ing Inter-
naba, onder FlP-patronaat Mustermesse-
gebouwen. In l icht ingen. G C. van Balen 
Blanken, Herman Gorterstraat 13, Am
sterdam. 

21-30 juni: 
Brugge. Thematische tentoonstel l ing Eco-
fila (economie en filatelie). Provinciaal 
Hof, Grote Markt. 

28-30 juni: 
Eeucht. Internationale ruimtevaarttentoon-
stellmg. Inl ichtingen- Hans Rahn, 8501 
Eeucht, Fruhiingstrasse 13, BRD. 

1 juli-1 oktober: 
Leiden. Tentoonstell ing ,,Dieren op postze
gels". Rijksmuseum van Natuurl i jke Histo
rie. Openingsti jden oj werkdagen 10.00-
16.00 uur Doorlopeno • klank- en diaserie 
en expositie van diere die op postzegels 
zijn afgebeeld 

3-* juli: 
Katwijk aan Zee. I- t r ict tentoonstel lmg 
KW 74. Inl : H. J Lai ;eweg. Nachtegaal
laan 116, Katwijk aan ee, te lefoon 01718-
15562. 

6 juli: 
Putten. Ruildag en \ l ing. 't Voorhuys, 
Voorthuizerweg 14 i l . : Telstar p/a P. 
Aagenborg sr., Paderh 'nstraat 8, te le foon: 
03418-3083 

17 juli: 
Suriname Eerste d van uitgifte serie 
Stichting ontwikkel, van de machinale 
landbouw, waarden en 30 cent. Prijs m 
Nederlands geld ƒ O i i 

30 juli: 
Eerste dag van uitgitl i drie herdenkingsze
gels- 150 jaar reddir -.maatschappijen, 25 
jaar KWF en 100 jaar indvee Stamboek. 

31 juli: 
Suriname. Eerste ,,Vv ekelijksche Woens-
dagsche Surmaamsch Courant " verscheen 
tweehonderd jaar g e l d e n : twee waarden. 

14 augustus: 
Nederlandse Antil lei Ol ie industr ie op 
Aruba vijft ig jaar: drie waarden. 

21 augustus: 
Suriname. Boy scouts van Suriname vijft ig 
jaar. drie waarden 

20-21 september: 
Boskoop. Ruilbeurs Verenigingsgebouw, 
Rozenlaan, 10 00-17 ' O uur. In l . : C Bulk, 
Reyerskoop 142, te'ei ion 01727-3043. 

20-29 september: 
Stockholm. Internationale tentoonstel l ing 
onder FIP patronaat, FIP-, AIEP- en AIJP-
congres. 

5 oktober: 
Kampen. Nationale ruildag, ANB-gebouw, 
Julianastraat 59, 10.00-17.00 uur. Inl icht in
gen: W. G. Ch. Albrecht, Mauritsstraat 16, 
Kampen, telefoon 05202-3511. 

6-14 oktober: 
Boekarest Europese tentoonstel l ing van 
maximafilatelisten- In l . : J Albruy, rue des 
Alles 72, B-1030 Brussel. 

9 oktober: 
Eerste dag van uitgifte Wereldpostvereni-
gmgzegel, 50 cent Nederlandse Anti l len 
Wereldpostvereniging honderd jaar: twee 
waarden. 

12 oktober: 
Viering Dag van de Postzegel in Amersfoort, 
Amsterdam, Breda, Drachten, Ni jmegen, 
Rotterdam, Sas van Gent, Venray en 
Waalwijk. 

12-13 oktober: 
Jülich. Tentoonstel l ing Rang II ter viering 
vijft ienjarig bestaan der plaatselijke ver
eniging. Stadthalle. In l . : H. Wermelskir-
chen, D-517, Jülich. Romerstr. 2. 

19-27 oktober: 
Budapest. Internationale luchtpostten-
toonstel lmg Aerophila 74, Bondsgebouw 
Inl icht ingen: Secretariaat H-1387 Buda
pest, P.O.B. 4, Hongari je. 

26-27 oktober: 
Geel Nationale thematische tentoonstel
ling van België. In l . : R. Lévêque, Les 
Grands Champs 21, B-6690, Vielsalm 

29 oktober-3 november: 
Essen Nationale tentoonstel l ing Naposta 
'74 Cruga-Halle 

30 oktober-2 november: 
London. Nationale tentoontel lmg B P E., 
Seymour Hall, Marble Arch, London, W 1. 

12 november: 
Eerste dag van uitgifte kinderpostzegels, 
vier waarden met toeslag plus velletje. 

25 november: 
Nederlandse Ant i l len. Kinderpostzegels, 
drie waarden 

Veilingdata 
23, 24 september. 
's-Gravenhage Veil ing Van Dieten, 
Tournooiveld 2. 

plhlIllitËliiE 



tentoon
stellingen 
en jubilea 

„p .c . Eindhoven 19241974" 

Ter gelegenheid van haar gouden ju 

bileum organiseert de Philatelisten

club , ,Eindhoven" op 24, 25 en 26 
mei 1974 in Philips' Jubileumhal te 
Eindhoven de regionale tentoonstel

l ing ,,P.C. Eindhoven 19241974". Van 
62 inzenders werden 79 inzendingen 
geaccepteerd, voor 459 kaders. 
Het Nederlandse Postmuseum zal 
aanwezig zijn met zes kaders Post uit 
Eindhoven (van begin achttiende 
eeuw tot heden) en vier kaders ont

werpen, proeven en zegels van de 
uitgiften 1924, het geboortejaar van 
de jubi lerende vereniging. 
Voor de ere en juryklasse werden 
belangrijke inzendingen verkregen. 
In de jury hebben zitting genomen de 
heren J. F. Cleij, R. H. M. Faust, H. J. 
van der Heijden, J. P. de Leeuw en A. 
van der Merwe, bijgestaan door de 
heren Van Eijndhoven en A. Wee

ber als aspirantjuryleden. 
Alle drie dagen zijn een drietal han

delaren (leden NVPH) met een stand 
aanwezig, terwij l zaterdag en zondag 
ruildagen worden georganiseerd, 
eveneens in Philips' Jubileumhal. 
Voor openingsuren zie de agenda 
van filatelistische gebeurtenissen. 

'Jerusalem '73 

Men moet bewondering hebben voor 
een land dat zo al niet regelrecht ,,in 
oorlogstoestand" dan toch in een 
staat van ,,uiterste paraatheid" niet

temin de moed heeft een mternatio

nale postzegeltentoonstell ing te or

ganiseren. Israel kon deze moed op

brengen en gelukkig waren er heel 
veel inzenders die ook de moed 
konden opbrengen hun zegels ten

toon te stellen. 
Dat de zegels van het Heilige Land 

verdeeld in Turkse periode, Mandaat
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t i jd, Onafhankeli jkheidsverklaring en 
Israëlische post  daarbij de hoofd

schotel vormden zal niemand verba

zen. De afdeling ,,Judaica", gedeelte

lijk thematisch, met filatelistische her

inneringen zowel aan de geschiede

nis van het Zionisme als aan de ver

schrikkingen van de laatste wereld

oorlog sloot daar logisch bij aan. 
Ook al had men gehoopt inzendin

gen uit de gehele wereld te kunnen 
tonen, de politiek is sterker dan het 
idealisme. Van de Oosteuropese lan

den was alleen Roemenië vertegen

woordigd en zelfs in Japan was men 
blijkbaar zo bevreesd Arabische te

nen te raken dat het Japanse juryl id 
niet was verschenen en vele aange

melde inzendingen er niet hingen. 
Opvallend was het grote bezoek, 
vooral ook van jeugdige belangstel

lenden, die ook soms heel gezellig 
op de trappen zaten te rui len. Het is 
duideli jk dat de fi latelie in Israël 
bloeit  de met de oorlogstoestand 
samenhangende inflatie zal daarbij ook 
wel een rol spelen  maar de ge

toonde verzamelingen toonden toch 
een grote kennis van zaken en een 
uitstekende opzet. En als men ergens 
de hele geschiedenis van een land in 
de zegels weerspiegeld ziet dan is 
het wel in Israël! Laten we hopen dat 
het dit land gegeven mag zijn verder 
in vrede aan zijn opbouw te werken, 
zodat men er ook in de toekomst de 
filatelie zal kunnen blijven propage

ren. 

Van de oorspronkel i jke Nederlandse 
inzendingen die voor december 1973 
waren aangemeld, waren er zes over

gebleven. Daarvan viel er nog een uit 
door het overli jden van de heer P. 
Guggenheim. De heer A. Ph. Krijff 
kreeg zilver voor Ballons montés. 
Verzilverd brons ontvingen de heren 
J. D. H. van As voor luchtpost, J. A. 
C. Hali voor Automaatboekjes en P. 
van Heyningen voor l iteratuur. 

FL. 

Hobby '74 

Voor het eerst had de fi latelie een 
stand op de (vierde) Hobby

tentoonstell ing in de Haagse Hout

rusthallen. De Nederlandsche Ver

eniging van Postzegelhandelaren 
pakte daar uit met een ruime stand 
met plaats voor verscheidene hande

laren en een aantal kaders van de 
Stichting Filatelie, waarin onder meer 
het Nederlandse Postmuseum expo

seerde. Er werd een vouwblad uitge

reikt met een heel interessant ver

haal over het thema ,, Hobby van ko

n ingen" en , ,Koninkl i jke hobby" . 
PTT had vlak bij een t i jdel i jk postkan

toor waar een bi jzonder stempel 
werd gebruikt. De NVPH had een 
speciale envelop laten maken, waar

van het vignet was geïnspireerd op 
de hoogste waarde van de kinderze

gels 1964, ontworpen door R. D. E. 
Oxenaar (afbeelding). 
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INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION 

De groeiende belangstell ing in Ne

derland voor internationale ten toon

stellingen is door de Stockholmia '74 
beloond met een toewi jz ing van 120 
kaders voor 21 collecties, hetgeen ro

yaal genoemd kan worden gezien de 
strikte beperking tot t ien kaders 
maximaal per inzending. 
De Nederlandse deelnemers z i jn : dr. 
D. A. van Dorp, Suriname; D. W. de 
Haan, Noordse correspondent ie; J. L. 
Jvangean, Zweden; J. Kok, Neder

land; A. Ph. Krijff, Ballons montés; A. 
W. M. Mensing, België, P. J. Meurs, 
Textiel; J. Poulie, Baden, Bulgarije, 
Nederland en Polen; mevrouw Th. H. 
Poulievan 't Noordende, Polen; me

vrouw N. Roos't Hart, Natuurram

pen; W. M. A. de Rooy, Automaat

boekjes; L. H. J. M. Sicking, Ier land; 
F. M. j . Sieverts, USA; C. Szegedi, 
Rusland; J. L. C. M. TSchroots, Zwe

den; luchtpost, J. A. van der Wiel , 
Aangetekende post; C. C. Wiersma, 
Nederland en twee inzendingen l i te

ratuur: P. van Heyningen en het 
Maandblad. De Maandbladreis is met 
30 deelnemers volgeboekt. 
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Voetbalhoogtepunten op postzegels 
In verschil lende AMRO-banken is 
een tentoonstel l ing te zien van 
, ,Voetbalhoogtepunten" op postze
gels Wie een thematische verzame
ling , ,Voetbal" wil opzetten ziet al 
gauw dat hij van deze presentatie 
niets kan leren. Wie wel eens een 
zeldzaam stuk wi l zien dat hi| hier 
zou verwachten, komt bedrogen uit 
Wie uitgelezen poststukken en zegels 
denkt aan te treffen, komt tot de 
ontdekking dat de kwaliteit van de 
enige Nederlandse zegel uit 1928, die 
m de winkel ƒ 5,— moet kosten, uit
gesproken slecht IS Kennelijk heeft 
men niet gemikt op filatelisten als 
ki|kers en is de opdracht tot samen
stelling evenmin aan een filatelist ge
gund Er IS met de losse hand ge

kocht of geleverd en lukraak bi| el
kaar gezet Niet alleen de filatelist be
leeft er geen genoegen aan, ook de 
argeloze beschouwer zal er geen 
aansporing m zien postzegels te gaan 
verzamelen Hij zal eerder afgeschrikt 
worden Men kan spreken van een 
gemiste kans Dat is spijtig voor de f i 
latelie, maar wellicht spint de sport er 
zijde bij Wie zich met eigen ogen wil 
overtuigen kan terecht m de AMRO-
banken te Wagenir _;en, Churchi l lweg 
4, 27 mei - 14 juni Eindhoven, Vest
dijk 18, 17 juni - 5 J I I , Zeist, Tweede 
Hogeweg 38, 8 jul - 2 augustus In 
Rotterdam en Vir ngen is de ten
toonstell ing al gew( est 

Pan Pex 1977 

In Chnstchurch i leuw Zeeland) is 

een onafhankeli jke organisatie opge
richt die zich ten doel stelt m 1977 
een tentoonstell ing te houden voor 
het gebied van de Stille Oceaan Zes
tien verzamelaars zijn de leden van 
deze Pan Pacific Philatelic Exhibition 
(Ine ), waarbij zich inmiddels 166 do
nateurs hebben opgegeven De orga
nisatie blijft bestaan om toekomstige 
tentoonstell ingen m het de Pacific 
van dienst te zijn met de vergaarde 
ervaring, lijst van donateurs en ten
toonstellingsmateriaal 
Het secretariaat van de Pan Pex, die 
van 5-12 maart 1977 zal worden ge
houden onder beschermheerschap 
van premier Norman Kirk, wiens 
dochtertje een toegewijde verzame
laarster IS, heeft P O Box 1129 m 
Chnstchurch 

nederland 

rubriekredacteur: 
C. H. W. Heusdens, 
postbus 1870, 
Rotterdam 3005 

3 Ontwerp, voors 
kleuren 

De zegels zijn oi 
van der Toorn 
venhage en ge 
schede en Zonen 
B V te Haarlem 
De serie omvat 

ingen, 

'orpen door Jelle 
j thoff te 's-Gra-

ikt bij Joh En-
rafische Inrichting 

er voorstell ingen 

rele leven m Nederland Twee ervan 
hebben een historisch karakter (m 
verband met het feit dat het vijft ig 
jaar geleden is dat Herman Heijer-
mans overleed), terwij l de beide an
dere aspecten tonen van het heden
daagse culturele leven (Wereldmu-
ziekconcours Kerkrade, modern bal
let) 

die betrekking ht )en op het cultu-

Waarden + 
bijslagen 

25 4- 15 cent 

ZOMERPOSTZEGELS 1974 
(Dienstorder H 142 van 19 maart 1974) 
1 Algemeen 

De Zomerpostzegels 1974 zullen van 
23 april tot en met 7 juni 1974 op alle 
postmrichtmgen verkrijgbaar worden 
gesteld 

<; 2 Waarden, bijslagen, doel 

De zegels worden uitgegeven m vier 
frankeerwaarden, 25, 30, 40 en 50 
cent De bijslagen bedragen respec
tievelijk 15, 10, 20 en 20 cent De prijs 
per serie bedraagt ƒ 2,10 
De netto-opbrengst boven de fran-
keerwaarde is bestemd voor steun 
aan daarvoor in aanmerking komende 
instel l ingen, welke binnen het ko
ninkr i jk een cultureel belang dienen, 
op het terrein der volksgezondheid 
werkzaam zijn of het maatschappelijk 
werk bevorderen 

'fb 

30 + 10 cent 

40 -I- 20 cent 

50 -I- 20 cent 

Bijzondere 
tekst 

oorstellmgen 

infarekorps tijdens een mars- en 
low-wedstr i jd 

vvee balletdanseressen tegen een 
uecor, gevormd door elementen van 
het moderne verkeer 

Gesigneerde fotografie van Herman 
Heijermans in "arbeiders vermom
ming" (genomen tijdens zijn verblijf 
te Berlijn op 15 februari 1908) 

De actrice Esther de Boer-van Rijk in 
de rol van ,,Kniert je" uit het toneel
stuk , ,Op hoop van zegen" 

op 25 -I- 15 cent ,,wereld muziekcon
cours", 
op 40 -I- 20 cent. ,,Voor mijn besten 
vriend 15-2-09 Heijermans" 

Kleuren 

licht- en 
donkergeel, 
oranje, rood, 
blauw, groen, 
zwart 

blauwachtig-
en roodachtig 
paars, geel, 
oranje, groen, 
blauw, magenta, 
steenrood, beige 

sepia, zwart, 
rood 

bruinachtig 
paars, zwart, 
v iolet-rood 

263 



4 Overige bijzonderheden 

Beeldformaat: 22 x 33 mm 
Zegelformaat: 25 x 36 mm 
Perforatie: 12.3/4 : 14 
Papiersoort: zonder watermerk 
fosforescerend 
Gomming: synthetische 
gom 
Druktechniek: 25 en 30 cent 
offset; 
40 en 50 cent 
rasterdiepdruk 
Velindeling: 10 x 10 is 100 
zegels 
Geldigheidsduur: onbepaald 

5 Bevordering verkoop 

Evenals vorige jaren wordt op de me
dewerking van de loketemployés 
weer een beroep gedaan om de ver
koop van de Zomerpostzegels zoveel 
mogelijk te bevorderen door te gele
genertijd de aandacht van de kopers 
van postzegels op deze zegels te ves
t igen. 

6 Aanvang verkoop 

Met de verkoop mag niet eerder dan 
23 april 1974 worden begonnen. 
De nummers 7, 8 en 9 van deze 
Dienstorder zijn van interne PTT-
aard. 

luchtpost 

rubriekredacteur: 
W. Dekker, 
IJsselsteinstraat 36, 
's-Gravenhage 2030 

In april gingen er weer enkele ge
plande of gedachte eerste vluchten 
met door. Achteraf bleek de KLM 
reeds te vliegen van Wenen naar Te
heran, terwij l Rome-Dubai op het 
laatste ogenblik niet in de plannmg 
werd opgenomen. 
Het bericht over de inzet van de 
B-747 op de SAL-lijn Johannesburg-
Amsterdam was nog niet gedrukt 
toen het reeds werd herroepen. Nu 
is juli gepland. 
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rijksdelen 
overzee 

rubriekredacteur: 
P. J. A. Varekamp 
Dennenlaan 19 
Nuenen-4565 

De ontwerpen werden verzorgd door 
Studio Bradbury, Wi lk inson & Com
pany, New Malden, Engeland. De ze
gels zullen verkrijgbaar zijn tot en 
met 31 mei 1974 en bli jven geldig 
voor de frankering tot het einde van 
dit jaar. Bijgaande foto's werden ge
nomen van de goedgekeurde ont
werpen. 

Op elke zegel komt het woord 
,,Paasweldadigheid" voor. De prijs 
per serie bedraagt m Nederlandse 
munt ƒ 2,70. 
Nadere emissiegegevens: 

SURINAME 

Tropische bloemen op paaszegels 
De postadministratie van Suriname 
heeft op 3 april 1974 een serie Paas-
weldadigheidzegels uitgegeven. 
Evenals voorgaande jaren omvat de 
serie vijf postzegels met toeslag. Op 
alle vijf zegels komen veelkleurige 
tropische bloemen voor op een pas-
telkleurige ondergrond met een wit 
kruis. 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukkeri j 

21,1 x 34,2 mm 
24,1 x 37,2 mm 
14 : 14,6 
zonder watermerk 
synthetische gom 
10 x 10 = 100 zegels 
offset 
Bradbury, W i l 

kinson & Co. Ltd. 
New Malden, En
geland 

10-1-5 cent 
Quassia 
amara 
(Bitterhout) 

15-1-8 cent 
Passiflora 
quadrangularis 
(Grote mar-
koesa) 

20 + 10 cent 
Combretum 
rotundi fo l ium 
(Apenkam) 

25 + 12 cent 
Cassia alata 
(Slabriki) 

30 + 15 cent 
Asclepias 
curassavica 
(Konings
bloempje) 

De SAS wilde op 23 april 
Amsterdam-Kopenhagen herdenken. 
Toen we het handboek voor de Ne
derlandse aerofilatelie ,,Postvluch-
t e n " van drs. j . Boesman erop nasloe
gen bleek dat op 23 april 1924 wel
iswaar post werd vervoerd van Am
sterdam naar Kopenhagen maar wel 
door de gezamenlijke inspanning van 
drie luchtvaartmaatschappijen. De 
KLM vloog met een Fokker F-7, 
H-NACC, van Rotterdam via Schiphol 
naar Bremen. Daar nam de Deutsche 
Aero Lloyd (DAL) de post over en 
vloog naar Hamburg, vanwaar Det 
Danske Luftfartselkab de postzak ver
volgens doorvloog naar Kopenhagen. 
Uiteraard gaaf de Deense vlieger aan 
zijn Duitse collega post mee naar 
Bremen, enzovoort, zodat op de

zelfde dag post vervoerd werd van Ko
penhagen naar Amsterdam. De KLM 
vloog naar Hamburg, vanwaar Det 
Rotterdam - Amsterdam - Hamburg -
Kopenhagen op 20 mei 1925. 

K.L.M. 

De enveloppen vervoerd op de eerste 
directe vlucht Amsterdam-Aruba en 
retour op 11 februari 1974 kregen een 
maatschappijstempel zoals afgebeeld. 
De vlucht werd uitgevoerd met een 
DC-8-63 PH-DEA ,,Amerigo Vespuc
c i " . 
Dat de PTT in Wenen bi jzonder 
smaakvolle stempels kan maken de
monstreerde zij weer bij de vele 
apri lvluchten van diverse maatschap
pi jen. Hierbij een afbeelding van een 
envelop, vervoerd met de eerste DC-
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10-vlucht Wenen-Amsterdam. Zoals 
reeds eerder gemeld werd voor de 
post Amsterdam-Wenen met deze 
vlucht geen stempel beschikbaar ge
steld. Oostenri jkse verzamelaars 
zonden een aanmerkeli jke hoeveel
heid enveloppen naar Amsterdam om 
met deze vlucht te worden vervoerd. 
Er zal niets bijzonders aan hun enve
loppen te zien z i jn. 

De reeds aangekondigde eerste 
vlucht naar Toronto had plaats op 29 
april 1974, KL 679, via Montreal . De 
Nederlandse PTT voorzag de ver
voerde post van een bijzonder stem
pel. 
Amsterdam-Faro werd voor het eerst 
op 5 april rechtstreeks gevlogen door 
de Portugese luchtvaartmaatschappij 
TAP, speciaal ten behoeve van de 
zonzoekende vakantiegangers. Faro 
ligt aan de zuidkust van Portugal. De 
TAP vliegt echter niet rechtstreeks 
Faro-Amsterdam. Van Faro af moet 
men toch overstappen in Lissabon. 

België 
De DC-10-vlucht Brussel-New York 
werd toch nog uitgesteld, in plaats 
daarvan een eerste DC-10-vlucht naar 
Tokio op 31 maart 1974 (SN 251) en 
op 5 april via de poolroute. 

Duitsland 

De in het laatste Maandblad ge
noemde opneming van Keulen als 
beginpunt van diverse Noord- en 
Zuid-Atlantische vluchten is uitge
steld tot juni 1974. 
Omdat er op 2 april geen DC-10 be
schikbaar was voor de vlucht naar 
Sydney werd de voor deze vlucht 
aangeboden post voorzien van een 
zogeheten , ,Ausfal lstempel" en per 
saldo op 9 april vervoerd (LFH 692). De 

etappenpost - geadresseerd aan 
Bombay, Singapore en Jakarta - ging 
daardoor verloren want deze werd 
met andere verbindingen vervoerd. 
Het wereldkampioenschap voetbal zal 
ook de aerofilatelie niet onberoerd 
laten. De Lufthansa zal een speciale 
postverzending met bi jzonder stem
pel organiseren bij de opening en 
wel Kinshasa-Frankfurt en 
Frankfurt-Mexico. Op 18 juni een 
dergelijke postzending van Sydney 
naar Hamburg en ter gelegenheid van 
de finale Rio de Janeiro-München. 

Verenigde Staten 

Voor de verzamel.nrs van de Over
zeese gebiedsdek is well icht inte
ressant het hierb, afgebeelde stuk 
van Eastern Airline- vervoerd met een 
eerste vlucht op 3 december 1973 

naar St. Maarten. De enveloppen van 
de terugvlucht kregen geen bijzonder 
stempel. 

- --.STERN AIRLNES 

vrA AlftJiAuJ 

L 
Dit stempel is wel maatgevend voor 
de in Amerika gebruikte bi jzondere 
stempels. Gebruik van bi jzondere 
enveloppen voor eerste vluchten van 
de Verenigde Staten uit is niet mogelijk 
daar de Amerikaanse PTT weigert der
gelijke enveloppen van een speciaal 
stempel te voorzien. 

DOORNROOSJE Ih DE FILATELIE 

Zwitserse rechter lelt Bondsblad na 
vijf jaar In het gelij; 

Vijf jaar geleden Ide het Zwitserse 
Bondsblad, de S( veizerische Brief
marken Zeitung . 3Z) waarschuwen 
tegen een notoire ervalsing, die het 
onwetend op de omslag van zijn ja
nuarinummer hao overgenomen van 
de omslag van d- catalogus van de 
firma Atlantis die i Zürich haar eer
ste veil ing zou h iden. De directie 
van Atlantis, die I cht kreeg van dat 
voornemen, teken'ie protest aan bij de 
rechterlijke mactü. Twee rechters 
namen geen actie laar een derde liet 
het desbetreffenc'' nummer van de 
SBZ in beslag n-men. Het maart
nummer 1969 van de SBZ verscheen 
daardoor met een aanzienlijke vertra
ging en zonder hc; gewraakte artikel. 
Nu, vijf jaar na df.io, heeft de Zwit
serse rechter de SüZ in het gelijk ge
steld en gemachtif.;d het onderhavige 
stuk als een vervalsing te brandmer
ken. De overwegingen van het vonnis 
zijn nog niet beschikbaar, zodat de 
SBZ haar lezers in het maartnummer 
1974 kon aanbieden wat hun in het 

maartnummer 1969 werd onthouden. 
Het vervalste stuk, dat hierbij wordt 
afgebeeld, is al bekend sinds 1940 en 
werd toen gesignaleerd door de heer 
A. Hertsch van Zumstein. De bevin
den van de heer Hertsch werden be
vestigd door drie keurmeesters en 
gepubliceerd in de SBZ. Het bli jkt dat 
het Baselerduifje, voorzien van een 
vals francostempel, is aangebracht op 
de plaats waar oorspronkeli jk een 
andere zegel heeft gezeten. Het 
stempel op de andere zegel is echt, 
met uitzondering van het bijgete
kende hoekje dat de andere zegel 
raakt. 

Dreigbrieven 

Toen het Maandblad deze vervalsing 
in 1969 signaleerde ontving de redac
tie aangetekende brieven van Filate-
lica Classica SPA uit Lugano waarin 
intrekking van dit bericht werd ge-
eist, op straffe van rechtsvervolging 
en van een eis tot schadevergoeding. 

Bij deze brieven waren fotokopieën 
gevoegd van drie rapporten van ver
schillende scheikundigen die het stuk 
voor echt verklaren. De redactie had 
evenwel van de heer Hertsch onweer
legbare bewijzen van het tegendeel 
ontvangen en heeft zich aan de drei
gementen, die werden ondersteund 
met de verklaring dat 1. de president 
van Atlantis Auctions Galerie AG. een 
Nederlander is en 2. dat de directie 
uitstekende betrekkingen onder
houdt met Nederlandse collega's en 
de Nederlandse rechterli jke macht 
,,(Leit. der Reichspolizei Den Haag)", 
niets gelegen laten liggen. 
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postwaarde-
stukken 

rubriekredacteur: 
J. H. Broekman, 
Hoflaan 25, 
Bergen N.H. 

Canada 
De Canadese Posterijen geven naast 
aerogrammen ook domestogram-
men uit. De domestogrammen 
zijn feitelijk postbladen met een 
waardestempel op de sluitklep en 
een vergroting van de afbeelding op 
de achterzijde. De schri j fruimte is zo 
groot als bij de aerogrammen. 

Domestogiamme 

Zowel de binnenlandse, van 8 cent, 
de domestogrammen, als de buiten
landse van 15 cent, de aerogrammen 
zien er hetzelfde uit. De waarde
stempel bestaat uit bloemen en 
bloemmotieven, terwij l als attractieve 
versiering een vergrot ing is afgebeeld. 
Voor de verzamelaars van motief 
wi l len we er iets nader op ingaan. 
De verkoop geschiedt in plastic zak
jes per serie. Van de 8 cent serie A 
en B. Nominale waarde 6 x 8 is 48 
cent. Binnenlandse kopers dienen 
rekening te houden met de provin
ciale B.T.W. Toezending per lucht
post is wel in de prijs per serie be
grepen, die Can.$ .1 , - bedraagt. Ook 
van de 15 cent verschenen twee se
ries A en B, ook ieder van zes stuks 
per serie, daarvan bedraagt de prijs 
Can.$.1.40 bij luchtposttoezending 
(de nominale waarde 6 x 15 is 90 
cent). 

De Filateüstische dienst tekent aan 
dat de oplage beperkt is en dat hoe
veelheden aan één klant beperkt 
kunnen worden. 
De oplage werd niet vermeld. 
Eerstedagstempel was: Ottawa Onta
rio, 17 oktober 1973, Canada. 
Serie 8A: North West Territories, 
Mountain Avens (Dryas integritol ia); 
British Columbia, Pacific Dogwood 
(Cornus nuttalli i); Alberta, Wi ld Rose 
(Rosa acicularis); Quebec, White gar
den Lily (Lilium candidum); New 
Foundland, Pitcher Plant (Sarracenia 
purpurea) en New Brunswick, Purple 
violet (Viola cucullata). 
Serie 8B: Manitoba, Prairie Crocus 
(Anemone patens); Nova Scotia, May
flower, (Epigaea repens); Prince Ed
ward Island, Lady's Slipper (Cypripe-
dium acaule); Ontar io, Whi te Tri l l ium 
(Trill ium grandif lorum); Saskatche
wan, Prairie Lily (Lilium phi ladelphi-
cum); Yukon Territory, Fireweed (Epi-
lobium angustifol ium). 
Serie 15A: alle zes als 8A; 15B als 8B, 
twaalf verschillende b loemen. 

Duitsland B.R.D. 
Ter gelegenheid van ,,25 Jahre Bun
desrepublik Deutschland' geeft de 
Duitse bondspost een herdenkings
briefkaart uit. Een bi jzondere waar
destempel van 30 pf (afbeelding van 
het Phoenixrelief bij de ingang van 
het Bondshuis in Bonn) op een 
zwart-rood-gouden ondergrond. 

Dit reliëf is een werk van de beeld
houwer Hannes Schulz-Tattenpach. 
Ontwerp van de zegel: Grafische 
Werkstätten van de Bondsdrukkeri j in 
Berli jn. Druk van de briefkaart: veel
kleurige offsetdruk van de Bondsdruk
keri j . Dag van uitgifte 15 mei 1974. 
De oplage wordt bekend gemaakt na 
afloop van de loketverkoop. 
De achterzijde beeldt de handteke
ningen af van de ondertekenaars van 
de grondwet, voorzien van een rand 
in zwart-rood-goud en daaronder ,,25 
Jahre Bundesrepublik Deutschland 
1949- 1974". 

Zwitserland 
De Zwitserse Posterijen gingen er 16 
april opnieuw toe over om een geïl
lustreerde briefkaart uit te geven. De 
kaart verscheen ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van de Die
rentuin te Bazel. De Bazelse graficus 
Celestino Platti ontwierp zowel het 
zegelstempel op de voorzi jde als de 
afbeelding aan de achterzijde. 
Een olifant, neushoorn, giraffe, lui
paard, leguaan, pinguin en toekan 
staan in een imaginair landschap. De 
frankeerwaarde is 30 rappen. De prijs 
voor de kaart bedraagt 60 rappen. De 
adreszijde met tekst is in blauwachtig 
rood en zwart, de afbeelding in 
groen en zwart. 
De kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
frankeerzegelverkoopadressen in 
Bern, Zür ich, Lugano, St. Gallen, Lu-
zern, Cenève en Bazel en bovendien 
bij de Dierentuin in Bazel. Als deze 
proef slaagt bestaat de mogel i jkheid 
dat een herhaling volgt. 

Verenigde Staten van Amerika 
De U.P.S.S. (United Postal Stationery 
Society) maakte bekend dat zij eind 
november 1973 in totaal 1301 leden 
telde. In Nederland is in de combina
tie van Poststukken en Poststempels, 
momenteel met zo'n 425 leden, zeker 
de helft verzamelaar van Nederlandse 
postwaardestukken. Hoewel uit ten-
toonstell ingverslagen bli jkt dat er bi j 
zonder fraaie verzamelingen post
waardestukken in de USA zi jn, is 
verhoudingsgewijs het aantal gegroe
peerde leden in Nederland niet 
slecht te noemen. 

