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De Nederlandsche Postzegelveiling b.v. 
(DlÊlDD 

S3Ë)[É][R][0®§(D)(S][C]|^, 

(30 jaar onder de huidige deskundige directie) 
Makelaar-filatelistisch expert: P. Westerheiden 

ROKIN 58 Amsterdam-C Tel. 230261 - 242380 

jjOBDiss^® 

Voor onze 

ZEER IMPORTANTE 
NAJAARSVEILING 

kan nog tot begin SEPTEMBER 

beter materiaal worden toegevoegd 

Onze 78e veiling 
die gehouden wordt op 6 en 7 september a.s. zal wederom zeer 

uitgebreid NEDERLAND en O.R. bevatten met onder meer 
ongebruikte en postfrisse zeldzaamheden en prachtige stukken van 

de eerste emissie. 

Tevens zal deze veiling veel Europese zegels en Engelse Koloniën 
bevatten. 

De veiling is verder nog gecompleteerd met een keur van 
COLLECTIES en LANDENRESTANTEN. 

Ontvangt u nog met regelmatig onze veilingcatalogus'? 
Stel dan met langer uit, per telefoon of briefkaart, om toezending van onze hoogst 

INTERESSANTE en GRATIS veilingcatalogus te vragen' 

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'' 



De haven van Hamburg waterdicht verpakt 

De haven van Hamburg waterdicht verpakken? 
Dat is geen probleem. Geen probleem voor de 
250 specialisten van de filatelistische dienst. 
Zij hebben al heel andere dingen waterdicht, 
stevig en met zorg verpakt, bijvoorbeeld het 
gehele Oiympiadecomplex in München, half 
Heidelberg, zelfs een hele carnavalsstoet. 
Kortom: alle postzegels die wij sinds 1947 aan 
onze abonnees in binnen- en buitenland heb
ben verzonden. Wij besteden namelijk zeer 
veel zorg aan de verpakking van postzegels 
voor verzamelaars. Eerst worden de postze
gels voorzichtig in een perkamenten zakje ge
daan. Dit wordt tussen stevig karton gelegd 
zodat de zegels onderweg niet kunnen knak
ken. Tenslotte wordt het geheel in een water
dichte envelop geschoven. Daardoor berei
ken alle postzegels de verzamelaar steeds in 
onberispelijke staat. 
Bijzondere uitgiften, blokken, normale series, 
postzegelboekjes, eerstedagenveloppen enz. 
Zelfs grote vellen komen zonder krasje of 
vouwtje aan. Die verzenden wij in speciale 
kokers. Maar als abonnee van defilatelistische 
dienstontvangtu uw postzegels nietalleen vol
komen gaaf maar ook zonder mankeren. U 
krijgt iedere nieuwe uitgifte gegarandeerd toe
gestuurd. Alle zegels die er in een jaar uitko
men, zonder dat er ook maar één ontbreekt. Zo 
verkrijgt u snel een aardige verzameling kunst
werkjes. Kunstwerkjes van blijvende waarde. 
En...deservicevandefilatelistischedienstkost 
u niets. 

Gemakkelijker kunt u de postzegels van de 
Deutsche Bundespost niet verzamelen. U be
hoeft alleen maar de bon op een briefkaart te 
plakken en aan ons op te sturen. Vergeet voor
al niet uw naam en adres te vermelden. Wij 
zenden u dan per omgaande uitvoerige docu
mentatie. 
Aangezien wij de afgebeelde postzegel reeds 
aan onze abonnees hebben verzonden, kan 
het zijn dat deze niet meer in voorraad is. U kunt 
hem dan ongetwijfeld nog bij de postzegelhan-
del verkrijgen. 

Versandstelle 
für Sammlermarken 
Deutsche Bundespost 
D1 Berlin 12, Postfach 12 09 50 
D 6 Frankfurt 1, Postfach 20 00 
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.xÂ  ,Ö 

^ ^ 
^ i^^ 

-<^ 

PPT 001194 261 



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, All different 1 

100 Ajman 
300 Albanië 
500 Albanië 
300 Angola 
650 Arabische St Sp 
200 Argent inië 
100 Armenië 
400 Austral ië 
500 Austral ië Sp 

25 Bahawalpur 
100 Beieren 
200 Beieren 
250 Beieren 

1 000 België 
1 500 België 
1 600 België 
1 600 België Sp 
1 700 België 
1 750 België 

200 (Ex)Belg 
300 (Ex)Beig 

6,75 
59,50 
99,75 

125,— 
37,50 
4,— 

40,— 
107,50 
250,— 

5,— 
13,75 
45,75 

150,— 
75,— 

245,— 
325,— 
500,— 
4 9 5 , 
660,— 

Kolomen 10,— 
Kolomen 20, 

500 (ExjBelg Kolomen 40,— 
1 000 (Ex)Belg Kol Sp 295,— 

100 Bhutan 32,50 
500 Boeroendi(gr form ) 90,— 
300 Bolivia 50,— 
150 Bohemen&Moravie 12,50 
187 Bohemen&Moravie 115,— 
100 Brazil ië 2,25 
285 Brazil ië 20,— 
800 Brazi l ië sp 235,— 
100 Bulgari je 1,50 
800 Bulgari je 69,50 

1 000 Bulgari je Sp 145,— 
50 Cambodja 22,50 

190 Canada 6,— 
200 Canada 9,— 
275 Canada 20,— 
300 Canada 27,50 
400 Canada 65,— 
500 Canada 200,— 
100 Ceylon 8,75 
200 Ceylon 29,75 
100 Chil i ,2 60 
400 Chil i 80,— 
500 Chil i {gr form ) 100,— 

2 000 China 345,— 
300 Columbia 20,— 
500 Columbia Sp 79 50 
200 Cyprus 135,— 
200 Danzig 75,— 
300 Denemarken 13,50 
400 Denemarken 39,75 
500 Denemarken 99,75 
600 Denemarken Sp 195,— 
25 Dominica 2,25 

1 000 Duitsland 24,75 
2 000 Duitsland 125,— 

200 D D R (gr form ) 8,95 
700 D D R 69,50 

1 000 D D R Sp 150,— 
100 Ecuador 6,95 
200 Egypte 13,75 

1 000 Egypte speciaal 400,— 
500 Eng Kol (gr form ) 35,— 

1 000 Eng Kol (gr form ) 55,— 
100 Engeland 3,50 
100 Engeland (gr form ) 8,— 
200 Engeland 12,75 
300 Engeland 39,75 
500 Engeland 87,50 
700 Engeland 295,— 

1 000 Engeland 695,— 
100 Engeland, 

poststaking 65,— 
200 Engeland, 

poststaking 195,— 
300 Engeland, 

poststaking 650,— 
1 000 Engelse lokaalzegels in 

komplete series (semi
off ic ieel,echter zeer 
interessant 495,— 

500 Engelse Gebieden 9,50 
1 000 Engelse Gebieden 27,50 
2 000 Engelse Gebieden 87,50 

3 000 Engelse Gebieden 189,50 
5 000 Engelse Gebieden 595,— 

10 000 Engelse Gebieden 1975,— 
100 Estland 42,50 
50 Ethiopië 16,50 

100 Finland 2,50 
200 Finland 10,50 
300 Finland 25,— 
400 Finland 52,50 
500 Finland 78,75 
600 Finland 137,50 
700 Finland 199,50 
750 Finland 995,— 
500 Formosa 125,— 
200 Frankrijk 5,50 
800 Frankrijk 87,50 

1 000 Frankrijk 115,— 
1 250 Frankrijk 232,50 

200 Franse Geb (gr f ) 10,— 
300 Franse Kolomen 11,75 
500 Franse Kolomen 19,75 

2 000 Franse Kolomen 129,75 
3 000 Franse Kolomen 415,— 

100 General 
Gouvernement 22,50 

125 General 
Gouvernement 45,— 

150 General 
Gouvernement 125,— 

100 Ghana 9,75 
50 Gibral tar 22,50 

100 Gibraltar 55,— 
150 Gibraltar 150,— 
300 Griekenland 25,— 

1 000 Griekenland 235,— 
1 200 Griekenland 595,— 

25 Groenland 8,75 
50 Groenland 29,50 
45 Guernsey and Jersey 6,— 

100 Gwal ior 15,— 
25 Haiti 3 50 

200 Haïti (gr form ) 39,50 
300 Hongari je 5,— 
500 Hongari je 9,75 

1 000 Hongari je 25,50 
1 500 Hongari je 99,50 

75 Hyderabad 22 75 
125 Hyderabad 100,— 
100 Ierland 17,50 
150 Ierland 39,75 
200 Ierland 135,— 
300 India (gr form ) 27,50 
300 India 9,75 
600 India 145,— 
500 Ind Roofstaten 75,— 

1 000 Ind Roofstaten 195,— 
1 500 Ind Roofstaten 300,— 

200 Indonesië 4,— 
500 Indonesië 18,75 
600 Indonesië 29,75 
700 Indonesië 49,50 
800 Indonesië 99 50 

1 000 Indonesië 275,— 
400 Irak 59,50 
500 Irak 125,— 
300 Iran (Perzie) 25,75 
300 Isie of Man (v r iwe l 

komplete col lect ie voor
lopers semi
off icieel) 475,— 

50 Israel 2,50 
100 Israel 6,95 
200 Israel 27,95 
300 Israel 49 50 
400 Israel 99,50 
500 Israel 189,50 
575 Israel Speciaal 250 — 
300 Itahe 7,50 
500 Itahe 21 50 

1 000 Itahe 99 50 
1 500 Italie 450 — 

300 Italiaanse Kol 90,— 
200 Jemen 13.60 
300 Jemen (gr form ) 30,— 
100 Japan 6,— 
100 Japan (gr form ) 11,50 

200 Japan 
300 Japan 
400 Japan 
500 Japan 
700 Japan 
380 Japanse Bezetting 

van Ned Indie 
300 Joegoslavië 
400 Joegoslavië 
500 Joegoslavië 

1 000 Joegoslavië 
1 250 Joegoslavië 
1 500 Joegoslavië 

50 Kenya 
100 Kenya 
300 Korea (Zuid) 
500 Korea (Zuid) 

25 Kreta 
100 Kroatië Sp. 
150 Kroatië 
200 Kroatië 
150 Letland Sp 
100 Libanon 
100 Liberia 
200 Liberia 
300 Liberia 
100 Liechtenstein 
200 Liechtenstein 
300 Liechtenstein 
400 Liechtenstein 
600 Luxemburg 
700 Luxemburg 
800 Luxemburg 
500 Malaya 

1 000 Malaya 
50 Maldives 

300 Maleisië 
50 Malta 

100 Malta 
150 Malta 
200 Malta 
250 Malta 
300 Malta 
200 Marokko 

25 Marit ius 
50 Marit ius 
50 Memel 

100 Mexico 
200 Monaco 
400 Monaco 
500 Monaco 
600 Monaco 

50 Montenegro 
150 Montenegro 
100 Mozambique 
200 Mozambique 
200 Nederland Sp 
300 Nederland Sp 
400 Nederland Sp 
500 Nederland Sp 
600 Nederland Sp 
800 Nederland Sp 

1 000 Nederland Sp 
1 250 Nederland Sp 

400 Ned & Overzee Sp 
500 Ned 
100 Ned 
200 Ned 
300 Ned 
350 Ned 

20 — 
35,— 
85,— 

150,— 
395,— 

1750 — 
9,75 

29,50 
32,75 

107,50 
3 9 5 , — 
8 7 5 , — 

4,95 
12,50 
7 5 , — 

300, 
13, 
15, 
35, 
65, 

195, 
5, 

14, 
45 

137, 
49, 

199, 
395, 
695, 
215, 
395, 
495, 

85, 
325 

6,95 
25,— 
6,— 

13,75 
29,50 
49,75 

195, 
35, 

4 
11 
24, 

5, 
26, 

169, 
295 
525, 

8, 
65 
1 1 , 
65, 

6, 
15, 
30, 
60, 
95, 

275, 
975 

4950, 
39, 

& Overzee Sp 52 
Indie tot 1950 6, 
Indie tot 1950 19, 
Indie tot 1950 250, 
indie tot 1950 595, 

100 Curasao (Ned A n t ) 28, 
200 Curasao (Ned A n t ) 89, 
300 CuraQao(Ned Ant)395, 
100 Suriname 
200 Suriname 
300 Suriname 
400 Suriname 
100 Nepal 
200 Nepal 
300 Nepal 
100 Nicaragua 
200 Nicaragua 
500 Nicaragua 
400 Nieuvir Zeeland 

25 Nigeria 
300 Noorwegen 

25, 
79, 

183, 
350, 

10,

75, 
200, 

6, 
27, 

100,

90,' 
2, 

19 ,75 

400 Noorwegen 
500 Noorwegen 
600 Noorwegen 
650 Noorwegen 
100 Oekraïne 
200 Oekraïne 

5 Oekraïne foutdr 
100 Oman 

10 Oostenri jk 
Schwarzdrucke 

20 Oostenri jk 
Schwarzdrucke 

300 Oostenri jk 
50 Palestina 

100 Palestina 
50 Panama 

100 Panama 

45, 
99 

197, 
395 

17 
75, 
95 
9, 

60,

200, 
9 

10, 
35 

4, 
1 

,50 
50 
50 

75 

,75 

6,95 

2 500 Turki je (extra sp ) 1050 — 
500 Uraguay 75,— 
700 USA 60,— 
800 USA 95,— 
500 Venezuela Sp 140,— 
350 VietNam sp 49,— 
100 Württemberg 19,75 
150 Württemberg 59,75 
200 IJsland 67,50 
300 IJsland 195,— 
400 IJsland 495,— 
450 IJsland 0 7 5 , 
300 Zweden 15,— 
400 Zweden 30,— 
500 Zweden 48,75 
600 Zweden 79,90 

LEVERTIJD Al le col lect ies worden per omgaande uit voorraad verzonden 

Lid Amsterdamse Verenig ing " D e Phi la te l is t " en Verbond voor Post
zegel handelaren in Nederland. Reeds 10 jaar ingeschreven bij de K v K 
te Amsterdam 

ir Uitslui tend al lemaal verschi l lende or ig ine le postzegels 
■ür LAGE PRIJZEN, beslist uitstekende winstmogel i jkheden 
•ir Prima kwal i te i t Er zitten in de grote col lect ies alt i jd wat grat is extra 

zegels (Dit kleine verschi l is het grote verschi l met andere aanbie
' ' ' "S®" ' TEVREDENHEID GEGARANDEERD 

BIJ vooruitbetaling EXTRA KORTING 
Boven de f 100,— 2% 
Boven de f 300,— 5'/o 
Boven de / 1500,— 10'/. 
Bovendien 25 verschillende zegels van 
Rusland gratis voor ledere bestelling van
af ƒ75,—. 