Begin januari is de Amerikaanse PTT 
begonnen met enkele nieuwe uitgif
ten, die na de tariefverhoging voor 
buitenlandse post noodzakeli jk zou
den worden op 2 maart. 
Briefkaart 12 c, scheggebeeld (vrou
wefiguur) met tekst: Visit USA Bicen
tennial Era en briefkaart 18 c, wi jdge-
vleugelde adelaar op windwi jzer, 
luchtposttarief. Beide in de kleuren 
rood, geel, blauw en zwart. Oplage 
drie mi l joen. Druk: Government Prin
t ing Off ice. Ontwerp van de 18 c van 
Steven Dohanos. Aerogram van 18 c 
in rood en blauw. Links wereldbol 
met Amerikaanse vasteland. Ont
werp; Bill Hyde. Druk: Bureau of En
graving and Printing. Oplage: naar 
behoefte. 

Ter gelegenheid van het feit dat b in
nenlandse telegrammen voortaan 
door middel van de satelliet Westar 
zullen worden overgebracht wordt 

I 
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een MAILCRAM uitgegeven door de 
U S Postal Service en de Western 
Union Tot dusver ging dit via het 
Western Unions hogesnelheidsnet-
werk naar te leprmteremdpunten die 
m 199 plaatsen gevestigd waren Be
zorging gebeurde dan de volgende 
dag door de postdienst De snellere 
overbrenging gaat op 11 april m 
Voor verzamelaars is het mogeli jk 
geweest van de eerste dag gebruik te 
maken De m Florida opgegeven tek
sten werden naar Californie gezor. 
den ,,coast to coast" Bestelling was 
alleen mogeli jk bij het Post Off ice 
Or lando, FL 32802 Bij voorkomende 
nieuwe mij lpalen op communicat ie
gebied en postbehandel ing zul len 
verzamelaars weer m de gelegenheid 
worden gesteld van de partij te zijn 
Het informatieblad is 12 maart geda-
teert en buitenlanders gri jpen er dit
maal vermoedel i jk naast 

stempels 

rubriekredacteur: 
A. M. A. van der Willigen, 
Laan van Poot 194, 
's-Cravenhage 2023 

Frankeermachines 

Dienstorder 164 van 26 maart 1974 
meldt de toelating voor gebruik m 
Nederland van de KRAC-fran-

"NEDERIAND" 

0 0 0 0 
CENT 

Y'^ De tCNSTPATIOH 

keermachines, geleverd door Apeco 
(Holland) B V , ) de Boer Kantoor
machines division te Amsterdam, 
Wil lemsparkweg 142 Deze machines 
hebben een mstelcapaciteit tot 
ƒ 99,99 ZIJ werken volgens het ook 
bij andere merken toegepaste 
rekening-courantsysteem en de ver-
bruiksteller loopt tot ƒ 10 mil joen Het 
volgnummer van deze machines 

NEDERLANDSE H A R T W E E K ^ ^ 
1-7 APRILigy^ivJ/ 

NEDERLANDSE HARTSIICHIING 
Den Haag 

^181114^ 

L '''' J 
wordt voorafgegaan door de letters 
KR 
Eerdergenoemde firma zond ons 
desgevraagd een proefafdruk van een 
demonstratiemachine De machines 
worden uit Noorwegen geïmpor
teerd waar de Krag-Maskmfabrikk 
A S al m 1903 aan de posteri jen de 
eerste ter wereld gebruikte fran
keermachine leverde welke gedu
rende korte ti jd op het postkantoor 
te Kristiania (thans Olso) groene af
drukken van 5 ore op poststukken 
stempelde Dergelijke afdrukken zijn 
thans uiterst zeldzaami 
De voornaamste afwijking van de 
thans geleverde machines ten op
zichte van andere in Nederland ge
bruikte merken is dat deze machine 
een zogenaamde cl ichetrommel be
vat, waarop vijf roterende reclame
teksten kunnen worden aangebracht 
welke men op eenvoudige wijze kan 
laten wisselen De datuminstel l ing 
geschiedt door middel van een druk-
toets Met behulp van een automa
tisch toevoerappaiaat kunnen 4500 
stukken per uur worden gefrankeerd 
De prijzen (exclusief B T W ) variëren 
van ƒ 1760,— tot ƒ 2210,—, eventueel 
vermeerderd met die voor een auto
matisch toevoerapparaat (ƒ 425 —) 
en reclamecliches (ƒ 105,— per stuk) 

"•^fGELJEV*^ 

Een t i jdel i jk postkantoor was op 5, 6, 
8 en 9 april gevestigd m de Houtrust-
hallen te 's-Gravenhage, waar de 
Landelijke beurs voor vrijeti jdsbeste
d ing 'Hobby 74' (met een grote 
tilatelie-afdelmg) werd gehouden 
Het hierbij afgebeelde stempel werd 
op de aldaar verzonden poststukken 
afgedrukt, waarop tevens een ge
woon dagtekeningstempei 's-Craven-
hage werd geplaatst 
Ook ter gelegenheid van de 11e Na
tionale Postzegel jeugdtentoonstel-
l ing, gehouden van 11 tot en met 15 
april in de Steentjeskerk te Eindho
ven, was een bijzonder poststempel 
m gebruik, dat werd afgedrukt op de 

poststukken aangetroffen m een t i j 
delijk aldaar geplaatste brievenbus 
Voor de op 23 april uitgegeven zo-
merpostzegels was wederom op de 
gebruikeli jke voorwaarden een eerste 
dag-van-uitgiftestempel met plaats
naam 's-Gravenhage m gebruik op 
enkele grotere postkantoren en bij de 
Filatelistische Dienst te 's-Graven
hage 
Laatstgenoemde dienst gebruikte 
voorts nog een hermnermgsstempel 
ter gelegenheid van zijn deelneming 
aan de 'Internationaler Bnefmarken-
Salon' te Mönchengladbach van 26 
tot en met 28 april 1974 

Machinestempels 
De volgende stempelvlaggen werden 
of worden thans nog gebruikt 
1 van 1 tot en met 28 april de ook m 
vorige jaren al gebruikte Keukenhof-
vlag te Haarlem, 
2 van 1 april tot en met 27 mei de 
vlag 'Bezoekt Miniatuur Walcheren 
open van Pasen tot oktober ' te Mid
delburg, 
3 van 18 april tot en met 15 mei de 
vlag '75 Jaar Vogelbescherming 
Ruimte voor de vogels' te Utrecht, 
4 van 23 april tot en met 30 mei de 
vlag 'Koop zomerzegels Zomerze-
gels brengen levensvreugde' te Am
sterdam, Arnhem 's-Gravenhage, 
Groningen Roermond en Rotterdam, 
5 van 24 april tot en met 23 mei de 
vlag '100 Jaar studentenroeien 
NJORD 1874-1974', te Leiden 

Typenraderstempels 

4 3 1974 
Naamswijziging postagentschap 
Oud-Vroenhoven heet voortaan 
Maastricht-Tongerseweg 
21 3 1974 
Opgeheven bijpostkantoor Hengelo 
(Ov )-H C Pootstraat 
Gevestigd postagentschap Hengelo 
(Ov )-P C Hooftlaan 
22 31974 
Gevestigd postagentschap Terneu-
zen-Dreb belstraat 
1 4 1974 
Opgeheven postagentschap Deinum 
Gevestigd postagentschappen Em-
meloord-Wittestei jn en Winters-
wi jk-Misterweg 
2 4 1974 
Gevestigd postagentschap Maria 
Hoop (dit ligt bij Echt m Limburg) 
8 4 1974 
Gevestigd t i jdeli jk postagentschap 
's-G raven hage-Regentesseplem 
1 5 1974 
Opgeheven poststation Wel l (GId ) 
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nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
A. Buelens, 24, Marialei, 
B-2000 Antwerpen 

Steeds in dalende lijn 
De verkoopcijfers van de weldadig-
heidszegels liggen in dalende l i jn. De 
Belgische verzamelaars schaffen zich 
minder en minder nieuwigheden aan. 
De zegel basketbal voor gehandicap
ten had een verkoop van 730.349 
exemplaren; van de „Histor ische 
1973" werden 706.659 volledige reek
sen verkocht. 

De Vlaamse Bond voor Postzegelver
zamelaars heeft nieuwe voorzitter 
De heer Van de Woesti jne, voorzit ter 
van de V.B.P. gat zijn ontslag. Hij 
werd opgevolgd door de heer R. Re-
dig, de vroegere voorzitter. 

Een orgaan van de Koninklijke 
Landsbond 
Het staat nu vast dat de Koninkl i jke 
Belgische Landsbond een filatelis-
tisch ti jdschrift gaat uitgeven in de 
twee landstalen. De beste Belgische 
filatelisten zullen hieraan meewer
ken. 

De 1 frank heraldieke leeuw (groot 
formaat) 
Men kwam tot de ontdekking dat de 
1 frank heraldieke leeuw die in vellen 
gedrukt is een verschil vertoont met 
deze die in rol verkocht werd . De 
heer ] . Coddi jn signaleert alzo in de 
Belgische Filatelie aan den Rijn dat 
men bij de zegels die afstammen van 
de rollen een rechthoekje waarneemt 
- twee vierkantjes van het geruit pa
t roon zijn niet van elkaar gescheiden 
- naast het ui teinde van de rechter-
voorpoot van de leeuw, alsook tus
sen de staart van deze laatste en de 
l inkerachterpoot. 
De zegel die in vellen gedrukt en 
verkocht werd is nu ook gevonden 
op fosforescerend papier. 

Nieuwe uitgiften 1974 
Op 25 maart werd een postzegel van 
3 frank zonder toeslag te koop ge-

I BELGIÜUEi _, 1 
1 BELGIË 1 3 1 

steld in alle postburelen. Oplage 7 
mi l joen. De zegel stelt zinnebeeldig 
de bescherming voor van de natuur 
door de jeugd. Kleuren: violet, 
blauw, rood en geel. Tekening van 
de heer W. Bosschem. 
Op 8 april werden de vier zegels van 
de culturele reeks te koop gesteld in 
de postburelen: 
4 + 2 frank, met zelfportret van Ar
mand Jamar. Deze beroemde kunst
schilder werd in 1870 te Luik geboren 
en overleed te Brussel in 1946. Hij 
behoorde tot het impressionisme 
maar waagde zich ook aan niet-
figuratieve werken. 
5 + 2,50 frank, met beeltenis van 
Tony Bergmann en zicht van Lier. An
ton Bergmann! Onwi l lekeur ig denkt 
een ieder in Vlaanderen bij het horen 
van deze naam aan zijn meesterwerk 
,,Ernest Staas", een der beste werken 
uit onze negentiende-eeuwse letter
kunde. 
7 + 3.50 trank, met beeltenis van 
Henri Vieuxtemps en zicht van Ver-
viers. Henri Vieuxtemps was een van 
de beroemdste violisten van zijn t i jd 
(1820-1881). 
10 + 5 trank, met zelfportret van 
james Ensor (1860-1949), beroemd 
kunstschilder. Zijn kunst is gans per
soonli jk. 
Op 22 april verscheen een speciale 
postzegel van 10 frank zonder toeslag 
ter gelegenheid van de 25e verjaring 
van de ondertekening van het 
Noord-Atlantisch Verdrag. 

De Dag van de Postzegel 1974 
De Dag van de Postzegel, waarvan de 
organisatie voor gans België onder 
leiding stond van mevrouw Pringiers, 
beheerder van de Landsbond, ging 
door op 27 en 28 apri l . Fel gelukte 
propagandatentoonstell ingen werden 
gehouden te Brussel (Union des Cer-
cles philateliques de Bruxelles), Bor
gerhout (Provinciale afdeling van de 
Landsbond), Carnieres (Philaclub 
Carnierois), Durbuy (Alliance Philaté-
lique), Auvelais (Club phi latél ique 
Auvelais), St. Vith (Filatelistische 
kring van Buiingen), Eeklo (Groep 
van de V.B.P.), Roeselare (Phila 

Kring), Waterschei (de Postillon). 
Te dezer gelegenheid werd een bi j 
zondere postzegel van 5 frank uitge
geven met de beeltenis van Hubert 
Krains, een beroemde Franstalige 
schrijver, ti jdens zi jn leven directeur-
generaal van de Belgische poster i jen. 
Bijzondere afstempelingen waren in 
gebruik bij deze negen tentoonstel
l ingen. 

Gelegenheidsstempels 1974 
maart: 
9 Koersel Tentoonstel l ing der vr iend

schap België-Polen. 
30 Roisin Emile Verhaeren (afbeel

ding). 
23/24 Voorverkoop zegel Bescher

ming Leefmilieu te Bon-Secours, 
Brussel, Ertvelde en Mechelen (af
beelding). 

31 Luik Première in de Franse taal van 
de operette Lenteparade van Ro
bert Stolz (afbeelding). 

THEATRE BOYAL DE LIEGE 
^ 3131974 , 

UCCPR 
2 8 0 0 - M E C H E L E N 

Q^NTOO;., 

•m 
% 

Lieö^' 

apri l : 
6/7 Voorverkoop Culturele reeks te 

Brussel, Deurie, Lier, Luik en Ver-
viers. 

13/14 Luik, Esperantocongres voor 
Benelux (afbeelding). 
Koksijde, Bloemenjaarmarkt (af
beelding). 
Lokeren, Internationale fi latelisti
sche tentoonstel l ing voor de jeugd. 
Zaventem, Postzegelkring. 
Seraing, ] . J. Mer lot . 
Florenville, Provinciale fi latelisti
sche tentoonstel l ing. 

26 Edingen-Enghien, 350e verjaring 
stichting St. Antoniüscol lege. 

mei : 
1 Keulen, Tweede internationale fila

telistische dag van de Belgische f i 
latelie aan den Rijn. 
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Bijzondere eerste vluchten 1974 
apri l : 
1 Eerste luchtverbinding Brüssel-

Montevideo door de Sabena. 
4 Eerste luchtverbinding Brussel-

Nassau(Bahamas) door de Sabena. 
4 Eerste luchtverbinding Brussel-

Kuala-Lumpur door de Sabena. 
4 Eerste luchtverbinding Brussel-

Djakarta door de Sabena. 

suid-afrika 

rubriekredacteur: 
dr. F. G. E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria, 
Pretoria, Suid-Afrika 

Nuwe gebruikstel met blomme, visse 
en voëls 

Hierdie nuwe stel sou aanvanklik in 
1973 verskyn het. Maar as gevolg van 
tegniese moei l ikhede met die instal
lering van die nuwe drukmasjienes, 
was dit uitgestel tot Mei van hierdie 
jaar. 
Inmiddels het u redakteur van baie 
kante navraag ontvang oor die datum 
van uitgifte en die manier waarop die 
stel vir versamelaars in Nederland 
verkry kan word (Dit is bij die Filate
lie Diens, Hoofdposkantoor, Pretoria, 
teen voorui tbetal ing. 
Maar intussen het die berig gekom 

De post van de Zuidafrikaanse zuidpool-
expeditie is uit Sanae ontvangen met een 
expeditiestempel in kastje, in zwart, een 
boordstempel in violet van het motorschip 
R.S.A. en een in zwart gestempeld vignet. 
Het poststempel van Sanae is gedateerd 
17 januari 1974 

dat die stel se datum van uitgifte 
weer verskuif is. Daar is geen rede 
genoem nie en ewemin is 'n vol 
gende datum in die vooruitsig gestel. 

Silinderblokke van vier na ses pos
seëls 
In die toekoms sal vir die druk van 
posseëls van die R.S.A. van die nuwe 
De la Rue-Ciori gebruik gemaak 
word . In wese bestaan dit uit 'n 
kombinasie van die rotogravure en 
die intaglio prosesse. Met albei hier
die tegnieke kan baie goeie resultate 
bereik word en 'n kombinasie van die 
twee sal ons posseëls 'n voorkoms 
verskaf wat tot nou toe nie aanskou 
is nie. 
Blykbaar sal, op versoek van die Pos-
kantoor se Filatelie Diens, verskil
lende drukaanduidings, kleurvlekke, 
ens. van plek op die velrand veran
der. Hulle sal nou op of naby die si-
l indernommers geplaas word . Ce-
volglik is besluit dat voortaan 'n sil in-
derblok nie langer uit net vier nie, 
maar uit ses seëls sal bestaan, sodat 
sowel die si l indernommers as die 
velnommers aangetoon wo rd . Bo-
wendien sal die si l inderblok die da
tum waarop dit gedruk is aantoon. 
Hierdie datum word aangebring deur 
'n belangrike onderdeel in die druk-
masjien en sal hoogswaarskynlik 
daagliks verander. 
Dis nie uitgesluit nie dat die stel van 
S.W. Afrika met vreemde voëlsoorte, 
reeds volgens die nuwe siesteem tot 
stand gekom het. 

Transvaal 1878-1880 

Die Januarienommer van die S.A. Phi
latelist bevat die derde en laaste by-
draag deur Robson Lowe oor Transvaal 
1878-1880. Die aandag word nou ge-
vestig op die uitgiftes van 1878: l d , 
3d, 4d, 6d en die hoer waardes 1 / - , 
2 / - , met 'n baie diepgaande toel igt ing 
oor variasies in die Vid seël. Die drie 
artikels saam moet as sekerlik een 
van die beste publikasies oor die on
derwerp beskou word . 

I.T.U. 15c posseël met watermerk 

Die I.T.U. posseël van 15c is normaal 
gedruk op papier sonder watermerk 
en is as sodanig aan die publiek be-
skikbaar gestel. 
Dit blyk agteraf egter dat ongeveer 
3500 veile op fosforesserende papier 
met RSA-watermerk gedruk is. In to
taal is dit ongeveer 'n halwe rol pa
pier en 5% van die posseëls. Die 
seëls is aan 'n klein aantal versame-

Eerstedagenvelop van de zegels die op 14 
maart 1974 zijn uitgegeven ter herdenking 
van de restauratie van de Kerkstraat van 
Tulbagh. 

laars en aan handelaars beskikbaar 
gestel en hulle is uiters skaars en so 
te sê onmoont l ik om in bande te kry. 

Nuwe druk van 2c, 3c en 4c posseëls 

'n Nuwe druk het verskyn van die 
2c-seël, met silinders 572 (goudgeel) 
en 573 (blou). Die datum van die 
druk is vermeld op die onderkant van 
die velrand, by die derde seël van 
regs. Die gevolg is dat si l inderblokke 
nou voortaan uit ses seëls sal bestaan 
en nie meer uit vier nie. 
Dieselfde is die geval met die 3c, ge
druk met silinders 574 (blouswart) en 
575 (karmynrooi), en die 4c-seël, ge
druk met silinders 576 (geel), 577 (li-
grooi) en 579 (groenblou). 
Daar is min verskil met die vorige 
drukke, behalwe dat die 2c-seëls lig-
ter van kleur lyk, die 3c meer korrel-
rig is en minder duidelik omlyning 
vertoon, terwyl die 4c ook ligter kleur 
vertoon, met die skaap bietjie meer 
benadruk in vorm. 

Q S 
^ £ S FOR FASTER MAIL DEUV 

De Zuidafrikaanse posterijen maken ook 
reclame voor het gebruik van postcodes: 
Poskodes vir vinniger posaflewenng. 
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verenigd 
europa 
rubriekredacteur: 
W. J. A. F. R. van den 
Clooster baron Sloet 
tot Everio 
Bovensteweg 6 
Mook - 6846 

Dit jaar - 1974 - wordt afgeweken van 
de in de laatste jaren aangenomen 
gewoonte om de Europazegels in de 
bij de CEPT aangesloten landen naar 
één en hetzelfde ontwerp uit te ge
ven. 
In de beginperiode waren er reeds 
afwi jkingen. In 1957 kwamen Duits
land en de Saar, Italië, Luxemburg, 
Nederland en ook Zwitserland, alle 
met een eigen ontwerp. In 1958 ver
scheen er naast die van "de zes" een 
Turkse Europazegel. In 1959 de ,,zes 
landen" één zegel naar hetzelfde 
ontwerp en daarnaast nog eigen ze
gels in Oostenri jk en Zwitserland. In 
1960 werd de Conférence Euro-
péenne des Administrations des Ros
tes et des Telecommunications -
CEPT opgericht, waarbij de aangeslo
ten landen een gemeenschappeli jke 
Europazegel zouden uitgeven. Maar 
Liechtenstein en Oostenri jk kwamen 
toch met eigen ontwerpen. In 1961 
deden Liechtenstein en Portugal 
zulks. In 1962 Liechtenstein, San Ma
rino, Monaco, Portugal en Spanje; 
idem in 1963. In 1964 alleen San Ma

rino en Liechtenstein. In 1965 Liechten
stein, San Marino en Spanje. 1966: 
Spanje en San Marino. 1967: San 
Marino. 
En thans, in 1974, is er weer een ver
andering opgetreden. Nederland geeft 
dit jaar helemaal geen Europaze
gel uit en de andere landen zijn vrij 
een eigen keuze te maken. Liechten
stein komt met een serie reproduk-
ties van kunstwerken; Monaco beeld
houwwerken van de Monagask ] . 
F. Bosio (1768-1845). 
Op deze wijze voortgaande kan men 
mijns inziens het uitgeven van Euro
pazegels gevoeglijk achterwege laten. 
Die kunst- en beeldhouwwerken 
hebben niets van doen met de Euro
pagedachte. 

Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie 
Nederland gaat nu toch een zegel 
uitgeven ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de NAVO. Deze zal 
ook een plaatsje in onze verzameling 
VN/VE. kunnen kri jgen. 
NAVO is de afkort ing van Noord-
Atlantische Verdrags-Organisatie. 

Doel : de vri jheid en de welvaart in 
de aangesloten landen veilig te stel
len; hun gemeenschappeli jke verde
diging tegen een eventuele gewa
pende aanval te waarborgen en aldus 
het uitbreiden van een oor log te 
voorkomen. 
Het verdrag werd in 1949 onderte
kend door de Verenigde Staten, Ca
nada, België, Denemarken, Frankrijk, 
Italië, Luxemburg, Nederland, Noor
wegen, Portugal, het Verenigd Ko
ninkri jk en IJsland. In 1952 traden 
Griekenland en Turkije toe en in 1955 
de Bondsrepubliek Duitsland. 

De NAVO is niet uitsluitend een mi l i 
tair bondgenootschap. Volgens het 
verdrag zi jn de Navo-landen vastbeslo
ten ,,de vr i jheid, het gemeen erf
deel en de beschaving hunner volken 
veilig te ste l len." Dit houdt in dat de 
samenwerking ook niet-mil i taire ge
bieden bestri jkt: pol i t iek, econo
misch, wetenschappeli jk en cul tureel . 
De eerste Navo-herdenkingszegels 
verschenen in 1959 in de Beneluxlan-
den ter gelegenheid van het t ienjarig 
bestaan van de organisatie. 

BETERE SERIES VAN VERENIGD EUROPA 
alles postfris zonder plakker 

13/17 
18 
19 
43/45 
58 
31/63 
36/67 
36a/67a 
71/75 

België 
België 
Berfijn 
Triest 
Franicrijl« 
België 
Triest 
Ver. Naties 
Turkije 

ƒ 57,50 
29,50 
69,50 
28,50 
13,50 
57,50 
14,50 
17,50 
26,50 

82/83 
93/94 
97/106 
118/120 
172/173 
264 
368/370 
789/790 
890 

Vatikaan 
Italië 
Dag V. h. Noorden 
Luxemburg 
Zwitserland 
San Marino 
Malta 
Joegoslavië 
Spaans Andorra 

f 11,5t 
13,75 
46,75 
32,5C 
15,— 
13,5C 
12,5C 
15,95 
47,5C 

Nummers volgens zonnebloem. Verzendkosten ƒ 2,50 boven de ƒ 75,— 
franco. Levering zolang de voorraad strekt. 

NIEUW: Nu ook Hawid stroken, alle bekende katalogi, albums en andere 
philatelistische benodigdheden leverbaar. 

Postzegelhandel "ANNO 72" 
Schiebroekselaan 49b - Rotterdam Tel. 010-24 23 27 

AUTOMAATBOEKJES NEDERLAND EEN NIEUW EN POPULAIR VERZAMELGEBIED 
(nummers tussen haakjes volgens katalogus NVPH) 

Typen 
De girodienst voert ƒ 2,50 3 yD (59) f 
De Postcheque-en Girodienst f 17,50 3 yW (59) I 
Hebt u nog geen ƒ 7,50 3 a (59a) f 
Op alle postkantoren ƒ 2,— 4 yD (58) / 
Een postgirorekening ƒ 2,25 4 yW (58) f 
alle teksten f 2,25 4z (58) ƒ 

Alle andere teksten, typen, boekjes met telblok, kleurstrepen e.d. prijzen op aanvraag. 

Typen 
1 Mx (57) 
1 My (57) 
1 Mz (57) 
2 Mx (56) 
2 My (56) 
2 Mz (56) 

Teksten 
f 9,— 6 a (61) 
f 6,50 6 c (61) 
M 5 , — 6 d (61) 
/ 9,— 6 e (61) 
( 9,— 7 a (62) 
f 10,— 8 (63) 

Teksten 
3,75 9 a (64) Postgiro voor al uw betalingen 
3,25 9 aF (64a) idem, fosforescerend 
3,— 9d (64) Postgiro ook voor u 
3,75 9 dF (64a) Idem, fosforescerend 
3,—10 a (65) Vertiuist u binnenkort 
3,50 10 aF (65a) idem, fosforescerend 

f 3,25 
f 3,25 
f 8,75 
f 8,75 
f 2,75 
ƒ 2,75 

AUTOMAATBOEKJES KOMPLEET 
— Volgens NVPH-katalogus 56 t/m 70 (22 stuks) / 65,— 
— Volgens Spec. Katalogus. Alle tioofdnummers (teksten en typen) 

1 H t/m 15 a (54 stuks) / 360,— 
— Idem, alleen alle teksten (6a t/m 15a) voor Davo-voordrukbladen 

(41 stuks) ƒ 275,— 

POSTZEGELHANDEL J. F. H. BROUWERS 
Westerpark 72 - Tilburg - 4408 - Telefoon (013) 67 00 71 
Wijze van Betaling: gaarne op mijn girorekening 1139196, of op de AMRO-
BANK N.V. - giro Bank 1091055 Heuvelring Tilburg, t.g.v. rek.nr. 45 50 15 201 
van J. F. H. BROUWERS. 
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«I 

wij lazen 
voor u 

rubriekredacteur: 
J. Ph. de Leeuw, 
Breitnerstraat 21, 
Zwijndrecht 3250 

Kostbaar Lokaaltje 
„STAMP COLLECTING WEEKLY" van 
26 maart 1957 publiceerde een be
richtje dat begon met de zinsnede 
„T ime works wonders A stamp that 
60 years ago was banned as com
pletely bogus, was sold in a London 
auct ionroom recently for upwards of 
£20,-
Wie meer over de achtergronden van 
dit berichtje wil lezen kan terecht bij 
,,S P A Journal" van januari 1974, dat 
op bladzijde 583 een artikel opnam 
van Harry F Rooke over „C l ipper ton 
Island Castaways" 
Cl ipperton Island is een Zuidzee-
eilandje dat eerst dienst deed als ba
sis voor een groepje piraten en later 
om zijn guanovoorraden werd geëx
ploiteerd door de Amerikaanse 
,,Oceanic Phosphate Company" 
Hoewel het eiland m die ti jd als Frans 
bezit werd beschouwd schiep de 
maatschappij een eigen postzegelse
ne van t ien waarden voor zijn post-
verkeer tussen het eiland en de stad 
San Francisco 
Zou de zucht om postzegelverzame
laars te plukken - er is niets nieuws 
onder de zon - minder groot zijn 
geweest, en zou de maatschappij ge
noegen hebben genomen met de 
uitgifte van niet meer dan drie of vier 
waarden, dan zouden die zeker als 
lokale uitgifte zi jn geaccepteerd, zo 
meent de schrijver Nu werden de 
zegels door de toenmalige fi latelisti-
sche pers unaniem en categorisch af
gewezen 
De zegel waarvan sprake was m bo
vengenoemd berichtje is zo'n , ,Cl ip
perton Island Castaway" Hij zat op 
een brief naar Hamburg Het porto 
van San Francisco naar Hamburg was 
met zegels van de Verenigde Staten 
bijgeplakt 
De harde kritiek van het begin heeft 
het materiaal bi jzonder schaars ge

maakt en dat verklaart de hoge pr i j 
zen die Cinderellaverzamelaars be
reid zijn er voor te betalen 
Nog een andere voor Cmderellalief-
hebbers belangrijke verhandeling 
vonden we in , Stamp Collecting 
Week ly" van 7 maart 1974 Het is ge
schreven door R C Booth en draagt 
het opschrift ,,The Basis of Fiscal 
Philately" De schrijver beoogt in kort 
bestek zijn lezers enig inzicht te ver
schaffen in aard en gebruik van fis
cale zegels in het Verenigd Konink
rijk van 1694 tot heden. 