700 
1 000 

100 
200 
300 
500 
600 
700 
800 

1 000 
50 

100 
150 

50 
100 

Zweden 
Zweden 
Zwitser land 
Zwitser land 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitser land 
Zwitserland 
Zwitser land 
Zwitser land 
Pro Juventute 
Pro Juventute 
Pro Juventute 
Pro Patria 
Pro Patria 

75 300 Paraguay (gr form ) 30,-
— 100 Peru 4,— 
— 200 Peru 13,50 
— 300 Phi l ippl jnen 29,50 
,— 300 Polen 6,75 
— 300 Portugal 12,50 
— 500 Portugal 49,50 
— 800 Portugal 299,50 
50 50 Qatar 6,75 
50 100 Reunion 14,50 
50 950 Roemenie (gr fm ) 25,— 
— 1 000 Roemenie 29,50 
— 2 000 Roemenie 295,— 
— 200 Rusland 5,95 
— 500 Rusland 21,75 
— 1 000 Rusland 59,50 
— 3 000 Rusland 675,— 
— 5 000 Rusland 2975,— 

50 Rwanda 4,75 
100 Saar 16,50 
200 Saar 59,50 
300 Saar 199,50 
100 San Marino 13,75 
200 San Marino 37,50 
300 San Marino 125,— 
100 Slam Sp 10,— 
300 Slam 52 50 
100 St Vincent 45 — 
100 Slowaki je 22 50 
150 Slowaki je 40 — 
210 Slowaki je 240,— 
100 Soedan 19,50 
300 Spanje 9,75 
500 Spanje 22,75 
650 Spanje (gr form ) 110 — 

1 500 Spanje speciaal 395 — 
200 Spaanse Kolomen 19,50 
500 Spaanse Kolomen 75,— 
800 Spaanse Koloniën 200 — 
10 Tibet 35,— 
50 Togo 6,95 

100 Togo 15,— 
200 Togo (compl se r ) 24 50 
200 Tsjecho-Slow 3,95 
500 Tsjecho-Slow 12,75 

1 000 TsjQCho-Slow 39,75 
1 500 Tsjecho-Slow 179 50 
1 700 Tsjecho-Slow 695 — 

300 Tunesië 69 50 
500 Turki je 9,75 

1 000 Turki je 49,75 
1 500 Turki je 99 50 
2 000 Turki je 295 

MOTIEVEN 

100 
500 
800 

50 
100 
500 
800 

1 000 
2 500 

100 
100 
100 

75 
100 
100 
200 
175 
100 
200 
500 
100 
100 
150 
100 
200 
300 
500 

100 
200 
300 
50 

100 
200 
100 
50 

175 
100 
200 
300 
500 
800 

1 000 
200 
275 
300 
300 
500 
800 

1 000 
300 
500 
800 

1 500 
50 

500 
300 
100 
50 

100 
100 

50 
200 
100 
300 
500 

50 
500 

1 000 
2000 
3 000 
5 000 

Auto 's 
Bloemen 
Bloemen 
Churchi l l 
Churchi l l 
Dieren 
Dieren 
Dieren 
Dieren 
Honden Sp. 
Insekten 
Kerken 
Kerstzegels 
Kinderen 
Klederdrachten 
Klederdrachten 
Landkaarten 
Lenin Sp 
Luchtpost 
Luchtpost 
Muziek 
Naakt 
Naakt 
Olympiade 
Olympiade 
Olympiade 
Olympiade 
(kompl series) 
Paarden 
Paarden 
Paarden 
Padvinderi j 
Padvinderi j 
Padvinderi j 
Poezen/Katachti 
Religie 
Religie 
Rode Kruis 
Ruimtevaart 
Ruimtevaart 
Ruimtevaart 
Ruimtevaart 
Ruimtevaart 
Schepen 
Schepen 
Schepen 
Schi lder i jen 
Schi lder i jen 
Schi lder i jen 
Schi lder i jen 
Sport 
Sport 
Sport 
Sport Speciaal 
Sprookjes 
Transport 
Treinen 
Vissen 
Vlaggen 
Vlaggen 
Vl inders 
Voetbal 
Voetbal 
Vogels 
Vogels 
Vogels Sp 
Vruchten 
Wereld 
Wereld 
Wereld 
Wereld 
Wereld 

12 50 
3C M 

95 
1 -
29 75 
7' -

16' -
2 9 t -
375 -
696-
10 -
2 6 -
72 -
1 4 -
6 0 -

8 1 
2S O 
5S t 

t )5 
19 lO 
IE 5 
5£ O 
4t -

40C -
2( -

■ 5 
( 5 

fc ; 
2i 1 
2£ 
4C 

9 5 
29 O 
6 ) 
6 i 

22 ) 
4 1 

15 
30 

90 
6 1 

15 
37 ) 
3 1 

15 
27 O 

igen 15 O 
2 O 

10 
4 3 

16 5 
33 ] 
65 

125 
9, 5 

2 7 ' 3 
30, 

16, ; 
29, 
65 

125 
10, 1 
17 > 
65 

495, 
4,

32,U 
49,6) 

6,50 
2,bO 
6"5 
5 '3 
5, 

21 'O 
4,. O 

27,S0 
1 5 0 , 

2,50 
4,— 
8,75 

22 50 
45 — 
89 50 

Levering: Liefst per voorui tbeta l ing (gratis verzendingl) of onder rem
bours (ƒ3,50 extra) Uw bestel l ing op de achterzi jde van uw giro-over-
schr i jv ing vermelden is vo ldoende 

POSTZEGELHANDEL W. TIEMAN - POSTGIRO 193598 
N.Z. V O O R B U R G W A L 334 b.h. S p u i - A M S T E R D A M - C - T E L : 0 2 0 - 6 3 2 4 3 , 1 6 6 9 1 0 - b .g .g . 0 7 5 - 1 7 3 6 6 7 
B a n k : A . B . N . , A m s t e r d a m , rek .nr . 54 .01 .81 .307 ' 'eze voordeel-aanbieding Is geldig tot en met Januari 1975. 



iMIEUWE KILO'S - KILO'S MET DE NIEUWSTE ZEGELS - EN ALTIJD DE BETERE KILOWAAR 

ISTE KLAS MISSIE KILO'S 
AFRIKA 1 - een fantastisctie nnooie ki lo met overwegend zegels uit de 

landen Gtiana - Nigeria - Rtiodesia - Tanzania - Zuid-Afr ika en 
andere Afrikaanse landen - zeer veel grootformaatzegels - veel 
hogere waarden - verzegeld pakket 72 50 

^USTRALIA 1 - , Elite Austral ia 1971/73" met 707o grootformaat gelegen-
heid/gedenkzegels - groot aantal zegels van beroemde personen -
motief - veel betere zegels - zeer mooie k i lo 36,50 

i^ELGIÊ 1 - goed gesorteerde ki lo - veel grootformaat gelegenheid/ 
gedenkzegels - met oudere en de laatste nieuwe zegels - met hogere 
en topwaarden 39 50 

CEYLON 1 - behoorl i jk veel grootformaatzegels - betere waarden -
goed gesorteerd 29 50 

J U B A 1 - 95°/o grootformaatzegels - zeer veel topwaarden van gelegen
heid - enorme sorter ing van oudere en moderne zegels 45 — 

DUITSLAND 1 - , ,Bundespost /Ber l in" met gegarandeerd minstens 1200 
è 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel toeslag - enorm 
gesorteerd - veel hogere waarden - pracht k i lo - verzegeld 69 — 

NGELAND 1 - „FIRST CLASS CHARITY ' - de betere missie ki lowaar -
met gegarandeerd meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - hogere waarden - samendrukken - enz verzegeld pakket 22 50 

; R 0 0 T B R I T T A N N I Ë 1 - „ F I R S T C L A S S C H A R I T Y " - 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 II -
en met veel mooie zegels van circa 20 Engelse kolomen en Domi
nions - zeer interessante ki lo - verzegeld pakket 39,50 

GEMENEBEST 1 - ,,FIRST CLASS CHARITY" ui ts lui tend zegels van de 
Eng ko lomen en Dominions - met meer dan 50''/o grootformaat ge-
legenheid/gedenkzegels - zeer veel landen, veel hogere en topwaar
den - zeer mooi - verzegeld pakket 79 — 

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 55 — 

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 sorter ing - verzegeld pakket 22 50 

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 45 — 

SCANDINAVIË 1 - een zeer mooie en grote sorter ing 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 45 50 

U S A 1 - zeer goede en mooie sorter ing van moderne en oudere 
gelegenheid/gedenkzegels - veel grootformaat - luchtpost en ho
gere waarden 31 50 

WERELD 1 - ,SPECIAAL EXTRA' - een zeer grote sorter ing 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 34 50 

WEST-EUROPA 1 - een mooie sortering uit c i rca 15 landen - met 
hogere en topwaarden van bi jna ieder voorkomend land - met 
tenminste 1000 grootformaat gelegenheid 'gedenkzegels - zeer goed -
verzegeld pakket 36 50 

ZWEDEN 1 - ,,SUPER EXTRA" klein 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 - dr iezi jd ige, tweezi jdige en 
motief zegels - verzegeld pakket 69 50 

ZWITSERLAND 1 - Zeldzaam mooie sorter ing met gegarandeerd min
stens 1200 a 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zeer veel 
Juventute/Patria zegels - zeer veel hogere waarden - veel zegels 
per ki lo 79 50 

ZUID-AFRIKA 1 - goede sorter ing - c irca 40 ä 50% grootformaat ge
legenheid en gedenkzegels - met betere zegels 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 - nu met afwijkende 
vrachtbrieven en andere documenten waarop spoorwegzegels ge
bruikt zijn - zegels met opdruk - topwaarden van 100 - 200 - 300 -
500 frank - 500 frank minstens 2 x - andere waarden vele malen 
meer - geweldige sorter ing 46 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 ki lo - met 
enorm veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel motief -
veel betere zegels 48,50 

D D R 2 - ,EQUISIET 1974" - met waardevol le bi j lagen met een ge
garandeerde cataloguswaarde van 350— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - poststroken met veel betere zegels 92 50 

D D R 2a - , ELITE EXTRA 1974" - met waardevol le bi j lagen met een 
gegarandeerde cataloguswaarde van 230— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 52 50 

DENEMARKEN 2 - postverzegeld 1974 - veel beter dan voorgaande 
jaren - veel tussen waarden - hoge en topwaarden t/m 25 kronen 65 — 

EUROPA 2 - door de Finse posteri jen verzegeld - met uitslui tend 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 
hetzelfde als voorgaande jaren - met 

- de al lernieuwste ki lo van Finland -
met nog meer moderne zegels 

,LUXES 1973" - veel hogere waarden -
1ste dag 

FINLAND - postverzegeld 1970 
iets meer moderne zegels 

FINLAND - postverzegeld 1971 
zeer hoge cataloguswaarde -

HONGARIJE 2 - postverzegeld 
met extra bi j lagen van minstens 500 grote gigant zegels 
enveloppen - zeer mooi pakket 

HONGARIJE 7 - postverzegeld 1974 - postpakket stroken - met enige 
gigant zegels - 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 in veel doosjes voor 
samendrukken van automaatboekjes - tête bèche - en andere samen-
drukken (let op 350 gram doosje) 

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 25 - ,,SUPER LUXES 1974' - Hoofdzakeli jk afsmjsels van F.D C 
- met postpakketstroken - zeer veel complete series - veel blokjes -
enorme cataloguswaarde - met veel hoge en topwaarden 

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 

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

per V^ kilo 
ZWEDEN 2a - door de Finse posteri jen 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 
ZWEDEN 2c - postverzegeld 1974 - zeer hoge cataloguswaarde - ge

middelde van 5 ki lo 's 3500 tot ruim 5000 yvert frank 

32,50 

34,50 

42,50 

39,50 

29,50 

14,50 

19,50 

25,— 

32,50 

65 — 
26,50 

42 50 
42,50 

310 — 

220,— 
125 — 

145,-

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS V4 kilo kilo 
AUSTRALIË 3 - mooie sortering van moderne zegels - met 

betere zegels - en een extra bij lage van 45 yvert frank van 
betere Austral ische zegels 

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 /Ber l in" met veel nieuwe uitgaven 

zoals grote schi lder i jen - Europa - WM 74 - gelegenheid/ 
gedenkzegels met toeslag - mooie grote sortering met veel 
rondstempel 38,75 145-

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieu
we - nu met enig Guernsey - Jersey - Isle of Man - zeer grote 
sortering - c irca 50 soorten - met als extra bij lage voor 45 
yvert frank van oudere en betere Engelse zegels per '/< ki lo 

FILIPPIJNEN 3 - fantastische mooie zegels goede sortering -
met toeslag 

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

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 - Burma enz - veel hogere waarden -
en ook nog met als extra bij lage een waarde van 50,— 
yvert frank per V4 kilo 

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

GROOT BRITTANNIË 3 - gelegenheid/gedenkzegels van Enge
land met kolomen en Dominions - zeer grote sortering -
veel betere zegels 

IERLAND 3 - mooie sorter ing met de laatste nieuwe - gelegen
heid maar ook gedenkzegels - met als extra bij lage een 
complete Ierse serie van 22 yvert frank per '/< ki lo 

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

MALAYSIA 3 - grote sorter ing - 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 

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

SPANJE 3 - Mooie grote sortering - ook betere zegels -
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 zéér veel Juventute maar ook met Patria -
zeer mooie ki lo 40 50 152 50 

18 75 

15,— 

23,50 
22,50 

14,50 

27,— 

27 — 

27 — 

25 — 

21,50 

65,— 

49,50 

82,50 
79,50 

47 50 

99 — 

97,50 

97,50 

89,50 

76,— 

18 25 

27,50 

27 50 

20 50 

27,— 
28,75 

21 50 

20 — 

27 50 

19 — 

20 — 

62 50 

97,50 

97,50 

72 50 

98,— 
105,— 

75 — 

69 50 

97 50 

67,50 

69 50 

E. B R E D E N H O F 
Bij iedere bestel l ing BOVEN de ƒ 50,— GRATIS een pracht ige complete serie van ƒ 25,— cataloguswaarde. 

Bestel l ingen per g i ro ; GEEN PORTO maar wel een mooie FILATELISTISCHE frankering. 
Import - export ki lowaar 
C. D. Tuinenburgstraat 210 - Rotterdam 3026 - Tel . (010) 82 16 50 - Giro 53 39 84 
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NEDERLAND 
zegels mooi gebruik 

plakker (•'■) 

1 
2 
3 
goed qe 

42,50 
37,50 

175,— 
rande 

exemolaren 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
66 
56/76 
78 
79 
82/83 
84/86W 
87/89 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
102/103 
104 
105 
106 
119 
120 
129 
132 
133 
134 
135 
139/40 
141/43 
159 
164 
165 
166/68 
181 
199/02 
202 
203/07 
107 
208/11 
211 
212/19 
217 
218 
219 
220/23 
223 
224 
225/28 
228 
229/31 
232/35 
235 
236 
237 
238 
239 
240/43 
243 
244/47 
248/51 
251 
255 
257/60 
260 
261/64 

Aanbiec 

19,— 
10,50 

100,— 
1 , — 
2,25 

35,— 
21,— 
90 — 

150 — 
12,— 
45.— 
20,— 
0,80 
1,80 
3,20 
3 60 

60,— 
3,— 
8,50 

28,— 
125,— 

1,20 
4,50 
0,60 
0,65 
3.50 
2,— 

17,50 
2,40 

25,— 
70,— 
10,— 
40,— 
8,50 

22,— 
3 50 
5,50 
8,— 
2,— 
6,— 
7,— 
6,50 

30.— 
20 — 
50.— 
45,— 

8,50 
150,— 

80,— 
1 — 
3,— 
3,— 
6,— 
1 , — 

20,— 
20,— 
20 — 
3 50 
7,50 
6.— 
5,50 
3,50 
5,25 
7,— 

11 — 
8 — 

21 50 
13,50 
8,50 
5 50 

42 — 
6,50 
4,50 

2 5 , 
7 50 
5.— 
1.75 

11 50 
10 — 
26.50 
13 50 
12.— 
0 50 
5,50 

15 — 
25,— 
20,— 
18,— 
44.— 
22.— 
20 — 
5,50 

20,— 
14,50 
19,— 

mg geldK 
voorbehouden P 
zegels zijn m pr 
Postgiro 271040. 