Alles over Fidzji 
BIJ verschil lende vorige gelegenhe
den maakten we u attent op het 
voortreffel i jke Amerikaanse blad 
,,THE COLLECTORS CLUB PHILATE
LIST" Dat blad zou met elke maand 
opnieuw zo'n r i jkdom aan goede fila-
telistische literatuur kunnen bieden 
indien het met werd gedragen door 
een even voortreffel i jke en goed ge
leide vereniging Het is daarom niet 
verwonderl i jk dat ook de clubversla-
gen vaak interessante lectuur vor
men 
Op 19 september 1973 hield de Aus
tralier John Gartner uit Melbourne 
op zo'n , ,Clubmeet ing" een lezing 
over de zegels van Fidzji De spreker 
stelde speciaal voor die gelegenheid 
een brochure samen die aan de aan
wezigen werd uitgereikt en waarvan 
de tekst m extenso werd afgedrukt in 
Volume 53 Number 1, januari 1974 
van genoemd blad 
Behalve een korte geschiedenis van 
de Fidzji zegels (waarbij spreker na
tuur l i jk niet al te diep op de weten
schappeli jke problemen van het ver-
zamelgebied kon ingaan) geeft John 
Gartner nog een hoeveelheid infor
matie die voor een vruchtbare studie 
van Fidzji onontbeerl i jk is En hij 
verwijst naar vroegere publikaties van 
Charles J Phillips ,,The Postage 
Stamps Etc of the Fiji Islands", de 
studie van J R W Purves ,,The Post
age Stamps of FIJI, 1878-1902" en 
naar ,,Fij i , The Stamps and Postal 
History 1870-1875", geschreven door 
het tweemanschap J G Rodger en R 
F Duberal 

Monumentenjaar 
,,Europa van morgen" (nr 12, 26 
maart 1974) herinnerde er ons aan, 
dat de Raad van Europa de Europese 
landen heeft verzocht alles te doen 
om verder verval en sloop van onver
vangbare architectonische monumen
ten te voorkomen en het jaar 1975 uit 
te roepen tot ,,Europees Monumen

tenjaar" Voor Nederland werd daar
bij vooral de aandacht gevestigd op 
monumenten te Amsterdam, Middel 
burg en Orvelte (Westerbork) Afge
vaardigden uit twint ig landen kwa
men te Zurich overeen een cam
pagne te voeren voor betere wetge
ving op dit gebied en voor het kwe
ken van grotere aandacht voor dit 
onderwerp bij de Europese bevol
king 
Onder het motto ,,Een toekomst 
voor ons ver leden" zal de campagne 
m Nederland worden gevoerd door 
de stichting ,,Nationaal Comité Mo
numentenjaar 1975", waarvan prins 
Claus erevoorzitter is Het jaar zal m 
Nederland ui tmonden m een interna
tionaal congres, dat op 21 oktober 
1975 zal worden gehouden 
Zoekt u een allereerste kennismaking 
met de geschiedenis van de post m 
Frankrijk? Dan kunt u daarvoor te
recht bij een artikel dat de Franse 
posterijen ter beschikking stelden ter 
gelegenheid van de ingebruikneming 
van het nieuwe ,,Maison de la Poste 
et de la Philatelie" te Parijs en dat 
werd opgenomen m ,,LE MONDE 
DES PHILATÉLISTfcS ' (januari 1974) 

China-Filatelie 
Of de studiegroepen binnen de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen wel bestaansrecht heb
ben behoeft geen vraag meer te zijn 
voor wie kennis kunnen nemen van 
het bi jzonder lustrumnummer van 
,,CHINA FILATELIE", driemaandelijks 
bulletin van de studiegroep ,,China 
Filatelie" Die bi jzondere uitgave van 
het reeds gerenommeerde blad be
gint met enkele historische beschou
wingen en een bijdrage van Warren 
M S Yang, de vroegere leider van 
het Philatelic Department te Taiwan 
Het vervolgt met een inventarisatie 
van de internationale contacten en 
biedt daarna in een groot aantal b i j 
dragen van leden een overzicht van 
de belangstellingsgebieden Het 
meest omvangrijk is de bijdrage van 
erelid C Mulder, die zijn werkstuk 
noemde een ,,Proeve van een inde
ling van Chinese poststempels", on
getwijfeld van betekenis voor de 
meeste Chinaverzamelaars 
Het IS ondoenl i jk alle overige artike
len zelfs maar op te sommen Het is 
voldoende te zeggen dat het geheel 
vri jwel alle onderdelen van de China-
filatelie omvat 

Mogen we besluiten met ons respect 
uit te spreken voor de arbeid, die de 
groep als geheel en de redactie van 
het bul let in m het bi jzonder verricht? 
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nederlandse 
bond 
van filatelisten
verenigingen 
Secretaris L Schmelzer 
van Hogendorplaan 6, 
Woerden Telefoon 03480-3228 
Penningmeester P W A M Wap, 
Waddenstraat 465, Haarlem 1509 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
penningmeester van de bond 

Bondskeuringsdienst 

De Bondskeuringsdienst verzorgt de keu
ring van postzegels brieven, postwaarde-
stukken, afstempelingen enzovoort van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen en 
van andere landen ten behoeve van de 
leden der aangesloten verenigingen De 
kosten van de keuringen bedragen 3% 
van de cataloguswaarde volgens de laatst-
verschenen Speciale Catalogus of - voor 
buitenlandse zegels - de Yvert en Tellierca-
talogus, met een min imum van ƒ 3 , - en 
een maximum van ƒ 50,~ per zegel Voor 
zegels met een cataloguswaarde van ten
minste ƒ 50,- of Frs 200,- wordt een certi
ficaat met foto afgegeven Voor zegels 
met een cataloguswaarde van ƒ 25,- tot 
ƒ 5 0 , - respectievelijk van Frs 100,- tot 
Frs 200,- kan op verzoek van de inzen
der, tegen extra betaling van ƒ 2 , - een cer
tificaat met foto worden afgegeven Voor 
zegels van slechte kwaliteit worden geen 
certif icaten afgegeven 

Indien een zegel vals dan wel - door 
stempel, opdruk, landing gom en derge
li jke - vervalst is, bedragen de kosten als 
regel ƒ 1 , - , doch ten hoogste ƒ2,50 per 
zegel indien voor de keuring veel t i jd en 
moeite nodig was Deze kosten vervallen 
indien de inzender bereid is de valse of 
vervalste zegels ten behoeve van de falsi-
f icatenverzamelmg van de Bondskeurings
dienst af te staan 
Voor het verstrekken van inl icht ingen 
welke geen direct verband houden met 
keuringen kan een vergoeding van ƒ 1 , -
worden berekend 
Inl icht ingen omtrent plaat- of drukfouten 
en andere afwijkingen kunnen beter aan 
de betreffende rubriekredacteuren wor
den gevraagd 
Het IS wensel i jk dat de inzender ant-
woordpor to bi jvoegt, indien dit onbreekt 
word t het extra berekend 
Toezending van zegels en dergel i jke kan 
geschieden aan het hoofd van de Bonds-
keuringsdienst. Drs A M A van der Wi l 
l igen, Laan van Poot 194, 's-Cravenhage, 
de terugzending zal - in de meeste geval
len binnen ongeveer een maand - worden 
verzorgd door de secretaris, de heer ) A 
C Achilles, Zuiderparklaan 249, s-Craven-
hage 2029 

Studiegroepen - adreswijzigingen 
Oost-Europa: Ir W J Janse, Weidestraat 
16, Bergambacht te lefoon 01825-1822 

Oud-Oostenrijk: Drs J A Rompes, Lijs-
terbesstraat 7, 's-Cravenzande Telefoon 
01748-5482 

Britannia: Fi P FHiemstra, Wit tenburger-
weg 42 Wassenaar 

Skandinavie: | A Konings Geleenstraat 
33-111 Amsterdam-1010 Telefoon 020-
427215 

Automaatboekjes en rolzegels: W M A 
de Rooy, Hollandsingel 35 Waalwijk Tele
foon 04160-35284 

Bondsdocumentatiecentrum 
Inl ichtingen over publikaties met betrek
king tot de postzegels en postwaardestuk-
ken van Nederland, Nederlandsch-Indie, 
Curagao en Suriname bi j de administra
teur van het BDC J Dekker, Plantage 
Parklaan 11-1, Amsterdam-1004 Telefoon 
020-243150 

Nederlands Filatelistisch Centrum 
Het NFC stelt aan verenigingen dialezin-
gen ter beschikking tegen vergoeding van 
de portokosten van heen- en terugzen
ding Enkele stelregels dienen m acht ge
nomen te worden veert ien dagen voor 
het gebruik schrifteli jk aanvragen, tenmin
ste even deugdeli jk verpakt terugsturen 
als de zending werd ontvangen, teksten 
mee terugzenden, dia's op volgorde en 
voltal l igheid controleren Het is niet mo
gelijk meer dan fwee diaseries per keer te 
verlangen 
Aanvragen bij de NFC-secretaris J C 
Schäfer Groenendaalstraat 9-1 Amster-
dam-1017 

Bondsbibliotheek 
Inl ichtingen Gelderse Bibl iotheek, tele
foon (085) 432131 
Bondsbibliothecaris W F Smit, Utrecht
seweg 33 C, Heelsum Telefoon 08373-
2607 
De Bondsbibl iotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Gelderse Bibl iotheek Ge
opend uitgezonderd maandag en zater
dag dagelijks 10 00-18 00 en 19 00-2100 
uur Maandag geopend van 13 00-18 00 en 
19 00-2100 en zaterdag alleen van 
10 00-18 00 uur Adres Koningstraat 26, 
Postbus 1168 Arnhem 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te richten aan E C de Poor
ter, Parkdreef 111 Budel-Dorplem Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne
derlandse Bond van Filatel isten-Verenigin
gen, Budel, Dorplein 

Verkrijgbare uitgaven 
De volledige lijst is gepubl iceerd in fe
bruari 1974, bladzijde 91 
Aanvull ing Jubi leumnummer Maandblad 
1972 ƒ6,75 

Stichting voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland 
Secretariaat J A Bouwman Landstraat 
15 Utrecht 

verenigings-
nieuws 

Adminis t ra teur : 
A. van Laer 
Da Costalaan 21 
AMSTELVEEN - 1134 

1 
Nederlandsche Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Secr W F Smit Ut rechtseweg 33 c Hee lsum te l 
08373 2607 Penn ingm en ledenadm H A E Spaanen 
b u r g ) H Leopoldstraat 13 Haar lem tel 023 262919 
Dir Rondzendverkeer j ) K roone Socrateslaan 36 
Utrecht tel 030 881032 
Con t r i bu t i e voo r 1974 / 16 50 doo r i nd i v idue le leden te 
vo ldoen op g i r o reken ing 33805 t n v penn ingmees te r 
der NVvPV Haar lem 
2 
Postzegelvereniging , ,Breda" Secr mevr A Cramerus 
van den V\ ) ldenberg Steynlaan 40 Breda Tel 32307 
Ledenvergadering maandag 27 mei 74 i e 19 30 u m 
Gemeenschapshu is De Kle iberg Dr Sl ruyckenstr 9 
Breda In |un i en |ul i geen b i |eenkomsten Daarna is de 
eerste b i jeenkomst maandag 26 augustus te 19 30 u 
zel fde plaats 
Jeugd bijeenkomst zondag 2 jun i m de Beyerd Bosch 
straat 22 Breda 9 30 u - 12 u 
3 
Vereniging van postzegelverzamelaars ,,Hollandia ', Am
sterdam Secr A D Aei je l ts To lakke rweg 82 H o l l a n d -
sche Rading Tel 02157 489 
Ledenvergadering v r i jdag 31 mei 1974 20 15 u Hote l 
Krasnapolsky Warmoesstraat Ams te rdam 
Ovededen 392 S Math i jse 
4 
Utrechtsche Philatelisten Vereenrging Secr P O M van 
Hasselt Prins Hendr ik laan 101 Utrecht l edenadm M r 
K ) Wi ldschu t Vuurse Dreef 42 Ho l landsche Radmg 
Ledenvergadering d insdag 28 mei a s 20 u k leme foyer 
Tivoh Ut recht Agenda landenweds t r i j d Neder land 
1910- 30 ve i l ing en ve r l o t i ng 

Haagsche Philatelisten Vereeniging Secr N D Boe 
vink H Cerhard iaan 15 Rijswijk (ZH) Ledenadm F H 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopi j voor het Veren ig ingsn ieuws d ien t GE
TIKT op officieel kopi|blad (in dupto), tezamen 
met de mula t ies t rook jes en even tuee l de 
maandstaat voor de komende maand m het 
bezit te zijn van de admmistrateur, urterlijk op 
de vo lgende data 
j u n i n u m m e r 15 mei 1974 
ju l i /aug n u m m e r 17 |ul i 1974 
s e p t e m b e r n u m m e r 14 augustus 1974 
o k t o b e r n u m m e r 13 september 1974 

N a k o m e n d e mutat ies t rook jes u i ter l i jk 12 dagen 
na de h ie rboven genoemde data Nakomers al 
leen in k le ine hoevee lheden en mi ts u al eer 
der in de maand hebt i ngezonden In dat geval 
de maandstaat met de laatste zend ing s t rook jes 
inzenden Nooit meer dan een maandstaat per 
maand toezenden doch we l e lke maand ook 
als er m d ie maand geen mutat ies zi jn voorge 
k o m e n 

HH Secretarissen en leden admin is t ra teurs 
w o r d t dringend verzocht z ich strikt aan de ge 
n o e m d e data te houden Indien te laat wordt 
ingezonden, is plaatsing m het nummer van de 
komende maand BESLIST NIET mogelijk 
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de Wi)s C Remierszkade 75 's-Cravenhage, tel Ü7U-
831402 
Bijeenkomst woensdag 22 mei '74 20 00 uur in Diligen
tia, Lange Voorhout 5, 's-Gravenhage 
6 
Internationale Vereniging ,,Philatelrca". Secretaris M 
de Meijer Ceestbrugueg 59 Rijswijk (ZH)-2101 Tel 
070-995572 Beheerder Centraal Ledenregister N F He-
deman Valkenboskade 86, 's-Cravenhage-2026 Tel 
070-390857 Bureau voor het Rondzendverkeer Phiiateli-
cahuis, Valkenboskade 88 's-Cravenhage-2026 Tel 070-
659360 
De lijst van afdelingssecretarissen is als volgt gewijzigd 
Amerongen/Leersum D ] A Donga, Burgemeester 
Martenslaan 93, Leersum, na convocatie 
Driebergen C W van Zanten, Akkerweg 48 
Driebergen, Ie dinsdag 20 00 uur, gebouw ,,Salem" 
achter de Grofe Kerk, Hoofdstraat Driebergen 
Emmeloord R C Cramer, Oostzeestraat 44 
Èmmeloord, na convocatie, bijgebouw Herv kerk, Em
meloord 
Schouwen-Dutveland ). van Urk, Scheldestraat 35, Zie-
rikzee, elke 3e maandag 20 00 uur, cate-restaurant 
,,Mondragon", Oude Haven, Zierikzee 
7 
Rotlerdamsche Philatelisten-Vereeniging. Secr C H W 
Heusdens postbus 2171 Rotterdam 3005, tel (010) 
244871 Ledenadmin P W van der Stel, van Wijngaar
denlaan 72 Rotterdam 3026, tel (010)192316 
Ledenvergao-nng maandag 27 mei 20 uur, gebouw ,,De 
Nieuwpoort Grotekerkplein 5, gewone agenda Club-
bijeenkomst iedere zaterdag van 14 tot 17 uur Wijkcen
trum , Middelland' Ie Middellandstraat 103, iedere 
donderdagavond van 19 30 tot 22 uur, kantine 3e Tech
nische School, Hillevliet 90, Rotterdam-Zuid Bezichti
ging van de veilingkavels zaterdag 25 maart van 15 tot 16 
uur, clublokaal Middelland" 
8 
Philatelisten Vereniging „Amersfoort". Secr P ) de 
Vries, Willem Alexanderdreef 2, Hoevelaken, tel 
03495-5423 
Bijeenkomsten iedere 4e donderdag v d maand m 
Cafe-Rest ,,Kobus a d Poort" Zaal open 19 30 uur, 
aanvang 2015 uur Ruilen, veiling, lezingen Eerstvol
gende bijeenkomsten 30 mei, 27 juni, a s 
Rondzendverkeer alle boekjes ook voor gericht rond
zendverkeer, inzenden aan de heer M P Bergers Vin-
kenweg 20 te Soestdijk Tel 02155-16627 
9 
Amsterdamsche Vereeniging ,,De Philatelist". Secr L 
van Oosterwijk W Brandligtstraat 51 I, Amsterdam-
1016 Tel (020) 139093 Ledenadmin mevr A 
Hastnch-Roos, Leliestraat 42, Volendam Tel (02993) 
3598 
Bijeenkomst ALLEEN op dinsdag, 4 juni ledenvergade
ring Krasnapolsky, ingang Warmoesstraal, kleine zaal 
Aanvang 20 00 uur Verder in juni, juli en augustus 
GEEN bijeenkomsten 
Overleden 181 H C Oskam 
10 
Postzegelvereniging ,,S.P.A/', Amsterdam. Secr Th ) 
de Vente, Eikenlaan 32 Zwanenburg, tel 02907-4387 
Bijeenkomsten 28 mei, 11 en 28 juni 74 
16 
Gelderse Filatelisten-Vereniging „De Globe". Secr ] 
G Ouwenbroek Brantsenstraat 24, Arnhem Telefoon 
085-450477 Ledenadministratie mej M | Renssen 
Leeuweriklaan 10 Zutphen Telefoon 05750-14434 
Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn. Arnhem 
Barneveld, Brummen-Eerbeek, Dieren, Doesburg, Doe-
tinchem, Ede, Eist Epe Lichtenvoorde, Lobith Nijme
gen, Oosterbeek, Renkum-Heelsum, Rheden-De Steeg, 
Velp-Rozendaal, Wageningen Winterswijk Wijchen 
Zevenaar en Zutphen 
17 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Assen". Tel 
05920-10119 Comm Rondzendverkeer J J C Schaap 
Troelstralaan 190, Assen tel 05920-10531 
Ledenverg /ruilavond elke laatste dinsdagavond v/d 
maand bij ,Bellevue", waar handelaar aanwezig is 
24 
Philatelistenvereniging „De Fivel, Delfzijl. Secr E A 
Kruidhof Horsbornplaat 31, Delfzijl, tel 05960-12902 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand. 
Zeemanshuis, Landstraat 10, Delfzijl, aanvang 19 30 u 
Grote U V -lamp aanwezig voor het uitzoeken van uw 
fluorzegels enz Elke keer gratis verloting 
25 
Verenii;ihg van Postzegelverzamelaars „Dordrecht" 
Secr I 11 Visser Oranjepark 47 Dordrecht 
Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand 
Gebouw C J M V Burg de Raadtsingel Dordrecht 
Aanvang 20 30 uur, zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid 
tot ruil, kopen en verkopen 
27 
Philatelistenclub „Eindhoven". Secr L Burghoorn 
Helmerslaan 74 Eindhoven Tel 040-62516 
Ledenbijeenkomsten elke eerste woensdag van de 
maand, 20 00 uur m de Mulierzaal van het Philips' Ont
spanningscentrum 
28 
Philips' Philatelisten Vereniging, Eindhoven. Secr M 
H Schenkelaars, de Koppele 78, tel 416358, Eindhoven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand m 
de kantine van de afdeling USFA aan de Schouwbroek-
seweg, Eindhoven Aanvang 20 00 uur 
Eerstvolgende bijeenkomst i v m Pinksteren 10 juni 
31 
Postzegelvereniging „Corinchem en Omstreken". Secr 

I A van den Anker, Busschieterstraat 7-C Corinchem 
Tel (01830) 21327 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand m 
benedenzaal van de Exoduskerk Mollenburgseweg Co
rinchem Aanvang 20 00 uur In juli en aug geen bi|een-
komsten 
32 
Vereniging van postzegelverzamelaars „Gouda". Secr 
E ) P Mulders, Dreef 42 Couda-2303 Tel 01820-19445 
Bijeenkomst 27 mei VEILING ,Het Brandpunt", Turf
markt 58, Gouda Aanvang 20 00 uur 
Regionale ruilbeurs 7 juni Burgerhal Stadhuis Gouda 
Toegang gratis ook voor met-leden 
35 
Philatelisten Vereniging Groningen. Secr R A Talens 
Lijsterstraat 16 Norg (Dr ) lel 05928-2748 Ledenadm 
G ) Kolenbrander Westerse Drift 119, Haren (Gn ) Tel 
050-344514 Secr jeugdald Groningen ) K Smith Oos-
terhamrikkade 64 Groningen tel 050-770406 Afd Eel-
de/Paterswolde L I Weber, Pr Beatnxlaan 11 Paters-
wolde, tel 05907-2603 
Bijeenkomsten elke vierde maandag van de maand 20 
uur in cafe-restaurant Het Boschhuis, Hereweg, Gronin
gen Zaal open voor ruilen 19 uur In juni en juli wordt 
met vergaderd 
Inlichtingen over de bijeenkomsten van de jeugdafde
lingen bij de secretarissen 
Boekjes voor het rondzendverkeer zijn altijd welkom bij 
de heer J Lagaay, de Sav Lohmanplem 12a, Groningen 
Tel 050-260214, alwaar ook inlichtingen over onze vei
lingen kunnen worden ingewonnen 
Advertenties voor de catalogus van de nationale postze
geltentoonstelling Philaposta Croningana 75 kunnen 
worden opgegeven bi| de heer R Binkhorst, Lieveren 
62, post Roden (Dr ) Tel Ü5908-I9762 
36 
Haarlemse Filatelislische Vereniging ,,Op Hoop van Ze
gels', Haarlem. Secr ) C Repko Bloemendaalseweg 
193 Overveen Tel (na 19 00 uur) 023-267394 
Ledenvergaderingen 25 april 24 mei en 20 juni in de 
aula van de A H Cerhardschool, Zijlvest 25a, Haarlem 
Zaal open 19 00 uur en tot 20 OOuur gelegenheid tot ruilen 
Na afloop van de vergadering veiling van 80 kavels met 
hoge opbrengsten 
Goede boekjes voor het rondzendverkeer van leden zijn 
altijd welkom Nieuwe leden melden op bovenstaand 
adres 
37 
Postzegelvereniging Heerlen. Secr C van Dishoeck, 
Lintjensstraat 21 Heerlen Telefoon 045-719931 
Bijeenkomst donderdagavond 6 juni 1974 m het Pancra-
liushuis Nobektraat 33 Heerlen Gelegenheid tot ruil 
vanaf 7 uur 
42 
Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Lei
den. Secr H | Hederik Topaaslaan 14, Leiden Tel 
01710-64808 
Vergadering 28 mei 1974 m het Logegebouw, Steen-
schuur 6 Leiden Aanvang 20 00 uur precies Gewone 
agenda met veiling, gratis verloting en na afloop ruilen 
Jeugdafdeling Bijeenkomst elke 2e vrijdagavond van de 
maand m huize ,,Over 'I Hoff' , Gerecht 10, Leiden 
Aanvang 19 00 uur 
Juhileum-prijsvraag Sluitingsdatum 1 juli 1974 inzen
dingen aan de heer W F Briel, Kanaalweg 36 Leiden 
43 
Philatelisten Vereniging „Zuid-Limburg", Maastricht. 
Secr P H Mantz p/a Wycker Brugstr 10, Maastricht 
Beursavond ma 10 juni (i v m Pinksteren ditmaal ver
schoven naar de tweede maandag v d maand) en ver
gadering ma 17 juni Alle bijeenkomsten in de ,,Grote 
Sociëteit" Vrijthof, ingang Keizer Karelplein, Maastricht 
Zowel op beurs- als vergaderingsavonden vinden steeds 
interessante veilingen plaats In juli en augustus geen 
bijeenkomsten 
44 
Postzegelclub ,,Groot Veldhoven". Secr P M Willems 
Mullerlaan 75, Veldhoven Tel (040) 533429 
Ruilavond iedere 2e maandag van de maand m het buurt
huis d'Ekker, Armehoefstraat 3, Veldhoven Eerstvol
gende veiling maandag 9 september 1974 De jaarcontri-
butie a ƒ 15,- gaarne overmaken/storlen op giro 1647824 
t n V Penningmeester Postzegelclub ,,Groot Veldhoven" 
)uno 12, Veldhoven Tijdens de jaarvergadering is de 
heer M A C Sutherland die gedurende 17 jaren be
stuursfuncties m de vereniging heeft verricht benoemd 
tol erelid 
47 
Postzegelvereniging Roosendaal. Secr P A J Kokken 
H C Dirckxstraat 17 Tel 01650-41303 Leider Rond 
zendverkeer dhr ) F A Mortiers, Burg Prinsensingel 
nr 75 Tel 01650-37793 
Bijeenkomst 10 juni in de zaal 't Wit Roosken, 20 00 
uur De zaal zal al om 19 30 uur open zijn om de zegels 
voor de veiling te bekijken De zegels voor de veiling 
moeten uiterlijk vier weken voor de vergadering worden 
ingeleverd bij dhr Valkenburg Burg Prinsensingel nr 
31 Tel 01650-36177 
48 
Philatelistenclub ,,Rotterdam". Secr mevr T B 
Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotterdam-3003 
Bijeenkomsten Ie dinsdag van de maand, Beursge
bouw, ingang Meent 110, Rotterdam 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars ,,Tilburg" te Til
burg. Secr W van Erve Insulmdeplem 5 Tilburg Tel 
(01 3) 426464 
Ledenvergadering 5 juni, zaal van Restaurant Casmo', 
St Jozefstraat 38, Tilburg 

55 
Postzegelvereniging ,,l|muiden". Secr mevr M de 
Meer-van Gendt van Lenneplaan 54 Driebuis Tel 
02550-10421 
Ruilavonden Cultureel Centrum 20 mei 10, 24 juni 20-
22 uur voor de jeugd 19-20 uur 
59 
Vereniging van Postzegelverzamelaars De Langstr. e.o. 
Secr W de Rooy, Hollandsingel 35 Waalwijk, tel 
(04160) 35284 
Bijeenkomsten iedere 2e donderdag van de maand m 
de zaal van cate restaurant Passier Antoniusstraat te 
Waalwijk Dus 13 juni |uli met 
69 
Ftiatelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr ] 
D Neuteboom, E E Stolperlaan 24 Veendam 
In juni en juli geen bijeenkomsten Eerste bijeenkomst 
na de vakantie op donderdag 22 augustus 
71 
Postzegelver. „Drielandenpunt", Vaals. Secr W Bulles, 
Si Paulu'istraat 1, Vaals Rondzendleider A H den 
Brinker Lieve Vrouwestraat 1, Vaals goede rondzend-
boekjes van West-Europa zijn steeds welkom 
Bijeenkomst met ruilavond vrijdag 14 juni as s avonds 
8 00 uur m Hotel Gillissen, Maastrichterlaan 48 Vaals 
Alle filatelisten zijn hier welkom In juli geen ruilavond 
73 
Postzegelvereniging 's-Gravenhage en Omstreken. Secr 
F Eeuwijk Denenburg 155 tel 070 - 854476 (na 18 00 
uur) Rondzendverkeer mevr ) E Klem-Schuil, Het 
Zicht 162, 's-Cravenhage te! 070-668036 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag van de maand m Harri
sons Hotel, Spuistraat 16, 's-Gravenhage 
74 
Personeelsvereniging Thomassen & Drijver, Verblifa 
N.V. Deventer. Afd Philatelie Secr 1 A Kuitert Ge 
wesllaan 27 Diepenveen, tel 05709-2064 Hoofd Rond-
zenddienst E den Adel Witte de Withstraat 36, Twello 
tel 05712-2182 
Regionale ruilavond Ie donderdag van de maand, be
halve m |uni, )uli en aug , in de kantine v/h complex Pa
rallelweg 6, Deventer 19 00-21 30 u Toegang vrij, ook 
voor met-leden Hebt u al genoteerd-* Internationale 
ruildagen te Deventer 9 en 10 november 1974, de ruil-
dagen met de bekende perfecte organisatie 
79 
Postzegelvereniging Appingedam. Secr mevr R 
Schanssema-Bouwman Farmsumerweg 81 Appingedam 
Vergadering-ruila\ ond-bekerwedstrijd-Bingo-spel vrijdag 
7 juni m zaal Reh(Dboth Wijkstraat 24, Appingedam luli 
augustus vakantie 
85 
„Postzegelvereniging „Heemskerk". Secr D A van 
Vliet, Rousselstraal 16, Heemskerk Tel (2510) 32874 
Bijeenkomsten 27 mei, Grote veiling en getoond zal 
worden het ,,opzetten" van verzamelen 10 juni, Kienen 
24 juni, verloting, steeds in zaal Dam naast hel , Mar-
quettetheater' Aanvang 20 00 uur jeugdclub 19 00 
uur 
88 
Postzegelclub Hoogeveen. Secr M ) van Eijsden Sa-
turnus 8 tel 05280-65705 
Bijeenkomst en veiling 3e donderdag van de maand 
Mei laatste bijeenkomst van het seizoen leugd even
eens in de Tamboer van 18 30 tot 20 00 uur Senioren 
vanaf 20 00 uur Adres directeur rondzendingen Veen-
luydenstraat 20 Hoogeveen 
94 
Postzegelvereniging „Telstar", Puften (GId.). Secr H D 
Buitenwerf Wittenburg 163 Nijkerk (GId ) Tel 03494-
2484 
Vergadering/ruilavond elke 3e donderdag van de 
maand, waarvoor konvokalie mei lijst voor de kavelver
koop wordt toegezonden gebouw ,'t Voorhuys" -
naast de Andreakerk - Voorthuizerstraat 14, Putten 
(GId) Aanvang 20 00 uur Zaal open 19 00 uur 
95 
Posfzegelver. ,,Castricum". Secr C J Elling, Lindenlaan 
/4, Cast neu m, tel 0.̂ ^18-51026 Penningmeester en 
rondzendverkeer C Bijman, Bleumerweg 1, Bakkum tel 
02518-50336 
Ruilavond eerste maandag van de maand Hotel Kor-
man, Mient I, Castricum Aanvang 20 15 uur 
102 
Amersfoortse Postzegelclub „De Kei". Secr Ringweg 
Randenbroek 106C , Amersfoort 
Bijeenkomsten iedere eerste dinsdag van de maand 
vergaderzaal v/d johanneskerk. Westsingel 30, Amers
foort Zaal open 19 00 uur 
103 
Postzegelvereniging „Eemland", Soest. Secr mej C M 
de Bruin Kastanjelaan 11 Soest Tel (02155) 12032 
Rondzending K Mei necke Soesterbergsestraat 135 
Soest Tel (02155) 18166 
Bijeenkomsten iedere eerste vrijdag van de maand 
,,De Rank", Soesterbergsestraat 18, Soest 
108 
Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars „De Post
hoorn". Secr H de Ruiter Komngsvarenstraat 23 
Wormer Tel 02982-1018 
Bijeenkomsten elke derde dinsdag van de maand in 
,,Ons Eigen Gebouw", Wandel weg 55 Wormerveer 
Aanvang 20 00 uur Zaal open 19 00 uur 
113 
Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars. 
Secr mevr D Schneider, Kwartelstraal 26 Oosterhout 
Tel 01620-22032 Veilingmeester M H Dijkers Ra-
nonkelstr 147 Tel 01620-27210 
In juni en juli geen ruilbeurs Wel eind mei een goeie 
veiling waar iedereen welkom is 
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100 Albanië 
20O Albanië 
100 Andorra 
100 Algene 
100 Arabische Staten 
200 Arabische Staten 
500 Arabische Staten 

1000 Arabische Staten 
100 Argentinië 
300 Argentinië 
100 Australië 
200 Austral ië 
300 België 
500 België 

1000 België 
100 Belgische Kolomen 
100 Beieren 
20O Beieren 
50 Barbados 

100 Burundi 
200 Burundi 
100 Bohemen & Moravie 
150 Bohemen & Moravie 
50 Bosnië 

100 Bosnië 
100 Bolivie 
200 Bohvie 
100 Brazi l ië 
100 West-Berhjn 
100 Burma 
100 Bulgari je 
200 Bulgari je 
500 Bulgari je 

50 Brits Guyana 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 
100 Cameroen 
50 Ceylon 

100 Ceylon 
100 Chi l l 
300 Chil l 

1000 China 
100 Costa Rica 
100 Columbia 
200 Columbia 
100 Cuba 
50 Cyprus 

100 Cyprus 
100 Curagao 
200 Curapao 
100 Denemarken 
200 Denemarken 
300 Denemarken 
100 Dom Republiek 
100 Danzig 
150 Danzig 
500 Duitsland 

1000 Duitsland 
200 West-Duitsland 
100 Ecuador 
200 Ecuador 
100 Egypte 
300 Egypte 
100 Engeland 
200 Engeland 

1000 Eng Kolomen 
50 Estland 

100 Estland 
100 Finland 
200 Finland 
300 Finland 
100 Frankrijk 
300 Frankrijk 
500 Frankrijk 

4,50 
19,50 
26,50 
6,— 
3 , -
7 — 

18,50 
38,50 
2,— 
8,25 
3,— 

10,25 
7,25 

17,50 
70,— 

3,75 
11,— 
42,50 
10,50 
6,50 

14,50 
7,25 

12,50 
7,50 

27,50 
6,50 

22,— 
2,25 

15,— 
9,75 
1,50 
4,60 

20,— 
11,75 
2,10 
9,— 

25,75 
10,50 
2,25 
8,75 
2,60 

25,— 
28,50 
10,50 

4,— 
7,50 
4,— 
9,75 

29,50 
24,50 
80,— 

1,50 
6,— 

13,50 
12,— 
16,50 
29,50 
8,75 

26,50 
9,50 
6,75 

17,50 
4,— 

25,— 
3,— 

12,50 
23,— 
8,25 

40,— 
2,50 

10,50 
26,— 
1,50 
7,50 

22,50 

100 Fiume 
100 Franse kolomen 
200 

1000 
Franse kolomen 
Franse kolomen 

100 Gen Gouvern 
50 Gibraltar 

100 Griekenland 
200 
500 

Griekenland 
Griekenland 

50 Guatemala 
100 Guatemala 
50 Guernsey en Jersey 

100 Guinee 
100 Haiti 
100 Honduras 
500 

1000 
70 

Hongarije 
Hongarije 
kompl series Hongarije 

50 Hongkong 
50 

100 
100 
200 
300 
100 
100 
50 

100 
200 
300 
400 
500 
550 
100 
300 
500 
100 
100 

Ierland 
Ierland 
Irak 
Irak 
Irak 
Iran 
India (speciaal) 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel 
Israel 
Italie 
itahe 
Italie 
Ital kolomen 
Japan 

50 Jamaica 
100 Jamaica 
100 
200 
600 
800 

1000 
50 

100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
300 
500 
100 
100 
100 
100 
50 

100 
100 
200 
100 
25 
50 

100 
150 
200 
100 
50 
75 

100 
50 

Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Letland 
Letland 
Libanon 
Libanon 
Liberia (kompl series) 
Litauen 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Kenya (Uganda) 
Korea (noord) 
Korea (zuid) 
Kroatië 
Madagascar 
Madagascar 
Maleisië 
Maleisië 
Maladiven 
Malta 
Malta 
Malta 
Malta 
Malta 
Marokko 
Maurit ius 
Memel 
Mexico 
Monaco 

49 60 
3 75 
6 60 

45,— 
19,50 
15,— 
5 25 

12 75 
65,— 
4,50 

11,26 
8,50 
6,50 
9,25 

14,25 
9,75 

27,50 
87 50 
5,25 
2,75 

17,25 
3 75 

17,— 
30,— 

2,50 
2,60 
2,95 
8,75 

28,60 
49,50 
97,50 

2 5 0 , -
285,— 

2,25 
9,75 

26,— 
11,25 
3 75 
6,— 

21,— 
2,— 
5,— 

27,— 
42,50 

110,— 
6,— 

30,— 
5,— 

15,— 
14,— 
30,— 
4 5 , -
6,75 

21,— 
42,50 

100 , -
10,50 
3,— 
6,— 
7,60 
5,50 
9,75 
3,75 

12,— 
37,50 

1,50 
6,— 

18,— 
37,50 
52,50 
7,50 
8,25 

S4,50 
5,75 
3,— 

UITSLUITEND ALLEMAAL VERSCHILLENDE POSTZEGELS, 
PRIMA KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN. 