Lutkeme 

264 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 
274/77 
278 
279/82 
282 
283/86 
288 
289/92 
292 
295 
296/99 
300/04 
305/09 
312 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
347 
348 
349 
350/55 
374/78 
379/91 
392/96 
397/01 
444/48 
449/53 
454/59 
462 
469/73 
487 
489 
490/94 
495/99 
500/03 
505 
508/12 
513/17 
535 
536 
537 
538/41 
543 
544/48 
550/55 
556/60 
560 
563/67 
567 
568/72 
572 
573/77 
573 
578/81 
583/87 
587 
591 
596/00 
602/06 
606 
607/11 
612/16 
616 
631 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
675 
676/80 
682 
683/87 
688/92 
694 
695/99 
701 
702/06 
707/11 
715/19 
728 
731/35 
736/37 
738/42 
744 
746 
747/51 
752/56 

, geen 

17.50 
6.50 
6,— 
1,25 

19,— 
17 — 
12,50 
3 50 
8,50 
6,— 
7,50 
4,50 
6 75 
5,— 
1,25 
6,— 
4,25 
5,— 
1,25 
3,50 
6,50 
3,— 
4,25 
4,25 
5,— 

27,50 
27,50 
4,50 
1,40 
1 , — 
1,10 
0,90 
1 , — 
2,10 
2,25 
0,70 
2,10 
6,50 
1.40 
2.50 
2,— 
2,— 
1 ,— 
1 75 
4,— 
1,75 
4.75 

13,— 
3 50 
2 50 
3 — 

14 — 
25 50 
13 — 
10 50 
6 50 

10 — 
5 50 

10,50 
7,— 

11,— 
11,— 
8,— 
1,75 
6,25 

11.50 
8.50 
7.75 

10,— 
8,— 
2 50 

13,— 
1.65 
7.— 
9 — 
6.75 
8.40 

17,50 
9 50 
6 30 
3 — 
5 25 
5,25 
1 40 
5 60 
1 25 
7 — 
6 30 
5 25 
2 — 
4,90 
2,— 
5,50 
1,75 
2,— 
6,30 
4 90 

en verder 70% 
cat waard 
50/55** 

e 
22,50 

3 zolang de voorraac 
orto extra. 
ma kwalitei 

J. H 
srweg 149 

echter 
, * * ni 

ACJf 
Hatfw 

teken, een 

61b** 
106** 
107/09** 
110/13** 
134/35** 
136/38** 
139/40>'* 
166/68** 
169/76** 
189** 
194*» 
195** 
197*« 
199/02** 
203/07** 
212/19** 
220/23** 
225/28** 
229/31** 
232/35** 
236** 
237** 
238/39** 
240/43** 
252/55** 
256** 
257/60*" 
261/64** 
265/66** 
267/68»* 
269** 
270/73** 
274/77** 
278** 
279/82** 
283/86** 
287/88** 
289/92** 
293/95** 
296/99** 
300/04** 
305/09** 
310/12*' 
313/17*» 
318/22** 
323/24** 
325/26** 
327/31** 
332/45** 
350/55*' 
356/73** 
374/78** 
379/91** 
392/96** 
397/01** 
402/03* * 
402/03B** 
405/21** 
423/27** 
428/42** 
444/48** 
449/53** 
454/59*' 
462** 
469/73** 
474/89** 
490/94** 
495/99** 
500/03*' 
504/05** 
506/07** 
508/12** 
513/17** 
538/41** 
542/43** 
544/48** 
549** 
550/55** 
556/60** 
561/62** 
563/67** 
568/72** 
573/77** 
578/81*' 
582** 
583/87* ■« 
588/91*' 
592/95** 
596/00** 
602/06** 
607/11** 
612/16** 
617/36** 
626** 
631* * 
636** 
637/40** 
641/45** 
646** 
647/48** 

J strekt, na 

afdel in 

125,— 
2,60 

98.— 
18,— 
65,— 

200,— 
16,50 
15,50 
6,— 

50,— 
12,50 
80.— 
14.— 
26.— 
45.— 

110,— 
3 1 , — 
45,— 
52,— 
42,— 
45.— 

200.— 
75,— 
59,50 
36,— 
26,— 
85,— 
57,50 
44,— 
4 0 , 
21.50 
57,50 
70,— 
35,— 
45,— 
42,— 
10,— 
42,50 
11,— 
25,— 
20.— 
27.50 

5.50 
14,— 
27,50 

8,— 
10,— 
15,— 
19,50 
23,50 

110,— 
7,— 
5,— 
4,— 
1,20 
6,75 

95.— 
1,20 
0,50 
8,— 
1,10 
2,60 
2,50 
9,— 
2,50 

85,— 
4,75 
3,— 
5,— 
1,20 
1 75 
3,20 
7,20 
9 50 
3,50 
7 — 
1 — 

21.— 
36,— 

5,— 
14,50 
14,50 
14,— 
12,75 
1 60 

14,75 
5,40 

37,50 
9,50 

15,— 
10,25 
14,— 
16,— 

1 , — 
5,50 
1,75 

70,— 
19,50 
1,75 
2,25 

1 9.1974 f 
f ranco vanaf ƒ 125, 
st nagegomd, priize 

CERMANN 
eg N-H - Tel. 020 

3 postfris zonder 

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** 
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** 
78*"85** 
786/90** 
791* ' 
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** 
velletjes 
3 stuks • * 
889/93** 
894/98*» 
899** 
900** 
901/05** 
906/07** 
908** 
909/11** 
912/16** 
917** 
918/19** 
920/24** 
925/26** 
927/29** 
9C0/31»* 
932/36** 
937** 
965/69** 
971/72** 
973/74** 
975/77** 
978/82** 
983** 
985/89** 

8,50 
0,60 

12,— 
0,80 
8,— 

10,— 
2 5 , -
7.— 

25.— 
7.75 
6.75 
2 25 
6,25 
2,60 
9,— 
7,75 
1 ,— 
1,10 
6,25 
1,10 
9 — 
2,75 
1.30 
5.75 
2.50 
6.25 
2,10 
2,50 
7,50 
5 60 
0,50 
5.— 
1.20 
4.50 
180 
2,60 
0,95 
4 50 
1 20 
4 50 
1 20 
3,— 
1 60 
2,75 
0,90 
0,20 
1,40 
0 50 
1,15 
0 20 
0 55 
0 20 
2 50 
0,20 
0,90 
1 — 
0,80 
1,75 
0,50 
2,10 
5 50 
0 20 
1 10 
1,75 
2 40 
0,70 
2,10 
2 50 
0.25 
2 40 
0.85 
1 40 
6 50 

65 — 
2 40 
2 40 
3.75 
0,35 
3,60 
1,40 
0,45 
1,60 
4 — 
4,50 
1,40 
5 25 
2 50 
4,25 
0,80 
4 50 
5,— 
4,75 
1 25 
1,10 
2,40 
4,— 
5.25 
4.25 

jr i jsverandermgen 
— opdracht 
n zijn inc l . 

- 19 41 87 

Al le 
BTW 

Groot-Brlttannlë In Luxe-kwalltelt 
Al les postfris zonder plakker - met plakker kan tegen een gereduceerde 
pri js geleverd worden. 
Niet goed - geld te rug ' 

Herdenkingszegels 

1924 Wembley 
1925 Wembley 
1929 Postcongres (4) 
1929 Postcongres £1. - / -
1935 Jubi leum 
1937 Kroning 
1940 Eeuwfeest 
1946 Overwinning 
1948 Huweli jk 
1948 Olympiade 
1949 U P U 
1951 Festival of Br 
1953 Kroning 
1957 Padvinders 
1957 Parlament 

gewoon 
papier 

18,20 
68,— 
25,— 

1100,— 
5.50 
0.50 
5,50 
0,60 

50,— 
1,80 
2,90 
0,85 

16,45 
8,30 
2,80 

1958 Gemenebest-Spelen 5.70 
1960 1660-1960 GLO 
1960 Europa 
1961 Postspaarbank 
1961 Europa GEPT 
1961 Parlament 
1962 Productivi tei t 
1963 Ant i -honger 
1963 Postconfer. Parijs 

8,10 
8.10 
4,80 
1,20 
5,— 
4,10 
3,40 
1,20 

1963 Natuurbescherming 1.10 
1963 Reddingsmijen 
1963 Rode Kruis 
1963 Kabelverbinding 
1964 Shakespeare 

6,15 
8.90 
4,40 
8,60 

1964 Geographiecongres 7.— 
1964 Botanisch congres 
1964 Forth-brug 
1965 Churchi l l 
1965 700 jaar Parlamen 
1965 Leger des Heils 
1965 Lister 
1965 Volkskunst 
1965 Slag om Engeland 
1965 Televisietoren 
1965 Vereen Naties 
1965 Int Telegr Unie 
1966 Burns 
1966 Westminster Abdij 
1966 Landschappen 
1966 Voetbal wereldk 
1966 Vogels 
1966 Engeland wint 
1966 Techniek 
1966 Hastings 

7,— 
1,10 
1,20 
2,50 
2,90 
1,50 
2,70 
7,90 
0,95 
1,80 
2,25 
1,10 
1,90 
3,20 
1 10 
0,90 
0,35 
1,90 
2,30 

fosfor 

24,70 
24,40 
8,— 
7,25 

2 6 . -
48,80 
18,50 
12,50 
22,— 
22 20 
4.50 
3,50 
2,50 
6,90 
2 80 
3 20 
6 95 
0,95 
2 20 
6 95 
1,90 
0 70 
2 50 
1 10 
0 90 

2,20 
2 30 

Herdenkingszegels gewoon 
papier 

1966 Kerstzegels 1 , — 
1967 EFTA 1 , — 
1967 Bloemen 2,20 
1967 Schi lder i jen 
1967 Cl ichester 
1967 Ui tv indingen 
1967 Kerstzegels 
1968 Bruggen 
1968 Herdenkingen 
1968 Schi lder i jen 
1968 Kerstzegels 
1969 Schepen 
1969 Concorde 
1969 Herdenkingen 
1969 Kathedralen 
1969 Prins van Wales 
1969 Gandhi 
1969 Techniek 
1969 Kerstzegels 
1970 Landhuizen 
1970 Herdenkingen 
1970 Dickens 
1970 Gemenebest-Spelen 
1970 Phi lympia 
1970 Kestzegels 
1971 Ulster 
1971 Schri jvers-herdenking 
1971 Herdenkingen 
1971 Archi tectuur 
1971 Kerstzegels 
1972 Poolreizigers 
1972 Herdenkingen 
1972 Kerken 
1972 B B C 
1972 Kerstzegels 
1972 Zi lveren Brui loft 
1973 E E G 
1973 Eikeboom 
1973 Ontdekkingsreizigers 
1973 Cricket 
1973 Schi lder i jen 
1973 Inigo Jones 
1973 Parlament 
1973 Koninkl i jk Huweli jk 
1973 Kerstzegels 
1974 Kastanjeboom 
1974 Brandweer 
1974 Grote Britten 

fosf i r 

1 -
1 , -
2 '0 
l.'O 
0. .5 
2. 0 
0. 5 
2. -
2. 0 
l.'O 
1,.CI 
3,. 5 
1.(0 
2 D 
2 0 
2 -
0 5 
2 -
1. 0 
2, D 
2 5 
2, 1 
2, 0 
1. 1 
1, 3 
3 1 
3, -
3, ) 
3,, ) 
2. ) 
3,; 1 
2,;) 
3,' 
2 . ! l 
1.« ) 
1,n 
1,f 1 
1. < 
2.1) 
1,f ! 
2,£) 
i,e. 
1,7 1 
2,-
1,71 
1 , -
1.9 
2.21 

Gewone frankeerzegels 
1912 George V (14 stuks. 1 x 9d) ƒ 121,— 
1924 idem. watermerk blokschr i f t (12) ƒ 121.— 
1934 Idem, photogravure (11) ƒ 70.— 
1936 Edward V l l l (4) ƒ 1.60 
1936 Idem. kopstaand watermerk (3) ƒ 11,40 
1937 George VI , eerste kleur (15) ƒ 25.40 
1937 Idem. l iggend watermerk (3) f 45,20 
1937 Idem, kopstaand watermerk (3) ƒ 77,— 
1939 George VI hoge waarden (6) / 177.— 
1941 idem. lagere waarden, l ichtere kleuren (6) ƒ 2,60 
1941 Idem, l iggend watermerk (3) / 10,60 
1941 idem, kopstaand watermerk (3) / 10,— 
1950 Idem, gewijzigde kleuren (6) f 32,30 
1950 idem, l iggend watermerk (4) f 2,60 
1950 Idem, kopstaand watermerk (5) f 9,70 
1951 Festival 2/6 - £ 1 , - / - (4) ƒ 54,80 
1952 Elisabeth I I , watermerk Tudor-kroon (17) / 71 ,— 
1953 Idem, l iggend watermerk (3) ƒ 4,80 
1953 Idem, kopstaand watermerl< (5) ƒ 25,80 
1955 Elisabeth I I , watermerk Edwardkroon (18) ƒ 161,25 
1955 idem, l iggend watermerk (5) f 10,30 
1955 Idem, kopstaand watermerk (7) / 11,60 
1955 Waterlow-druk 2/6 - £ 1 , - / - (4) / 212,80 
1957 graphietstrepen (6) / 96.70 
1958 1ste De la Rue-druk 2/6 - £ 1 . - / - ƒ 516,— 
1958 Elisabeth I I . watermerk kronen (17) ƒ 7,10 
1958 Idem, compleet (21) / 9,70 
1958 idem. l iggend watermerk (8) ƒ 9.70 
1958 Idem. kopstaand watermerk (9) ƒ 45,80 
1958 graphietstrepen (8) f 90,— 
1958 Idem, kopstaand watermerk (5) f 64,50 
1969 fosforpapier en graphietstrepen (8) ƒ 96,80 
1959 foutdruk. Stanley Gibbons nr 605a ƒ 232,— 
1959 2de De la Rue-druk (4) 2/6 - £ 1 , - / - ƒ 129.— 
1960 fosforpapier. watermerk kronen (17) ƒ 7,10 
1960 compleet (23) / 61,30 
1960 l iggend watermerk (8) ƒ 9,70 
1960 kopstaand watermerk (10) / 119.30 
1963 Bradbury-druk met watermerk 2/6 - £ 1 , - / - (4) f 19,30 
1967 Bradbury-druk zonder watermerk 2/6 - £ 1 , - / - (4) f 18,30 
1969 'fvlachm', 2/6 - £ 1 , - / - (4) / 17,70 
1971 'Mach in ' , 10 p - 50 p (3) ƒ 8,30 
Ook gebruikte herdenkings- en frankeerzegels zijn leverbaar als u een 
mancol i jst zendt maken wij een aanbieding 
Graag aanvragen van andere handelaren-correspondent ie gaarne in het 
Engels ' 
Leveringsvoorwaarden alt i jd voorui tbeta l ing, wij kunnen niets zenden voor 
het vol ledig betaald is Porto en verzekering ƒ 1,30 extra op alle beste l l in
gen beneden de ƒ 60,—. Betal ing per g i ro , intern postwissel , cheque of 
bankpapier Uitverkocht zijn en pr i jswi jz igingen voorbehouden 
Omgaande levering Giro m Nederland 483 6057 

Richard Blackledge & Co 

2 HIGHSTREET SHREWSBURY SY 1 1SP - ENGLAND 



00 Albanië 
00 Albanië 
00 Andorra 
00 Alger ie 
00 Arabische Staten 
00 Arabische Staten 
00 Arabische Staten 
00 Arabische Staten 
00 Argent inië 
00 Argent inië 
00 Austral ië 
00 Austral ië 

lOO België 
00 België 
00 België 
100 België 
no Belgische Kolomen 
00 Belgische Kolomen 
00 Beieren u u u i^ 1 i j 1 v 1 1 

00 Beieren 
50 Barbados 
00 Burundi 

'00 Burundi 
00 Bohemen & Moravie 
50 Bohemen & Moravie 
'SQ Bosnië 

lOO Bosnië 
00 Bol iv ie 

'00 Bohvie 
'00 Brazihe \JW LJ 1 C4£. 1 1 1 \-f 

•00 West-Berl i jn 
100 Burma 
100 Bulgari je 
200 Bulgari je 
300 Bulgari je 
50 Brits Guyana 

100 Canada 
200 Canada 
'ïOn Canada ' 
o u u ^ ^ m i a u o 

100 Gamereen 
50 Ceylon 

100 Ceylon 
100 Chih 
300 Chih 
000 China 
100 Costa Rica 
100 Columbia 
200 Columbia 
100 Cuba 1 W \JKJtJ\Jk 

50 Cyprus 
100 Cyprus 
100 Curapao 
200 Curapao 
100 Denemarken 
200 Denemarken 
300 Denemarken 
100 Dom Republ iek 
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 Frankri jk 
JOG Frankri jk 
500 Frankrijk 