UW BESTELLINGEN KUNT U RICHTEN AAN 

POSTZEGELHANDEL 'PHILIPOSTA' 
ANTWOORDNUMMER 2892 ; « l ^ 
ROTTERDAM (een postzegel behoeft u met te plakken) (|!^^vl) 

100 Monaco 
100 Mongol ië 
100 Montenegro 
100 Ned Indie 
200 Ned Indie 
20 Kompl series Indonesië 

110 Indonesië Weense druk 
300 Indonesië 
500 Indonesië 
600 Indonesië 
100 Nederland 
300 Nederland 
500 Nederland 
600 Nederland 
800 Nederland 
100 Nicaragua 
200 Nicaragua 
100 NieuvK Zeeland 
200 Nieuw Zeeland 
300 NieuvK Zeeland 
100 NoorvKegen 
200 Noorwegen 
300 Noorwegen 
100 Oostenri jk 
500 Oostenri jk 

1000 Oostenri jk 
200 Oost-Duitsland 
200 Oost-Duitsland (gr f ) 
100 Pakistan 
200 Pakistan 
50 Palestina 

100 Panama 
135 Panama (kompl series) 
100 Paraguay 
100 Peru 
200 Peru 
100 Phi l ippi jnen 
300 Phi l ippi jnen 
200 Polen 
500 Polen 

1000 Polen 
100 Portugal 
300 Portugal 
500 Portugal 
100 Portugese kolomen 
200 Portugese kolomen 
100 Reunion 
100 Rhodesie 
100 Roemenie 
500 Roemenie 

1000 Roemenie 
300 Rusland 
350 Rusland 
500 Rusland 

1000 Rusland 
1000 Rusland komp series 

22 Rusland kompl series 
jg Rusland 1970 
j g . Rusland 1971 
jg Rusland 1972 
jg Rusland 1973 

500 Skandmavie 
100 Slam 
200 Slam 
50 San Marino 

100 San Marino 
100 Spanje 
300 Spanje 
500 Spanje 

1000 Spanje 
100 Spaanse kolomen 
100 Saargebied 
200 Saargebied 
100 Soedan 
100 Suriname 

9,— 
4,50 

25,— 
4,50 

25 — 
2,50 
6,— 
7,50 

22,50 
35,— 

1,25 
9,75 

37 60 
75 — 

185,— 
7,50 

21,— 
3,— 

14,50 
37,50 
2,— 
7,50 

23,— 
1,95 

16,50 
90,— 
2,50 
5,50 
3,— 

13,50 
7,75 

17,25 
21,50 
5,75 
4,— 

13,50 
4,50 

29,50 
3 75 

11 — 
42,50 

2,50 
13,50 
45,— 

5,— 
12,50 
14,— 
24,— 

1,75 
11,— 
30,— 
12,— 
13,50 
19 50 
67,50 
87,50 
10,50 
19,50 
19,50 
23,50 
23,50 
12,50 
8,26 

21,— 
3,— 

12,50 
2,25 

10,50 
22,50 
85,— 
6,75 

17,50 
55,— 
17,25 
22,50 

100 Syrie 
100 Salvador 

50 St Lucia 
50 St Vincent 

200 Togo kompl series 
100 Tsjechoslowaki je (gr f ) 
500 Tsjechoslowaki je 

1000 Tsjechoslowaki je 
100 Trans-Jordanie 
50 Tr inidad 

100 Tunesië 
100 Turki je 
500 Turki je 
100 U S A 
100 U S A (gr form ) 
300 U S A 
600 U S A 
100 Uruguay 
100 Vatikaan 
100 Venezuela 
200 Venezuela 
100 Vietnam 
200 Vietnam 
100 Württemberg 
150 Württemberg 
100 IJsland 
200 IJsland 
300 IJsland 
100 Zuid-Afr ika 
200 Zuid-Afr ika 
100 Zweden 
200 Zweden 
300 Zweden 
400 Zweden 
500 Zweden 
600 Zweden 
100 Zwitserland 
200 Zwitserland 
300 Zwitserland 
400 Zwitserland 
500 Zwitser land 

6,75 
10,75 
11,50 
12,50 
24,50 
2,— 

13,50 
45,— 
12,— 
8,75 
6,— 
1,36 

13,— 
1,95 
2,85 
8,25 

18,50 
4,25 

3 5 , -
8,25 

22,— 
3,25 
8,25 

19,50 
38,50 
24,50 
65,— 

187,50 
3,75 

15,— 
2,40 
7,50 

16,— 
30,— 
48,— 
75,— 

4,50 
17,50 
34,50 
65,— 
87,50 

50 Pro Patria Pro Juventute 
Zwitserland 

200 Bloemen 
300 Bloemen 
200 Dieren 
300 Dieren 
400 Dieren 
100 Ruimtevaart 
200 Ruimtevaart 
300 Ruimtevaart 
100 Schepen 
100 Schi lder i jen 
200 Schi lder i jen 
450 Schi lder i jen 
100 Sport 
200 Sport 
300 Sport 
100 Treinen 
100 Vogels 
50 Vl inders 

100 Vl inders 
100 Paarden 
100 Vissen 
100 Honden 
100 Rel igie 
50 Voetbal 

100 Voetbal 
200 Voetbal 
100 Wereld 
100 Wereld (speciaal) 

1000 Wereld 
1000 Wereld (speciaal) 
5000 Wereld 

12,— 
7,25 

11 ,— 
5,25 
9,— 

12,50 
3,— 
7,75 

15,— 
3,— 
3,— 
7,50 

17,50 
3,— 
6,— 
9,— 
4,50 
4,50 
2,25 
4,50 
5,— 
5,50 
6,— 
2,50 
3,— 
8,75 

21,50 
0,50 
0,75 
6,75 
7,50 

70,— 

BETALING onder rembours, of bij vooruitbetaling per giro of 
bank. Met inbegrip van de portokosten. 
Zendingen boven de ƒ100,— franko 
Al uw zendingen worden filatelistisch gefrankeerd Onze post-
zegelbar is dagelijks geopend van 10 00 tot 18 00 uur, vrijdag
avond tot 21 00 uur Vraag tevens onze gratis prijslijsten aan van 
zegels Nederland, Indonesië, Spanje en zegels van het Europa
motief. 
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nieuwe 
uitgiften 

redacteur: 
J. Th. A. Friesen, 
Rembrandtstraat 18, 
Goor 7720, 
Telefoon 05470-2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen danken wij de 
verschillende postadmmistraties en -agentschappen 
Voor inlichtingen en/of illustraties - speciaal van ver
schillende Midden- en Zuidamenkaanse en van enkele 
Aziatische landen - die ertoe bij kunnen dragen de ac
tualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons 
van harte aanbevolen 

• Dit teken is geplaatst bi| uitgiften die verboden zi)n voor 
tentoonstellingen die gehouden worden onder de bepa
lingen van de Federation Internationale de Philatelie 
De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er 
geen afbeeldingen meer van op te nemen De gebruike
lijke gegevens worden wel vermeld De verzamelaars zijn 
evenwel gewaarschuwd 

VERENIGDE NATIES 
6-5 -74 . Nieuwe zegel in serie „Kunst bij 
de Verenigde Nat ies" ; Braziliaanse muur
schi lder ing. 
0.60 en 1 . - zw. fr. en 0.10 en 0.18 am. $ 
alle zegels blauw en b ru in . Zingende k in
deren, schi ldering van Candido Portinari. 

"vvw^rvw^p^pv^^'' 'vv^^^FVW'^i'*w' 

- * * * *^*^** - * * * * - - * * * * " - -

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding zegel gemeld in apri l , b lad
zi jde 209. 
29-4- '74. Europazegels 1974: Andorese 
bee ldhouwwerken. 
0.50 F. Maagd van Pal. 
0.90 F. Maagd van Santa Coloma. 

BELGIË 
25-3 -74 . Bescherming leefmi l ieu. 
3 fr. violet, blauw, rood en geel. Z inne
beeldige voorstel l ing mi l ieubescherming 
door jeugd. 
11-3-74 . Nieuwe spoorwegzegels. 
3, 4, 5 en 10 fr. Zegel type konink l i jke 
beeltenis met monogram , , B " . 

8-4- '74. Culturele toeslagserie, reproduk-
ties Belgische schilders. 
4 + 2 fr. Zelfportret Armand jamar 
(1870-1946). 
5 -I- 2V2 fr. Beeltenis Tony Bergmann en 
stadsgezicht van Lier (1835-1874). 
7 -I- 3'h fr. Beeltenis Henri Vieuxtemps 
(1820-1881) en stadsgezicht van Verviers. 
10 -F 5 fr. Zelfportret James Ensor 
(1860-1949) in menigte hoo fden . 

22-4 -74 . Vi j fentwint ig jaar Noordat lant i -
sche Verdragsorganisatie. 
10 fr. blauw en l ichtgroen. Embleem 
N.A.V.O. en jaartallen. 

29 -4 -74 . Dag van de postzegel. 
5 fr. zwart, grijs en gri jsblauw. Portret 
Hubert Krains. 

BULGARIJE 
Maart 7 4 . Wereldkampioenschappen 
voetbal 74 München. 1, 2, 3, 13, 28 en 40 
St. Verschi l lende spelmomenten voetbal . 
Blokje van 1 , - I. Momenten uit spel en 
were ldbeker . 

CYPRUS 
29^1-74. Europazegels 1974. 
10, 40 en 150 m. Ontvoer ing van Europa 
door Zeus op zilveren geldstuk uit Ma
r ion. 

DENEMARKEN 
16-5-74 . Honderd jaar pantomimetheater 
in Tivol ipark in Kopenhagen. 
100 5. blauw. Maquette voorz i jde theater. 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
15-5-74 . Vi j fentwint ig jar ig bestaan Bonds
republ iek. 
40 pf. Blokje; zwart, rood , geel en licht
blauw. Bondsadelaar m rel iëfdruk en kleu
ren Duitse bondsvlag. 

15-5-74 . Herdenking geboortedag dichter 
Friedrich Gott l ieb Klopstock, 250 jaar gele
den. 
40 pf. rood en zwart. Silhouet van de 
vroeg-romantische dichter (1724-1803) en 
handtekening. 

15-5-74 . Herdenking geboorte stichters 
Duitse jeugdherbergen: Richard Schirr
mann en Wi lhe lm Münker , 100 jaar gele
den. 
30 pf. groen. Primitief getekend landschap 
met zon, maan, regenboog. 

15-5-74. Honderdvi j fentwint ig jaar diako-
nie van de Evangelische kerk. 
40 pf. rood. Kruis, met lussen, van de dia-
konie. 

15-5-74 . Wereldkampioenschappen voet
bal 1974. 
30 pf. groen. Act iefoto voor doel . 
40 pf. rood. Spelmoment middenveld. 

DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPU-
BUEK 
26-3-74 . Belangrijke Duitse persoonl i jk
heden. 
5 pf. zwartb lauw. Gustav Robert Kirchhoff 
(1814-1887), natuurkundige. 
10 pf. kobaltblauw. Immanuel Kant 
(1724-1804), wijsgeer. 
20 pf. karmi jn. Ehm Welk (1884-1966), 
schrijver. 
25 pf. donkergroen. Johan Gott f r ied Her
der (1744-1803), schrijver. 
35 pf. donkerbru in . Lion Feuchtwanger 
(1884-1958), schrijver. 

16-4-74 . Vi j fentwint ig jaar communis t i 
sche vredesbeweging in Parijs. 
35 pf. Were ldbo l , waarop woorden ,,vre
d e " . 
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VORSTENDOM LIECHTENSTEIN 
Postzegel-uitgifte 6 juni 1974 
1. Herdenkingszegels 

„100 jaar wereldpostvereniging" (UPU) 
2. Speciale zegels „Kleine fauna uit Liechtenstein" 
3. Herdenkingszegels „Bisschop Franz Anton Marxer" 

1 
POSTWERTZEICHENSTELLEDER FUERSTLICHEN REGIERUNG, V A D U Z 
Zend mij gaarne kosteloos de uitvoerige documentatie ,,Briefmarkensammeln 
leicht gemacht". (Gaarne in blokschrift.) 

Naam Voorletters 

Voordel ig en handig 
verzekert u zich van de uitgiften van het 
vorstendom Liechtenstein tegen nomi
nale prijzen door sluiten van een 
Nieuwt jes-abonnement 
In abonnement levering portvrij! 

Straat 

W/oonplaats (met postcode) 

Uitknippen en opzenden aan: Secretariaat van de Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van het Vorstendom Liechtenstem, Postbus 2127, 
2078 's-Gravenhage. 

C: 
T 
tD 
ct 
m D 
r t 
C 

: i 

UPU 
1874 mh 

1 n 
l i e c h t e n s t e i n 4 U 1 

wtmmt 

3 l iech tens te in U U 
M M M M t t É É t M É t É É M t É É M M f l 

Herdenkingszegels „100 jaar wereldpostvereniging ' (UPU) 

ISRAEL 
Full tab, nieuvtftjes, F.D.C. Tevens N.O.G. en Ver. Europa. 

Vraagt inl icht ingen POSTZEGELHANDEL „SHALOM" 
Goudbloemstraat 14 - Amersfoort - Tel . 03490-10702 

' 
ï 

Aangeboden: Nederland er 
lijst, ook FDC. Biedt zéér 
collecties, verzamelingen, 
Westeuropese landen. 

C. WILLEIVISEN 
Vervoorenstraat 6 - Amsterdam-W. -
giro: 1646933. 

O.G 
hoge 
eng 

Tel. 

, gratis 
prijzen 

'OS van 

prijs-
voor 
alle 

(020)11.05.26, 

Gratis prijslijst op 
prijzen 
G. de Rivasson, 

FRANKRIJK 
aanvraag. Catalogusnummers Yvert of Mich 

24450 La Coquille - Frankrijk. 

el, aantrekkelijke 

SAMMLER-DIEIMST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
A b o n n e m e n t s p r i j s : f 36,— per jaar 
of ^ 18,50 per halfjaar. 

• verschijnt eens per 14 dagen 
• gemiddeld 132 pag. per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina's op 

kunstdrukpapier 
Proefnummer gratis tegen porto-
vergoeding ad 90 cent 
W o o r d a d v e r t e n t i e s : opschrift-
woorden; 80 ct., tekstwoorden: 35 ct. 

Vertegenwoordiging voor Nederland: 
FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO- 51.69.28 - BANKGIRO: 47.59.00.146 - TELEF.: (01718) 1 40 68. 

W. EIMGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 23 6625, privé (020) 445362. 

Onze 77e veiling 
die gehouden wordt op 21 en 22 juni a.s. zal wederom 

zeer uitgebreid NEDERLAND en O.R. bevatten met onder meer 
ongebruikte en postfrisse stukken en prachtige stukken van 

de eerste emissie. 

Tevens zal deze veiling 
prachtige Europese zegels bevatten. 

De veil ing is verder nog gecompleteerd met een keur van 
COLLECTIES en LANDENRESTANTEN. 

Ontvangt u nog niet regelmatig onze veilingcatalogus'' 
Stel dan met langer uit, per telefoon of briefkaart, om toezending van onze tioogst 

INTERESSANTE en GRATIS veilingcatalogus te vrageni 

W. H.deMunnik 
Beëdigd Makelaar en Taxateur 

Korte Houtstraat 20B - DEN HAAG - Tel. (070) 46.63.18 

P.S. U hoort toch ook tot onze inzenders die gebruik maken van onze enorme opbrengstprijzen? 



FRANKRIJK 
22^1-'74. Europazegels. 
0.50 F. Beeldhouwwerk Rodin: „L 'Age 
d 'A i ra in" . 
0.90 F. Beeldhouwwerk Mai l lo l : „ L ' A i r " . 

29-4-'74. Redding ter zee. 
0.90 F. blauw, rood en l ichtbru in. Schip in 
nood op rotsen, moderne reddingsboot 
onderweg. 

(>-5-'74. Vi j fentwint ig jaar Raad van Euro
pa. 
0.45 F. Embleem en gebouwen waarin 
raad zetelt. 

13-5-'74. Nieuwe zegel in serie toer isme. 
3.—F. Saint Florent. 

27-5-74. Zegel in serie natuurbescher
ming. 
0.40 F. Bizon. 

27-5-'74. Herdenking generaal Koenig. 
1 . — F. Portret generaal, bevelvoerder van 
de vri je Fransen in Noord-Afr ika. 

4-6-'74. Nationaal congres van Franse fe
deratie van postzegelverenigingen. 
0.50 F. purper, lila en bru in . Gezicht op 
oud gedeelte van Colmar, waar congres 
wordt gehouden. 

10-6-'74. Dertigste verjaardag ontscheping 
in Normandié. 
0.45 F. 

10-6-'74. Eenentwintigste olympische 
schaakkam pi oen schappen. 
1 . - F. purper, bru in en marineblauw. 
Schaakbord, hand die stuk verzet en sym
bolen voor schaakstukken. 

17-6-'74. Dr iehonderd jaar FHótel des Inva
lides. 
0.40 F. 

17-6-'74. Steden in de keten van de be
vr i jd ing. 
1 . — + 0.10 F. 

24-6-'74. Nieuwe zegel in serie toerist i
sche zegels. 
0.65 F. Salers. 

1-7-'74. Herdenking Nicolas Copernicus. 
0.90 F. 

22 -7 -74 . Herdenking geboortedag Fran
cois Poulenc (1899-1963), 75 jaar geleden. 
0.50 -I- 0.10 F. Portret van de componist en 
verschi l lende muziek inst rumenten en no
tenbalk. 

GIBRALTAR 

2-5 -74 . Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging-
2 p. Brievenbus uit regeringsperiode van 
koningin Victoria. 
6 p. Idem van koning George VI . 
14 p. Idem van koningin Elizabeth I I . 
Zegels zel fk levend; ook blokje met de 
drie zegels samen. 

A, GIBRALTAR E-R 

6r. 

POSTALE UNIVERSCUE 

GROENLAND 
16-5-74 . Tweehonderd jaar Groenlandse 
kamer voor handelsbevorder ing. 
1 . — kr. rood. Kade met oude handelsge
bouwen . 
2 .— kr. b ru in . Modern vissersschip en 
twee kajaks. 

GUERNSEY 
11-6 -74 . Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
2'/2 p. Zegel van Guernsey en embleem 
U.P.U. 
3 p. Kaart eiland en embleem. 
8 p. Gebouw U.P.U. in Bern en vlag 
Guernsey. 
10 p. Statenzaal van eiland. 

HONGARIJE 
1-3-74. Vi j fentwint ig |aar nationale spaar
bank. 
1 . — F. Symbolische voorstel l ingen van 
sparen. 

11-3-74 . Resultaten van Mars onderzoek. 
40 f. Ruimteschip Marmer 4 naar Mars. 
60 f. Sovjetruimteschip Mars 2, gezicht op 
Mars. 
80 f. Mar iner 4 van de Verenigde Staten. 
1 . — F. Foto van Mars, genomen door ob
servatorium van Mount Palomar, V.S. 

1.20 F. Sovjet ruimteschip Mars 3 op Mars. 
5.— F. Mariner 9, ruimteschip van V.S., 
twee satellieten van Mars: Phobos en 
Deimos. 
6.—F. Kanalen op Mars en portret Schia-
parel l i , 1877. 
Blokje van 10.— F. Ruimteschip Mars 7 
naar Mars en zonnestelsel, sterrebeeld. 
Alle zegels en blokje getand en • ongetand. 

27-3-74 . Herdenking Salvador Al lende. 
1 . ~ F. Portret president Chili (1908-1973). 

April 74 . Bezoek Mona Lisa aan Azié. 
4 .— F. Reproduktie van dit schilderij van 
Leonardo da Vinc i ; aanhangsel waarop 
tekst en vl iegtuig. 

IERLAND 
29-4-74 . Europazegels. 
5 p. blauw en sepia; 7 p. groen en sepia. 
Standbeeld van Edmund Burke, door John 
Henry Foley. 

ITALIË 
1-3-74. Nieuwe gebruikszegel. 
125 I. oranje. Munt van Syracuse. 

16-3-74. Normandische mozaiekkunst uit 
Sicilië. 
20 I. Koning Rogier door Christus ge
k roond ; kerk van Martorana in Palermo. 
50 I. Koning Wi l lem II biedt de maagd de 
kerk aan; kathedraal van Monreale. 

23-3-74 . Herdenking geboortedag 
president Einaudi, 100 jaar geleden. 
50 I. Portret Einaudi (1874-1961). 

JERSEY 
7-6-74. Honderd jaar Wereldpostvereni -
Sing. 
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1949 U.P.U. Falkland-
Ellanden, complete serie 
(Dependencies) 
4 stuks ƒ 4,85 (gebruikt) 

1874 — 1974 
Eeuwfeest van de U.P.U. 

Te beginnen in maart zal het belangri jkste 
eeuwfeest van de f i latel ist ische wereld, van de 
Wereld Post Vei'eniging, worden herdacht door 
de uitgave van speciale zegels. 

Wij special iseren ons op de zegels die daar
voor uitgegeven worden door Groot-Brit tannië 
en de Gemenebestlanden. 

Net zoals bij het Koninkl i jk huweli jk, Churchi l l 
en andere dergel i jke uitgaven hebben wij een 
eerste klas reputatie voor snelle levering. 

Engeland en 25 koloniën hebben reeds aange
kondigd zegels te zullen uitgeven. 

U kunt nu een contract sluiten voor levering 
door de volgende depotsom te storten: 

los 
angde som: postfris ƒ30,-

gebruikt ƒ35,-
eerstedagbrief ƒ 50,-

blokken vellen 
van 4 van 25 
ƒ120,- ƒ750,-
ƒ140,-

Deze zegels hebben een enorme beleggings
waarde. Al le vroegere U.P.U.-herdenkingsze
gels zijn f l ink in prijs gestegen en geen daar
van heeft die betekenis die de eeuwfeest-ze
gels hebben. 

Betaling per internationale postwissel, bankpa-
pier, bankcheque of bankovermaking naar de 
Midland Bank Ltd. Shirley, Southampton. 

Correspondent ie in Engels, Frans, Duits of Ita
liaans. 

J. Sanders, (Philatelist) Ltd., 
5/7, Commercial Road, Southampton GB. 

Te koop gevraagd 
Nederland en Overzee collecties 
Europese landen collecties 
Wereld collecties 
Speciaal collecties 
Engros 
etc. 

Bovendien: 
Vanaf heden betaal ik uw reisl<osten, 
binnen Nederland en België terug. 
(na voorafgaand overleg) 

Aanbiedingen aan: 

Drs. C. Quirijns 
Blijdensteinlaan 3 
Hilversum 
tel. 02150-16305 

TE KOOP AANGEBODEN: 
een in uitmuntende staat verlcerende parti
culiere postzegelverzameling. 
Omvang slechts hier in het kort samengevat nl.: 

Ongebruikt (postfris): 
1. België vanaf 1945. 
2. Nederland vanaf 1945. 
3. Overzeese gebiedsdelen: Ned. Antillen vanaf 1954 

Suriname vanaf 1954. 
4. Een verzameling Nieuw-Guinea vanaf 1956. 
5. Belgische koloniën: Belgische Congo en Rouan-

da-Urundl en onafhankelijkheid (Congo - Katanga 
- Kasai - Rwanda - Burundi) inclusief alle zegels 
met kopstaande zegels. 

6. Europa (C.E.P.T. compleet) 
7. U.P.U. 1949 (75 jaar Wereldpostvereniging) com

pleet met Engelse koloniën - Vaticaan - Stephan -
alle vellen Afrika - Azië en Amerika (met uitzonde
ring van een tiental zegels van mindere waarden). 

Zeer mooi gestempeld: 
1. België vanaf 1962. 
2. Nederland van 1962. 

Verschillende verzamelingen meervoudig. 
Duurdere stukken met expertise. 

Het geheel aangeboden in (voor het merendeel Fil-l-Safe in-
steekboeken). Totaal aantal boeken 50 stuks. 
Vaste prijs: ƒ 15.000,— (vastgesteld tegen inkoopwaarde). 
Bemiddeling door filatelistisch expert. 
Belangstellenden s.v.p. refereren onder no. PH 107 van dit 
blad. 



2V2 p. Eerste brievenbus op St. Hell ier, 
brief gestempeld 1852. 
3 p. Uni form van postbode 1862 en 1969. 
5'/2 p. Moderne brievenbus en brief. 
20 p. Stoomschip, 1874, vl iegtuig 1974. 

JOEGOSLAVIË 
20-4-'74. Herdenking sterfdag Lenin, 50 
jaar geleden. 
2.— d m . Portret van Lenin. 

29-4-'74. Europazegels 1974. 
2.— d in . Stenen bee ldhouwwerk , gevon
den in Lepinski Vir, daterend uit ongeveer 
4950 vóór Christus. 
6.— d in . Marmeren bee ldhouwwerk : we
duwe met k ind, Ivan Mestrovic 
(1883-1962). 

LUXEMBURG 
29-4-'74. Europazegels 1974. 
4 f. oker, gri jsblauw en zwar tbru in . 
Beeldhouwwerk hert van Auguste Trémont . 
8 f. blauw, oker en bruinzwartv iolet . Ab
stract plastiek van Lucien Wercol l ier . 

29-4-'74. Onthu l l ing standbeeld voor 
Winston Church i l l . 
4 f. okergeel , zwartbruin en gri|sviolet. 
Standbeeld, door Oscar Nemon . 

29-4-'74. Nieuw jaarbeursgebouw. 
4 f. geel, rood, blauw en zilver. Vogel
v luch topname van het gebouwencom
plex. 

29-4-'74. Herdenking sterfdag Mathias 
Schou, de b l inde zanger, 150 jaar geleden. 
3 f. okerbru in , roodbru in , blauw en zwart. 
Portret eerste zanger in Luxemburgse taal. 

MAN 
29-5-'74. TT-motorraces. 
3 p. Stanley Woods, eerste winnaar op Ita
liaanse motor . 
3'/2 p. Freddie Frith, eerste ri jder die slipte 
bij meer dan 90 mij l per uur. 
8 p. Max Deubel en Emil Horner, winnaars 
wedstr i jden voor motor met zi jspan, 500 
cc. 
10 p. Mike Hai lwood, winnaar meeste ra
ces. 

NOORWEGEN 
25-4-'74. Toeristische zegels. 
100 ö. o l i j fgroen. Lindesnes, zuidel i jkste 
puntje van het land. 
140 ö. blauw. Nordkapp, noordel i jkste 
punt je van Noorwegen. 

OOSTENRIJK 
3-5-'74. Tentoonstel l ing Beeldhouwersfa
mil ie Schwanthaler 1633-1848. 

2.50 sch. donkergroen. Heilige Michael , 
einde zeventiende eeuw. 

8-5-'74. Negende dag der Europese ge
meenten. 
2.50 sch. zwart, goud, rood, l icht- en don 
kerblauw. Rozet uit glas-in-loodraam 
Weens gemeentehuis. 

8 -5 -74 . Europazegel 1974. 
2.50 sch. goud en staalgroen. Standbeeld 
konmg Ar thur bij graf keizer Maximil iaan 
van Oostenr i jk . 

17-5-'74. Vi j fenzeventig jaar Oostenri jkse 
auto-, motor- en f ietsclub. 
2.— sch. l ichtgri js, l i labruin. Motordr ie 
wieler De-Dion-Bouton. 

22-5- '74. Tentoonstel l ing Renaissance in 
Oostenr i jk . 
2.— sch. donkerbru in rood , goud, zwart, 
donkerbru in . Steen met masker van satyr. 

24-5-'74. Veert iende congres Unie open
baar vervoer. 
4 .— sch. Autoband met telkens herhaald 
embleem. 

24-5-'74. Nieuwe waarde in serie ge-
bruikszegels: landschappen. 
2.50 sch. violet en donkerv io let . Murau in 
Stiermarken. ^___^ 

POLEN 
22-1-'74. Planten, geschilderd door Poolse 
schilder, graficus, dichter en schrijver Sta
nislaw Wyspianski. 
50 gr. Irissen. 
1 . — zl . Paardebloemen. 
1.50 z l . Rozen. 
3.— z l . Distels. 
4 .— zl . Korenbloemen. 
4.50 z l . Klaver. 
5-3- '74. Poolse architectuur in hout . 
1 . — zl . Hut van Kurpie, Warschau. 
1.50 z l . Kerk van Sekowa, Rzeszow. 
4 .— zl. Gemeentehuis van Sulmierzyce, 
Poznan. 
4.50 z l . Kerk van Lachowice, Krakow. 
4.90 z l . W indmo len van Szubienie-Jeziory, 
Warschau. 
5.— z l . Or thodoxe kerk van Ulucz, Rzes
zow. 
30-3-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
1.50 z l . Oude postkoets en embleem 
U.P.U. 

Mei '74. Herdenking overwinn ing op fas
cisme. 
1.50 z l . Pools soldaat met geweer en vre
desduif. 

Mei '74. Vi j fentwint ig jaar raad voor we

derzijdse economische hulp van Oostblok
landen. 
1.50 z l . Gebouw in Moskou waar de Raad 
gevestigd is. 

5-4-'74. Herdenking sterfdag Damiao de 
Cois (1502-1574), 400 jaar geleden. 
1 . — Portret De Gois, naar Durer(?). 
4.50 e. Zandloper, schrijfveer en docu
ment. 
7.50 e. Geschreven muziek en luit. 

29-4-'74. Europazegels. 
1 . — , 4 .— en 6.— e. , ,De verstotene", 
beeldhouwwerk van Soares dos Reis 
(1847-1899). 

ROEMENIË 
Maart '74. Stad Cluj 1850 jaar geleden ge
sticht. 
Blokje van 10.— I. Romeins gedenkteken 
met Inschrift 'Napoca' (Latijnse naam voor 
Cluj). 

18-3-'74. Reprodukties schilderi jen van im
pressionisten. 
20 b. Boten bij Honf leur, Monet . 
40 b. Kerk van Moret , Sisley. 
55 b. Boomgaarden in bloei , Pissarro. 
1.75 I. Portret van leanne, Pissarro. 
2.75 1. Landschap, Renoir. 
3.60 I. Portret van meisje, Cézanne. 
Blokje van 10.— 1. Badende v rouwen, Re
noir. 

SOVJET-UNIE 
28-2-'74. Herdenking geboortedag K. D. 
Ushinski (1824-1871), 150 jaar geleden. 
4 k. bruin en donkergroen. Portret van de 
pedagoog. 

28-2-'74. Nieuwe zegel in serie Sovjetge-
leerden. 
4 k. Portret M. D. Mi l l ionste j ikow 
(1913-1973), vice-president Academie voor 
wetenschappen. 

28-8-'74. Derde winterspartakiade van Sov
jetvolken. 
10 k. rood, blauw en goud. Embleem Spar
takiade. 