4,60 
19,50 
26,50 
6,— 
3,— 
7,— 

18,50 
38,50 

2,— 
8,25 
3,— 

10,25 
7,25 

17,50 
27,50 
70,— 
11,50 
3 75 

11,— 
42,60 
10,50 
6,50 

14,50 
7,25 

12,50 
7,50 

27,50 
6,50 

22,— 
2,25 

15,— 
9,75 
1,50 
4,50 

20,— 
11,75 
2,10 
9,— 

25,75 
10,50 

2,25 
8 75 
2,60 

25,— 
28,50 
10,50 
4 — 
7,60 
4,— 
9,75 

29,50 
24,50 
80,— 

1 50 
6 — 

13 50 
12,— 
16,50 
29,50 

8,75 
26,50 

8,25 
6,75 

17,50 
4,— 

25 — 
3,— 

12,60 
2 3 , -

8,25 
40,— 

2,50 
10,50 
26,— 

1,50 
7,50 

22 50 

100 Fiume 
100 Franse kolomen 
200 Franse kolomen 

1000 Franse kolomen 
100 Gen Gouvern 
50 Gibraltar 

100 Griekenland 
200 Griekenland 
500 Griekenland 
50 Guatemala 

100 Guatemala 
50 Guernsey en Jersey 

100 Guinee 
100 Haiti 
200 Haiti 
100 Honduras 
500 Hongari je 

1000 Hongari je 
70 kompl series Hongari je 
50 Hongkong 
50 Ierland 

100 Ierland 
100 Irak 
200 Irak 
300 Irak 
100 Iran 
100 India (speciaal) 
200 India 

50 Israel 
100 Israel 
200 Israel 
300 Israel 
400 Israel 
500 Israel 
550 Israel 
100 Itahe 
300 Italie 
60O Itahe 
100 Ital kolomen 
100 Japan 
50 Jamaica 

100 Jamaica 
100 Joegoslavië 
200 Joegoslavië 
600 Joegoslavië 
800 Joegoslavië 

1000 Joegoslavië 
50 Letland 

100 Letland 
100 Libanon 
200 Libanon 
100 Liberia (kompl series) 
100 Litauen 
100 Liechtenstein 
100 Luxemburg 
200 Luxemburg 
300 Luxemburg 
500 Luxemburg 
100 Kenya (Uganda) 
100 Korea (noord) 
100 Korea (zuid) 
100 Kroatië 
50 Madagascar 

100 Madagascar 
100 Maleisië 
200 Maleisië 
100 Maladiven 

25 Malta 
50 Malta 

100 Malta 
150 Malta 
200 Malta 
100 Marokko 
60 Maurit ius 
76 Memel 

100 Mexico 
1 

49,50 
3,75 
6,60 

46 — 
19,50 
15,— 
5,25 

12,75 
65 — 

4 50 
11 26 
9,50 
6 50 
9,25 

24,50 
14.25 

9,76 
27,50 
87,50 
5,25 
2 75 

17,25 
3,75 

17,— 
30,— 

2,50 
2,60 
7,50 
2,95 
8,75 

28,50 
49,50 
97,50 

2 5 0 , -
285 — 

2,25 
9,76 

26,— 
11,23 
3 75 
6,— 

21 — 
2,— 
5,— 

27 — 
42 50 

1 1 0 -
6,— 

3 0 , -
5,— 

15 — 
14 — 
30,— 
45,— 

6 76 
21,— 
42,50 

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

1 2 , -
37,50 

1,50 
6,— 

18,— 
37 50 
52,50 
7,50 
8,25 

34,50 
5,75 

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

110 Indonesië Weense druk 
300 Indonesië 
600 Indonesië 
600 Indonesië 
100 Nederland 
300 Nederland 
500 Nederland 
600 Nederland 
800 Nederland 
100 Nicaragua 
200 Nicaragua 
100 Nieuw Zeeland 
200 Nieuw Zeeland 
300 Nieuw Zeeland 
100 Noorwegen 
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 Ph i l i pp inen 
300 Ph i l i pp inen 
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 kompl series 

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

100 Senegal 
500 Skandinavie 
100 Siam 
200 Siam 
50 San Marino 

100 San Marino 
100 Spanje 
300 Spanje 
500 Spanje 

1000 Spanje 
100 Spaanse kolomen 
100 Saargebied 
200 Saargebied 

3,— 
9,— 
4,50 

25,— 
4,50 

25,— 
21,50 

2,50 
6 — 
7,50 

22,50 
35,— 

1,25 
9,75 

37,60 
76,— 

186,— 
7,50 

21 ,— 
3,— 

14,50 
37,50 

2,— 
7,60 

23 — 
1,95 

16,50 
90,— 

2,50 
4 50 
3,— 

13,50 
7,75 

17,25 
21,50 
6,75 
4 — 

13,50 
4,50 

29,50 
3,75 

11 — 
42,60 

2,60 
13,60 
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 
15,25 
12,60 
8,25 

21,— 
3 — 

12,50 
1,36 

10,50 
22,50 
85,— 
6 76 

17 50 
65,— 

100 Soedan 
100 Suriname 
100 Syne 
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-Jordame 
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 
500 U S A 
100 Uruguay 
100 Vatikaan 
100 Venezuela 
200 Venezuela 
100 Vietnam 
200 Vietnam 
100 Württemberg 
150 Württemberg 
100 IJsland 
200 IJsland 
200 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 Zwitserland 

17,25 
22,50 

6,75 
10,76 
11,50 
12,50 
24,50 

) 2 , -
13 50 
45 — 
12,— 
8,75 
6 — 
1,35 

13,— 
1,95 
2,85 
8,26 

18,50 
4,25 

35,— 
8,25 

22,— 
3.25 
8,26 

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 Patna Pro Juventute 
Zwitserland 

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

100 Vl inders 
100 Paarden 
100 Vissen 
100 Honden 
100 Religie 
50 Voetbal 

100 Voetbal 
200 Voetbal 
100 Wereld 
100 Wereld (speciaal) 

1000 Wereld 
1000 Wereld (speciaal) 
5000 Wereld 

7,25 
11 ,— 
5,25 
9.— 

12 50 
3,— 
7,75 

15,— 
3,— 
3,— 
7,50 

17,50 
3,— 
6,— 
9 , -
4,50 
4 60 
2,25 
4.50 
5,— 
5,50 
6,— 
2,50 
3,— 
8.75 

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

7 0 -

UITSLUITEND ALLEMAAL VERSCHILLENDE POSTZEGELS, 
PRIMA KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN 

UW BESTELLINGEN KUNT U RICHTEN AAN 

POSTZEGELHANDEL 'PHILIPOSTA' 

RODENRIJSESTRAAT 17 - ROTTERDAM-11 - Tel. (010) 24 50 01 

ANTWOORDNUMMER 2892 
ROTTERDAM (een postzegel behoeft u met te plakken) 

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 onze gratis prijslijsten aan van zegels 
Spanje 
Ruime sortering Israël aanwezig. Vraagt gratis prijsopgave. 

- Alg. Bank Ned. rek.no. 50.29.13.703 - Giro 719887 
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NU ALLEEN DE BETERE ZEGELS VOOR 6V2 a 9V2 CENT DE YVERT FRANK 
■r 

BRITSE GEMENEBEST  KOLONIËN EN DOMINIONS 
Een verzameling van ruim 1200 zegels  waarvan circa 1000 ver
schillende  de cataloguswaarde is berekend van alleen die 
zegels welke hoger genoteerd staan dan 1 50 yvert frank 
TOTALE CATALOGUSWAARDE VAN ALLEEN DEZE BETERE ZE
GELS MEER DAN 1000 YVERT FRANK 

80 zegels met een nominale waarde van 1 Shilling tot Lp 1  of 
nog meer dan gelijke nominale waarde 
90 zegels met een nominale waarde van 25 et tot $1  of nog 
meer dan gelijke nominale waarde 

Allemaal hoge en topwaarden  zoals 
12 hogere en topwaarden van Ierland 108 yvert frank  15 zegels 
van 12 50 yvert frank per stuk  1 serie hoge topwaarden van 
ruim 115 yvert frank  12 prachtige series Guana met een 
cataloguswaarde van 66 yvert frank  30 topwaarden van India 
o a van de Asoka Colonne  43 postfrisse topwaarden van in 
totaal 348 yvert frank  enz enz 

1000 VERSCHILLENDE NIET BEREKENDE ZEGELS I 1000 
YVERT FRANK CATALOGUSWAARDE VAN BETERE ZEGELS 
tijdelijk voor ƒ 95,-

HOOFDZAKELIJK WEST-EUROPA - (geen Oostblok of arab.staten) 
Een verzameling van ruim 1000 oudere en moderne zegels - waar
van alleen berekend zijn de hogere waarden met een catalogus
waarde boven de 1 yvert frank en de complete series boven de 
2 50 yvert frank 

TOTALE CATALOGUSWAARDE VAN DEZE BETERE ZEGELS ES 
SERIES MEER DAN 1000 YVERT FRANK 
met o a Een partijtje Scandinavische landen met vele kronen 

waarden, zelfs van 20 yvert frank, vele complete series, ce 
totale cataloguswaarde hiervan is meer dan 350 yvert frank -
topwaarden van Zwitserland, België e d - vele Shillmgwaarden 
tot 1 Lp met een totale cataloguswaarde van 118 yvert frank -
een partijtje postfrisse zegels van 295 yvert frank enz enz 

IN TOTAAL MEER DAN 1000 YVERT FRANK AAN BETERE ZE
GELS EN OOK NOG EEN HELE COLLECTIE VAN NIET BERE
KENDE ZEGELS ƒ 105,-

WERELD-VERZAMELING VAN COMPLETE SERIES - HOGER-: 
EN TOPWAARDEN 
TOTALE CATALOGUSWAARDE RUIM 1300 YVERT FRANK 
Deze verzameling bestaat uit 

Een collectie samendrukken in complete series van 22 50 yve t 
frank - 3 complete series (eerste uitgaven) van 195 yvert frank -
6 series speciale uitgaven Service en Airmail Service 65 50 yve t 
frank - 3 series compleet met Airmail van Guinee 54 50 yve t 
frank - collectie van complete series van Zuid-Amerika 
113 50 yvert frank - hoge en topwaarden van West-Europa 
123 50 yvert frank - 4 prachtige series van Togo 28 yvert ftank -
4 series van Mongolia met prachtige motieven 28 yvert frank -
een collectie betere zegels (veel postfris) uit diverse Westlar-
den 64150 yvert frank - NIET GEREKEND de twee grootst' 
postzegels ter wereld, 1 zegel met het motief sport en 
zegel met schilderij-motief 

IN TOTAAL MEER DAN 
WAARDE VOOR f 85,-

1300 YVERT FRANK CATALOGUS 

E. BREDENHOF 
Bestel l ingen per giro GEEN PORTO - nnaar wel een mooie filatelistische frankering 

Postzegel Import - Export 

C D. Tulnenburgstraat 210 - Tel. 010-821650 - Giro 53 39 84 

SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND EN DIVERSE EUROPESE LANDEN 
Nummers volgens NVPH cat en Yvert. Bestel l ingen boven /100 — 
*" IS postfris zonder plakker » is ongebruikt met gom zonder teken 
N E D E R L A N D 

11 
17 
20 
48 
51 
53 
53-1 • blo 
58 
58 blok 
58a 
68 
73 
76 
90 
91 
106 
110/13» 
114/20 
114/20' 
1 2 0 A ^ ' 
139/40»- ' 
139* 
140 
141/43 ' 
145* ' ' 
146 "■• 
147». s 
1 4 8 " 
145
152 
169' 
169»
169 
177/78 * 
189" 
191
196 < 
199/202 
208 /11" 1 
208/11 
220/23»' 
220/23 
224» 
225/28 ■• 
236/37 

110 ,— 
1 2 . — 
25.— 

450,— 
2,50 
4,75 

22,50 
0,75 
6,50 
2,50 
0,90 
0,60 
0,90 
0,85 
1,35 
0.90 

22.— 
70,— 
36,— 

6 85 
21,50 

2,25 
1.25 

26,50 
5,— 
7,25 

30, 
4,75 
3,— 
1,50 
1 — 
0,70 
0,80 
0,80 

3 5 , — 
22,50 
26,— 
29,— 
29,— 

8,75 
36,— 
2 1 , — 
22,50 
3 0 , — 
6,50 

240/43 
252/55 
256* 
261/64 
265/66 
2691 

20,— 65/68 
26,— 67a/68a 
32,— 69B/79B 
20,— 
52,— 
28, 

269' b l o k 1 1 2 , — 
293/95 
296/99 
CCO/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
325/26 
379a/d 
391a 

1,40 
8,25 
4,50 
5,25 
1,40 
3,75 
7,— 

82 
90 
92 
103 
89a 
105a 
Dienst 
20/24 
NEDINDtË 

3,20 
22,50 

5,50 
25,— 

0,40 
0,35 
0,20 
1,— 
0,50 

133 
134 
138» 

4,75 148 
schaarsi|l82/85 

7,501362/70
SOIa» bl 30,—|362B' 

364 B 
R o l t a n d f n g |367B 
57/66'

58>

5 9  ' 
60* ' 
6 1 ' ' 
63 > 
65» 
L p 6/8 
Port 
13/19 
21/23 
14a 
19a 
24a 
24a m 
A'damC 
P P 
26a 
15b /16b 
29/30' '■ 
29/30' 
301"" 
29a* > 
44B/60B> 
61/62' 

in paren 
60,— 

1,80 
0,30 
1,35 
4,50 
0,75 
1,55 

12,— 

3,90 
1,60 
2,75 
0,35 
0 70 

kl r s t p l 
" Statn 

35,— 
0,60 
1,50 

13,75 
6,75 
6,50 

38,50 
3,— 
0,90 

370B''

374/82

374A/82A 
383 '^ ' 
Port 
19* ' 
20» ' 
J a p a n s e b e z 
S u m a t r a 
1/12 ' 16,

D U I T S E R I J K 

18 
19 
20 
22 
23 
28 
29 
34 
35 
35A 
79 
80 
214/19 
344/47 
353» 
355' 
356 ' 
355/57 
359/62' 

0,201362'
0,90 368/70' 
0.60 386' 

3 , — 

2,50 
0,40 
0,15 
1,50 
6,— 
1,50 
0,45 

2,50 
1,70 
7,50 
0,25 

14,— 
9,50 

2 
3 l u x e ' 
4 
6 
8a p r ex 
8a f r e x 
9 
10 
13 
14 
15 
16 
17 

24,— 
45,— 
2,50 

50,— 
250,— 
175 ,— 

1 3 , — 
60,— 
46,— 

7,— 

3 8 7 ' 
388'

392/93' 
394/97 
415/20 
426>

''26 
431 '34 
431/34 ' 
439/40 ' 
612* 
639' 

55,— 
20—1 
20,— 

3,50 
50,— 
32,— 

210,— 
15,— 
13,50 
25,— 

9,— 
14,50 

5,— 
50,— 
21,50 
15,— 
20,— 

5,50 
25,— 
12,50 
17,50 

6,— 
11,— 
16, 
70,— 
28,— 
85,— 
62,50 
13,501 
60 — 
47,50 
18,50 
36,— 
18 — 
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De 46ste 
■rächt weer sensationele toppr i jzen b.v.: 
ederland nr. 2 strip van 4 op brief DM 1150,

eieren nr. 1 strip van drie op brief DM. 17.000,

.amerun Nr. V 43c + 40 (Mi.) voorloperbr ief DM. 15.500,

.ergedorf Vk Sch. op brief DM. 13.500,

uropaverzameling, getaxeerd op DM. 6700,: 
M. 8800,

veiling 

Maakt u ook gebruik van de relaties die wij over de 
gehele wereld hebben en de uitstekende resultaten 
die onze veil ingen geven en geef ons nu uw inzending 
voor de eerstvolgende vei l ing. 
Wij kopen ook steeds grote Objekten en kostbare losse 
zegels è contant. 