20-3-'74. Bezoek premier Brezjnew aan 
Cuba. 
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Ned. Indië, NwGuinea 
• * = postfris 20 
= mooi gebruikt 
NED. INDIË 
1 * 
2* 
8* 
9* 
11* 
12* 
13* 
14* 
7 
16 
23* 
24* 
25* 
26* 
27* 
28* 
29* 
30* 
30 
34* 
35* 
36* 

■ 37* 
40/47* 
48/57* 
58/59* 
60* 
6 1 * 

 62* 
r 80 

81/98* 
97* 
98* 
98 
81f* 
82f* 
83f* 
84f* 
85f* 
86f* 
87f* 
89f» 

. 90f* 
92f* 

 94f* 
95f* 
96f* 
99/14* 
115/28* 
129/34* 

■ 135/37* 
. 135/37 

138/41* 
142/48* 
149/69* 
164** 
165** 
166** 
167/70* 
172/75* 
176/79* 
176/79 
180* 
181* 
182/85* 
182/85 
186/10* 
211/15* 
216* 
217/20* 
221/25** 
221/25* 
226/27** 
228/29* 
230/34* 
235/38* 
239/40** 
241/45* 
256 
260* 
261* 
262* 
263* 
264* 
265* 
266/71 * 
277* 
278* 
286* 
288* 
289* 
289 
290/92* 
293/97** 
293/97 
298/03** 
304/16** 
322/25** 
326/32** 
345* 
359* 

235,— 
650,— 

42,— 
12,50 
16,50 
75,— 
16,50 
22,50 
22,50 
20,— 
4,50 
9,50 

11,— 
22,50 
21 ,— 
27,50 
21 ,— 
85,— 
40,— 
14,— 
14,— 
14,— 
47,50 
20,— 
85,— 
9 5 , 
42,— 
60,— 

1,75 
45,— 

155,— 
42,50 
70,— 
60,— 
0,45 
0,45 
2,25 
0,90 

17,50 
1,40 
0,75 
4,20 

14,— 
3,50 
3,50 
9,— 
5,25 

13,— 
36,50 
45.— 
17,50 
17,50 
6,50 

28,50 
187.50 

5,— 
40,— 
80,— 
15,75 
22,50 
12,50 
8,75 
1,75 
3,75 

15,75 
6,25 

69,50 
14,— 
2,36 

21,— 
14,— 
12,50 
6,— 
5,25 
8,50 
2,80 
3,50 
7,— 

21,— 
265,— 

14,— 
52,50 
21 ,— 
31,50 
28,— 
7,— 

22,50 
29,50 
14,— 
35,— 

195,— 
99,50 
15,50 
22,— 
13,— 
1,75 
8,— 
2,10 

19,75 
25,— 
12,50 

Aanbieding geldic 
vanaf ƒ 125,— ope 

J 
Lutkem 

nder plakke 

359 
361* 
361 
374/88* 
Lp 1/5* 
Lp 6/10* 
Lp 13* 
Lp 14/16* 
Lp. 17* 
Port 
1 
4* 
14/22* 
23/39* 
41/48* 
53/65* 
Dienst 
27 
Brandkast 
1/7* 

, Curaqao, Ned 
r, * = 

8,50 
52,50 
37,50 
56,50 
16,75 
14,— 
17,50 
38,50 
5,50 

210,— 
42,50 
49,50 
27,50 
22,60 
17,25 

32,50 

165,— 

INDONESIË 
21« 
22* 
23* 
24* 
25* 
RIau 
1/22* 

77,— 
60,— 
25,— 
36,— 
28,— 

187,50 

NW.-GUINEA 
1/9** 
10/18** 
19/21** 
22/24*« 
30/37** 
41/44** 
45/48** 
49/52** 
en verder 

15,50 
19,50 
33,50 
45,— 
12,50 
5,50 
6,— 
5,50 

** 70% cat waarde 

CURAQAO 
1 * 
2* 
3* 
4* 
5* 
6* 
7* 
8* 
9* 
10* 
13/17* 
18* 
18 
19* 
20* 
21* 
22* 
23* 
25* 
25 
26* 
27* 
28* 
28 
29/34* 
35/41* 
42/43* 
44/56* 
57/67* 
68* 
69* 
69 
70* 
70 
71 
71a 
73 
75/78* 
79* 
80* 
80/81** 
82/88* 
82/88 
89/99* 
96 
100* 
101/02* 
103** 
104/20* 
104/20** 
121/25* 
126/37* 
126/37** 
137 
138/40** 
141/52* 
141/52** 
153/57* 
158/63** 

3 zolang de 
rächt. Al le 

3,— 
45,— 
6,— 

45,— 
60,— 
21,— 
30,— 
28,— 
2,25 

30,— 
16,60 
10,— 
15,— 

1 , — 
22,50 
3,— 

75,— 
3,— 

80,— 
4,— 

37,50 
1 — 

22,50 
30,— 
67,50 

155,— 
95,— 
18,— 
36,— 

4,— 
14,— 
12,60 
29,60 
30,— 
7,— 
7,— 
3,— 
7,76 

44,— 
80,— 

200,— 
33,50 
32,50 
52,50 
20,— 

1 60 
3,76 
2,25 

240,— 
280.— 

1,75 
65,— 
85,— 
10,60 
3,50 

77,50 
90,— 

8,50 
3,60 

voorra 
zegels 

BTW. Poste 

. H. / 
eerweg 149 

iCK 
- Halfv 

ongebruikt 

164/67** 
168/77** 
182/84** 
185/95* 
196/97** 
198/99** 
200/05** 
209/10** 
211/17** 
218/29* 
232 
233 
234/38* 
234/38 
239/43** 
239/43 
244*» 
246** 
245** 
247*« 
248/52** 
248/62 
en verder 

. Antillen, Suriname 
met pla 

2,75 
14,50 
2,60 

72,60 
1,25 
1,20 

13,50 
8,26 
2,76 

29,50 
12,60 
62,60 
28,— 
28,— 
24,— 
19,60 
1,60 
3,26 
3,26 
1,50 

17,50 
16,— 

** 70°/o cat. waarde 
Lp 1/3* 
Lp 4/16* 
Lp.16 
Lp.16 
Lp.17* 
Lp.17 
Lp 18/25* 
Lp 18/26* 
Lp 26/40* 
Lp 38 
Lp 39 
Lp 40 

100,— 
30,— 
7,50 
8,50 

26,50 
20,— 

160,— 
'■185,— 

7 0 , 
4,60 

22,— 
30,— 

Lp 41/44** 40,— 
Lp 46/62** 26,— 
Lp 53/68* 
Lp 69/81* 
Port 
7 
11/20* 
21/30* 
34/43* 
44/60** 

36,— 
8,50 

90,— 
42,50 
14,— 

110,— 
9,75 

SURINAME 
4* 
6* 
6* 
7* 
8* 
9* 
10a* 
11* 
12* 
13* 
14* 
15* 
15 
16/20* 
21 
23* 
24* 
25* 
26* 
27* 
28* 
29* 
30* 
31* 
32* 
33* 
34* 
35* 
36* 
34 
35 
36 
39* 
40* 
41/47* 
48/55* 
56* 
57* 
58/59* 
58a* 
59a* 
62 
63* 
64* 
65/68* 
69/86* 
87/99* 
102* 
103* 
104/06* 
107* 
108* 
109* 

13.60 
15,— 
3,— 

15,— 
15,— 
26,50 

280,— 
30,— 
26,60 
34,— 
57,50 
80,— 
76 — 
28,50 
12,— 
32,50 
32,60 

1 75 
2,10 
8,50 
2,60 

26,— 
60,— 

3,75 
9,— 
3,75 

24,— 
2 6 , 
18,50 
7,50 

17,50 
14,60 
27,50 

160,— 
46,— 

200.— 
75.— 
65,— 
14 — 
95,— 
64 — 
75,— 
6,50 

120,— 
18,60 
3 1 , 
54,50 
47,50 
37,60 
5,— 

2 0 , 
28,— 
80,— 

ad strekt, porto ext 
m prima kwaliteit. 
iro 271040. 

ERMANI 
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<ker, geen 

110* 
108/10** 
111/14* 
115* 
116* 
117* 
118/26* 
127/29** 
127/29 
130/36* 
130/36 
137/40* 
141/44* 
145* 
146/49* 
150* 
151/56* 
167/66** 
167/78* 
178 
179/82* 
179/82** 
183/86* 
187/89* 
190/93* 
197/99* 
200/01** 
202/05* 
206/09** 
214/19** 
220/28* 
233 
235 
242 
245/46** 
247/48** 
249/56** 
274/75** 
276/77** 
278/79** 
280/83** 
295/96** 
297/07** 
308** 
309/11** 
312/16** 
316** 
317/20** 
321/22** 
326/29** 
331/34** 
335** 
336/39** 
340/44** 
346/46 
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** 
403** 
404** 
405/09** 
410/13** 
414/17** 
418** 
419** 
en verder 

teken 

106,— 
240,— 

7,50 
25,— 
2,— 

30,— 
47,50 
6,— 
6,25 

21,— 
21,— 
25,— 
33,50 
2 — 

27,— 
6,75 

26.50 
6,25 

72,50 
12 50 
17,50 
21,— 
10,— 
4,50 
9,75 

36,— 
2,50 

52,50 
5,50 

16,50 
10,— 
4,60 
7,— 

14,— 
1,— 
6,— 
6,75 
1,20 
8,— 

10,— 
44,— 
8,25 

10,50 
28,— 
37,50 
22,50 
0,90 
7,75 
7,25 
4,60 

17,60 
3,50 
5,50 

14,60 
1,40 
3,— 
7,75 
1,20 

12.60 
4,— 
0,70 
0,86 
4,75 
1,— 
1,50 
1,50 
2,40 
1.20 
1,20 
4,— 
0,56 
4,— 
2,50 
2,50 
1,65 
0.86 

*« 
70% cat waarde 
Lp 1/7* 
Lp.8/14 
brief 
Lp.15* 
Lp.16* 
Lp.17* 
Lp 18* 
Lp 191 
Lp 20/22* 
Lo 24/26* 

14,— 

276,— 
3,50 

17,60 
17,50 

375,— 
59,50 
37,50 
37.50 

Lp 27/28** 6,60 
Lo 29/30** 6.— 
Lp 3 1 * * 
LD 32** 

6,— 
1.40 

Lp 33/34** 3,50 
Lp 33/34a** 6,— 
Lp 36/46** 9,60 
Lo 47/59** 1 1 — 
Port 
15* 
16* 
33/36* 
36/46* 
47/57** 

ra, echter 

76,— 
96,— 
10,60 
92,60 
14,— 
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priizen zun incl 

H 
194187 

Grote opruiminf i van een l.ondense posizegelhandei. 

Een enorme voorradd wordt uilverkocht 
Derhalve een beperkte aanbieding, slechls zolang de voorraad sirckl 
1 Een gebruiksklaar en naar Michel uilgeprij id rondzendboek Europa/gehele wereld, met vele goed^ 
waarden en een Michelnettoprijs van toen Mi Mk 195 — en daarbij nog een prachlpartij bestaande u i 
ruimtevaartonderzoekzegels verzameling van 64 verschillende zegels, 8 complele series, cat waarte 
f I*!!)— Rusland topwaarden 1950/55 cat w ƒ 12,50 Guinee ruimleonderzoekblokken en serus 
cal w ƒ 55 — Burundi 4 bloemenseries in miniatuurvelletjes cat w ƒ 29 — Rusland 3 complete serns 
met 10 schilderijen cat w ƒ 1 5 — Postfrisse verzameling Kennedy met 26 zegels over hel leven v. i 
de President van de USA Nominale waarde alleen al ƒ 29.— cat waarde ƒ 57 50 
Ver/anielmg van 40 miniatuurvelletjes van Rusland, waarbij vele zeldzame tot ƒ 45,— catalogu 
waarde per stuk 1964 Olympiade Tokio postfrisse serie van 10 zegels, cat w ƒ 15.— Europa ongi-
lande Olympiadesene cat w ƒ 9 , — Deze prachtparlij bevat honderden zegels, meer dan 100 mini. 
tuurvelleljes, vele topwaarden, complete series zeldzaamheden, mei een totale cataloguswaarde Vc i 
meer dan ƒ iOOO— volgens Yvert. voor onze Nederlandse cliënten in guldens omgerekend, opru 
mmgsprijs ƒ 100,— 
2 Pakketje Commonwealth & Engelse Kolomen, 250 gram met zegels van vele verschillende landei 
Hoofdzakelijk plaatjes en gelegenheidszegels, ook hogere waarden, zelfs van oudere uitgaven Ve 
schillende £-waarden. waarbij alleen al 3 van Bnts-Afrika Gratis-bijlage 2 postfrisse St Lucia varn 
teilen volgens Michel 25,— M i Mk . ook 3 postfrisse zeldzaamheden van de Indische politietroepen -i 
Laos, Vietnam en Cambodja, m Michel mei M i Mk 120,— genoteerd en dan nog 4 topwaarden pos 
fris, volgens Michel Mk 50,— Alles samen 1/4 kg-pakket voor ƒ 49,50 
^ Londense droommelange Westeuropa, alleen gelegenheidszegels samenstelling slechts mogelijk doi r 
larenlange inzameling Alleen gelegenheidszegels uit bijna alle landen van West-Europa Daarbij grat . 
extra-bijlage insteekkaart mei topwaarden West-Europa, Michel-waarde tenminste Mk 200,— De. 
tot nog loe nog met aangeboden kilowaar per halt kilo ƒ 77,50 per pakket 
4 Ciroot-Bnllannie. 'Blue Peter-melange' door 'Hulp voor onbehuisden verzameld, 1ste klas missi 
wa.ir met circa 2Q9c gelegenheidszegels, vele oudere en hogere waarden Zeer gevarieerd Circa 5' 
andere landen, hoofdzakelijk kolomen Prachtwaar' Per pakket van I kilo slechts ƒ 21 50 
5 'Blue Peter-missiewaar 11' Prachtige melange met veel hogewaarden op bankkaarten Waarden ti i 
50 Pence en daarboven Kort afgeknipte uitknipsels met gelegenheidszegels Per pakket van 1 kil i 
ƒ 2 9 50 
6 Groot-Brittannie Kilowaar met bankpost en gelegenheidszegels Bevat circa f>5^( gelegenheidsz 
gels. kort afgeknipt en daardoor per kilo minstens 2500 tot 3000 gelegenheidszegels gegarandeen 
Voor de rest hogere en hoge waarden tol zelfs £ 1 , — op originele bankkaarten uit hel bankverkee 
rcnminste 20 sluks 50 pence per 1/2 kg pakket Uiterst gevarieerd De beste melange die er v. i 
Engeland bestaat Waardevolle gratis biilage blok van 4 posifris George VI Michel netto Mk 20.— i i 
de normale uitvoering doch nu met het zeldzame overdruk voor de Londense postopleidmg. daardoi r 
een veelvoud van de normale waarde van 20,— Mi Mk Bovendien nog een etht gelopen staking, 
brief Prijs per halve kilo ƒ 19,50 
Betaling bij opdracht s v p cie snelste manier is vooruitbetaling in bankpapier in aangetekende brii \ 
aan ons Duitse correspondentieadres Europhil. D 28 Bremen, Augsburgerstrasse 18 of international 
postwissel aan hetzelfde adres Overmakingen op postgirorekenmg alleen op postgirorekening Hambui ' 
2439 55-207 Direct Philatelic Exports London 
Gaarne ƒ 5 — extra voor de porto kosten, u ontvangt fraaie frankeringen uit de binnengekomen po i 
als dank daarvoor, waarvoor u uw briet ook met de nieuwste gelegenheidszegels frankeert 
Daar de partijen en verzamelingen in Londen opgeslagen liggen moet met een levertermijn \an 1 wei 
gerekend worden U zult tevreden zijn 

Furoph i l , D 28 Bremen. Augsburgerstrasse 18. 

HAVE YOU EVER BID 
IN A MAIL SALE? 

NO FLOOR COMPETITION. 
In a public auction, the floor bidder may get all your lots by paying 
julst $ 1.00 more per lot. In a mall sale everybody has the same 
chance. In our last sale 580 bidders were winners. 

THE LOTS ARE ALLOCATED TO THE HIGHEST BIDDER AT A SLIGHT 
ADVANCE OVER THE SECOND HIGHEST BIDDER. 

Our computer does It automatically. The difference between the 
highest bids and the prices at which lots were sold In our last sale 
was $ 3,500. 

YOU CAN LIMIT YOUR PURCHASES. 
You can set a limit on the maximum amount of your Invoice. We 
accept all bids, with no minimum. We have literally hundreds of 
Invoices under $ 15.00, though we have quite a few over $ 100.00. 

WE PUBLISH A PRICES REALIZED LIST. 
Our computer system prtnts the prices realized lists, the Invoice and 
the owners reports. They are sent the day the sale closes. Clients 
who have established credit with us receive their lots with the 
Invoice. All refunds and returns are accepted when returned within 
five days of receipt. 

WE NEED MORE CONSIGNMENTS. 
Ail material with an aggregate value over $ 25.00 is accepted. We 
need Autographs, Philatelic Literature, Postal History, Stamps, Spe
cialized Research Collections, Locals, Revenues. We take the usual 
20% commission. No other charges. A statement with the prices 
realized for each owner Is sent on the day of the closing of the sale. 
Settlement Is within a month after that date, once the returns and 
payments have been accounted. 

FREE CATALOGS UPON REQUEST. 

STAMPS INFORMATION ASSOCIATES, INC. 
675 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, USA 

(617) 492-0516 
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4 k. Tarwearen, waarbmnen tekst, vlaggen 
van beide landen en symbolische gebou
wen, aanhangsel met verklaring van 
Brezjnew in Russisch en Spaans. 

20-3-'74. Tentoonstel l ing technisch-
wetenschappel i jke prestaties Sovjetjeugd. 
4 k. Jongeren met embleem voor weten
schap en techniek. 

20-3-74 . Honderd jaar toneeltheater 
Asisbekow van Azerbeidsjan. 
6 k. Gevel theater, boog met tekst, lau
werkrans. 

27-3-'74. Dag van ruimtevaart. 
6 k. l ichtblauw, roodgeel en zwartviolet. 
Were ldbo l , ruimtevaartuig en meteoro lo
gische opname. 
10 k. zwart, l ichtblauw en rood. Ruimte
vaartuig Sojuz-12 en ruimtevaarders W. G. . 
Lasarew en O. G. Makarow. 
10 k. beigegeel, groenzwart en rood . 
Ruimtevaartuig Sojuz 13, en ruimtevaarders 
P. I. Klimuk en W. W. Lebedew. 

30-3-'74. Russische schi lderkunst, repro-
dukties schilderi jen van I. K. Aiwaso-
kowski (1817-1900). 
2 k. Gezicht op Odessa in maneschi jn. 
4 k. Slag bij Tsjesmeny. 
6 k. Klooster van Sint George. 
10 k. Storm op zee. 
12 k. Regenboog. 
16 k. Schipbreuk. 
Blokje van 50 k. Portret Aiwasokowski , 
door I. N. Kramskoj. 

30-3-'74. Zevent iende congres communis
tische jeugd. 
4 k. geel, rood en w i j n rood . jongen en 
meisje, rode vlag embleem Komsomol , 
fabriek en Kreml intoren. 

30-3- '74. Naam van Lenin 50 |aar geleden 
aan Komsomol ver leend. 
4 k. geel, rood en w i jn rood . Portret Lenin 
en embleem Komsomol . 

4—4-'74. Postzegeltentoonstel l ing Esparïa-
75. 
2 p. Jonge verzamelaar, a lbum en ver
grootglas. 

5 p. Embleem tentoonstel l ing, postzegel, 
were ldbol en heraldische beer. 
8 p. Embleem, wereldbol en pi j len. 

29-4- '74. Europazegels, bee ldhouwwer
ken. 
2 p. Vrouw met offerande. 
8 p. Vrouw van Baza. 

4-6- '74. Spaanse academie van schone 
kunsten in Rome 100 jaar. 

VATICAAN 
23-4-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
g ing, mozaïeken. 
50 I. Ark van Noach op zee, regenboog en 
duif. 
90 I. Schaap graast aan beekje, dat van 
berg st roomt, waarop de wetstafels. 

23-4- '74. Werken in compet i t ie ,,Het boek 
der b o e k e n " t i jdens internationaal jaar van 
het boek, 1972 
15 I. En het werd l icht. 
25 I. Noach vert rouwt zich toe aan God . 
50 I. De aankondiging. 
90 I. Geboortescène. 
180 I. De Heer overstelpt zi jn volk met 
weldaden. 

IJSLAND 
29-4-74 . Europazegels 1974. 
13 kr. Houtsni jwerk, achtt iende eeuw, na
tionaal museum van IJsland. 
20 kr. Bronzen bee ldhouwwerk . Door de 
geluidsbarr ière. 

ZWEDEN 
29-4 -74 . Nieuwe zegel in gebruiksserie. 
75 o. en 1 . — kr. Portret koning Karel XVI 
Gustaaf. 

29 -4 -74 . Europazegels. 
75 ö. Gestalte in storm, bee ldhouwwerk 
van Bror Mark lund . 
1 . — kr. Beeldhouwwerk Jacqueline van 
Picasso in Krist inehamn. 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
24-5 -74 . Wereldkampioenschappen voet
bal 1974, München . 

25 f. Gestileerd beeld van voetbaldoel, bal 
en embleem spelen. 

AFGHANISTAN 
26-3-74. Serie wilde dieren. 
5 af. Beren: Selenarctos thibetanus. 
7 af. Afghaanse hond. 
10 af. Hert: Gazella subgutturosa. 
12 af. Panter: Panthera pardus. 
Blokje met vier zegels samen en randver
siering. 

AITUTAKI 
11^1-74. Herdenking eerste Europese 
ontdekker van ei land: Wi l l iam Bligh. 
1 c. Portret Bligh. 
1 c. Schip de Bounty waarop Bligh voer. 
5 c. Portret Bligh en gezicht op ei land. 
5 c. Kaart van eiland, 1856. 
8 c. Portret kapitein James Cook en zijn 
schip de Resolution, waarop Bligh naar dit 
gebied voer. 
8 c. Kaart van eiland en kaart Stille Zu id 
zee met plaats van ei land. 
Zegels van geli jke waarde samenhangend 
gedrukt . 

ALGERIJE 
25-3 -74 . Solidariteit met stri jd van volken 
van zuidel i jk Afr ika. 
0.80 da. Arm met geweer in hand. 

8-4-74. Moederdag. 
0.85 da. Gestileerde boom, waaronder 
moeder met k ind . 

ANTIGUA 
1-5-74. Mi l i taire un i fo rmen. 
'/2 c. Off ic ier 59ste infanter ie, 1797. 
10 c. Kanonnier, koninkl i jke art i l lerie, 
1800. 
20 c. Soldaat, eerste Westindische regi
ment 1830. 
35 c. Off icier, 92ste infanter ie, Gordon High
landes, 1843. 
75 c. Soldaat, 23ste infanterie Royal Welsh 
fuseliers, 1846. 

281 
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775,— 

6,75 
6,25 

3 0 , 

ng geldi 
vanaf / 125— opc 

gesn 

J 
Lutkem 

98 
99 
100 
101 
102/031 
102/03 
104/05' 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20' 
121/27 
128 
129 
129 
130< 
131* 
132/33
132 
133 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
141/43 
144/48 
149/62' 
159 
163> 
164* 
164 
165 
166/68' 
166/68 
169/76 
177/98 
181 
191 
195 
199/02» 
199/02 
202 
203/07 
203/07 
207 
208/11' 
208/11 
211 
212/19' 
212/19 
217 
218 
219 
220/23' 
220/23 
224 
224 
225/28 
225/28 
228 
229/31 
229/31 
232/35
232/35 
235 
236' 
237 
237 
238/39 
238 
239 
240/43' 
240/43 
244/47 
244/47 
248/51 
248/51 
251 
525/55 
255 
256' 
257/60' 
257/60 
260 
261/64' 
261/64 
264 
265/66' 
265/66 
267/68» 
268 
269 
269 
270/73' 
270/73 
273 
274/77
274/77 
278» 
278 

3 zolang 

NEDERLAND 
) postfris zonder p 
mg FDC 

18,50 
45,— 
42 50 

650 — 
52 50 
8 50 

340 — 
145 — 

75 — 
1,50 

55 — 
10,50 
27,50 
11 — 
17 50 
22 50 

6 — 
190,— 
160 — 
60 — 
1 — 

19 50 
37 50 

125 — 
9 — 

11 — 
7 50 

18 50 
225 — 

5 50 
9,— 

70 — 
5 25 
3 25 
8,50 
5 25 
4 50 

220 — 
6 50 

20 — 
9 — 

15 — 
10,50 
7 50 

26 — 
21 — 
13 — 
13,50 
8,50 
5,50 

60 — 
39 50 
6,50 
4,50 

24,— 
18 — 
7 25 

18,50 
1 75 

26,— 
11 — 
10 — 
29 50 
25,50 
23 50 
13 50 
12 — 
31,50 
90,— 
5 50 

45 — 
15 — 
25 — 
33 50 
19 — 
65,— 
39,50 
36,50 
21,50 
20,— 
20 — 
5 50 

15 — 
47 50 
20 — 
14 — 
33 50 
18 50 
17 — 
24 50 
6 50 

23 50 
6 — 

12,— 
1,25 

33,50 
18 50 
16,— 
37 50 
12 50 
20,— 
3 50 

279 /82

279/82 
282 
283/86 ' 
283/86 
287/88 
288 
289/82'

289/92 
292 
293/95 ' 
295 
296/99 
296/99 
300 .04 ' 
300/04 
3 0 5 / 0 9 ' 
305/09 
310/12 
312 
313 /17 ' 
313/17 
318/22'» 
318/22 
323 /24* 
324 
325 /26 ' 
326 
3 2 7 / 3 1 ' 
327/31 
332 /45 ' 
346/49» 
347 ■■ 
348 
349 
350/55 
C50/55 
356'73»

356 a/d 
374/78 
379/91 
392/96* 
397/01 
402/03 
402/03B 
402/033» 
405/21*' 
423/27» » 
428/42' 
444/48» 
449/53* 
454/59' 
469/73' 
474/89» 
490/94* 
495/99 
500/03 
504/05»
506/07' 
508/12 
513/17 
518/33' 
534/37» 
538/41' 
542/43 
544/48' 
550/55' 
556/60' 
561/62» 
563/67 
568/72» 
573/77* 
578/81
583/87' 
588/91» 
592/95' 
596/00* 
602/06' 
607/11' 
612/16* 
637/40* 
641/45» 
649/53 »■ 
655/59* 
661/65' 
666/70* 
671/75
676/80* 
681/82* 
683/87»
688/92 
695/99" 
702/06' 

akker (*»•), mooi ge 

25,50 
8 50 
6 — 

23 50 
7,25 
7 — 
4 50 

25,50 
6 50 
5,— 
7,25 
1 25 

15 — 
6 — 

12,— 
4 25 

17 — 
5 — 
3,75 
1 25 
9 — 
3 50 

17 — 
6 25 
5,75 
3,— 
7 25 
4 25 

10 — 
4 20 

14 — 
275 — 

5,— 
24 — 
24 — 
17 50 
4 50 

65 — 
22 50 
5 25 
3 50 
3 50 
1 — 
6 — 

80 — 
95,— 
1,20 
0 50 
7,— 
1 — 
2,40 
2,25 
2 25 

45,— 
4,— 
2,75 
4,50 
1 — 
1,50 
2,75 
6 — 

120,— 
440,— 

7,— 
3,— 
6,— 

16 — 
25 — 

4,— 
12 — 
12,— 
11,50 
11,— 
12 50 
4,75 

32 — 
8,— 

13,50 
9,— 

12 — 
45,— 
16,— 
7,50 

10 — 
7,— 
8,50 

20,— 
6 — 

18 — 
6,50 
6,— 
5,75 
8 — 

Roltanding 
1/18* 
19/31 i 
33/56* 
57/70* 
71/73« 
71/73 
74/77' 

de voorraad strekt 
racht Alle zegels in prima 

400 — 
128 — 
198,— 
95 — 
70 — 
60,— 
39,50 

74/77 
78/81" 
7881 
82/85» 
82/85 
86/89' 
86/89 
90/93* 
90/93 
94/97* 
94/97 
98/01' 
98/01 
Luchtpost 
1/3» 
1/3 
6/8* 
6/8 
9* 
12/13" 

Port 
1 
2 
4 
8 
12 
20* 
20 
25 
27* 
28»
28 
29/30 
31/43* 
42" 
43" 
met keur 
44 /60 " 
61/64»' 
65 /68* 
6 7 a * 
68a» 
6 7 5 * 
69 /79 " 
8 0 / 0 6 " 
Brandkasl 
1/7* 
Dienst 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 
Telegram 
1 
2 
3 
5 
6 
7 

bruikt 

32,50 
22,50 
13 50 
27 50 
11 — 
25,— 
16,50 
37,50 
23,50 
37,50 
23,50 
35 — 
1850 

29,50 
420 

42,50 
12,50 
17,50 

310 — 

11,— 
15,— 
15,— 
22,50 
20 — 
25 — 
28,— 
11,— 
20 — 
75 — 
70 — 
6 25 

137,50 
45,— 
60 — 

65,— 
12,25 
2,75 
6,50 
9,— 

62,50 
8,— 

35,— 

660 — 

39,50 
25,— 
2,75 
5,— 
3,— 

15,— 
15,— 
3 — 

24,— 
6,— 

550 — 

berepareera 
ö 

9 
10 
11 
FDC 
E7 
E8 
E 10 
E l l 
E 12 
E 14 
E 15 
E 17 
E 18 
E 21 
E 22 
E 23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E 33 
E 34 
E 35 
E 36 
E 37 
E 38 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E 43E 125 

3,OU 
9,50 

20,— 
20,— 

46,— 
60,— 
36,— 
42,— 
9,50 

30,— 
36,— 
28,— 
20,— 
26,— 
16,— 
32,50 
27,50 
35,— 
15,— 
29,50 
19,— 
13,50 
8,50 
9 — 
7,— 

13,50 
12,— 
175 
8 50 
2,10 

11,— 
3,50 
3,50 
7.— 
2,50 
70% 

cat waarde 1 

porto extra, echter 
(wali teit , F D C met 

Bden, prijzen zijn incl BTW Postgiro 271040 

. H. ACKERMANN 
eerweg 149  Halfweg NH Tel. 020194187 

ranco 
open

Onze 13e veiling was weer een 
eclatant succes. 

Onderstaand enkele voorbeelden van opbrengsten 
exclusief veilingkosten 

Nedenand 348,41 postfris 
cat f 116,50 opbrengst f 200,

Nederland 80 postfris 
cat / 850, opbrengst ƒ 1250,-
Nederland 220B-23A ongebr. 
cat. ƒ 79,- opbrengst ƒ 85,-
lerland Yvert nr 15 met blauwzwarte opdruk 
cat. NF 2 250,- opbrengst / 1350,-

Ook voor UW materiaal kunnen wij dergelijke prijzen 
realiseren Neemt U eens contact met ons op 

Onze eerstkomende veiling vindt plaats 1 juni a s 
in het Minitheater te Dordrecht 

Verzekert u zich thans van de regelmatige toezending 
van onze fraai geïllustreerde catalogi door ons even 
een briefkaartje te zenden of te bellen 

Postzegelveiling C. Opscholtens, 
Burg. Doornlaan 18, Zwijndrecht. 
Tel. 078-26796 

LAMPUNG 

.' T5EPUBLIK INDONESIA' 

CONFERBSCE-iAKAfiTA APBIL I 

* 5 _ i . 

50/ 
TÏEPUBLIK INDONESIA* 

Indonesia 
Toeristen Conferentie Jakarta 

P A T A '7 4 

26 waarden Klederdrachten 

Verkrijgbaar bij de postzegelhande! 



ARGENTINIË 
23-3-74. Herdenk ing geboortedag pater 
Justo Santa Maria de Oro , 200 jaar gele
den. 
70 c. Portret van de geestelijke en vr i j 
heidsstri jder. 

23-3-'74. Honderd jaar Wereld meteoro
logische organisatie. 
1.20 $. Symbolen voor verschi l lende 
weersgesteldheden. 

BAHRAIN 
4-2- '74. Toelating tot Wereldpostvereni 
ging-
30 f. Embleem U.P.U. omgeven door brie
ven. 
60 f. U.P.U. embleem en br ieven. 
120 en 150 f. Vredesduif, embleem U.P.U. 
O p alle zegels portret heerser van Bah
rain. 

BANGLADESH 
10-2-'74. Eerste volkstel l ing. 
20, 50 en 75 p. Gezin en graf iekl i jn. 

BELIZE 
1-5-74. Kunstwerken der Maya's, pot ten
bakkeri j . 
3, 6, 16, 26 en 50 c. Verschi l lende Maya
motieven op aardewerk; alle d ier f igu
ren. 

BELIZE ft 

en 
J U C K«UJt{iottHt|s»{it 

iMl IMMÉtMMÉMHa^aMMMtl 

BOTSWANA 
Apri l '74. Tiende verjaardag universiteit
van Botswana, Lesotho en Swaziland. 
3 c. Gaberone campus, Botswana. 
7 c. Kwaluseni campus, Swaziland. 
20 c. Roma Campus, Lesotho. 
35 c. Kaart en vlaggen der drie landen. 

13-5-'74. Honderd jaar Were ldpostvereni 
ging-
2 c. Soorten postvervoer: t re in, auto, 
postbode op fiets. 
3 c. Postkantoor van Palapye, 1889. 
7 c. Postvervoer door pol i t ie op kameel in 
Beetsjoeanaland. 
20 c. Vl iegtuigen uit 1920 en 1974. 

BRAZILIË 
25-3-'74. Informat iemedia. 
0.40 $. Pers, herdenking geboortedag Hi-
pol i to da Costa, stichter eerste krant, in 
Londen, 200 jaar geleden. 

Br3sil74 0,40 

0.40 $. Radio, herdenking Roquette Pinto, 
stichter eerste radio-omroep. 
0.40 $. Televisie: Assis Chateaubriand, 
st imulator televisie in Brazilië. 

CAMEROEN 
15-5-74 . Tien jaar Organisatie voor Afr i 
kaanse eenheid. 
40 en 45 f. Twee handen gri jpen elkaar 
boven kaart van Afrika waaromheen wit te 
duiven vl iegen. 

25-5- '74. Industr iecomplex C l . C . A . M . 
45 f. Arbeider bi j ri jen text ielmachines. 

10-6-'74. Spoorl i jn dwars door Cameroen. 
5 f. Inwi jd ing lijn van Yaoundé naar Nqa-
oundéré : kaart van l i jn. 
20 f. Aanleg spoor l i jn . 
40 f. Railstukken worden aan elkaar gelast. 
100 f. Spoorbrug over de Djerem. 

CANADA 
17-4-'74. Olympische zomerspelen 1976. 
8 -I- 2, 10 + 5 en 15 -I- 5c. Embleem spelen 
in verschi l lende kleuren. 

3 -5 -74 . Honderd jaar stad Winn ipeg . 
8 c. Beeld uit stad in 1872. 

CAYMAN EILANDEN 
1-5-'74. Vi j fentwint ig jaar universiteit van 
West Indië. 
12 c. Eénlokaalschool, honderd jaar geleden 
gebruikt . 
20 c. Moderne school. 
30 c. Centrum voor creatieve kunst in 
Mona. 

CHILI 
11-4-'74. Stri jdkrachten van Chi l i . 
30 e. Wapen der verschil lende onderde
len. 
30 e. Oefening van soldaten met mort ie
ren. 
30 e. Soldaten van zeestr i jdkrachten. 
30 e. Vliegenier en wapen van vliegers. 
30 e. Gewapende poli t ie te paard. 

COMOREN 
16-3-74. Mausoleum president Said Mo-
hamed Cheikh. 
35 f. Ingang mausoleum. 
50 f. Complex van mausoleum. 

10-5-'74. Kunsthandwerk. 
15 f. Haarkammen. 
20 f. Tafel met drie poten. 
35 f. Koranstandaard uit Anjouan. 
75 f. Pers voor suikerriet. 

COOK EILANDEN 
25-3-'74. Nieuwe uitgi f tedatum van in 
april gemelde serie paaszegels. 

CUBA 
Afbeeld ing zegel gemeld in apri l bladzijde 
217. 

25-4-'74. Honderassen. 
40 f. Duitse herder. 
50 f. Boxer. 
100 f. Arabische w indhond . 

7-6-'74. Herdenk ingen. 
50 f. Sterfdag Lenin, 50 jaar geleden: por
tret en opgeheven arm met gebalde vuist. 
125 f. Sterfdag Marie Cur ie, 40 jaar gele
den: portret en hand die chemisch vaat
werk hanteert. 
150 f. Geboortedag Sir Winston Churchi l l . 
Portret en hand met vingers die V-teken 
maken. 

DOMINICA 
Apri l '74. Honderd jaar postzegels in het 
land. 

283 



■n 
Wist U, dat wij ook de nieuwtjesdienst verzorgen voor alle 
speciale stempels, zowel vlag als bijzondere? 
De kosten zijn miniem: zegelkosten + / 1, per enveloppe. 

Van de laatste jaren practisch nog alle stempels verkrijgbaar. 

Post en Zegel, H. Broertjesstr. 24, Den Helder 
tel. 0223014087. 

Speciale catalogus en handboek 
INDONESIA/IRIANBARAT EN SUBGEBIEDEN (uitgave van het Verbond 
van Postzegelhandelaren) 112 biz. met afbeeldingen en prijzen f 6,00 

REUZESTOCKBOEK (Verbond v. Postzegelhandelaren)  nu met en zon
der middenstrook verkri jgbaar  in zes kleuren  64 PAG. ƒ 27,50 

Geuzendam "Catalogus POSTWAARDESTUKKEN NEDERLAND/OVERZ. 
GEBIEDEN" uitgave 1974 ƒ 20,00 

Ars Polona-Ruch 
"Off ic ië le catalogus Polen" (pools) 1974 ƒ 15,00 
"KOPERNICUS op poolse zegels en stempels" 
(pools) ƒ 6,00 

IPA (eng.) 
Speciale catalogus Malaysia,Singapore, Brunei 1974 I 11,20 
Spec. cat. jap. bezetting Malaya, Brunei, Labuan, Noord-
borneo en Sawarak 1974 / 7,00 

Sveriges Filatelist Forbond "SPECIALE CATALOGUS ZWEDEN" 1974 
(zweeds/eng.) 376 pag. f 19,60 

UL-VI ANALYSELAMP 
met deze engelse lamp zijn al le fosfor en fluor zegels - dus ook van 
Engeland, USA etc. - vast te stellen Bovendien kan men daarmee kleur
verschi l len, papiersoorten, vervalsingen, reparaties etc zien Eén jaar 
garantie I 145,00 

INTERPHILA '74 
het internationale adresboek voor postzegel- en muntenverzamelaars 
450 pag o a. met vermelding van handelaren, vei l ingen, vakti jdschriften, 
keuringsdiensten, f i latel ist ische diensten etc I 16,20 

SCOTT USA - CATALOGUS 
speciale catalogus 750 pag. uitgave 1974 / 34,00 

Bij vooruitbetaling altijd Ŝ /o korting. Giro 1253414 of Amro-Bank Wasse
naar Opdrachten beneden 1 50,00 + 2,00 verzendkosten 

P. W. Meinhardt 
van Naeltwijckstraat 10, Wassenaar. Te l . (01751) 16901 

Deze artikelen zijn ook verkrijgbaar bij: 
FIbo-Post, Prinsestraat 90a, Den Haag 

Couwenbergh, Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam 

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 

FIEEDS MEER DAN 20 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen. 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLECTIES. LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Donderdags gesloten. 

Treed tegen een tarief van S % ook op als commissionair bij 
veHcoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen. Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

OOSTENRIJK - SPEC. CATALOGUS 
Postzegels en munten v.a 1848 29e edit ie 1974 f 7,20 
AUSTRIA - lUUNTENCATALOGUS 
v a 1792 tot heden m. afb. en prijzen ƒ 13,00 
MEINHARDT, v. Naeltwijckstraat 10, Wassenaar 

VERBOND VAN 
POSTZEGELHANDELAREN 

IN NEDERLAND 
$^><, 

Postbus 3296 Amsterdam 

(Goedgekeurd bij Koninkl. Besluit van 17-&-1947) 

Op 7 mei a.s. zal door het Verbontd van Postzegel
handelaren in Nederland worden uitgegeven: 

SPECIALE CATALOGUS EN HANDBOEK 
INDONESIA - IRIAN-BARAT EN 

SUB-GEBIEDEN 

112 pag. met afbeeldingen en pri jzen. 

Verkooppri js ƒ 6,00. 

Verkri jgbaar bij Uw postzegelhandelaar. 

Vraagt gratis prijslijst met speciale 
aanbiedingen van Ver Europa 
West Europa Landen 
N E D E R L A N D S O G. 
bi j Goudsche Postzegelhandel 

BEN JANSEN 
W de Zwijgersmgel 216, Gouda 
Tel 01820 15831 Ook verk aan 
huis 

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, honderdveertig grote dikke winkelboeken vol tegen nor
male prijzen. O.a. 

Nederland en O.G. Gebruikt vrijwel alles aanwezig ook luchtpost Curasao en 
Suriname Alle weldadigheidsuitgiften voorradig 
West-Europa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vati-
caan, Zweden, IJsland enz enz Prijzen m het algemeen 50 cent per Yvert-
franc Ie pi 10% minder 
Oost-Europa: grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel onqetand) 
tn het algemeen 40 cent per Yvert-franc. behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol.: 14 winkelboeken vo l . hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azië: alle landen veel Japan, Yemen enz enz 
Zuid-Amerlka: grote stock van alle tanden 
Israël: grote stock, m het algemeen 5 0 % Benco. ook Ie dag-env 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN {6 boeken) RUIIUTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA, 
SCHEPEN. 

GEEN NIEUWTJES 
Albums, insteekboeken, catalogi, loupes m ruime sortering voorradig 
U kunt bij ons rustig zitten postzegelen onder bet genot van een heerlijke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancolljsten worden omgaand, m ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. 



'/2 c. Zegel 1 penny, 1874, Yvert 1; kaart 
van het land. 
1 c. Zegel 6 pence, Yvert 2; posthoorn. 
2 c. Zegel 1 shi l l ing, Yvert 3; wapen van 
Dominica. 
10 c. Celi jk aan V2 c. 
50 c. Geli jk aan 1 c. 
1.20 $. Celi jk aan 2 c. 
Blokje met de drie hoogste waarden. 

EGYPTE 
213'74. Serie herdenkingen. 
20 m. Internationale jaarbeurs van Cairo: 
tandwiel en wiel met korenaar, embleem. 
20 + 10 m. Vereniging van ver t rouwen en 
hoop : vrouw bezoekt man op z iekbed, 
gebouw en embleem. 
55 m. Wereldbevolkingsjaar: grafiek, die 
were ldbevo lkmg aangeeft in ver leden, 
heden en toekomst, embleem. 
110 m. luchtpost. Zonnebark van Cheops: 
bark, zonnestralen en tablet met hièrogly

fen. 

 • ■ i i r " " 

EQUATORIAAL GUINEA 
28274. Beslissingswedstrl|den in we

reldkampioenschappen voetbal München 
1974. 
0.75 e. Silhouet Hamburg en spelmoment . 
0.80 e. Idem Stuttgart en spelers met bal. 
0.85 e. Torens van Hannover, keeper en 
speler. 
0.95 e. Oud en nieuw gedeelte van Cel 

senkirchen en spelduel . 
0.90 e. Kerken en flats Dor tmund en 
spelmoment . 
1 , — e. Stadsbeeld Berli jn en voetbal lers. 
1.25 e. Stadsbeeld Düsseldorf en drie spe

lers. 
10.— e. Frankfort aan de Main, voetballers 
met bal. 
50.— e. Torens van München en voetbal

lers. 
• Zegels ook ongetand met verschi l lende 
kleuren. 
Blokje van 130.— e. getand. Voetballers, te

levisietoren en gebouwen München voet

balbeker. 
• Blokje van 200,— e. ongetand. Voetbal

lers in actie, sportstadion van München , 
vlag Bondsrepubl iek. 

273'74. Paaszegels, reprodukt ies rel i 

gieuze schi lder i jen. 
1 . — p. Opstanding, Fra Angel ico, 1440. 
3.— p. Drieèenheid, middelste deel van 
altaarstuk. 
5.— p. Drieèenheid en Sint Hieronimus, 
Andres del Castagno, 1406. 
8.— p. Drieèenheid, Alessandro Al lor i , 
1571. 
10.— p. Opstanding, Hans Multscher 
(14001467). 
15.— p. Opstanding, Pierro della Franges

ca. 
25.— p. Opstanding, Hans Pleydenwurff, 
1457. 
• Zegels ook ongetand in gewijzigde kleu

ren. 

Blokje van 200 + 25 p. getand. Altaarstuk 
van Sint Thomas in Keulse dom. 
• Ongetand blokje van 250 + 50 p. Opstan

d ing, Corregio, 1520 in Parma. 

ETHIOPIË 
174'74. Twintigste verjaardag Haile

Selassilstichting voor charitatieve doel 

e inden. 
10 c. Croep mensen bij vervaardigen van 
paraplu's. 
30 c. Gehandicapten weven kleed. 
50 c. Kinderen spelen in crèche. 
60 c. Hoofdgebouw en portret keizer. 

FIDZJI 
Afbeeld ing zegel gemeld in apri l , blad

zi jde 219. 

FILIPPIJNEN 
253'74. Vi j fentwint ig jaar Lion's interna

t ional op Fil ippi jnen. 
15 op 10 s. en 45 op 40 s. Opdruk en 
waardeverandering van eerder verschenen 
zegels: 'Phi l ippine Lionism 19491974'. 

FORMOSA 
223'74. Beelden van Taiwan. 
1 . — $. Kloof van Taroko in Hual ien. 
2.50 $. Lucekapel m universiteit van Tung

hai. 
5.— $. Tzu en pagode bij Zonmaanmeer. 
8.— $. Standbeeld godin van genade in 
Keelung. 

104'74. Ni jverheidsprodukten. 
1 . — $. Paar vechthanen in koper. 
2.50 $. Vruchten van imitat iejade. 
5.— $. Houten visser. 
8.— $. Ruiker plasticbloemen in vaas. 

GABON 
203'74. Serie apen. 
40 f. Cercocebus torquatus. 
60 f. Cercopithecus cephus. 
80 f. Cercopithecus mona nigripes. 

304'74. Dert ig jaar geleden conferent ie 
van Brazzaville. 
40 f. Portretten van twee mil i ta i ren; de 
voorste is De Caul le. 

GHANA 
Apri l '74. Paaszegels 1974. 
5 p. Christus draagt kruis, Thomas de Co

loswar, 1427. 
30 p. Het verraad: Judas kust Christus, 
omgeven door Romeinse soldaten. 
50 p. Kruisafname met St. Maria op de 
voorgrond. 
1 . — nc. Verrezen Christus en Maria Mag

dalena. 
Blokje met dezelfde afbeeld ingen; waar

den 15, 20, 25 en 40 c. 

GHANA 5B 

GILBERT en ELLICE 
106'74. Honderd jaar Wereldpostvereni

ging

4 c. Reproduktie zegel koning Ceorge V 
van £1 . , Yvert 24 en zeilkano Te Koroba 
voor postvervoer. 
10 c. Zegel koning Ceorge VI , 5 sh., Yvert 
49; zeilschip Kiakia dat in deze periode 
post vervoerde. 
25 c. Tweedollarzegel uit gebruiksserie, 
Yvert 182 en vl iegtuig dat nu voor post

vervoer gebruikt wordt . 
35 c. Embleem U.P.U. 

GUINEE 
13'74. Exploitatie bauxiet van Bokè. 
4 s. Inladen grondstof in schip. 
6 s. Transport via spoorwegen. 
10 s. Ontg inn ing bauxiet. 

GUYANA 
84'74. Paaszegels 1974. 
8 en 50 c. Vlieger met Christusfiguur aan 
kruis. 
25 en 40 c. De kruisiging in Timehr i , kun

stenaarsimpressie. 

INDIA 
154'74. Indiase maskers. 
20 p. Zonnemasker. 
50 p. Maanmasker. 
1 . — r. Ravanamasker. 
2.— r. Narasimbamasker, incarnatie van 
god Vishnu. 

IRAN 
63'74. Nieuwjaarszegels: vlinders op 
bloemen. 
Twee zegels van 1 r. en drie zegels van 3 
r. Verschil lende vlinders op verschil lende 
bloemen. 

232'74. Eerste veterinaire congres in 
Iran. 
6 r. Gestileerde dieren en injectiespuit, 
embleem. 

123'74. Herdenking Molana Djalaledin 
Molavi . 
2 r. Portret dichter, met boeken. 

285 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING 
CV. 
Postbus 310 Hengelo (O) 
Tel. 05400-19912 
b.g.g. 05420-11704. 

Houdt haar laatste veiling van dit seizoen 
op 15 juni a.s. te Hengelo, 
in Hotel Deters, Beursstraat 2. 

Op deze belangrijke veiling komt weer veel 
mooi materiaal voor elk wat wils. 

Vraagt onze uitgebreide gratis veilingkatalogus aan. 
U ontvangt deze direkt na verschijnen. 

Voor onze najaarsveilingen kunnen wij nu reeds 
GOED materiaal gebruiken. 

Snelle afwerking verzekerd. 

SINDS 1962 regelmatig postzegelveilingen. Laagste veilingkosten. Vlotte 
afrekening. Goed materiaal steeds gevraagd. Catalogus gratis. 
Dordtse Postzegelveiling, Diepenbrockweg 174, Dordrecht. 
Tel. (078) 40733. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, partijen restanten, bundelwaar. 
Postzegelhandel van den Eynde B.V. 
Arubadreef 9 UTRECHT tel. 614320 

Reeds 35 jaar Uw vertrouwde adres. 

VANAF 1959/60 vrijwel alle 1e dag van Nederland, Anti l len en Suriname 
in luxe kvKai. voorr. zonder adres. Tevens gestempeld Ant/Sur. vanaf 1962. 
Reeds 28 jaar betrouwbare abonn. dienst. Cirl<. 40 ets. porto. T. Harte-
veld 's FDC Service. Lid NVPH. Blondeeistr. 36, Rotterdam-14. Te l : 20.40.70 
(010). Giro: 507.407. Oók vele 2.g. afwijkende Ie dag. 

ALLES VAN BELGIË 
Postfris, gebruikt, moei l i jke series, luchtpost, spoorweg, telegraaf, porto, 
enz. Verzorgde kwali tei t - redeli jke pri js - snel antwoord. 
L. DE HOUWER - Frulthoflaan 13, 2600 BERCHEM, Belgiè. 

BOETIEK'ARIADNE' 
Rozenboomsteeg 10, AMSTERDAM-C. bij Spuj/Kalverstraat, tel . 020-233694 

Eig. Leo Gerritzen - Inkoop - Verkoop - Taxatie 

Postzegels - Munten - Bankpapier 

Grote sortering en vele speciale aanbiedingen in postzegels en munten. 
Ook albums, catalogi , etc. etc. 

Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs. 

PostzH: De Veluwe, A'doorn, Nieuwstr. 66, tel. 05760-16281. Verk: Ned. 
+ port/landingen, klV, punt/Iangstempcls op zegels en br/krt + 2-lt, oude 
briefjes v. Uw streek verz. Munten + Hartbergers zelfklevende munthou-
ders/bl. Gevr: oude ansicht krt/brieven/coll. v. Ned./Indié en Europa. 

WIJ ZIJN ER MET EEN VERKOOPSTAND: 

19 mei te SITTARD In de STADSSCHOUWBURG van 
10-5 uur, 24-26 mei EINDHOVEN in de PHILIPS JUB. 
HAL. 

Tevens is de heer P. R. Zwart met een stand aanwezig 
op de INTERNABA te BAZEL (Zwitserland) van 6-16 juni 
a.s. Ons kantoor te Amsterdam is gedurende deze ten
toonstellingen gesloten. 

Ingaande 1 augustus a.s. is ons kantoor 's maandags 
gesloten, doch wij zijn zaterdags geopend van 10-5 uur. 

Wij vragen doorlopend te koop collecties en partijen 
van Nederland & Overz. Rijksdelen, Indonesië, enz. ter 
aanvulling van onze voorraden. 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER 
HERENGRACHT 167 - AMSTERDAM 1001 

TEL. (020)-62097 

De 46ste velling 
van 6 tot 11 mei in het Kurhaus in Wiesbaden brengt: 

Prachtige luxe-stukken en brieven van: 

• Nederland 
• Duitse Rijk 
• Duitse Koloniën 
• Oud-Duitse Staten 
• Oud-Europa 
• Bijzonder mooie verzamelingen 

De rijk-geïllustreerde veilingcatalogus wordt aan serieuze ge
gadigden die hun beroep wel willen vermelden gratis toege
zonden. 
Wij kopen ook steeds grote verzamelingen en kostbare zegels. 
L. & F.-veilingen zijn kwaliteitsveilingen. 

LANGE & FIALKOWSKI, D 62 WIESBADEN 
Langgasse 20/22 - Tel. 06121/3030313 
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INDONESIË 
Afbeelding zegel gemeld in apri l , b lad
zijde 219. 

SRAËL 
l3~A-'74. Herdenk ing Ok toberoor log . 
I.— l£. Soldaat die gebedsdoek draagt. 

23^1-'74. Vijft igste ver)aardag Hebreeuwse 
>chrijversvereniging (afbeelding apri l , 
bladzijde 219; ten onrechte verwezen naar 
•naart). 
2.— l£. Ganzepen in inktpot , gevuld met 
Hebreeuwse letters. 

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRF 

I P O K I SUR LE SA59ANDBAf*SJdC^. 

mn^mmr^^mmm^mrm 
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IVOORKUST 
2-3-74 . Nieuwe ui tgi f tedatum van in apri l 
gemelde zegel vissen. 

9-3-'74. Gewijzigde uitgi f tedatum van de 
zegel Moskee van Kong, gemeld in apr i l . 

19-^t-'74. Dag van de postzegel 1974. 
35 f. Voorz i jde postkantoor van Dabou. 

4-5- '74. Brug over rivier Sassandra gereed. 
100 en 500 f. luchtpost. Vogelv luchtop
name van de brug. 

JAMAICA 
8-4 -74 . Postboten. 
5 c. De Mary, 1808-1815. 
10 c. Zeilschip Queensbury, 1821-1827. 
15 c. Zei lboot Sheldrake, 1829-1834. 
50 c. Thames, eerste schip van Koninkl i jke 
poststoomvaartmaatschappi| bij overtocht 
in 1842. 
Blokje met de vier zegels samen en route 
van de postschepen. 

JORDANIË 
15-3-74 . Islamitische oor logen tegen 
kruisvaarders. 

10 f. Slag bij Mul ta . 
20 f. Slag bij Yarmouk. 
30 f. Slag bij Hi t teen. 

KOEWEIT 
3^1-'74. Nieuwe ui tgi f tedatum van in april 
gemelde serie opening Koeweits insti tuut 
voor wetenschappel i jk onderzoek. 

1-5-74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging-
20, 30 en 60 f. Emblemen staat Koeweit, 
U.P.U. en Arabische postunie. 

KOREA ZUID 
20-2 -74 . Eerste zegels in serie muziek in
st rumenten. 
10 w. Koreaanse citer. 
30 w. Schelptrompet. 

LAOS 
23-3-'74. Serie mythologie. 
100 k. Godin Phra Sratsvady. 
110 k. God Phra Indra op dr iekoppige o l i 
fant. 
150 k. God Phra Phrom gezeten op een 
vogel . 

30-4-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging. 
70, 80 en 200 f. 

LESOTHO 
7-4-'74. Tiende verjaardag universiteit van 
Botswana, Lesotho en Swaziland. 
10 c. Open boek en lauwerkrans. 
15 c. Vlaggen der drie deelnemende lan
den. 
20 c. Kaart der drie landen. 
25 c. Koning Moshoeshoe, t i tulair hoofd 
der universiteit, onderscheidt p romoven
dus. 

LIBANON 
Oktober '73. Vijfde Panarabische sport
wedstr i jden voor schol ieren. 
5 p. Zwemmen, tempel van Baalbek. 
10 p. Hard lopen, stadspoort. 
15 p. At lete, kasteel van Knak des Chebal-
liers. 
20 p. Dames vol leybal, pi laren. 
25 p. Basketbal, aquaduct. 
50 p. Tafeltennis dames. 
75 p. Voetbal len. 
Blokje van 100 p. Voetballen en ceder. 

November '73. Honderdvi j f t ig jaar Brazili
aanse onafhankel i jkheid. 
5 p. Gezicht op Brasilia. 
20 p. O u d Salvador (Bahia). 
25 p, Libanees schip en kaart met weg van 
Middel landse Zee naar Brazilië. 
50 p. Portretten Don Pedro en Emir Fakhr 
al-Din I I . 

December '73. Ambachten. 
20 p. Mozaïekwerker. 
20 p. Wever. 
25 p. Glasblazer. 
40 p. Pottenbakker. 
50 p. Metaalbewerker. 
70 p. Messenmaker. 
85 p. Kantwerker. 
100 p. Museum voor ambachten. 

LIBIË 
1-2-'74. Twint ig jaar padvinderi j in Libié. 
5, 20 en 25 f. 

1-3-'74. Internationale jaarbeurs van Tri
polis. 
10, 25 en 35 f. Embleem tentoonstel l ing, 
gevormd uit vlaggen der deelnemende 
landen. 

MADAGASCAR 
9-2-'74. Hulpui tg i f te. 
25 f. Opdruk op zegel van 30 f. 1966, Yvert 
439, wapen van Nossi-Bé. 

24-5-'74. Wereldbevolkmgsjaar. 
25 f. Vrouw met k inderen, mand op 
hoofd , huis en embleem. 

fBU'nPltïv^ M%l \CASY 

MALADIVEN 
10-4-'74. Herdenking geboortedag Coper
nicus, Pools sterrenkundige, 500 jaar gele
den ; ruimtevaart. 
1 en 25 I. Skylab van de V.S. 
2 I. en 1.50 r. Ruimtestation van de toe
komst. 
3 I. en 5.— r. Raket van de toekomst. 
4 I. Mariner 2 naar Venus. 
5 1. Mariner 4 naar Mars. 
Blokje van 10.— r. met Copernicus' ruimte
observator ium en Copernicus geeft leer
lingen les. 

MALAWI 
24-4-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni

ging-
3, 8, 15 en 30 t. Kaart van Afr ika, waarop 
Malawi aangegeven en embleem U.P.U. 
Blokje met de vier zegels samen en we
reldkaart. 

MALEISIË 
25-4-'74. Zevende jaarlijkse bi jeenkomst 
commissarissen der Aziatische ontwikke
lingsbank. 
30 en 75 c. Embleem bank en composit ie 
die de verschil lende facetten van ontwik
kelingswerk aangeeft. 

1 ^ßB^t" ̂ Sfe 
1 ma lapa^ 

& 

1^« 
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KA-BE-ALBUMS 

KA-BE SUPPLEMENTEN 1973 UIT! 

De SUPPLEMENTEN van 1973, zowel in de „normale" 
uitvoering als „met klemstroken", zijn verschenen. 

Bestel tijdig bij uw fllatelistische vakman om 
van een spoedige levering verzekerd te zijn. 

Vraag het volledige KA-BE programma 1974 bij 
uw handelaar of rechtstreeks bij de 

IMPORTEUR VOOR NEDERLAND: 

Filatelistische Boekerij " F I B O " 
Prinsestraat 90a - Den Haag - Tel. 070 - 46 32 57 

Giro 2616 56 

Postzegelveiling 
«Twenthia» 

Geregeld houden wij belangrijke vei
lingen met voor elk wat wils. Indien v 
nog niet onze catalogus ontvangt 
briefkaartje of telefoon verzekert u var 
geregelde toezending, de catalogus 'n 
gratis. 

Voor inzenders van goed materiaal o 
collecties, onze voorwaarden zijn: 
1214% der opbrengst, bij grote partijen 
condities nader overeen .te komen 
Snelle en vlugge afwerking verzekerd. 

Postzegelveiling 
«Twenthia» 

Postbus 177, Almelo, 
tel. 05496-2820. 

292e postzegelveiling 

Deze veiling wordt geiiouden op 17, 18 en 19 juni a.s. te 
's-Gravenliage/Scheveningen in Hotel 'Gouden Wieken', 

Oude SchevenJngseweg 37. 
De veilingcatalogus wordt aan serieuze verzamelaars en 

handelaren op aanvraag toegezonden. 
Op onze laatste veiling zijn vele recordprijzen behaald en het 
laat zich aanzien dat dit nog wel even zal aanhouden. Bent u 

van plan uw collectie te laten veilen, 
DOE DIT DAN IN EEN STIJGENDE MARKT en niet in een 

dalende! 
Voor volgende veilingen kan elke dag worden ingezonden. 

Vraagt de gunstige veilingcondities. 

J. K. RIETDIJK b.v. 
Telefoon 070-46.39.17 

DEN HAAG 
Plaats 31A 

Veilingen sinds 1919! 



MALI 
25-3-'74. Éénentwintigste Olympische 
schaakspelen. 
250 f. luchtpost. Schaakbord met stukken. 

l2-4- '74. Paaszegels, reprodukt ies rel i
gieuze schi lder i jen. 
400 f. Kruisiging, Elzasser school, 1380. 
500 f. Graflegging, Titiaan, 1477-1576. 

22^1-'74. Herdenking sterfdag Lenin, 50 
laar geleden. 
150 f. luchtpost. Portret. 

6-5-'74. Wereldkampioenschappen voet
bal München 1974. 
270 f. Gesti leerd spe lmoment : keeper in 
doel . 
280 f. Voetballers, voetbal en embleem. 

20-5-'74. Wereldkampioenschappen paar-
derennen in La Baule. 
130 f. luchtpost. Verschi l lende beelden 
van ruiters die hindernissen nemen. 

MAROKKO 
8-2-'74. Grote internationale golfpri js van 
Marokko, t rofee Hassan I I . 
0.70 dh . Gol fveld, stick, bal en hole. 

25-2-'74. Herdenking Islamitische confe
rentie van Lahore in 1394. 
1 . — dh . Sultan te paard en bedienden 
met parasol. 

15-3-'74. V i j fentwint ig jaar Universele ver
klaring rechten van de mens. 
0.70 dh . Embleem vier ing. 

MAURETANIË 
25-2-'74. Ruimtevaart, z i lverfol ie. 
70 urn. Jules Verne. 
70 um. Skylab boven Afr ika. 
Zegels ook in goudfo l ie , waarden 250 m. 
Zegels samenhangend gedrukt . 

29-4-'74. Hulpui tg i f te. 
27 en 28 um. Opdruk op zegels uit serie 
handwerk, uitgegeven in 1969, in waarden 
van 10 en 20 f. 

mmmmmm^ 

MAURITIUS 
Februari '74. Herdenking sterfdag Phil ibert 
Commerson, 200 jaar geleden. 
2.50 r. Portret van de Franse natuuronder
zoeker, die met Bougainvil le in 1767 de 
wereld rond reisde; deed speciale onder
zoekingen op Maur i t ius. 

21-3-'74. Definit ieve uitgi f tedatum van in 
maart gemelde serie herdenking sterfdag 
Surcouf. 

MEXICO 
18-1-'74. Herdenking sterfdag Manuel M. 
Ponce, 25 jaar geleden. 
40 c. Portret van Ponce aan de piano. 

6-3-'74. Tentoonstel l ing Goud van Peru. 
80 c. Gouden broche in vorm van vogel . 

22-3- '74. Bijeenkomst Latijnsamerikaanse 
toeristenorganisaties. 
80 c. Hoog opgestapelde hoeveelheid kof
fers. 

22-3- '74. Vi j fentwint ig jaar Economische 
commissie voor Latijns Amerika. 
80 c. Embleem V.N. omgeven door vlag
gen deelnemende landen. 

29-3- '74. Herdenking Pablo Picasso 
(1881-1973). 
80 c. Reprodukt ie schi lderi j . 

MONGOLIË 
15-3-'74. Vi j f t ig jaar Mongoolse postze
gels. 
Blokje van 4.— t. Reprodukt ie zegel uit 
eerste serie, Yvert 4; staatsvlag, M o n 
goolse postruiter en vl iegtuig. 

Apr i l '74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
g ing: geschiedenis van postvervoer. 
50 m. Postruiter met reservepaard. 
50 m. Rendierpost over besneeuwd land
schap. 
50 m. Vervoer per postkoets. 
50 m. Ballonpost. 
50 m. Stoomboot en dubbeldekker . 
50 m. Posttrein en postauto. 
50 m. Raket en deel aarde. 
Blokje van 4 .— t. Were ldbo l , waarboven 
U.P.U. pos thoorn ; allerlei soorten ver
voersmiddelen voor post. 

M O NTS ER RAT 
Apri l '74. Vi j fentwint ig jaar universiteit van 
West - lnd ië . 
20 c. Muziekkorps met vaten als instru
menten. 
35 c. Verklede k inderen. 

60 c. Student aan weefgetouw. 
1 . — $. Universiteitscentrum in Montserrat. 

NIEUW CALEDONIË 
23-3-74 . C.E.S. Anse-Vata Noumea 1974. 
50 f. luchtpost. Groep moderne gebou
wen . 

23-3-'74. Aquar ium van Noumea (schaal-
dieren). 
3 f. Ovula ovum. 
32 f. Hydatina. 
37 f. Do l ium perdix. 

NIEUWE HEBRIDEN 
6-5 -74 . Nieuw postkantoor. 
35 ge. Houten postkantoor, 1911. 
70 ge. Aanzicht n ieuw stenen kantoor. 
Zegels samenhangend gedrukt . 

NIEUW ZEELAND 
5-6-'74. Vliegtuigen als onderdeel van 
transport. 
3 c. Boeing amfibievl iegtuig, 1919. 
4 c. Lockhead Electra, 1937. 
5 c. Bristol Freighter, 1951. 
23 c. Vliegboot Empire S 30, 1940. 

NIGER 
8-4-'74. Wereldkampioenschappen voet
bal 1974. 
75, 150 en 200 f. Drie verschil lende spel
momenten en cirkel, deels voetbal en 
deels were ldbol . 
Blokje van 250 f. met afbeelding zegel van 
75 f., omgeven door verschi l lende actiete
keningen. 

12-4-'74. Paaszegels, reprodukt ies rel i
gieuze kunstwerken. 
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Onze recente 120ste veiling was 
wederom een succes. Waarom? 
Geen woorden, maar daden! 

Kijkt u 
g Cat nr 

9 
1 
28H 
48 
61c 
99 
100 
105 
121 
136/8 
149/62 
236/7 
L P 12 en 
P.B. 1/7 
B K . 1/7 

zelf 

13 

maar eens: (opbrengsten 
Omschri jving 

Oostburg B 
ongebruikt pi 
gebruikt luxe 
gebruikt 
postfris 
postfr is 
postfris 
gebruikt tand 12x1172 
postfris velletjes 
postfris 
postfris 
postfr is 
op ongeadr formulieren 
ongebruikt pi 

excl. 15% 
Cat.waarde 

f -•-
f 300 — 
ƒ 450 — 
ƒ 275 — 
ƒ 175 — 
f 300 — 
ƒ 200 — 
ƒ 80 — 
f 3 750 — 
f 285 — 
f 145 — 
ƒ 350 — 
f 1 000 — 
ƒ 600 — 

opgeld) 
Opbrengst 

f 810 — 
f 345 — 
f 490 — 
f 320 — 
ƒ 360 — 
f 675 — 
ƒ 425 — 
f 125 — 
f 5 8 0 0 — 
f 620 — 
ƒ 280 — 
ƒ 4 5 0 -
f 2 525 — 
ƒ 675,— 

De 121ste veiling wordt gehouden op 20 en 21 september a.s. 