LANGE & FIALKOWSKI 
D. 6200. Wiesbaden. Tel. 303013. Langgasse 20/22 

Postzegelveiling 
«Twenthia» 

Geregeld houden wij belangrijke vei

lingen met voor elk wat wils. Indien u 
nog niet onze catalogus ontvangt, 
briefkaartje of telefoon verzekert u van 
geregelde toezending, de catalogus is 
gratis. 

Voor inzenders van goed materiaal of 
collecties, onze voorwaarden zijn: 
12Vï% der opbrengst, bij grote partijen 
condities nader overeen te komen. 
Snelle en vlugge afwerking verzekerd. 

Postzegelveiling 
«Twenthia» 

Postbus 177, Almelo, 
tel. 054962820. 

REPUBLIQUE DU MAU 

'41966 

Sir Winston Chiurchiill 
Na zijn dood in 1966 weren wij 
in de gehele wereld de postze
gelhandel met de grootste omzet 
in zegels, uitgegeven om deze 
grote man te herdenken. 
Nu gaan er in het Britse Geme
nebest en daarbuiten zegels ver
schijnen ter herdenking dat hij 
honderd jaar geleden geboren 
werd. Er zijn er reeds verschenen 
en in de loop van 1974 zullen er 
nog meer verschijnen. 
Wij hebben daarom maatregelen genomen om deze zegels in 
afleveringen te leveren, na storting van een voldoende depo
sito, telkens wanneer er genoeg uitgekomen zijn. Hieronder 
kunnen zowel postfrisse als gestempelde zegels vallen, en 
in beperkte mate ook eerstedagbrieven. Bij elke zending komt 
een rekening en het dHarin opgenomen bedrag wordt dan van 
uw deposito afgetrokken. 
Het verlangde deposito bedraagt: 
losse zegels postfris ƒ 25,- idem blokken van vier ƒ 100,-
losse zegels gestempeld 30,- idem blokken van vier 120,-
eerstedagbrieven 45,-
Hoewel geen enkele postzegelhandel naar eer en geweten 
kan garanderen alles te zullen leveren heeft onze firms op 
dit terrein toch wel een zeer bijzondere reputatie opgebouwd. 
Uitgaven 1966/67. 
Kort na het overlijden van Sir Winston gaven een aantal Britse 
koloniën en Groot-Brittannië zelf speciale rouwzegels uit. Wij 
bieden een complete collectie aan tegen de volgende prijzen: 
183 verschillende zegels en één miniatuurvelletje van Groot-
BrittHnnië, alle Kroonkolonies, Australië, Bhutan, Canada, Gre
nada, Jamaica, Nieuw Zeeland en Sierra Leone. 
Prijs los, postfris ƒ 191,-, gestempeld ƒ 210,-. 
Prijs in blokken van vier, onder voorbehoud dat die nog 
voorradig zijn, postfris ƒ 750,-, gestempeld ƒ 830,-. 

J. SANDERS (Philatelist) Ltd., 
5 & 7, Commercial Road, Southampton, England 

Is UW v e r z a m e l i n g een verze i ie r ing waard? 

VERZEKERT 

verzekeringen POSTZEGELS EN MUNTEN 

Waarin opgenomen de Compagnie van Assuradeuren 

SCHEVENINGSEWEG 10— DEN HAAG TEL. 070 624011 



r Hebt u er al eens over 
nagedacht... 
W a a r o m °"^® veilmgen steeds zeldzaam en interessant 

materiaal bevatten'' 

W a a r o m inzenders juist ons dergelijK materiaal voor 
verkoop toevertrouwden' 

W a a r o m '"J ° " ^ steeds meuw recordprijzen behaald 
worden' 

Daar moeten redenen voor zijn ! 

OM SLECHTS ENKELE TE NOEMEN: 

1 Onze 55-jarige ervaring als auctionaris is 
een garantie voor goede resultaten 

2 Kosten noch moeite worden gespaard 
om onze veilingen tot een succes te maken 
uitgebreide foto-bijlagen verzending van 
veilmgcatalogi per l u c h t p o s t naar alle 
delen der aarde nieuwe clientenwervmg 
door veelvuldig adverteren enz enz 

3 Iedereen kan ongezien op onze veilingen 
kopen door onze nauwkeurige beschrijving 
der kavels 

U kunt ELKE DAG INZENDEN ! 
OOK PER POST (aangetekend) 

BIJ belangrijke objecten komen wij 
u gaarne thuis bezoeken 
voor een bespreking 

Onze 293e Postzegelveiling vindt op 
16, 17 en 18 september a.s. plaats in 
HOTEL "GOUDEN WIEKEN" 
te Scheveningen 

Met o.a. mooie series en 
landenverzamelingen uit oude 
WERELDCOLLECTIE, Israël en 
Engros. 

J . K. RIETDIJK b.v. 
DEN HAAG 
Kwaliteitsveilingen sinds 1919 

Telefoon (070) 46 39 17 
Plaats 31a 

nederlandsch 
maandblad voor 
Philatelie 
raad van beheer abonnementen 
Secretaris Voor leden van aangesloten 
Mr Ant v d Flier verenigingen is het 
Tortellaan 69 abonnementsgeld in de 
s Cravenhage 2023 verenigingscontributie begreper 1 

Penningmeester Voor met aangeslotenen (bi 
H P van Lente vooruitbetaling aan de 
De Gooise Warande Flat 17B penningmeester) franco per 
Mezenlaan 19 Bussum 1351 per )aar / 22 - (binnenland) 

ƒ30 (buitenland) 
hoofdredacteur 
A Boerma F R P S L Bi| ingangsdatum per 1 apri 
Bronsteeweg 86 of 1 |uli naar evenredigheid 
Heemstede 1546 tot het einde van het jaar 

pos 

telefoon 023 28 40 15 bii ingangsdatum per 1 oktober 1 
alleen in combinatie met de 

Correspondentie over daaropvolgende volle jaargang | 
individuele abonnementen 
naar de Losse exemplaren nummers var 1 

vorige jaargangen voor zover 1 
administrateur voorradig bestellen bij de 

penningmeester ƒ 3 franco pe 1 
A van Laer Da Costalaan 21 post 
Amstelveen 1134 
telefoon 020 41 29 56 Alles bij vooruitbetaling op 

girorekening 70 69 68 
ten name van de Penningmeestt r 1 

Verschijnt in de tweede helft van het Nederlandsch 
van iedere maand Maandblad voor Philatelie te 1 

Bussum 

ADVERTENTIES 

51e j aa rgang SI ITHOFF PERS B V 

J U L I / A U G U S T U S 1974 Wagenstraat 37 
s Cravenhage 

Telefoon 070 624562 
(598/599) 357 t / m 444 Toestel 464 of 405 

I N H O U D 
juli/augustus 1974 

Hoofdart ikel 
De eerste postvlucht naar Nederlands-Indie in 1924 (2) 
Spoorwegen in de fi latelie (7) 
Noordsche correspondent ie (3) 
Tien jaar uit het leven van Ciacomo Zattini (4) 
De tandingen der jubi leumzegels 1923 van Nederland(2) 
In memor iam 
Vij f t ig jaar geleden 
Voor uw boekenplank 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 
Tentoonstel l ingen en jubilea 
Nederland 
Rijksdelen overzee 
Luchtpost 
Postwaardestukken 
Stempels 
Nieuws uit België - Brief uit Londen 
Verenigd Europa 
Zuid-Afr ika 
W I J lazen voor u 
Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 
Verenigingsnieuws 
Rotterdamsche Philatel isten-Vereeniging 
Nieuwe uitgif ten 
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372 
376 
379 
381 
394 
394 
395 
399 
400 
405 
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407 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST 1974 
Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

Beleggen in 

postzegels? 
'Niet aan te raden', 
zegt 
H. P. van Lente 

Wie op zaterdag 6 )uli naar de radio 
luisterde heeft na het nieuws van 
12 30 uur onze penningmeester, de 
heer H P van Lente, zi|n visie kun
nen horen geven over het beleggen 
in postzegels Dat gebeurde m een 
rubriek waarin de hoofdredacteur van 
Het Financieele Dagblad, drs L A V 
Metzemaekers, verschil lende des
kundigen een toel icht ing liet geven 
op het beleggen van spaargelden m 
goederen, onder meer antiek wi|n 
en ook postzegels 
Het beleggen van spaargeld m aande
len en obligaties is zo weinig aan
trekkeli jk m het huidige financiële 
klimaat dat er een vlucht is van geld 
in waardevaste goederen om de ver 
woestende ui twerk ing van de inflatie 
op geldbezit te ondervangen De be
kende filatelist Van Lente was uitge
nodigd zi|n visie te geven op de mo
geli jkheden van het veilig beleggen 
van geld m postzegels 
De heer Van Lente zei ronduit dat hi| 
deze vorm van beleggen beslist niet 
kon aanraden Postzegelverzamelen 
beoefenen als l iefhebberi j is best, als 
wat je er aan geld hebt ingestopt er 

ook weer ui tkomt ben je goed af, 
maar je moet je spaargeld niet wagen 
aan het kopen van postzegels om het 
veilig te stellen Wie niettemin zijn 
geld kwijt wil aan postzegels, die 
doet er goed aan dat te doen door 
tussenkomst van een te goeder naam 
en faam bekend staande handelaar of 
vei l inghouder 
De heer Van Lente liet daarbij een 
scherpe waarschuwing horen over 
het hand over hand toenemende ver
valsen van postzegels en poststuk
ken Er zi jn vervalsers die kans zien 
van twee kostbare beschadigde ze
gels een exemplaar te maken, waar
van met het blote oog geen spoor te 
zien IS Alleen met een kwartslamp 
kan men deze reparaties vaststellen, 
maar dan is de verkoper m vele ge
vallen niet meer te achterhalen Van
daar zi jn dr ingend advies om alleen 
te kopen bij betrouwbare adressen 
De beste raad die de heer Van Lente 
aan aanstaande verzamelaars kon ge
ven IS deze word l id van een ver
eniging van postzegelverzamelaars 
Dat IS de kring waar men de deskun
digen aantreft die adviezen kunnen 

geven over allerhande filatelistische 
activiteiten 

Hulde aan de TROS, die bij herhaling 
de weg weet te vinden naar de filate
l isten, in tegenstel l ing tot een andere 
omroepvereniging die eind mei een 
verhandeling over verzamelen uit
zond waarin de presentator het ver
zamelen van postzegels m een paar 
woorden zo ondeskundig afdeed dat 
niemand de indruk heeft kunnen 
krijgen dat het hier ging om een fas
cinerende, veelzijdige en volwassen 
hobby 
Als je de omroepvereniging deelge
noot maakt van onze teleurstell ing 
krijg je bericht dat de brief ter be
handeling IS doorgezonden naar de 
N O S , onder wier verantwoordel i jk
heid de zogenaamde servicespots 
worden uitgezonden Men herkent 
het eigen programma niet eens als je 
schrijft dat het na het nieuws van 
20 00 uur werd uitgezonden Het is 
onthul lend dat de omroepvereniging 
de kritiek zonder bedenken op een 
servicespot van de N O S betrekt 
Wat WIJ vragen is nog niet eens dat er 
serieuze filatelistische uitzendingen 
komen maar alleen dat deskundig 
advies wordt ingewonnen als er iets 
over de filatelie wordt uitgezonden 
Het li jkt wel of alle moeite tevergeefs 
IS want met alleen komen we niet aan 
bod, maar als er onzin over onze 
hobby wordt verkocht, kri jg je niet 
eens de gelegenheid om de zaak 
recht te zetten 
Onze achterstand is dubbel Wij 
worden niet gehoord en we krijgen 
geen kans tot verweer als het aanzien 
van onze l iefhebberi j schade wordt 
berokkend We hopen dat nog eens 
dubbel en dwars te kunnen inhalen 
en we zijn de TROS dankbaar dat ze 
een van ons at en toe aan het woord 
laat 

367 



De eerste 
postviucht naar 

Nederlands-Indië 
in 1924 

door H. J. C. van Beek 

^ 7 Brief van Calcutta naar Soorbyah (Soerabaya) Rood vertrek-
stempel Calcutta Shipletter 21 Aug 1858 ,,Sandpeerd" 

6 Brief van Calcutta naar Rotterdam per ,,Engelse Overland-
mail" Rood vertrekstempel ,,Calcutta C P O Shipletter 7 Octo
ber 1847" Aankomststempel (vermoedelijk Southampton) 22 no 
vember 1847 en Rotterdam 26 november 1847 

Door het Suezkanaal 
De plannen voor het graven van het Suezkanaal namen 
steeds vastere vorm aan en kwamen tenslotte tot uitvoe-
rmg Emde 1869 werd het kanaal geopend 

368 
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8 Brief van Zutfen naar Semarang Blauw vertrekstempel Zutfen 
20 oktober (1847) Rood grenskantoorstempel Valenciennes 22 
oktober 1847 met blauw landmailstempel in kastje en port met 
inkt ingevuld , 160" 

Ongeveer tegeli jkert i jd werd m ons land de Stoomvaart 
Maatschappij „ N e d e r l a n d " opgericht , welke maatschappij 
een regelmatige dienst op Nederlands-Indie onderh ie ld , 
een maal m de zes weken vertrok er een boot Heel be
langrijk was het afgesloten postcontract waarin de voor
waarde stond dat de reis Napels-Batavia ten hoogste 35 
dagen mocht duren De post van Nederland naar Indie 
werd toen nog tot Napels per trein over land vervoerd 
De frequentie werd steeds beter In 1877 vertrokken de 
schepen eenmaal m de drie weken, in 1879 eenmaal m 
de veertien dagen en drie jaar later in 1882 reeds twee
maal in de drie weken 
Er kwam nu een concurrent, de Rotterdamsche Lloyd, 
en mede daardoor werd de dienst opgevoerd tot een weke
lijkse 
Ook werd de vaartijd steeds verkort , zodat de overtocht 
tenslotte 24 dagen duurde 



9 Er werden toch nog steeds brieven vervoerd via Kaap de 
Goede Hoop. Deze brief van Batavia naar Amsterdam met blauw 
vertrekstempel Batavia 15 mei (1847) en rood aankomststempel 
,,Zeebrief Hellevoetsluis 19 October (1847) is vijf maanden on

derweg geweest en heeft de reis ,,om de Kaap" gemaakt. 

" ^' /■ ^ /A 'V '^ . 

f/" A * r/, r , ^ f ^ / / 

fr 

10 Brief van Utrecht naar Batavia. Rood vertrekstempel Utrecht 
20 oktober (1849) met blauw vierkantstempel ,,Nederland via 
Marseille", in kast/e. 
Aankomststefppel Batavia 13 december 1849. 

Deze f requept ie en deze overtochtsduur waren voor lopig 
het uiterste wat per schip bereikt kon worden . Wel wer

den de schepen steeds mooier, comfortabeler en groter. 

Het begin van rfe luchtvaart ep het postvervoer op Euro

pese lijnen 
In het begin van (deze eeuw kwam toen de luchtvaart. 
Reeds vóór de eerste yyereldoorlog vervoerden Duitse 
Zeppelins ppst door cJp jucht, maar deze oor log bracht 
grote veranderingen teweeg /net betrekking tot de lucht

vaart. De aeropl9an, de monpplaan en de biplaan veran

derden in vliegtuiger) die red(eli|k veilig genoemd wer

den. Er werden in wereldoor jog 1 165.000 vliegtuigen ge

bouwd, in hoofdzaak voor militairp doele inden. 
Na 1918 begon de luchtvaart zich pas goed te ontwikke

len, maar de vliegtuigen waren nog erg klein en zonder 
enig comfor t . 

EIta en KLM 
In augustus 1919 organiseerden Plesman en Hofstee de 
,,Eerste Luchtverkeer Tentoonstel l ing Amsterdam", kort

weg ,,Elta", over het IJ in Amsterdam. Hier kon het Ne

derlandse volk voor de eerste maal van nabij kennisma

ken met de luchtvaart. De belangstell ing was enorm 
groot en men noteerde er 500.000 bezoekers. 