Ook brachten de betere stukken van Curapao 
en Suriname enorme prijzen op. 
Wat Europa betreft bracht o.a. Vaduz blok Liech
tenstein ƒ 1900,— en een gebr. provisoriën gebr. 
serie Vaticaan ƒ 1475,— op. 

Uitsluitend goed materiaal kan nog 
worden toegevoegd. 
Belangrijke objecten bespreken wij 
gaarne met u. 

Postzegel veil ing VAN AMELSVOORT BV «o.) 
J. T H . H O E S , beëd igd make laar - taxa teur 

St . Annaple in 7 - T i lburg - Te le foon (013 ) 4 2 17 7 6 

ZEER INTERESSANTE PARTIJEN EN PAPIERVRIJE KILO'S 

WERELD PARTIJ ' 

Bi] het testen van zo n parti j hadden wij het volgende resultaat meer dan 2000 
verschi l lende zegels - zeer veel grootformaatzegels - op en veel zonder 
papier (dus veel zegels per partij) gebruikt en postfris - veldelen - blokjes 
met een zeer hoge catalogusviraarde - 1ste dag enveloppen - prachtige com
plete series met een hoge cataloguswaarde - hoog gecatalogiseerde top-
vifaarden - En hiermede hebben wij nog niet de helft ervan verteld wat er van 
deze partij te vertellen valt Maar u zult het met ons eens zi jn, het is monniken
werk om deze partij uit te zoeken en U zult ook steeds weer opnieuw voor 
verrassingen komen te staan en U afvragen - hoe het mogeli jk is zo n prach
t ige partij voor zo weinig geld 115 — 

FRANKRIJK PARTIJ 

Wat een partij mooie zegels - FRANKRIJK en KOLONIËN - naar schatting 
iets meer dan de helft Frankrijk - de rest van bijna alle Franse Kolomen die 
in de Yvert franse cataloog voorkomen - een geweldig groot aantal groot
formaatzegels - WIJ telden bij het testen meer dan 1000 soorten zegels - veel 
nieuw materiaal maar ook het oudere van voor 1900 - op en zonder papier -
gebruikt maar ook postfrisse zegels - veel betere zegels 125 — 

GEMENEBEST PARTIJ 

Een partij met een zeer hoge cataloguswaarde - bij het uitsorteren van een 
proefpakket troffen wij meer dan 1500 verschi l lende zegels aan - zegels op 
en zonder papier (dus veel zegels per partij) - veel hoge en topwaarden van 
diverse landen - bij iedere partij zit een extra parti jt je zeer hoge waarden 
van b V 30 Yvert frank per stuk en andere hoog gecatalogiseerde waarden -
alleen dit parti jt je is de prijs waard 117 50 

DUITSLAND PARTIJ 

BIJ proefneming telden wij meer dan 1000 verschi l lende zegels - van de 
gehele Duitse ti jd - vanaf 1900 tot heden - veel Bundespost/Berl in met veel 

hogere waarden en zeer veel grootformaatzegels - het aantal grootformaat 
zegels waren er meer dan 1500 - ook vonden wij D D R met complete sper-
waarden series - Deutsche Post - Bezett ingszones - Deutsche Reich - verder 
troffen wij aan, blokjes - 1ste dag enveloppen - zegels op en zonder papier -
gebruikt en postfrisse zegels - veldelen - teveel om op te noemen - maar 
iedere verzamelaar zal enthousiast zijn 120,— 

SCANDINAVIË PARTIJ 

Een partij met zeer oude zegels (geen oude rommel maar zegels in uit
stekende staat) WIJ telden meer dan 800 verschi l lende soorten waarbii zelfs 
IJsland - zegels op en zonder papier - een wein ig postfr isse zegels - com
plete series - veel hogere en topwaarden van de 4 belangri jkste Scandina
vische landen - pracht partij 107,50 

Alle partijen wegen NETTO circa 1100 tot 1200 gram. 

PAPIER VRIJE KILO'S 

WERELD " A " - al leen GROOTFORMAAT - een geweldige ki lo met 
enorm veel mooie motiefzegels - veel complete series, zelfs zeer 
dure, ook postfris - veel hogere waarden - zeer veel verschi l lende 
landen - zeer veel zegels met een grote sortering - per 'A 45—, 
per ki lo 175,-

WERELD " B " - zelfde ki lo als "A - maar nu met een weinig k lem-
formaat - per 'A ki lo 41 50 - per ki lo 165,-

WERELD " C " - zelfde ki lo als " A " - maar nu met 1ste dag envelop
pen - blokjes - samendrukken - complete series keerdrukken (tête 
bêche) - luxe velletjes enz enz - per V< ki lo 52,50 - per ki lo 210-

"SPECIAAL EXTRA" - bij afname van 1 ki lo WERELD " A " - " B ' 
of " C " gratis de hoge waarden 5/, 10/, 20/, van Kenya - Uganda -
Tanzania - 9 zegels met een cataloguswaarde van 117,25 Yvert 

E. B R E D E N H O F Bestell ingen per giro GEEN PORTO - maar wel een mooie f i latel ist ische frankering 
Import - Export Kllowaar 
C. D. Tulnenburgstraat 210 - Rotterdam 3026 - tel. (010) 8216 50 - Giro 533984. 



^0 f. Kruisiging, Mathias Grünewald 
'14501528). 
"'5 f. Pièta van Avignon, vi j f t iende eeuw, 
ioegeschreven aan Enguerrand Quar tom. 
25 f. Begrafenis, G. Isenmann 
14101492). 

PITCAIRN EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in apri l , blad

zijde 221. 

REUNION 
294'74. Redding ter zee. 
45 f. Opdruk op waarde van zegel uitge

geven in Frankrijk voor hetzelfde doel . 

96'74. Negende padvinderscongres van 
Azié en Sti l leZuidzeegebied. 
10 en 75c. Padvindersembleem en cijfer 
'9'. 

MIGERIA 
06'74. Honderd jaar postzegels van Ni

geria. 
., 12, 18 en 30 k. 

>iORFOLK EILAND 
 5  7 4 . Tweede gedeelte nieuwe ge

iruiksserie. 
' c. Vogelv luchtopname gevangenis. 
!2 c. Nieuwe mili taire onderkomens. 
iO c. Oude pakhuizen. 

ÜÉMÉlÉMÉIMÉMItllÉlÉÉIIÉÉii 

wm t f Tvvïfmsr 

1*50 
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lOSTAFRIKA 
'4^1'74. Tiende verjaardag vereniging 
Tanganyika en Zanzibar, 
to c. Twee jongens bieden opperhoofd 
chaal aan. 
'0 c. Boven kaart van gebied gri|pen twee 
landen elkaar. 
.50 sh. Kaart van gebied en communica

lemogel i jkheden. 
!.50 sh. Vlaggen der beide landen. 

3PPER VOLTA 
l93 '74. Wereldkampioenschappen voet

oal 1974, München . 
10, 20, 50, 150 en 300 f,; blokjes van 300 
en 400 f. Verschi l lende spelmomenten en 
Aereldbeker. 

PAPOEA en NIEUW GUINEA 
l26 '74. Vogelkoppen in serie bescher

ming f lora en fauna. 
7 c. Aceros plicatus. 
10 c. Casuarius casuarius. 
30 c. Harpyopsis novaeguineae. 

PERU 
25374 . Tweede gedeelte serie histor i 

sche en archeologische monumenten . 
3 s. Overzicht tempel van Tres Vantanes 
in Machu Picchu. 
3 s. Gebeeldhouwde steen met heilige ja

guar. 
5 s. Baden van Tampumacchay, Incaperio

de. 
5 s. Gebeeldhouwde steen met voorstel 

l ingen uit Kenccotempel. 
10 s. Overzicht opgravingen bij Kencco. 
10 s. Steen waarop voorstel l ing van sol

daat. 

( M M * 

ROEWANDA 
84 74 . Nieuw regime. 
1, 2, 5, 6, 26 en 60 fr. Portret nieuw 
staatshoofd generaalmajoor hiabyarimana 
Juvenal. 
12474. Pasen 1974. Reproduktie schilde

ri j . 
Blokje van 100 fr. Fragment schi lderi j van 
P. P. Rubens (15771640). Christus tussen 
de twee moordenaars. 

SALOMONSEILANDEN 
30574 . Schepen en navigators. 
4 c. Eerste resident landt op Tulagi van 
stoomschip Titus. 
9 c. Marineradar en opvanger. 
15 c. Inboor l ingen overgebracht naar zei l 

schip. 
45 c. Luitenant John F. Kennedy's P.T. 109 
op eiland Lumbari, 1943. 

BRITISH SÜL0>M>\ lSLiM)S 

EL SALVADOR 
73 74 . Honderd |aar stad Santiago de 
Maria. 
Blokje, Yvert 28 uit 1971: Honderdvi j f t ig 
jaar onafhankel i jkheid, met opd ruk : 'Cen

tenario Ciudad Santiago de Maria 
18741974'. 

SAMOA WEST 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad

zi jde 223. 

SENEGAL 
64'74. Nationale week voor j eugd. 
35 f. Drie jongens op ereplaatsen bij 
sportwedstr i jden. 
40 f. Twee jongeren bij volkstheater. 

SINGAPORE 
214'74. Vissenserie. 
5, 10 en 35 c , 1 . — $. Verschi l lende vis

soorten die in wateren rond Singapore 
voorkomen . 

Mm»i 

iM 
Pj 

^ 
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SINT CHRISTOFFEL 
54'74. Paaszegels 1974, reprodukties re

ligieuze schi lder i jen. 
4 c. Christus draagt kruis, Sebastiano del 
Piombo. 
25 c. Kruisiging, Goya. 
40 c. Drieëenheid, Ribera. 
2.50 $. Graflegging, Fra Bartolomeo. 

84'74. Nieuwe uitgi f tedatum van in april 
gemelde serie paaszegels. 

16'74. Vij fentwint igste verjaardag univer

siteit van West lnd ié . 
10 c. en 1 . — $. Verschil lende aanzichten 
van de universiteitsgebouwen in St. Kitts 
en portret rector magnif icus. 
Blok|e met beide zegels samen en wapen. 

SINT LUCIA 
14'74. Paaszegels, reprodukt ie religieuze 
schi lder i jen. 
5 c. Het verraad. 
35 c. Weg naar Calvarië. 
80 c. Kruisafneming. 
1 . — $. Opstanding. 
Blokje met alle zegels samen en crucif ix. 

205'74. Oude geldstukken gemaakt van 
gedeelten van Spaanse zilveren dollar en 
gestempeld met s.l. of S. Lucie uit 1798 en 
1813. 
15 c , 35 c , 40 c. en 1 . — $. Verschil lende 
segmenten van oude Spaanse munten . 
Ook blokje met de vier zegels op een rij 
gedrukt . 

lolh Anjwrtra»!* 

^„.w'' 
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SINT VINCENT 
104'74. Paaszegels: detail van beeld

houwwerken uit verschil lende musea. 
5 c. Kruisafneming, Jacopo Sansovino. 
30 c. Kruisafneming, gebaseerd op veer

t iendeeeuws Engels relief. 
40 c. Piëta, beeldhouwwerk van Gregor io 
Fernandez. 
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AANBIEDING BETERE ZEGELS; 
BILLIJKE PRIJZEN 

Ver Europa 
fnrs Z'bloem) 
7/10** 
12** 
19 
43/45*» 
46/51»'* 
58** 
61/63** 
66/67** 
66A/67A** 
71/73** 
74/77** 
78** 
79/81 
82/83 
90/92* 
97/06** 
97/06 
118/20** 
118/20 
140** 
142/46** 
88/89 FDC 
93/94 FDC 
149/51** 
161/62** 
167/68** 
172/73* 
186** 
187/88** 
189** 
227/28** 
264** 
265/67** 
356/58** 
368/70** 
409/11** 
415/16** 
417** 
454** 
456/58** 
495** 
501* * 
686/87** 
719/26** 
785** 
789/90** 
890** 
890 FDC 
911/12** 
911/12 

17 50 
150 — 
36 — 
40 — 

250 — 
12 50 
60 — 
15 — 
17 50 
30 — 
51 — 
8 40 

17 50 
20 — 

110 — 
45 — 
• ■ O 
32 50 
26 25 
3 50 
3 35 

45 — 
17 50 
7 50 
2 50 
2 50 

12 — 
1 75 
7 50 
2 — 

20 — 
12 50 

1 75 
5 50 

10 — 
6 75 
2 50 
2 25 
1 25 
2 25 
2 — 
6 — 

12 — 
5 — 
0 90 

14 — 
48 — 
45 — 

1 50 
1 50 

Liechtenstein 
velletjes 
1961** 
1961 
1962** 
1963** 
1964** 
1965** 
1966** 
1967** 
1968** 
1969** 
1970** 
1970 

10 — 
10 — 
45 — 
25 — 
30 — 
3 0 
25 — 
20 — 
12 50 
50 — 
I S 
I S 

Joegoslavië 
1970** 
1971** 
1971 
1972** 

I S 
I S 
I S 
I S 

San Marino 
1961** 
1962 

Malta 
256/58** 
259/61** 
262/644** 
274/76** 

75 — 
18 — 

3 25 
3 — 
3 25 
3 2S 

277/79** 
280/83*» 
285/85** 
289/90** 
291/93** 
294/99** 
300/02** 
322/24** 
325/31** 
332/34** 
339/43** 
344/45** 
346/48** 

6 — 
5 50 

10 — 
5 50 

1 0 
67 50 

7 50 
6 

30 — 
6 25 
6 75 
3 75 
6 75 

Nederland 
4 
5 
6 
11 
12 
49 
61b 
78 
79 
8 1 * * 
82/83* 
104/5 
111* * 
114/20** 
133 
164 
165 
203/7 
212/19 
229/31 
238/39 
244/47 
257/60 
402B/403B 
402B/403B 
536 
537 
538/41* 
638** 
639** 
640** 
UP 12/13 

Port 
67b* 

Dienst 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 

Frankrijk 
252» 
256** 
262 
296** 
526/37** 
553/64** 
8 4 1 * * 
841 
930/35* 
914/15 
919 
960/65** 
LP 1/2 
LP 15* 
LP 44** 
blok 2* 

20 — 
12 — 

112 — 
100 — 
160 — 
100 — 

85 — 
4 — 
6 — 

67 50 
8 40 

5 2 5 
12 75 
50 — 
22 — 

6 — 
3 40 

22 80 
44 — 
28 — 
42 — 
44 — 
22 — 

* 84 — 
88 — 
14 — 
14 — 
6 — 

46 — 
8 — 

16 — 
180 — 

72 — 

44 — 
28 — 
3 — 
5 50 
3 — 

110 — 
67 50 
26 — 
20 — 
^8 — 
18 — 
35 — 
28 — 
24 — 

6 — 
4 — 

25 — 
240 — 
380 — 

15 — 
540 — 

Zwitserland 
149/50 
151/53 
235/38* 
231/34** 
271/77* 
289/97* 

84 — 
80 — 

4 50 
4 — 

36 — 
15 — 

474/76** 
477/80* 
481/92»* 
482/3/5A* 
493/96* 
497/501* 
502/6* 
507/11* 
512/16* 
517/20* 
521/25* 
526/30** 
531/35* 
536** 
539/43* 
544/47* 
548/52* 
558/61* 
562/66* 
567/71* 
572/75* 
567/80* 
590/94* 
597/601** 
612/15* 
616/20* 
634/38* 
661/65* 

3 75 
6 40 

25 — 
6 — 
5 — 

1 6 
14 — 
16 — 
12 — 
6 80 
9 40 

13 75 
8 — 
8 25 

11 — 
8 — 
8 — 
5 — 
8 — 

10 — 
4 50 
8 — 
8 20 

10 — 
8 — 
6 — 
6 40 
5 60 

643/660F** 92 50 
LP 3/9* 
LP 19* 
LP 26* 
LP 10/12* 

7 0 
8 — 

10 — 
48 — 

LP 10A/12A* 

LP 27/34* 
LP 34A* 
LP 40* 
LP 4 1 * 
LP 43/43* 
LP 44* 
blok 7* 
blok 11* 
blok 12 

Dienst 
224/26* 
78/89 
270/78 
363/68 

S O 
B S 
13 — 
20 — 
16 — 
32 — 
28 — 
61 — 
90 — 
85 — 

60 — 
120 — 

44 — 
19 — 

Noorwegen 
1 vanaf 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
27 
32 
33 
59 
61 
62 
63/65 
66/68 

100 — 
130 — 

60 — 
l o 

s e 
1 8 0 
260 — 

8 — 
44 — 
70 — 
3 6 
18 — 
60 — 

4 80 
44 — 
10 — 
16 — 
2 80 

14 — 
8 0 
40 — 
32 — 

4 — 
8 — 

12 — 
28 — 
6 — 

50 — 
44 — 

140 — 
265 — 

101/7 
108/11 
124/26 
132/40 
141/44 
147/50 
151/53* 
154* 
193/94* 
164/67 
199/202* 
208/11* 
212* 
219* 
236 
236A* 
254/56 
257/59 
269/72 
337/39 
320/21 
345/47 
358/60 
369/70 
373/75 
396/97 
400/01 
396/97** 
400/401** 
452/55** 
Port 11 
Port 12 

Zweden 
76/85** 
275b** 
LP 7 
LP7A 

Dultsland 
bund 
1/2 
7/8* 
3/6* 
22 
25/26 
39/40* 

40 — 
9 — 
2 40 

1 0 
2 50 
4 — 

60 — 
8 — 
6 — 

13 20 
5 50 
4 40 

26 — 
22 — 
3 60 
2 60 
4 — 
3 — 
3 20 
8 40 
3 40 

10 — 
14 40 
3 20 
4 40 
4 — 

12 — 
5 — 

15 — 
2 — 
7 — 

16 — 

100 — 
42 50 
IS — 

4 80 

35 — 
5 2 
80 — 
4 40 

1 1 0 
25 — 

boekie (Mictiel) 
M A I 100 — 

Liechtenstein 
71 

dienst 
1/8* 

Vatlkaan 
72/79* 
85A/6* 
40/43 
191* 
LP 21 
blok 2 * * 

Monaco 
184* 
185/94** 
194** 
200/14** 
354/64** 

Portugal 
730/33** 
756/69** 
770/73** 
797/804** 
b l o k l 

60 — 

200 — 

200 — 
100 — 

90 — 
74 — 
6 0 
45 — 

100 — 
190 — 
70 — 

100 — 
60 — 

87 50 
23 — 
35 — 

125 — 
175 — 

Tristan da 
Cunha 
28/41* 100 — 

Nrs volgens Yvert behalve Nederland en Ver Europa ^ * = postfris zon 

plakker *  ongebruikt met plakker geen teken is netjes gebruikt 

Levering vrijblijvend zolang de voorraad strekt Onze winkel is geopend 

op dinsdag donderdag vrij en zaterdag van 10  IS uur Wij behandelen 

ook Uw mancolijst Porto ƒ2 50 extra franco af ƒ100— order 

POSTZEGELHANDEL 
J. D. ALDERKAMP 

ZADELSTRAAT 28 
UTRECHT - TEL. 3136 85 - GIRO 1872213 

A A N B I E D I N G N E D E R L A N D 
1 pi 
2 pi 
3 pi 
4 pi 
4 p f 
5 pi 
6 pi 
7 pi 
8 pi 
9 p f 

10 pf 
11 pi 
11 pf 
12 pi 
14 pf 
16 pf 
17 pf 
18 pf 
20 pi 
21 pf 
22 pf 
23 pf 
24 pf 
26 pf 
27 pf 
29 pi 
43 pf 
45 pf 
48 pi 
48 pf 
49 pf 
56 pf 
57 pf 
58 pf 
59 pf 

9 6 0 -
1075 — 
1150 — 
225 — 
440 — 
350 — 
540 — 

8 0 -
130 — 
650 — 
575 — 
800 — 

1 2 5 0 -
1150 — 
275 — 
150 — 
75 — 

525 — 
23 — 
75 — 
62 50 

350 — 
350 — 
500 — 
6 0 0 -
425 — 
6 0 0 -
700 — 
675 — 

1050 — 
445 — 

25 — 
3 50 
3 40 
4 — 

60 pf 
61 pf 
62 pf 
63 pf 
64 pf 
65 pf 
66 pf 
67 pf 
68 pf 
69 pf 
70 pf 
71 pf 
72 pf 
73 pf 
74 pf 
75 pf 
76 pf 
77 pf 
78 pf 
79 pf 
80 pf 
80 gebr 
81 pf 
82-83 pf 
84 86 pf 
87-89 pf 
90 pf 
91 pf 
92 pf 
93 pf 
94 pf 
95 pf 
96 pf 
97 pf 
98 pf 

6 50 
1 40 

19 50 
7 — 

150 — 
9 25 

120 — 
35 — 

165 — 
24 — 
19 50 
19 50 
45 — 
62 50 

130 — 
150 — 
55 — 
85 — 

170 — 
475 — 

1350 — 
7 0 0 -

60 — 
14 50 

135 — 
23 — 

1 — 
1 30 
1 30 
650 
5 75 

27 50 
27 50 
52 50 

120 — 

99 pf 
100 pf 
101 pf 
101 gebr 

275 — 
475 — 
350 — 
6 7 5 -

102-103 pf 110 — 
104 pf 
105 pf 
106 pf 
110-113 pf 
114-120 pf 
125 pf 
126 pf 
127 pf 
128 pf 
129 pf 
130 pf 
131 pf 
130 gebr 
131 gebr 
132 pf 
133 pf 
134-135 pf 
136-138 pf 
139-140 pf 
141-143 pf 
144-148pf 
149 162 pf 
163 165 pf 
166-168 pf 
169-176 pf 
177-198 pf 
199-286 pf 
236-237 pf 
287-331 pf 
332-345 pf 

330 — 
335 — 

2 80 
19 50 
47 50 

3 50 
7 — 
7 75 

37 50 
45 — 

400 — 
360 — 
150 — 
130 — 

1 80 
120 — 
6 5 -

210 — 
18 50 
20 — 
35 — 

575 — 
525 — 

17 50 
8 50 

575 — 
145°/» 

275 — 
ISOVo 
23 — 

346-349 pi 3 2 5 -
346-349 pf 4 7 5 -
356-373 pf 115 -
374-378 pf 8 5) 
379-473 pf 80° , 
474-489 pf 90 -
490-571 pf 80° 
518-537 pf 8 7 5 -
518-533 pf 190 -
538-541 pf 11 -
542-555 pf 85° 
556-560 pf 4 3 -
561-616 pf 85° 
617-640 pf 9 5 -
638 pf 50 -
641-692 pf 85»/ 
693 t/m 1023 pf 

70°/ 
12-13 Lp pf 

4 7 5 -
80-106 port pf 

4 3 -
Brandkast pf 

9 7 5 -

Ook 1-1023 ge
bruikt leverbaa 

Ter introduct ie 
bij besteding 
van minimaal 
ƒ 3 0 0 — 695-699 
pf en 752-756 pf 
grat is i 

Zendt U ons geheel vri jbl i jvend Uw mancoli jst van 

Nederlartd en O G 

A. DE RAAY 
Casa 400 - James Wattstraat 75 - K. 472 - Amsterdam 

Telefoon 020 - 35 71 81 tst. 472 
Bank: Alg. Bank Nederland Amsterdam, rek.nr. 54.99.34.812 

J. H. BAAK BIEDT AAN: 
NEDERLAND 
114/20° 
132/3° 
136/8* 
139/40° 
1 9 1 * - bl 
199/202° 
208/11° 
236/7° 
244/7° 
252/5° 
257/60° 
265/6° 
267/8° 
270/3° 
278° 
283/6° 
287/8° 
289/92° 
296/9° 
305/9° 
318/22° 
346/9*» 
428/42* 
449/53*-' 
454/9** 
460/8** 
490/4** 
495/9** 
500/3** 
504/5*» 
506/7** 
508/12» * 
518/37 
542/3** 
544'8 » 

7 25 
21 25 

240 — 
3 70 

125 — 
11 10 
8 05 
5 25 

39 50 
5 35 

19 50 
6 75 
5 80 

18 50 
3 50 
6 95 
4 65 
6 55 
5 95 
4 90 
6 50 

425 — 
7 65 
2 45 
2 30 
7 75 
4 70 
3 10 
5 35 
1 05 
1 80 
3 — 

560 — 
3 35 
6 65 

550/5** 
563/7-
575/7* 
582*-
583/7» * 
596/600-
602/6« X 
6n7/ i i *« 
638** 

18 10 
14 — 
13 30 

1 40 
14 — 
8 75 

14 80 
9 70 

55 — 
638** bl 2 112 50 
638** bl 4 225 — 
655/9*» 
681/2** 
695/9*» 
722/6** 
727** t/m 

11 25 
23 75 
5 95 
9 15 

1035' * 70°/o cat 

ENGELAND 
28° 
34° 
53° 
56» 
57° 
71° 
82° 
83° 
102° 
103° 
104° 
109° 
112° 
113° 
115° 
116° 
117° 

12 15 
10 10 
12 15 
32 50 

4 85 
14 15 
20 25 
20 25 

S 10 
12 15 
17 95 
6 05 
4 05 
4 05 
7 10 

10 10 
4 05 

118° 
119° 
149° 
151° 
153° 
172» 
172° 
174° 
182° 
201/4° 
227/32 
233 4° 
256/9° 
281° 
282° 
286° 
298° 
312/4° 
314° 
349° 
350° 
351/4° 
353° 
355/6° 
357/8° 
359/61 ° 
365/6*» 
365/6° 
367/9° 
370/1 ° 
371° 
375/7° 
381° 
487/90 » 
490»-

24 30 
40 50 

5 05 
4 45 
5 40 

11 25 
10 10 
32 50 

8 10 
4 95 
6 75 
5 05 

17 95 
6 65 
810 

11 — 
4 05 
5 65 
4 05 
7 30 
5 65 

14 75 
4 05 
810 
8 10 
4 85 
5 40 
4 45 
5 85 
4 65 
4 05 
6 05 
4 05 

21 50 
7 85 

SERVICE 
36° 
37° 
38° 
39° 
48* 

D D R 
1/2» 
3/4* 
5* 
5° 
10/3 
14* 
28/31 
28/31° 
32/3* 
32/3° 
34/5 
34/5° 
36/7 
38/40» 
41/4» 
41/4° 
48/9* 
48/9° 
63/6° 
80/9° 
91/105* 
140/5» 
223/8 
Blocks 
l * 
4 -
4° 
12° 

5 0 
10 11 
10 1( 
26 2' 
23 5C 

3 8' 
3 1' 
4 2C 
5 4C 
9 6 ' 
3 16 
7 7C 
7 — 
4 9C 
6 — 

11 2C 
10 4C 
14 9C 
47 5C 

9 6"̂  
8 — 
3 85 
4 — 
3 90 
6 60 

15 75 
4 20 
4 20 

24 — 
8 — 

10 — 
10 76 

* * = postfris * = gebruikt ° - gebruikt Nummers volgens N V P H 
en Yvert catalogus Aanbieding zolang de voorraad strekt Bestellingen 
beneden MOO — ƒ 2 50 porto extra 

Zendt U ons geheel vrijblijvend uw mancolijst van Nederland en O G 
Duitse Rijk West Duitsland Berlijn Zwitserland Israel Engeland en Ver 
Europa 

J . H. B A A K 
Meijhorst 91-11, Nijmegen, tel 0 8 0 - 4 4 48 83, giro 2546505 



1.— $. Opstanding, Frans beeldhouw

werk, zestiende eeuw. 

SWAZILAND 
^fbeelding zegel gemeld in maart, blad

•ijde 223. Zie bladzi jde 291. 

9YRIË 
Vlaart '74. Nieuwe gebruiksserie. 
1'h, 5, 71/2, 10 p. Rozen. 
15 en 35 p. Drie hoofden en kaars. 

! 3 '74. Elfde verjaardag revolutie van 8 
naart. 
20 en 25 p. Wapens van Syrië, emblemen 
oor industr ie, landbouw, elektrif icatie en 
jewapening. 

vtaart '74. Honderd jaar Wereldpostver

■niging. 
'5 p. en 70 p. U.P.U. monument in Genè

'e, duif, brief en embleem Syrische poste

i jen. 
!0 p. Luchtpostbrief en embleem U.P.U. 

f O G O 
)4'74. Herdenking schilder Pablo Picas

lO, reprodukt ies schi lder i jen. 
20 f. Meisje voor spiegel, 1932. 
iO f. De Turkse sjaal. 
40 f. Mandol ine en gitaar, 1924. 
90 f. De muze, 1935. 
100 f. De meisjes van Avignon, 1907. 
200 f. Zi t tend naakt, 1905. 
Blokje met de drie hoogste waarden. 

20^4'74. Landschappen langs kust. 
iO f. Dorpje Kreme met aanlegsteiger, 
i ch ip in de verte. 
10 f. Vakantiedorp Tropicana. 
JO f. Gezicht op Togomeer met roe iboten. 
100 f. Mond ing rivier de Anecho. 
Blokje met de twee hoogste waarden. 

^ Pic^M 

TRISTAN DA CUNHA 
15'74. Pinguïns. 
2'/2 p. Pinguïn met ei . 
5 p. Ontoegankel i jk gebied en groep p in 

guïns. 
7V2 p. Pinguïns vissen. 
25 p. Pinguin met j ong. 

TUNESIË 
213'74. Zesde symposium voor micropa

leontologie in Afr ika, Tunis. 

60 m. Gesti leerde kaart Afr ika, geleerde 
met microscoop, verschi l lende soorten 
microfossielen. 

60 

KroiimuE TamssNHE; 
l> l l«i i«i i1i l i l i t i t>«Hl>É»l«Hi 

URUGUAY 
1912'73. Herdenking geboortedag 
Poolse sterrekundige Copernicus, 500 jaar 
geleden. 
50 p. Portret Copernicus en zi jn zonne

stelsel. 

2612'73. Overlevenden vl iegongeluk in 
Andesgebergte. 
50 p. Gevouwen handen en gezicht op 
gebergte. 
75 p. Bloem met gebroken steel, stand

beeld Christus van de Andes en tekst: 
'Muer te Y Vida'. 

141'74. Vi j fentwint ig jaar Organisatie 
Amerikaanse staten. 
250 p. Embleem van de O.A.S. en kaart 
van de Amerika's. 

211'74. Eerste internationale spelen voor 
padvinders in Montev ideo. 
250 p. Embleem spelen en tekst. 

281'74. Herdenking sterfdag Hector 
Suppici . Sedes, coureur, 25 jaar geleden. 
50 p. Portret en antieke auto. 

132'74. Zegel pakketpost. 
75 p. Pakket en pi j len. 

202 '74. Nieuwe gebruikszegels. 
5, 10, 15 en 30 p. Portret president Artigas. 

73'74. Nieuwe zegel pakketpost ; trans

por tmidde len . 
100 p. Autobus. 
150 p. Trein. 
300 p. Stoomschip. 
500 p. Vliegtuig. 

VERENIGDE STATEN 
66'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging

Blok met acht zegels van elk 10 c. met re

produkt ies schilderi jen met motief schri j 

ven en lezen van brieven. 
10 c. Portret Michelangelo, Raphael (Ita

lië). 
10 c. Vijf vrouwel i jke deugden, Katsushika 
Hokusai (Japan). 
10 c. Oude brievenstandaard, John Frede

rick Peto (USA). 
10 c. De schone leessler, Jean Etienne Lio

tard (Zwitserland). 
10 c. Dame schrijft brief, Gerard Terborch 
(Nederland). 

10 c. Jongen met to l , JeanBaptiste Simeon 
Chardin (Frankrijk). 
10 c. Mevrouw John Douglas, Thomas 
Gainsborough (Engeland). 
10 c. Don Antonio Noriega, Francisco de 
Goya (Spanje). 
Zegels samenhangend gedrukt. 

136'74. Twintigste tentoonstel l ing van 
mineralen. 
10 c. Amethyst. 
10 c. Rhodochrosiet. 
10 c. Toermal i jn. 
10 c. Versteend hout. 

156'74. Vestiging in Kentucky, tweehon

derd jaar. 
10 c. geel, oranje, blauw, groen en zwart. 
Kolonisten in ossewagens r i jden Kentucky 
binnen. 