Het resultaat was dat reeds op 7 oktober 1919 de oudste 
luchtvaartmaatschappij ter wereld ' w e r d opgericht, de 
, ,Koninkl i |ke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en 
koloniën N.V., kortweg de KLM, met als directeur. . . 
wie anders dan A. Plesman, die enorme prestaties heeft 
geleverd en onder wiens bezielende leiding de KLM is 
geworden wat zij thans is. 
Ondertussen onderzocht men de mogeli jkheden het 
vliegtuig in te schakelen voor de burgerluchtvaart en er 
werden geregelde luchtl i jnen geopend over trajecten van 
400 ä 500 ki lometer. 

Luchtpostwedstrijden 
Men had toen alleen nog het oog op het vervoer van 
personen. De 29ste maart 1920 echter is een datum van 
historische betekenis wat de luchtpost betreft, want op 
die dag publiceerde de directeurgeneraal van de PTT, de 
heer E. P. Westerveld, een oproep waarin luchtvaartmaat

schappijen werden uitgenodigd m te schrijven om per 
vliegtuig een deel van de Nederlandse post naar Enge

land te vervoeren. Ook de Nederlandse overheid zag in 
het vl iegtuig een middel om de post sneller te kunnen 
vervoeren en erkende het nut ervan. Alhoewel de 
condities verre van aantrekkelijk waren heeft de KLM, 
met voorui tz iende blik, deze uitnodiging aanvaard. 
De luchtl i jn AmsterdamLonden werd op 17 mei 1920 ge

/ ' 
/ 

'Z' 

\ 

11. Brief van Djokjakarta naar Amsterdam, 18 mei 1867. Rood ver

trekstempel Djokjakarta 20 juni 1867. Rood aankomststempel 
Amsterdam 8 juli 1867 
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12. Brief van Amsterdam naar Djokjakarta ,,Per Overlandmail" 26 
juni 1868. Rood vertrekstempel Amsterdam 12 juli 1868. Geen 
aankomststempel. 
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13. Aangetekende briefkaart van Rotterdam naar Banda Neira van 
1881. Met stempel ,,Ned Indie over Marseille". 

de tocht m slechts 3 uur en 25 minuten en vervoerde 
daarbij 500 brieven. 
Omdat de vliegtuigen nog erg klem waren, waren ze 
voor lange tochten beslist nog niet te gebruil<en. Alhoe
wel men reeds in 1919 probeerde met het uit loven van 
pri|zen pioniers te vinden die het waagden een lange 
tocht te ondernemen van Europa naar de Far East. De 
Australische regering loofde zelfs een prijs uit van 
/'lOO.OOO,- voor de eerste vlieger die in 1919 binnen der
tig dagen een vlucht van Engeland naar Australië zou 
volbrengen. De Engelse vlieger Ross Smith waagde deze 
tocht met drie passagiers in een Vimy-bommenwerper 
met de registratieletters C-EAOU. Ross Smith vertaalde 
deze letters i n : , ,Cod Elp All Of Us" ! Met enorme in
spanning bereikte men Australië in 27 dagen en 20 uur, 
met 130 brieven uit Engeland en eén brief uit Soerabaya. 
Laatstgenoemde envelop moet zich bevinden in de col
lectie van het Nederlandse Luchtvaartmuseum. 

C ^ t / ï fJJ':..%/§i,^u/ Jht-<f.j- éuMjÊ^ «^**.:3.— £k 

14. Brief per s.s. ,,Prins van Oranje" met stempel. ,,Ned. Indie 
Stoomschepen Regtstreeks". 

opend, als eerste KLM-lucht l i jn. De KLM beschikte nog 
niet over eigen vl iegtuigen. Ze werden gehuurd van twee 
Engelse luchtvaartmaatschappijen, de Handley-Page 
Transport Company en de Aircraft Transport and Traffic 
Company. Aanvankelijk zou het vliegveld Maaldrift bij 
Wassenaar begin- en eindpunt z i jn, maar op het laatste 
moment werd gekozen voor Schiphol, daar de vliegers 
van de Engelse maatschappijen Maaldrift te klein vonden. 
Daar er nog geen radio aan boord was, werd op goed ge
luk gevlogen. De volgende dag ontving men dankbaar 
een telegram van goede aankomst. 

Per taxi verder 
Op 5 )uli 1920 werd de eerste luchtpost van Nederland 
naar Engeland vervoerd op deze l i jn. Met een omge
bouwd oorlogsvl iegtuig, een Airco-9, werd deze vlucht 
van Amsterdam naar Londen gemaakt door de eenogige 
vlieger Hinchli f fe, met 300 brieven aan boord. De over
steek over zee werd gemaakt over het smalste deel 
van de Noordzee, via Oostende en Calais naar Dover. 
Deze tocht verl iep sensationeel. Wegens benzine-
gebrek moest de pi loot landen bij Penhurst, terwij l 
hij verder met een taxi met de post naar Londen ging. De 
eerste vlucht in omgekeerde r ichting Londen-Amsterdam 
werd gemaakt op 8 |uli 1920 door de vlieger Capps met 
een HP 400, een nachtbombardementstoestel. Hij deed 

Fokkers voor de KLM 
Geleideli jk aan schafte de KLM zelf vl iegtuigen aan en op 
14 april 1921 werden met eigen toestellen diensten geopend 
op Amsterdam-Londen en Rotterdam-Hamburg. Eerst de 
Fokker I, daarna de Fokker II en toen de Fokker lil. Dit 
laatste was in die t i jd een best verkeersvliegtuig ingericht 
voor vijf personen plus de vlieger, was economisch en 

15. Brief van Deventer naar Deli. Vertrekstempel Deventer 8 april 
1892. Aankomststempel: Medan 2 mei 1892, met stempel ,,Ned 
Indie Bntsche Pakketb" 
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76. Aangetekende brief van Telokbetong naar Rotterdam. ,,Per 
Holl. Mail". Vertrekstempel 27 april 1912 en Aankomststempel 
Rotterdam 25 juni 1912. 
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17. Brief van Tandjohg Priok naar Hilversum. Vertrekstempel: 
Tandjong Pnok 20 december 1919. Aankomststempel Hilversum 
19 januari 1920. Met stempel ,,s.s. Melchior Treub" op de zegels. 

comfortabel. Later verkocht de KLM deze gehele vloot 
aan Zwitserland en reeds kort daarna kwam de Fokker F7 
voor het voetl icht. In die dagen (19231924) een prachtig 
toestel met een watergekoeIcJe RollsRoycemotor van 375 
pk, ingericht voor acht passagiers en met een dubbele 
besturing. 
En zo zijn we aan de voorbereidingen van de Indièvluch

ten aangeland. 

De voorgeschiedenis van de tocht van de HNACC naar 
Indië 
Niet alleen de Australische regering had een prijs uitge

loo fd ; ook de Nederlandsindische regering had het

zelfde gedaan. Alleen was daar het uitgeloofde bedrag 
„s lechts"  10.000, voor de Nederlandse vlieger die vóór 
1 september 1920 binnen veertien dagen de tocht van 
Nederland naar Java volbracht. Van particuliere zijde in 
Indië werd de prijs verhoogd tot ƒ 50.000,-, waaraan later 
de Nederlandse regering ƒ18.000,- toevoegde. Hoeveel 
uiteindeli jk werd ui tgeloofd is moeil i jk te bepalen. In 
Boesmans boekje ,,Veertig dagen KLM-postvluchten" 
lees ik zelfs een totaalprijs van ƒ 228.000,-! 
De belangstell ing voor dit plan was bi jzonder groot. Daar 

18. Foto van het vliegtuig waarmee de tocht werd voltooid, de 
H-NACC. 

de burgerluchtvaart nauwelijks van start was gegaan en 
de toenmalige vliegers gerekruteerd werden uit het mi l i 
taire kamp, kwamen daarom ook de liefhebbers uit vlie
gers van land- en zeemacht. Om enkele namen te noe
men : Backer, Nieuwenhuis, Van Wulf ten Palthe, Land en 
Koppen enzovoort . De moei l i jkheden waren echter zo 
groot dat van de plannen voor lopig niets terechtkwam, 
ondanks het feit dat de uiterste datum was verlengd tot 1 
augustus 1921 en de tocht mocht worden volbracht b in
nen een maand, in plaats van veertien dagen. De moei
l i jkheden lagen in het technische en organisatorische 
vlak, maar ook waren er poli t ieke moei l i jkheden, onder 
meer maakte Engeland bezwaar tegen het vliegen over 
Irak. 
Nog even kwam er een hernieuwde belangstelling door
dat de vlieger Goedhart het wi lde gaan proberen met een 
Van Berkel ééndekkerwatervl iegtuig. Maar ook dat ging 
tenslotte toch niet door. 

Nieuwe Fokker: F VII 
Toen echter in 1923 Fokker met een nieuw type uitkwam 
dat aanmerkeli jk groter was dan voorgaande typen, de 
F.VII, kwam er weer belangstell ing. Dit toestel was wel 
minder snel dan de militaire toestellen, maar het voldeed 
toch wel veel meer aan de vereisten voor een dergelijke 
lange tocht. Twee piloten hebben deze machine gedu
rende twee maanden met gunstig resultaat beproefd op 
de lijn Amsterdam-Londen. Intussen was in 1923 onder 
voorzitterschap van de oud-opperbevelhebber generaal 
Snijders ,,Het Comité Vliegtocht Neder land-Indië" opge
richt. 
In dit comité hadden vele , ,kopstukken" van handel en 
industrie zi t t ing. Onder de kop ,,De plannen gereed" 
stond op de voorpagina van de N.R.C, van 1 november 
1923 het volgende: 
,,Het plan is gerezen een vliegtocht te organiseren van 
Nederland naar Java, met een Nederlandsch vl iegtuig be
mand met Nederlandsch personeel. Tot dit doel heeft zich 
een comité gevormd, bestaande uit de heren: dr. C. J. K. 
van Aalst, President der Nederlandsche Handel Maat
schappij, H. Cremer, President der Deli Maatschappij, Sir 
Henry Deterding, President-Directeur van de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij, A. H. G. Fokker, Directeur der 
Nederlandsche Vliegtuigfabriek, j . H. Hummel , Directeur 
van de Koninkl i jke Pakketvaart Maatschappij, )hr. H. 
Loudon, Voorzit ter der Koninkl i jke Nederlandsche Ver-
eeniging voor Luchtvaart, A. Plesman, Administrateur van 
de Koninkl i jke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland 
en Koloniën, W. Ruys, Directeur van de Stoomvaart 
Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, Generaal b.d. C. J. 
Snijders, P. E. Tegelberg, Directeur van de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland, A. N. j . Thomassen ä Thuessink 
van der Hoop, vlieger bij de KLM; later aangevuld met de 
heren Heldr ing en Fuld, respectievelijk voorzitter van de 
Amsterdamsche Kamer van Koophandel en van het Co
mité Amsterdam Vlieghaven. Als secretaris trad op de 
heer W. L. Groeneveld Meijer. 
Het doel van dezen tocht is niet uitsluitend en zelfs niet 
in de eerste plaats, het verrichten van een sportieve 
daad, hoe belangwekkend en beteekenisvol voor de 
technische ontwikkel ing van het luchtverkeer deze ook 
moge zi jn. Dat doel houdt veel meer verband met het 
vraagstuk der ontwikkel ing van het Wereld- luchtverkeer, 
zooals dit in de toekomst wordt tegemoet gez ien" . 
Tot zover de N.R.C, van 1 november 1923. 

(wordt vervolgd) 
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spoorwegen in 
de filatelie 

7 
de mannen van het spoor! 

We kunnen nog zo'n mooi spoorwegnet en nog zulk 
modern materieel hebben, als er geen mensen zijn om te 
zorgen dat het allemaal ri|dt hebben we nog mets 
Daarom wordt deze aflevering gewijd aan alle mensen 
die m vele verschillende functies meewerken om het ge
hele spoorwegbedrijf rijdende te houden 
De meest spectaculaire functie was die van machinist en 
hem zien we op vele zegels atgebeeld In Bulgarije 
pleegde zelfs koning Bons op te treden als machinist in 
welke functie hij op een jubileumzegel m 1938 atgebeeld 
werd (afbeelding I) 
Een andere machinist die met name op een zegel werd 
atgebeeld van Casey Jones Hij bestuurde m de nacht van 
29 april 1900 de locomotief nr 382 die de „Cannonball 
Express van Chicago naar New Orleans trok Bezig een 
vertraging in te halen reed hij de voor die tijd zeer hoge 
snelheid van 115 km per uur Nabij Vaughan zag hij plot
seling na een bocht de achterlichten van een goederen
trein voor zich Een botsing was niet meer te vermijden 
HIJ liet de stoker afspringen maar bleef zelf op zijn post 
Met zijn handen nog aan de rem en aan de stoomfluit 
werd zijn stoffelijk overschot m de restanten van de lo
comotief gevonden Te zijner nagedachtenis en ter ering 
van alle spoorwegmachinisten werd in de U S A een 
postzegel uitgegeven (afbeelding 2) 
Verschillende landen eren ook de spoorwegemployees in 
het algemeen door een , Dag van de spoormensen" in te 
stellen, bijvoorbeeld Hongarije (3) Polen (7) Roemenie 
(4), die daarvoor dan ook van tijd tot tijd speciale postze
gels uitgeven Ook zien we spoormensen in actie op 
spoorwegzegels van België (5, 6) oT op gewone frankeer-
zegels bijvoorbeeld m Hongarije (9) of Tsjecho-Slowakije 
(8) 

Spoorwegstakingen 

In Nederland kennen we slechts twee spoorwegstakin
gen die van 1903 en van 1944 Over de filatelistische ge
volgen van de staking van 1903 schreef dr J M Fuchs in 
het Maandblad van oktober 1964 bladzijden 463/465 Do
cumenten hiervan zullen wel in geen spoorwegmotief-
verzamelmg aanwezig zijn Als document van de spoor
wegstaking van 1944 zou men kunnen opnemen brieven 
vervoerd door de Padvinderspost", doch m het alge
meen werd het postverkeer m die tijd, zij het met veel 
vertraging toch ook zonder spoorwegvervoer m stand 
gehouden 
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loch komt het onderwerp „spoorwegstak ing" in onze 
lol lect ie voor. Bulgarije herdacht in 1950 een staking van 
post- en spoorwegpersoneel in 1919 (10) en Noordoost-
China in 1947 de staking van spoorwegarbeiders van de 
Chenghowspoorweg in de provincie Hunan in 1923 (11). 
Michel noteert deze zegels als de nummers 21/24 van 
Noordoost China; Yvert kent ze niet. 

Uitvinders 

Na de invoering van de spoorwegen - we noemden al 
enkele „ p i o n i e r s " - stond de technische ontwikkel ing 
natuurli jk niet stil. Vele uitvinders hebben in de loop der 
laren bijgedragen om de spoorwegen veiliger, vlugger en 
voordeliger te laten funct ioneren. Daar deze serie meer 
op de historie dan op de techniek is gericht noemen we 
slechts enkelen. 
Op het terrein van de rails leverde Niklaus Riggenbach 
een belangri jke bijdrage door de ui tv inding van de tand
radbaan. Zwitserland herdenkt hem (12) en de vele toe
risten die per tandradbaan 's zomers de bergen ingaan 
mogen hem dankbaar z i jn. Op het gebied van het nuttige 
gebruik van de stoom leverde de Belg Walschaerts (13) 
met zijn , , in jecteur" een belangri jke bi jdrage. Want 
stoomlocomotieven mogen nog zo romantisch z i jn , uit 
een oogpunt van energiegebruik waren ze niet erg zuinig. 
Op het gebied van de elektr iciteit tenslotte zien we 
de Hongaar Kando (14) belangri jke wijzigingen aanbren
gen, die reeds in de twintiger jaren op het Hongaarse 
spoorwegnet werden toegepast. 