VIETNAM NOORD 
Januari '74. Zegels voor militaire post, 
zonder waardeaanduiding. Strijder met 
op achtergrond tanks en vl iegtuigen. 
Strijder trekt vóór tanks op. 

102'74. Werkzaamheden van ol i fanten. 
12 xu. Oli fant trekt hout. 
12 xu. Olifant bij gevecht. 
40 xu. Olifant sleept hout. 
50 xu. Oli fant in circus. 
1 . — d. Olifant bij t ransport. 

VIETNAM ZUID 
263'74. Dag van de Vietnamese boer. 
10 d. President Nguyen Van Thieu toont 
boeren wet op landverdel ing; Vietnamese 
vlag. 
20 d. Activiteiten op het land. 
70 d. Plattelandsmeisje met schelf rijst. 

24'74. Verjaardag stichter van Vietnam: 
Hung Vuong. 
20 d. Portret Vuong en nationaal em

b leem; bundel bamboestokken met ge

schiedenis van land. 
100 d. Vlag waarop: Hung Vuong, stichter 
van de staat. 

VIRGIN EILANDEN 
Afbeelding gemeld 
223. 

  • ■ 

in maart, bladzi jde 

ZUIDAFRIKA 
134'74. , ,Burgerspond" , 100 jaar geleden 
uitgegeven. 
9 c. Kruis en muntkant van de door pre

sident Burgers in 1874 uitgegeven eerste 
munt van ZuidAfr ika. 

ZUIDWESTAFRIKA 
104'74. Rotstekeningen in Twi j fe l fonte in . 
4, 5 en 15 c. Verschi l lende tekeningen van 
in wi ld levende dieren. 

293 



KLEINE ANNONCES 
P n j s der annonces ƒ 1 40 per mm exclusief B T W 

gevraagd 
Geviaagd Japan, Thailand en Philip 
pijnen, 1945 tot heden gesteiipeld In 
luil voor div andere landen B Steen 
bergen Postbus 5001 Naarden 1352 

Amersfoortse Postzegelclub De Kei 
vraagt voor haar Rondzendverkeer 
boekjes Gaarne boekjes Nederland en 
N O G , ongebruikt en gebruikt Geen 
Buitenland De boekjes dienen gezon 
den te woiden aan de Hr R Winia 
HeiUgenbergerweg 80c Amersfoort 
Tel 03490 23431 

Gevr partij of coU grootrond op stuk 
of knipsel Ook voor postz van Ned 
(vanaf nr 1) of oude ans krtn (08340 
24784) E de Vries, v Hogendorpl 
100 Doetinchem 

Te koop gevraagd oude munten en 
posfzegelcollecties Liefst grote objec 
ten Brieven onder nr P 107 

Gevraagd Postzegels van landen uit 
Afrika die onafhankelijk zijn gewor 
den Geen koloniale gebieden of neo 
kolonialistische landen K Keesman 
Postbus 2 Ermelo 

Uw manko's (vnl postfris) inz Ruim 
tevaart c s als Atomen Astronomie 
Fysica Meteo (w o vhegvelden) Te 
lecommunicatie etc Inlichtingen met 
antwoordzegel aan C van der Schoot 
Azn Heerenhage 205 Heerenveen 

Zoek alle geretourneerde brieven 
(FDC s) wegens verbreking postverkeer 
m Indonesië tijdens confrontatieperio 
de ca 1962 voorzien v paars/rood of 
zwart spec handstempel of offic op 
geplakte strook etc Aanb m beschnj 
vmg aan Slagter Linnenweverstr 9 
Delft 

Fil Ver Hilversum & Omstreken 
vraagt rondzendboekjes voor het sei 
zoen 1974/1975 Belangrijke inzenders 
maandelijks een voorschot Inhchtin 
gen 02150 60987 Hr C Hoenderkamp 
J A Wincklerhof 1 Kortenhoef 

Te koop gevraagd series postfr en ge 
stempeld van Guernsey, Jersey Ook 
Port Ser 1 7 Guernsey Jersey Porto 
1 6 Aanbieding Tel 02150 16710 

Te koop gevr. 518 537 p fr z pi en 
volt no 32 p fr z pi Aanb aan 
J van Geelen Kuyperstraat 13 Kat 
wijk a Zee tel 01718 16456 

Gevraagd te koop of te ruil speciale 
stempels betreffende Folklore, Carna 
val en Ethnographie A C M Ooi 
Soerabayastr 18 Utrecht 

Gevraagd Grootrondstempels op 
briefstukje of hele stukken A H 
Bonefaas Joh Geradtsvt'eg 132 Hil 
versum 

Alle soorten bundels, massawaar, 
kilo s tegen hoge prijzen koopt A v 
d Heijden Hengelolaan 1196 telefoon 
670875 Den Haag 

BRIEFKAARTEN, AEROGRAMMEN 
etc met ingedrukt zegel te koop ge 
vraigd van de GEHEIE WERELD, 
zowel gebruikt als ongebruikt Gaarne 
toezending met vraagprijs Porto wordt 
bij aankoop vergoed Drs Th Jansen 
Peuleyen 118 Waddinxveen tel 01828 
5770 

POSTZEGELKILOKLUP PKK 
WIJ kopen gezamenlijk postzegelkilo s 
vrijblijvend inlichtingen antwoordzegel 
J W Savelberg PKK postbus 167 
Venio 

De Randstad koopt alles, zie onze 
febr advertentie Box 17 Zevenhuizen 
(ZH) 

diversen 
Verzamelt u V N en/of V E ■>'' J a ' 
Word dan lid van de gespec Vereni 
ging op dit gebied Secr J M Snel 
lenberg Postbus 181 Zeist tel 01404 
24618 na 1800 uur 

Alliance Universelle internationale 
kontakten zegelruil Proefnummer 1 
gld Ollivier 26B Desalpes 11012 
Marseille Frankrijk 

Ruil , koop en verkoopcontacten vindt 
u in (PHILAMARKT) Inl Uitgeverij 
G P Postbus 1161 Enschede Tel 
05420 24498 

Veizorg nieuwe uitgiften Rusland 
DDR Roemenie Tsjechosl tegen zeer 
billijke koers Inl H Wakkee Ca 
pelweg 23 Renesse 

Zend mij 50 O R en u ontvangt 50 
Buitenl (W Eur ) van bijna alle voor 
1915 terug (Zo mogelijk land naar 
keuze) G J Grommers Horsterweg 
123 Ermelo 

aangeboderil 

Aangeboden verz 1 Suriname cat w 
ƒ 4500 2 Cur + Ant cat w ƒ 3660 
3 Ned Ind cat w / 3722 4 Indo 
nesia cat w / 712 5 Ned N Guin 
cat w ƒ 432 1, 2 en 5 incl F D C 's 
Tegen ieder aannem bod Tel 045 
713823 tussen 18 en IV uur 

Part biedt aan Napels 12 4 5 Mo 
dena 12 3 4 5 6 Sardinië 6 Parma 3 
Sicilie IB 2B IA Romagne 13 4 8 
Italië I 1 4 5 8 Toscane 6 7 14 15 20 
Bod of ruilen voor Italië Corr W 
Koopman Westerweg 321 Heiloo 

Te koop F D C Verenigde Naties te 
gen 40 zonnebloem Mancolijsten aan 
N Walop Adm Helfrichsingel 36 
Oud Beijerland 01860 4487 

PHILATELL APPARAAT Aangebo 
den ZICHTZENDINGHN Ned & O R 
België Duitsland Frankrijk Skandi 
navie ook IJsland Billijk uitgeprijsd 
Steeds filatelistische frankering Vraag 
per briefkaart even een PROEFZEN 
DING aan met ref Uw aanbieding 
apparaat of aanvraag naar Postzegel 
handel N Overduin Bosstraat 5 
Soest tel 02155 14841 giro 385725 

Voor 100 groot formaat zegels alle lan 
den en veelvouden, ontvangt u 50 ver 
schillende gr ferm buitenland Frede 
nckx Deken de Winterstr 4 B 2600 
Berchem België 

VER EUROPA, postfris vraag 
prijslijst P Nieuwehnk Wiardi 
Beckmanstraat 142 Soest 

Prentbriefkaarten van Oss In ruil te 
gen postzegels of p b kaarten uit 1900 
1910 (met stempels!) P Budde Schaep 
manlaan 604 Oss 04120 12756 

Nederland verzameling 1852 1946 onge 
bruikt met plakker cat ƒ 24 200 vaste 
prijs ƒ 9680 Tel (01858) 3101 

Aangeb Prenten , Stads en Dorps 
beschrijvingen Beschrijvingen (Pe 
riodieken) over Aardewerk Auto s 
Ballonnen Bijen Glazen Jacht Klok 
ken Molens Munten Post Treinen 
enz S C Lemmers Wagenstraat 21 
Lisse Tel 02521 15332 

KLEINRONDSTEMPELS te koop of 
rullen A H Bonefaas Joh Geradts 
weg 132 Hilversum Tel 02150 54808 

Maandelijks lijst met speciale aanbie 
dingen vraag proefexemplaar Tevens 
prijslust Ned O.G H Rigters Post 
bus 127, Den Helder 

Mooie verzameling Duitsland 1872 1949 
in twee safe albums Waarde Michel 
± DM 1000 Prijs ƒ 400 H J Broer 
Van Leydenstr 7 Warmond Tel 
01711 2425 

Verzamelt u Engeland, Jersej', Guern
sey, Isle of Man en/of Gibraltar? Par
ticulier verzorgt voor u alle nieuw uit 
gekomen zegels postfris tegen zeer 
gunstige leveringsvoorwaarden Inl 
W H van Dijk Beekstraat 25A El 
burg 

Aangeboden postzegelverzameling Ne 
derland (praktisch ongebruikt) waarin 
aanwezig No 1 t/m No 427 roltan 
dingszegels No 1 t/m No 101 (onge 
bruikt) tevens eo 61b en No 61c 
402B en 403B portzegels No 67a en 
68a 67b en 68b alsmede serie post 
bewijszegels (gebruikt) en telegramze 
gels Overzeese Rijksdelen 45% cat 
prijs K C Rietbergen Verkuijl Quak 
kelaarstraat 142 telefoon 01184 7960 
Vlissingen 

NEDERLAND, postfris vanaf 19« 
P Nieuwelink Wiardi Beek nan 
straat 142 Soest 

BELGIË/FRANKRIJK vanaf 25 et 
Fr Gratis prijslijst Postbus 5594 Ap 
sterdam 

J^uitenland 
ISRAEL, postfris full tab, F K 
Vraag prijslijst P Nieuwelink Miai 
Beckmanstraat 142 Soest 

ISRAEL, nieuw tjesdienst 
nominale waarde Vraagt grati«^ d 
concurrerende prijslijst met num nei 
volgens Benco en met verrassn 
Charl Heling P 642 Eilat Israe 

Zd Amerika (gebruikt) Bod gevi laj 
op verzameling ± 47 000 F F 
Argentinië Peru Brazilië en Cc urr 
bia) D Chr v Iperen Huygen la; 
5 Eindhoven tel 040 518747 

TAXATIES - TAXATIES - TAXATIES 
W I J verzorgen voor u deskundige taxatierapporter 
voor Verzekeringen Liquidaties Successierechten 

Advies bij aankoop resp verkoop van uw verzame 
l ingen - partijen 

Informaties inl icht ingen raadgevingen bij aan 
koop verkoop van uw verzamelingen zegels Of 
Binnen Buitenlandse veil ingen 

Onze courtagekosten zijn 
Voortaxat ies = /4%dertax waarde minimumbedrac 
A 40 — plus 40 cent per km van en naar uw w o o n 
plaats min imum v a n / 2 5 — 

BIJ advies resp opdrachten tot aan verkoop courta 
ges nader overeen te komen 

Phil, makelaar-taxateur H. Kuipers 
Mehssehof 39 W i e r d e n Tel (05496) 28 20 

BRANDKASTEN 
voor al uw onvervangbare stukken In de bedrijven van de KAPTIIMO S hebben 
WIJ meer dan 500 nieuwe en gebruikte kasten voor u staan Nieuwe brand 
werende kasten hebben wij al voor u m prijzen van / 275 — 400 — enz Ook 
gepantserde mbouwkiuizen van / 1 3 0 — af U kunt uw te grote of te kleine 
brandkast bij ons inruilen 

TEL-, SCHRIJF- en ELECTRONISCHE MACHINES 
keuze uit meer dan 3500 machines Nieuwe elektr telmachines OLIVETTI 
PRODUCT geen / 500 — of meer bij ons kost zo een klasse telmachine met 
telstrook slechts / 298 25 cap 9 999 999 99 R E M I N G T O N S T A N D A A R D 
SCHRIJFMACHINES model 24D winkelwaarde / 7 9 0 — bij KAPTINO 
/495-— Nieuyveel winkelkassa s / 1 550 — SCHRIJFBUREAUS KANTOOR 
STOELEN KAPSTOKKEN enz voordelige aanbiedingen TELEFOON 
BEANTWOORDERS merk Telefunken gewoon de beste uit voorraad Stalen 
INDUSTRIEREKKEN met 5 legborden geen/■50 — N U / 3 9 47 Al deze artikelen 
excl B T W 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
A M S T E R D A M Raadhuisstraat 42 44 Tel ( 0 2 0 ) 2 2 38 00 
HAARLEM Zijl w e g 53 Tel ( 0 2 3 ) 3 2 69 66 Ook reparatie 

DEN HAAG Laan van N O I n d i e 1 0 e n 1 2 Tel ( 0 7 0 ) 8 3 9 4 4 6 



VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKKERS 

m/O CRISTAL-ALBUMS 
Prijzen inclusief kunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette. 
NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1945 
deel 11 NEDERLAND na 1945 
deel III NED.-INDIË en NIEUW-GUINEA 
deel IV CURA9AO, NED.-ANTILLEN 
deel V SURINAME 
BELGIË In drie banden: 

BELGIË I (postzegels en blokken tot 1950) 
BELGIË II (postzegels en blokken na 1950) 
BELGIË III (luchtpost-, port-, spoorwegzegels enz. 

CANADA 
DENEMARKEN, kompleet 
DUITSLAND in drie banden: 

DEUTSCHLAND I (tot 1945) 
DEUTSCHLAND II (Bundesreo en Berlin) 
DEUTSCHLAND lil (D.D R tot 1966) 
DEUTSCHLAND IV (DDR na 1966) 

EUROPA (met NATO, enz.) 
FINLAND, kompleet 
FRANKRIJK In twee banden: 

FRANCE I (tot 1950) 
FRANCE II (na 1950) 

GR. BRITTANNIË, kompleet met Channel Isl 
IERLAND, kompleet 

55 
65,-
55, 
60, 
65, 

95, 
100, 

65, 
70, 
70, 

85,-
100.-
90,-
90-

135,-
80,-

85,-
95,-

110,-
45,-

f 75,-INDONESIA, met Irian Barat en Riau 
ITALIË in twee banden: 

ITALIA I (tot 1945) ƒ 75,— 
ITALIAN (na 1945) ƒ 75,— 

LUXEMBURG, kompleet ƒ 110,— 
MALTA, kompleet ƒ 60,— 
MONACO, kompleet ƒ 120,— 
NOORWEGEN, kompleet ƒ 70,— 
OOSTENRIJK, in twee banden: 

ÖSTERREICH I tot 1939 ƒ 75,— 
ÖSTERREICH 11 na 1945 ƒ 85,— 

SPANJE, in twee banden: 
ESPANAI tot 1945 ƒ 120,— 
ESPANAII na 1945 ƒ 120,— 

. ƒ 7 5 , -VATICAAN, kompleet 
VER. STATEN van AMERIKA, in twee banden: 

Ver. Staten v. Amerika I (tot 1945) 
Ver. Staten v. Amerika II (na 1945) 

IJSLAND, kompleet 
ZWEDEN, kompleet ƒ 120,-
ZWITSERLAND, In twee banden: 

HELVETIA I tot 1945 ƒ 75,-
HELVETIAIIna1945 f 75,-

80,-
85,-
55,-

ES/O _J-MUNT-ALBUMS 
EEN SPECIAAL ALBUM: M U N T E N VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

[ D ^ a -ALBUM MET OPBERGSYSTEEM EN BESCHRIJVING MET JAARTALLEN VOOR ALLE 
MUNTEN VAN DE HALVE CENT TOT HET GOUDEN TIENTJE (EN OOK DE NIEUWE ZILVE
RENTIENTJES) IN KUNSTLEREN BAND. Geborgen in een stevige cassette f 30,— 

I D ^ M LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL. Op dezelfde wijze uitgevoerd ƒ 25,— 
ID^ii jMUNT-ALBUM POPULAIR. In plastic ringband ƒ 15,— 



NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
AANTREKKELIJKE AANBIEDING ZEGELS IN L U X E KWALITEIT ! 

Ook van zegels 
vóór nr. 49 zijn 
postfrisse 
exemplaren 
zonder plakker 
in voorraad 

53 
53 b l . 
56 
57 
59 
60 
62 
63 
66 
59 bl . 
66 bl 
5Ba 
58a bl . 
65a bl . 
65a 
75a 
57B 
67B bl 
70B bl . 
61b 
61c 
77 
78 
79 
80 2 
84/86 
84 bl . 
86 
87/89 
90/101 2 
102/03 
104/05 
104 
108+108a 
114/20 

1 114/20 bl . 
119A 
119Abl. 

I 120 A 
120B 
121/31 
130/31 
132/33 

I b l . 

4,50 
20,— 
50,— 
5,— 
4,25 

10,— 
30,— 
10,— 

125,— 
22,50 

700,— 
7,— 

30,— 
700,— 
175,— 
270,— 

75,— 
300,— 
140,— 
170,— 
675,— 
165,— 
325,— 
800,— 
.000,— 
160,— 
50,— 
65,— 
27,— 

.850,— 
150,— 
700,— 
300,— 
45,— 
50,— 

230,— 
5,— 

2 0 , -
6,— 
6,— 

900,— 
760,— 
140,— 
600,— 
150,— 

1338 b l . 
133B 
134/36 
134 
134 bl . 
136/38 
139/40 
139/40 bl . 
141/43 

650,— 
160,— 
75,— 
30,— 

135,— 
200,— 

17,— 
75,— 
20, 

144/65 1.200,— 

DE MEESTE 
WAARDEN OOK 
LOS VOOR
RADIG 
163/65 625,— 
163/65bl. 2.500,— 
163 20,— 
164 150,— 
166/68 16,— 
166/68 b l . 70,— 
177B/98B 
(15 W.) 265,— 
177B/98B 
b l . 1.100,— 
191 30,— 
191 bl . 130,— 
196 22,50 
196 bl . 90,— 
197 17,50 
199/02 26,— 
199/02 b l . 110,— 
199 1 , — 
200 3,— 
203/07 47,— 
203 2,25 
204 4,— 
208/11 25,— 
208/11 b l . 115,— 
212/19 125,— 
212/19 bl . 550,— 
220/23 35,— 
220/23 b l . 145,— 
220 0,65 
220/23Bbl. 500,— 
223B 100,— 
224 37,50 
225/28 47,— 
225/28 b l . 210,— 
229/31 52,— 
229/31 bl . 225,— 
232/35 43,50 
232/35 b l . 195,— 

232 
236/37 
236/37bl 
238/39 
238 
238/39 b l . 
240/43 
240/43 bl . 
240 
244/47 
248/51 
248/51 b l . 
248 
252/55 
252/55 b l . 
256 
256 b l . 
267/60 
257/60 b l . 
261/64 
261/64 bl . 
261 
265/66 
265/66 bl . 
267/68 
267/68 b l . 
269 
269 b l . 
270/73 
270/73 b l . 
270 
274/77 
274 
278 
278 b l . 
279/82 
283/86 
283/86 bl . 
287/88 
287/88 
bl . van 6 
289/92 
289/92 bl . 
293/95 
293/95 b l . 
296/99 
296/99 b l . 
300/04 
300/04 b l . 
305/09 
305/09 b l . 
310/12 
310/12 b l . 

2,25 
280,— 

1.200,— 
80,— 
20,— 

350,— 
60,— 

270,— 
2,50 

1 5 0 , -
67,50 

300,— 
3,— 

40,— 
180,— 
30,— 

120,— 
90,— 

390,— 
60,— 

270,— 
1,75 

45,— 
185,— 
42,50 

185,— 
22,50 
90,— 
60,— 

270,— 
2,— 

75,— 
2,50 

37,50 
165,— 
47,— 
42,50 

185,— 
10,— 

70,— 
45,— 

195,— 
12,— 
52,50 
25,— 

110,— 
20,— 
92,50 
28,— 

125,— 
6,50 

28,— 

313/17 15,— 
313/17 bl . 65,— 
318/22 27,— 
318/22 bl . 115,— 
323/24 9,— 
323/24 b l . 42,— 
325/26 11 ,— 
325/26 bl . 52,— 
327/31 17,— 
327/31 b l . 75,— 
332/45 22,— 
338 1,50 
338 bl . 6,— 
344 8,25 
344 bl . 35,— 
345 7,50 
346/49 400,— 
350/55 25,— 
350/55 b l . 110,— 
356/73 100,— 
356/73 b l . 500,— 
374/78 8,25 
374/78 bl 36,— 
379/91 6,— 
392/96 4,— 
392/96 bl . 20,— 
397/401 1,20 
Vanaf 1942 zijn 
vrijw/el al le 
zegels in blok
ken van vier 
voorradig 

402/03 
402B/03B 
404 
405/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
462 
469/73 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508'12 

7,— 
110,— 

0,15 
1,75 
0,10 
0,40 
8,— 
0,10 
1,20 
2,70 
2,50 

10,— 
8,— 
2,50 
4,75 
3,— 
5,— 
1,20 
1,75 
3,— 

513/17 
518/37 
538/41 
542/43 
644/48 
549 
550/55 
556/60 
661/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
688/91 
592/95 
592/95 b l . 
596/600 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/40 
631 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
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 

7,— 
900,— 

8,50 
3,40 
7,— 
1,25 

24,— 
35,— 

5,— 
14,— 
14,50 
13,50 
12,75 
1,75 

14,75 
5,50 

40,— 
160,— 

9,— 
0,35 

15,— 
10,— 
14,— 
90,— 
6,— 

19,— 
2,— 
2,25 
8,25 
0,60 

12,— 
0,80 
8,— 

10,— 
24,— 
7,— 

24,— 
7,50 
7,— 
2,25 
6,50 
2,75 
9,— 
8,— 
1 , — 
1,20 
6,25 
1 , — 
9,— 
2,75 
1.35 
6,— 
2,40 

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 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
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 

6,50 
2,50 
2,60 
7,50 
6,— 
0,50 
5,25 
1,40 
4,50 
1,70 
3,25 
1 , — 
4,50 
1,40 
4,50 
1,35 
0,40 
3,20 
1,75 
2,75 
1 , — 
0,20 
1,50 
0,55 
1,10 
0,25 
0,65 
0,25 
2,70 
0,25 
1 , — 
1,20 
0,90 
1,90 
0,60 
2,25 
6,— 
0,25 
1,15 
1,90 
2,65 
0,75 
2,25 
3,— 
0,35 
2,50 
0,90 
1,50 
6,75 

886/88, complete 
vel let jes van 
10 stuks 65,— 
889/93 2,60 

894/98 
899 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
983 
984 
985/89 
990/91 
992/95 
996/00 
1001 
1002 
1003/06 
1007/08 
1009 
1010/11 
1012/14 
1015/19 
1020/23 
1024 
1025 
1026/29 
1030/31 
1032/35 

2,60 
4,25 
0,40 
4,— 
1,50 
0,45 
1,70 
4,25 
5,— 
1,50 
5,25 
2,60 
4,25 
0,45 
0,45 
4,50 
5,25 
0,45 
0,40 
0,40 
4,85 
0,20 
1,30 
1,25 
2,65 
4,25 
6,— 
0,25 
4,50 
1,15 
2,60 
3,20 
3,50 
0,30 
3,40 
1,50 
0,45 
0,65 
1,50 
3,— 
3,— 
4,20 
0,30 
3,— 
1,30 
2,10 

Rollandlng 
1/18 
losse waarden 
voorradig 
4 paar 60 , -
9 paar 8 , -

12 paar 400,— 
13 paar 52,50 
14 paar 220,— 
15 paar 100,— 
19/31 275,— 
24 paar 16,50 
25 paar 6,50 
26 paar 37,50 
28 paar 100,— 
33/56 430,— 
ook losse waar
den voorradig 
42 b l . 40,— 
47 b l . 22,— 
48 b l . 100,— 
51 b l . 160,— 
52 b l . 50,— 
54 b l . 270,— 
55 b l . 600,— 
56 b l . 400,— 
53a 300,— 
57/70 200,— 
74/77 100,— 
74/77 paren 

215,— 
78/81 37,50 
78/81 paren 75,— 
82/85 70,— 
86/89 42,50 
86/89 paren 

100,— 
90/93 65,— 
90/93 paren 

140,— 
94/97 65,— 
94/97 paren 

130,— 
98/101 60,— 
98/101 paren 

145,— 

Luchtpost
zegels 
4/5 0,90 
6/8 75,— 
6/8 b l . 325,— 

nummering vol 
gens catalogus 
N.V.P.H. 1974 
b l . = b lok van 4 
Bestel l ingen 
boven ƒ 100,— 
franco. 
Al le pri jzen in
clusief B.T.W. 
Levering zolang 
de voorraad 
strekt. 

4 5 , -
0,5C 
0,30 

500,— 
0,70 
0,35 

3D type 1 
.30 
30 b l . 
65/68 
65/68 b l . 
67a/68b 
80/106 
82 

40,— 
6 , -

2 5 , -
5 , -

2 5 , -
550, -
7 0 , -
25,— 

8 
8 b l 
9 
10 
16/19 
27/40 

t 

240,— 
1100,-

500, -
600,— 
60,— 

750,— 

Portzegels 
3Btype III 45,— 

Brandkast-
zegels 
1/7 1100,— 

DIenstzegels 

Inkoop zegels Nederland 
voor 1935 postfr is z. p i . tegen 
70-80°/o van de vermelde 
verkooppri jzen 

INKOOP NEDERLAND IN LUXE KWALITEIT TEGEN TOPPRIJZEN! 
1 b l . * f 20.000,— 
1*"- 2.500,— 
1 bl.« 
v a . 10.000,— 
1*v.a. 1.100,— 
1 b l . v.a. 8.000,— 
2 b l . * * 20.000,— 
2*» 3.000,— 

I 2b l . * 
v.a. 10.000,— 
2* v a . 1.300,— 
2 b l . v.a. 8.000,— 
3 b l . * * 20.000,— 
3 * * 3.500,— 
3 b l . * 
v a . 10.000,— 
3* v.a. 1.400,— 
3 b l . v.a. 9.500,— 
3 K I v.a. 500,— 
Ook paren, stro
ken en brugpa-
ren tegen zeer 
hoge prijzen te 
koop gevraagd. 
4 * * 600,— 
4 * v.a. 270,— 
5* * 950,— 
5* v.a. 425,— 
6 * * 1500,— 
6* v a . 700,— 
6 [SI v.a. 275,— 
Ook blokken, 

en stro

ken, zowel ge
bruikt, onge
bruikt als post
fr is zonder plak
ker tegen zeer 
hoge prijzen te 
kooD gevraagd! 

Nummering 
volgens cata
logus N.V.P.H, 
b l . = blok V. 4 
G3 = op brief 
* * = postfris 
zonder plak
ker 
* = onge
bruikt met 
plakker 
geen teken = 
gebruikt 
V.a. = vanaf 

7/12**, losse 
waarden tegen 
minimaal 225°/o 
catalogus. 
7/12*, losse 
waarden tegen 
minimaal 100°/o 
catalogus. 
12, vanaf 180,— 
12 L^ V a 900,— 

Voor dure tan
dingen betalen 
wij hoge pri j 
zen! 
13/49**, losse 
waarden tegen 
minimaal 200°/o 
catalogus. 
13/49*, losse 
waarden tegen 
minimaal 100% 
catalogus. 

Tevens tegen 
zeer hoge pr i j 
zen te koop 
gevraagd al le 
afwijkingen, 
variëteiten 
(vooral ge
deeltel i jk on
getande ze
gels), dure 
landingen. 
, ,spec imen" 
opdrukken en 
proeven van 
1852 tot heden: 
alsmede blok
ken van vier 
van de duur
dere zegels 
of series 

61c ' 225,— 
77/80", losse 
waarden 80°/o 
80 625,— 

van 1899-1939 
postfris zon
der plakker 
tegen 70-807» 
van onze ver
melde ver
koopprijzen 
(zie boven) 

97/101*, 
waarden 
101 
104/05* 
104/05 
130/31* 
130/31 
161* * 
165* 
184*» 
184* 
195** 
195* 
347/49 bl 

347/49** 
347/49* 
518'37*-

losse 
807o 

650,— 
300,— 
200,— 
350,— 
280,— 
125,— 
160,— 
65,— 
30,— 

110,— 
50,— 

** 
1.750,— 

300,— 
200,— 
650,— 

50/76* 525,— 
61c 250,— 
518/37* 450,— 
535/37* 360,— 
617/40 b l . « * 

300,— 
F D.O. nr. E l 
t/m E23, losse 
exemplaren te
gen 80% catalo
gus, vanaf nr. 
E2<' tegen hoge 
pri jzen. 

Roltandlng; al le 
betere waarden 
gebruikt en on
gebruikt tegen 
80% cata logus; 
ook paren, str ip
per' en blokken 
32** 5.000,— 
32* 2.500,— 
32 2.000,— 
3 2 ' * , paar 

11.000,-
32*, paar 

5.500,— 
32, paar 5.000,— 
51a, 53a,en 51b 
tegen hoge pr i j 
zen i 
Oudere post-

zegelboekjes 
tegen hoge pr i j 
zen! 

Luchtpost 
12/13«* 350,— 
12/13* 280,— 
12/13 150,— 

Portzegels 
1 t/m 12** , losse 
waarden tegen 
minimaal 200% 
catalogus. 
1 t/m 12*. losse 
waarden tegen 
minimaal 100°/o 
catalogus. 
Ook blokken en 
veldelen ge
zocht, alsmede 
duurdere typen 
en tandingen 
13 t/m 29** en 
39 t/m 4 3 * * , 
losse waarden 
tegen minimaal 
150% catalogus. 
Met plakker te
gen minimaal 
80% catalogus 
Ook al le varië
teiten gezocht ' 

59** 130,— 
59* 50 
67a t/m 68b* 

280,— 
80 t/m 105«*, 
vert wm. 185,— 
80 t/m 105*. 
vert. wm. 125,— 
BRANDKAST-
SERIE 
1/7* 600,— 
1/7 2.700,— 
1/7 K I 3.000,— 
Ook losse waar
den gebruikt of 
op brief ge
vraagd 

DIENST 
1/8** 400,— 
1/8* 200,— 
1/8 175,— 
1//8 K I 750,— 
Ook losse waar
den. 
9/15** 7.000,— 
9/15* 5.000,— 
16/19, var iëtei
ten tegen min i 
maal 100% cat. 
20/24** 750,— 
20/24« 500,— 
25/26' * 500,— 

25/26* 
27/40* 
27/40* 

325,— 
550,— 
325,— 

INTERNERING 
1/2** 400,— 
1/2« 200,— 
1 SS 100,— 
POSTPAKKET-
VERREKEN 
. ] ♦ * 
1 * 
2«* 
2* 
2 V a. 

1.000,— 
700,— 

15.000,— 
10.000,— 

20,— 

POSTBEWUS 
1/7** 7.000,— 
1/7* 5.000,— 
1/7 170,— 
6A/7A** 7.000,— 
6A/7A* 5.000,— 
6A/7A 40,— 

TELEGRAM 
1/12**, losse 
waarden tegen 
minimaal 200% 
catalogus. 
1/12*, losse 
waarden tegen 
minimaal 110% 
catalogus. 

30,— 
1.100,— 

25,— 
25,— 

200,— 

Ook variëteiten 
en, ,Spec imen" 
opdrukken ge
zocht. 

Ook voor 
betere zegels 
Ned. lndië, 
Curacao en 
Suriname 
postfr is zon
der plakker, 
ongebruikt of 
gebruikt beta
len wij mo
menteel hoge 
pri jzen! 
Tevens ge
zocht zeld
zaamheden 
van al le lan
den, alsmede 
grote col lec
t ies. 

DE MEEST 
UITGEBREIDE 

VOORRAAD POST

ZEGELS, KLASSIEK 
EN MODERN, VAN 

ALLE LANDEN. 

Postzegelhandel R. F. G. Sturms 
Specialisten in zeldzame zegels AMSTERDAM  ROKIN 10 

DAGELIJKS GEOPEND VAN 
TEL. (020) 23 60 12 o( 24 90 44 

95.30, DONDERDAGS GESLOTEN GIRO NO. 2239900. 
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