Promoforen 

Elke nieuwe ui tv inding wordt met achterdocht en wan
trouwen begroet. In Nederland verklaarden de doktoren 
dat het menselijk lichaam op den duur niet tegen de ver
schrikkeli jke snelheid van 40 km per uur bestand zou 
z i jn ! Naast de technische pioniers moeten we ook wel 
aandacht wi jden aan de mensen die inzagen hoe belang-

i i jk de spoorwegen voor de economie van hun land zou
den z i jn . 
We noemen bij voorbeeld Graaf Szechenyi, ,,de grote 
Hongaar", die de invoering van de spoorwegen in Hon
garije propageerde en tot stand bracht. In Duitsland was 
dit Friedrich List. Hij werd nimmer op een postzegel af
gebeeld, maar we vinden hem wel in een stempel van 
zijn geboortestad Reutlingen (15). In de D.D.R. is de 
,,Hochschule für Verkehrswesen' naar hem genoemd en 
een frankeermachinestempel daarvan kunnen we ook in 
onze verzameling opnemen (16). 
in Australië was het lohn Forrest (17), in Brazilië burg
graaf Maua (18), in Canada Sir Donald Alexander Smith, 
in Colombia president Aqui leo Parra (19) en in Indochina 
Paul Doumer (20) - eerst gouverneur-generaal van 
Indo-China, later president van Frankrijk - die voor hun 
verdiensten bij het tot stand komen van spoorwegen in 
hun landen op postzegels geëerd werden. Het zijn er 
nog veel meer. In elk geval is het van belang dat we hier 
zegels waarop vaak geen spoorwegafbeelding voorkomt 
toch in een thematische verzameling , ,Spoorwegen" op
nemen. 
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Buiten het werk 

Natuurli jk hebben ook spoorwegmensen vri|e t i jd waarin 
ze nuttige of aangename dingen kunnen doen Soms in
dividueel soms in groepsverband Over individuele pres
taties van (oud-) spoormensen buiten het terrein van de 
spoorwegen kan ik slechts een zegel tonen Klas P Ar 
noldson die als schrijver m 1908 de Nobelpri js voor de 
Vrede ontving (21) werkte van 1860 tot 1881 bi) de 
spoorwegen 
Maar aan de groepsorganisaties van de spoormensen her
inneren tal van zegels en stempels Van de zuivere be
langenbehartiging door de vakverenigingen tot de zui 
vere ontspanning van de filatelisten toe Alle organisaties 
waaraan ooit wel eens een stempel gewijd is kunnen we 
beslist met noemen We kiezen enkele van de belangrijk 
ste uit 

Geheelonthouders 

Uit mijn jeugd herinner ik mij een kalender Daarop 
werd de hoop uitgesproken dat er eens een standaard-
ui tdrukking zou komen Zo nuchter als een spoor-
man Zover is het wel niet gekomen maar er zijn toch 
heel veel spoormensen die niet alleen bij maar ook na 
het snelverkeer de alcohol weigeren Zij zi jn ook interna
tionaal georganiseerd en vele stempels herinneren aan 
congressen van de I E A V (Internationaler Eisenbahner 
Alkoholgegner Verein) - afbeelding 22 en 23 

Esperantisten 

Het IS nauwelijks verbazingwekkend dat men bij een be
drijf dat zoveel internationale contacten kent ook belang 
stelling heeft voor een internationale taal De spoorweg-
esperantisten zijn georganiseerd m de 1 F E F (Interna-
cia Federacio Esperantista Fervojista) Ook hiervan zijn 
heel wat congresstempels te vinden Naast de interna
tionale (24 25 27) bestaan er ook wel landeli jke vereni
gingen van spoorwegesperantisten Van deze vereniging 
m Duitsland vinden we bi jvoorbeeld een speciaal stempel 
van de jaarvergadering m Darmstadt m 1970 (26) 

Radio-amateurs 
Ook hiervan een stempel van de Vide internationale 
ontmoet ing in 1966 in Gavie in Zweden (28) 

Er zijn er nog veel meer musici schutters enzo
voort doch WIJ gaan nu kijken naar de deelnemers m 
onze eigen l iefhebberi j de spoorwegmensen filatelis 
ten 

Spoorweg (motief) filatehsten 
In het stempel van de spoorwegmuzikanten uit Helsing-
fors (29) zag u voor het eerst de letters F I S A I C (Fe
deration Internationale des Societes Artistiques et Intel-
lectuels des Cheminots) Dit is de internationale organi 
satie waaronder alle nationale spoorwegontspannings 
verenigingen vallen ook de spoormensen-postzegelver-
zamelaars 
In het kader van deze FISAIC worden sinds 1961 (m 
Dijon) regelmatig Europese postzegeltentoonstellmgen 
van de spoormensen gehouden (30) In 1969 had dit 
evenement plaats m Utrecht De volledige lijst van deze 
Europese tentoonstel l ingen luidt 1961 Dijon 1963 Flo
rence 1962 Wenen 1964 Mainz 1966 Luxemburg 1969 
Utrecht 1970 Stockholm 1972 Zurich en voor 1974 staat 
Tours op het programma van 31 augustus tot 2 septem 
ber 

374 



Landelijke of regionale tentoonstel l ingen zijn er vele ge
weest. De ,,Cheminots Philatélistes" in Parijs waren in 
1962 al aan hun negentiende tentoonstel l ing toe (31), In 
St. Etienne werd pas in 1964 de eerste gehouden (32). In 
1964 was in Nederland het 125-jarig bestaan van de 
Spoorwegen en het vijft ienjarig bestaan van de Neder
landse Vereniging van Spoorweg-Philatelisten aanleiding 
voor de tentoonstel l ing SPOORPHILEX '64 die ook te 
Utrecht gehouden werd (33). Dit waren allemaal tentoon
stellingen waarbij alleen personeelsleden van de spoor
wegen konden inzenden. Er werden dan ook niet alleen 
, ,spoorwegmotiefverzamel ingen" getoond, al hadden die 
wel een belangrijke plaats in het geheel. 

Tentoonstellingen 
Een geheel ander hoofdstuk vormen de tentoonstel l ingen 
van de spoorwegmotiefverzamelaars. We vinden die b i j 
voorbeeld in Portugal in 1956 (34). in Utrecht waren ze in 
1969 gecombineerd, enerzijds was er de SPOORPHILEX 
'69 van de spoormerisen (35) en in dezelfde ruimte de 
SPOORMOFILEX I als internationale tentoonstel l ing van 
de verzamelaars van het thema , ,Spoorwegen" (35), ge

ts laar Nedertandsa Vereniging van 
Spoorwegphi)atef i ; i ten in NncJerland NV SP 

organiseerd in de F.I.P.-motiefgroep Spoorwegen. Hier
van kunnen ook verzamelaars lid worden die geen per
soneelslid van de Nederlandsche Spoorwegen zi jn, mits zij 
slechts via een bij de Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen aangesloten vereniging onder de E.I.P. be
horen. 

Spoorwegvakverenigingen 

Zegels op het gebied van spoorwegvakverenigingen zijn 
niet zo gemakkeli jk te v inden. Ik toon slechts één uit de 
serie in 1945 in Hongarije uitgegeven ter herdenking van 
het wereldvakverbondscongres in Parijs, waarop u het 
embleem van de spoorwegen en de rails ziet (37). Stem
pels zi jn er echter heel wat, en ook tegen het opnemen 
van een frankeermachinestempel li jkt geen bezwaar te 
bestaan (38). We zien nu nog een speciaal stempel van 
Oostenri jk, tachtig jaar spoorwegvakvereniging (39), en 
twee van Duitsland. De C.D.L. (Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivbeambten und Anwärter) bestond in 1967 hon
derd jaar (40) en de C.D.B.A. (Gewerkschaft Deutscher 
Bahn Angestellten) congresseerde in 1965 in Dor tmund 
onder het motto ,,Let meer op de mens" (41). 

Tenslotte zij er nogmaals op gewezen dat het niet moge-' 
lijk is in het kader van deze artikelen een compleet over
zicht te geven. Vele van de genoemde onderwerpen le
nen zich op zichzelf tot een volledig art ikel. De bedoe
ling is slechts een indruk te geven wat er bij het thema 
, ,spoorwegen" allemaal mogelijk is en op hoe vele ter
reinen van ons maatschappelijk leven de spoorwegen 
een rol spelen of speelden, 
(wordt vervolgd) 
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Op brieven van Noord-Dui ts land, die passe Amsterdam 
gelopen hebben, is een stempel gevonden met de Hol

landse Leeuw in plaats van de Posthoorn (afbeelding 8). 
Mogeli jk moet hier H.P. in plaats van A.P. gelezen wor
den. De twee laatst genoemde stempels zijn meestal 
schijnbaar , ,droog ingeslagen". Door de gebruikte inkt -
een mengsel van roet en olie - laat het roet na indrogmg 
bij de geringste aanraking los en bli jft alleen de indruk 
van het stempel over. 
Voor de briefwisseling van en naar Frankrijk zijn geen 
bi jzondere stempels gebruikt . De Duitse brieven werden 
Franco Amsterdam verzonden en vandaar in een gesloten 
valies naar Parijs verzonden. Zeer vele van deze brieven 
gingen via een Amsterdamse correspondent en dragen 
bemerkingen van dezen. 
In Parijs, of Lille voor de Noord-Franse steden, werd dan 
met D HOLLANDE gestempeld. 

De Franse tijd 

Na een mislukte poging in 1793 naderden de Fransen be
gin 1795 opnieuw ons grondgebied. Begunstigd door 
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strenge vorst slaagden zij er in de rivieren over te steken. 
Op 18 januari 1795 week prins Wi l lem V uit naar Enge
land. De Bataafse republiek werd ui tgeroepen. 
De postverbindingen met Engeland en Hamburg waren 
nu verbroken. Men wi lde de post per schip van het Vlie 
uit naar Bremen of Hamburg zenden. 
De naar Frans voorbeeld opgerichte ,,Comités van waak
zaamheid tegen binnenlandse en buitenlandse v i janden" 
wi lden controle op de briefwisseling. Er werden twee 
burgers aangewezen om de brieven te controleren op 
staatsgevaarlijke inhoud. Er mocht niet in Griekse of He
breeuwse letters geschreven worden. 
Deze vorm van censuur voldeed niet. Er waren genoeg 
mogel i jkheden om de brieven op andere wijze te ver
zenden, via neutrale staten of per diplomatieke mail. Bo
vendien wi lden de andere steden niet dat hun handels
post door Amsterdam gecontroleerd werd . Op 21 april 
werd de maatregel ingetrokken en spoedig kon de cor
respondentie op de oude voet worden hervat. 
Binnenlands veranderde eerst wein ig. Men probeerde te 
bezuinigen door parallel lopende ritten te combineren. 
Op 25 februari 1797 werd geadverteerd dat alle brieven 
voor Emden en Oost-Friesland aan het Hamburgse depar
tement van het Amsterdamse postkantoor moesten wor
den afgegeven. 
Bij de pogingen tot een nationaal postwezen te komen -
het kreeg pas in 1807 zi jn beslag - kwamen nog enkele 
wonder l i jke zaken te voorschi jn. 

Wonderlijke zaken 

De familie Hooft in Zwol le had in 1762 het rit van Amers-
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ord geadverteerd, dat van hceden af, aan 't Gene
rale Post Comptoir alhier, zal worden gevaceert, tot 't 
aannecmen van verzegelde Brieven op Hamburg,Breemen, 
Altona, en verdere plaatfen in den omtrek van Ham 
burg geleegen; als meede op geheel Denemarken en 
Zweedeil. Zulks alle verdere Blieven, gehoorende op 
plaatfen die anders meede per Hamburger Post verzonden 
wierden, niet zullen aangenoomen worden, en zal met 
de aanneeming der voorfchreevc Brieven, gecontinueert 
worden tot Woensdag den 4. Maart 1795, 's Avonds 
ten Acht Uuren en langer niet! na welke tyd dezelve 
Brie\cn feullen gelleld worden in handen van de Burgers 
THEODORE VAN MARSELIS en MICHIEL DIRK 
VAN DER BURGH, Leeden van het Committé van 
Waakzaamheid alhier, als daar toe, door de Provifioneele 
Municipaliteit dezer Stad, gequalificeert; ten einde die 
B ic\en te openen, leezen, en in behoorlykc order 
\indende, weder te verzeegelen, om vervolgens met 
een Expres gehuurd Vaartuig, voorzien van een behoor-
lyk Paspoort der Reprcfentanten van de Franfche Natie, 
van wegens 't Generale Post-Comptoir alhier, naar Ham-
jjurg geexpedieert te kunnen worden, en Zulks alles 
ingevolge een Decreet der Provifioneele Reprcfentanten 
van het Volk van Holland, in dato 17 February 1795^ 
het Eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid. 

9 Aankondiging van 28 februari 1795 

foort over Zwol le naar Lingen (twintig uur ri|dens) aan
genomen voor 3200 gulden per |aar Dit was veel te weinig 
Het rit Amsterdam-IJsselmonde, acht uur gaans, kostte 
3000 gulden per jaar Hooft had echter bi)- inkomsten m 
de vorm van Amsterdamse brieven en andere correspon
dentie Volgens het contract van 1760 zou Hamburg het 
recht op de helft van de porten van deze brieven heb
ben Dit zou ingeveer 1500 gulden per |aar gekost heb
ben Er werd daarom maar over gezwegen Tenslotte 
kreeg Hooft een redeli jk r i j loon en 3000 gulden gratifica
tie 

De Engelsen hadden m 1795 een packetdienst 
Yarmouth-Cuxhaven in dienst gesteld Was Cuxhaven 
met bereikbaar dan liep de packetboot het aan Dene
marken behorende Helgoland aan De Hamburgse Senaat 
had op dit ei land een postagent Via het eveneens 
Deense Altona kon Hamburg bereikt worden Behalve de 
zeer vele brieven die nu met smokkelschepen van Neder
land naar Engeland gingen werd nu langs Hamburg met 
de Britse landen gecorrespondeerd 

In 1802 kwam na de Vrede van Amiens de verbinding met 
Engeland weer open In 1803 was het opnieuw oor log en 

ging de post weer via Hamburg De brieven kregen nu 
een vertrekstempel Hamburg De Britse postdienst stem
pelde niet meer met het Foreign-Officestempel om her
kennen van de brieven door de Fransen te bemoeil i jken 
In 1804 bleek het verkeer, vooral van de Engelse brieven, 
zo toegenomen dat op het traject Groningen-Assen -
men nam weer de noordel i jke route - een extra paard 
voor de postkar moest worden ingezet 
Een speciale postdienst voor de Nederlandse t roepen, ge
legerd m Noord-Duits land, werd op 1 januari 1808 opge
heven 
Na het tot stand komen van de Rijnbond m 1806 werd de 
staatkundige positie van de landstreken die de postil jons 
moesten passeren sterk gewijzigd Het grootste gedeelte 
werd nu gevormd door het groothertogdom Berg en 
Kleef, waarvan op 15 maart 1806, Murat, zwager van Na
poleon, heerser werd Oosteli jk hiervan werd het ko
ninkri jk Westfalen gevormd, onder Jerome, broer van de 
Keizer Het resterende Nederlandse gebied kwam onder 
de naam Koninkri jk Hol land onder Lodewijk Napoleon 
Het decreet inzake het Continentale Stelsel van 21 no
vember 1806 maakte wettel i jk correspondentie met Enge
land via Hamburg onmogeli jk In de praktijk werd op de
zelfde voet doorgegaan, zij het dat de brieven nu onder 
couvert werden opgezonden 

Expansief 
De Bergse Post gedroeg zich zeer expansief Al op 4 de
cember 1806 werden de kantoren van Thurn en Taxis m 
Hamburg overgenomen, op 12 februari 1807 onder meer 
het Pruisische kantoor m Hamburg Ook de post in Bre
men ging m Bergse handen over 
In Hol land en Hamburg volgde men de oude poli t iek van 
met aan de weg t immeren De commissaris van de Bergse 
post Gonsedie, die bekend was met de postale toe
standen m de Bataafse republiek - hij was evenals de 
Franse postinspecteur Du Preuil werkzaam geweest bij de 
Franse veldpost in Nederland - bleek niet van het be
staan van het Amsterdamse kantoor in Hamburg op de 
hoogte te zi jn 
Van 1 januari 1808 af werd echter het gehele bodenkan
toor van Hamburg, waaronder het Amsterdamse viel, aan 
Berg verpacht tegen 100 000 mark voor een t i jd van 25 
laar 
O m sterker te staan in de onderhandel ingen werd nu 
eindeli jk m de rijpassen de naam ,,Amsredams postkan
toor " vervangen door ,,Koninglyk Hollandsch Postkan
too r " 
De Bergse post wi lde nu de route over haar grondgebied 
zelf beri jden Na moeizame onderhandel ingen werd op 1 
januari 1809 de wisselplaats van de post verlegd van Lin
gen naar het grensdorpje Veenebrugge 

Pwa. NIENHUÜS. 
De Bergse Post gebruikte nu voor brieven naar Hol land 
een stempel Frco Nienhuus (afbeelding 11) De brieven 
passe Berg werden franco Veenebrugge verzonden 
Per 1 december 1809 werd de wisselplaats verplaatst naar 
Hardenberg op Hollands grondgebied 
In Berg was op 1 januari 1809 een geheel nieuwe postor-
ganisatie in werk ing getreden De benodigde stempels 
werden besteld bij de f i rma Masson m Parijs, ook in Ne-
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70. Ri/pas (PasceduI) van het Koninglyk Hollandsch Postkantoor, 
afgekort K.H.P. te Amsterdam 

derland bekend als leverancier van de poststempels be

nodigd voor het tractaat met Frankrijk van 1809. Brieven 
uit Holland werden onder meer in Lingen gestempeld 
met een Hollandestempel (afbeelding 12). Afmetingen 
37x4V2 mm. Zwarte inkt. Brieven die van oosterli jker 

HOLLAIKL^ii 
gelegen landen via Berg naar Nederland gingen kregen m 
Dorsten een stempel Neukirchen (Par). 
Een portl i jst van 25 februari 1809 van de Bergse post ver

meldt aan porten voor Holland tot aan de grenzen: van 
Hamburg 14 sous, evenals van de passebrieven via Dor

sten. Per 1 oktober 1809 werd het port uitgedrukt in de

cimes (1 dec ime=2 sous). 
Bij de inr icht ing van de Paardepost, waartoe in beginsel 
in november 1807 besloten was, waren ook verbindingen 
Den Haag, Naarden, Deventer, Almelo, Bremen, Ham

burg en Amsterdam, Zwol le, Groningen, Winschoten ge

dacht. 
Deze Posterij, die vooral voor regelmatig personen en 
vrachtvervoer diende, kwam in Nederland nooit goed van 
de grond, in ons waterri jke land was vervoer per schuit 
geriefl i jker. In Duitsland daarentegen was de ,,Fahrpost" 
al lang ingeburgerd. 
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De Franse inlijving 

Op 9 juli 1810 werd Holland bij Frankrijk ingel i j fd. De 
Franse postdienst zou op 1 januari 1811 ingevoerd wor

den. Door organisatorische moei l i jkheden werd dit ech

ter uitgesteld tot 1 april 1811. Ook werden er wijzigingen 
in de departementsindel ing aangebracht. 
In 1807 had Holland Vlissingen aan Frankrijk afgestaan in 
ruil voor OostFriesland. Hierdoor waren de kantoren 
Aurich, Emden, Esens, Jever, Leer, Norden, Weener en 
Wit tmund onder Hollands beheer gekomen. 
Weener kwam nu in het Departement 123, Ems Occiden

tal met hoofdstad Groningen, te l iggen. 
Het Franse systeem van grenskantoren werd nu ook hier 
toegepast, waarbij Deventer als verzamelkantoor voor de 
brieven naar Hamburg en verder werd aangewezen. Er is 
geen grenskantoorstempel Deventer bekend. Wel zijn 
brieven gevonden, bi jvoorbeeld uit Zwol le, die niet al

daar maar in Deventer met zijn departementstempel 120 
zijn gestempeld. 
Hamburg werd Frans grenskantoor, onder meer voor de 
correspondentie uit Pruisen, Rusland en Zweden. Hier

door kwamen stempels Prusse par Hambourg en dergeli jke 
m gebruik. 
Einde 1813 kwam het Franse Keizerrijk ten val en begon 
ook postaal een nieuw t i jdperk. 

1813, Bevrijding van de Franse Bezetting 

Chaotische toestanden ontstonden bij het geleideli jk te

rugtrekken van de Franse t roepen uit bezet gebied. 
Hoewel onder Frans bestuur veel wegen en bruggen wa

ren aangelegd, was er ook veel beschadigd. Vele wegen 
waren nog niet vri j omdat de Fransen nog enkele belang

rijke steden bezet hielden. De landsgrenzen moesten 
opnieuw worden vastgesteld. Omdat de vrede nog met 
getekend was kwamen de regeringen voor hoge militaire 
uitgaven te staan. Zoals steeds werd de post gebruikt om 
met de daaruit te behalen winst de staatskas te vul len. 

Bremen 
Het eerst werd het contact van Bremen met Nederland 
hersteld. Een voorlopige regeling trad op 1 maart 1814 in 
werk ing. Deze conventie sluit nog geheel aan op de 
Franse postwetten. Er kon slechts gecorrespondeerd 
worden met verplichte f rankering tot de grenzen. Een 
enkele brief mocht slechts 5 gram wegen. 
Zwolle werd grenskantoor; op 20 augustus 1814 vervan

gen door Deventer, dat als een van de laatste Neder

landse steden door de Fransen ont ru imd werd. 
Als voor loper van een grenskantoorstempel werden de 
brieven met een Z, respectievelijk een D, in zwarte 
inkt op de achterzijde gemerkt . 
De brieven van Bremen naar Engeland werden door Ne

derland vervoerd voor 5 stuiver per 15 gram, waarbij Am

sterdam als grenskantoor optrad. Bremen zorgde voor 
dezelfde prijs voor het vervoer van de Nederlandse brie

ven naar Cuxhaven. Voor de brieven uit Nederland is 
soms een tweeregelig stempel Amsterdam Fo. Grenzen 
(afbeelding 13) gebruikt , steeds in rode inkt op de voor

zi jde van de brief. 

AMSTERDAM 
rGRENZEN 

(wordt vervolgd) 



Tien jaar 
uit het leven van 
Giacomo Zattini 

(1850-1860) 
4 

door 
Paul Chr. van Westering 

Kennissen, geen verzamelaars, waren in een Noordho l 
landse stad op bezoek bij iemand, die ons Maandblad 
open op tafel had l iggen. Zi| herkenden de naam van de 
schrijver van deze art ikelen. Toen ze dit aan hun gast
heer vertelden, vroeg deze: ,,Dan kunnen jul l ie me zeker 
vvel zeggen wie die geheimzinnige Giacomo Zattini is?" 
De man had de eerste aflevering in het maartnummer 
gemist, kende de aanloop van het verhaal niet en had in 
een encyclopedie tevergeefs naar Zattini gezocht. Zijn 
bezoekers, die het ook niet wisten, maar over een leven
dige fantasie beschikken, zeiden dat Zattini een bekende 
Italiaanse uitvinder was. Maar thuis gekomen vonden ook 
zi| hem niet in de encyclopedie. 
Wat een wonder. Hier worden immers t ien jaren uit het 
leven van een eenvoudige burger aan de hand van zi|n 
bewaard gebleven correspondent ie gereconstrueerd. Zat
t ini , die af en toe zi jn grafkelder in Darfo verlaat om mij 
wat ontbrekende informatie te geven (zie afbeelding 21), 
had dit óók niet verwacht. Met stomme verbazing trach
ten ook zi jn nakomelingen in verschil lende Noordital i -
aanse steden de artikelen over hun verre voorvader te 
ontci j feren, waarbij ze geholpen worden door een Ne
derlandse relatie, die aardig Italiaans spreekt. 
Een van de nazaten vindt zelfs dat ik de verkeerde Zattini 
bij de kop heb, want er was nóg een Giacomo Zatt ini, 
een neef, die volgens het kerkregister van Darfo (waarin 
ook de overledenen worden opgenomen) stierf voor het 
vaderland, op Goede Vrijdag 1845. Maar aangezien ik van 
deze patriot geen correspondent ie bezit heb ik maling 
aan de man. 
Wel denk ik me soms in of mijn Giacomo Zatt ini, die zi jn 
brieven met de eerste en tweede edit ie van Lombardije 
zo keurig registreerde en prima opborg, dat ze meer dan 
honderd jaar later nog puntgaaf voor de dag kwamen, 
zich wel eens gerealiseerd zou hebben welk een schatten 
hij in zi jn archief bundelde. Maar dat zal iedereen over 
zijn voorvaderen wel eens gedacht hebben. Vooral zij die 
voor een goed doel postzegels van brieven afknipten en 
daarmee handen vol geld weggooiden, kunnen maar be
ter nooit geweten hebben wat ze met de beste bedoel in
gen voor schade hebben aangericht. 

27. Ciacomo Zattini verlaat na honderd jaar zijn graf in Darfo om 
de schrijver van dit artikel een brief met informaties te sturen. In 
werkelijkheid Matteo Bona, campingeigenaar uit Iseo (Noord-
Italie), die belangrijk speurwerk verrichtte. Zelf verzamelaar van 
oud-Nederland op brief! 

Laten we verder ook maar zwijgen over hedendaagse 
charitatieve instel l ingen, zendingsgenootschappen enzo
voort, waar nog steeds zulke wandaden gepleegd wor
den. Het is niet alleen zonde tegen de fi latelie, maar men 
benadeelt zichzelf maar al te dikwij ls. Het helpt niet om 
hierover te praten. Brieven nemen te veel ruimte in en 
zo gaat men dapper door met scheuren. 

Zattini en de postzegels 
Zou Giacomo Zattini tussen 1850 en 1860 enig idee heb
ben gehad van de waarde welke de postzegels en zeker 
de complete brieven uit zijn eigen correspondentie later 
zouden krijgen? 
Er waren tegen 1860 al verzamelaars. De eerste Franse ca
talogus is van 1861 en in 1862 verscheen er al een filate-
listisch ti jdschrift in Engeland. 
Zattini zag de eerste postzegels van Lombardije komen, 
te beginnen met 1 juni 1850. De vroegste brief in mijn 
bezit en aan Zattini gericht komt uit Brescia en is afge-
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22. Op eén na oudste brief uit de verzameling, totaal verschil
lend van afbeelding 6 (Maartnummer). Deze, uit Bergamo 25 juli 
1850, slechts twee weken ouder dan die van 9 juli 1850 uit 
Brescia, is felrood, heeft fijne, scherpe druk, terwijl de oudste 
zachtrood is en vager van druk. Toch zijn beide zegels van plaat I 
(plaat II altijd op geribd papier) 

xxxx xxxx xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxxx xxxx 

stempeld op 9 ju l i , de tweede op 25 juli 1850 - zie afbeel 
d ing 22. Misschien hebben er in de verzameling nof 
wel vroegere gezeten, mogeli jk zelfs een eerste-dagje 
maar die heeft men er zorgvuldig uitgehaald, als ze er a 
waren. 
Van de uitgaande post van Zattini weten we niets, maai 
ook hij zal ongetwi j fe ld postzegels van de eerste editie 
Lombardije gekocht hebben. Daarvoor moest hij aanvan
kelijk naar het postkantoor in Pisogne. Daar zou hij heb
ben kunnen zien hoe de zegels geknipt werden uit vel
len, bestaande uit zestig zegels en vier Andreaskruisen -
zie afbeelding 23. Waren er 64 zegels op zo'n vel ge
weest, dan zou men kunnen spreken over acht rijen var 
acht zegels. Nu had men zeveneneenhalve r i j , terwij 
de laatste vier vakjes door de kruisen werden ingeno
men. Soms zaten deze vier kruisen ook aan het begin var 
de onderste regel. Ze waren bedoeld om geen blancc 
origineel postzegelpapier compleet met watermerk ovet 
te houden. Dat zou een ware ui tnodiging geweest zijn 
voor mensen met boze bedoel ingen, die bovendien nog 
met de grafische vakken bekend waren. Oorspronkel i jk 
waren de gedrukte vel len, wanneer ze van de pers kwa
men, viermaal zo groot. Ze bevatten dan 240 zegels en 
4 X 4 = 16 Andreaskruisen. Maar de posteri jen vonder 
die grote vellen te onhandig om te versturen naar de 
postkantoren. Ze werden al op de drukker i j in vieren ge
knipt en zo ontstonden de vellen zoals hierboven be
schreven. 
De naam Andreaskruisen stamt van de legende, waarin 
verteld word t hoe de apostel Andreas gekruisigd werd op 
een X-vormig kruis. 
Toen op 15 november 1850 het postkantoor te Corna 
werd geopend behoefde Zattini slechts de brug over de 
Ogl io over te steken, want zi jn woonplaats Darfo lag pre
cies tegenover het gehucht Corna. Het moet een gezellig 
postkantoor geweest z i jn, daar in Corna. In dezelfde 
ruimte waar de postzegels verkocht werden en men ver
moedeli jk ook zi jn post kon komen afhalen was een gelag
kamer, waar een slokje kon worden gedronken. Mis
schien kocht Zattini daar wel eens een postzegel met een 
Andreaskruis ernaast of eronder, waarbij hij noch aan 
Andreas noch aan de latere waarde van deze combinatie 
zal hebben gedacht. 

XXXX xxxx xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxxx xxxx 

23. Velindeling. Elk vakje bevat zestig zegels in zeven rijen van 
acht. Op de onderste rij vier. Andreaskruisen, soms links, soms 
rechts geplaatst, plus vier zegels 

Vervalsingen uit Verona 

Mocht Zattini al wein ig notit ie van de postzegels hebben 
genomen, toch werd hij ongetwi j fe ld met zi jn neus op 
dit onderwerp gedrukt toen de eerste vervalsingen te 
voorschijn kwamen. Deze waren nog niet bedoeld om de 
verzamelaar te pakken te nemen, maar wel om de poste
rijen te benadelen. 
In mei 1853 kwamen knap gegraveerde in koperdruk uit
gevoerde vervalste zegels van 30 et. in omloop . In jul i 
volgden ook die van 15 et. Juist door de goede kwaliteit 
l iepen ze aanvankelijk niet in de gaten. Ze werden ver
vaardigd in Verona en daarvandaan zijn ook de meeste 
zegels op brieven verzonden. Later trof men dezelfde 
vervalsingen aan met stempels van Ostiglia, Tiene, Trevi-
so, Venezia en Vicenza. 
De Spezialkatalog Lombardei Venetien TOSO door Huber 
en Dirnberger (uitgave 1968) geeft wel de beste in l icht in
gen over deze en latere vervalsingen. Voor de Veronese 
15 ct. v inden de schrijvers een achttal afwi jk ingen. 
De letter N van CENTES is breder dan normaal, evenals 
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24. Veronese vervalsing uit 1853. Enkele afwijkingen: 
1. Schuin streepje 
5. Brede N 
6. Brede S 
9. Zie voor afwijkingen van tiet rechiter eikeblad (alleen bij de 30 
CENTES duidelijk te zien) de kleine afbeelding links, die het 
origineel weergeeft. Dan volgt de vervalsing van de 15 en tenslotte 
die van de 30 C 

de S. Het verbmdmgsstreepje na KKPOST- is inplaats van 
horizontaal, schuin naar boven gericht. Zo nog het één 
en ander - afbeelding 24. Wanneer men bij het afdruk
ken even nauwkeurig te werk was gegaan als bij het gra

veren had het nog lang kunnen duren voor de vervalsin
gen ontdekt werden. Men was echter wat royaal met de 
inkt waardoor de zegel wat wazig werd en sommige l i j 
nen ui tv loeiden. Al in november 1853 werden de verval
sers opgepakt en berecht. 
Op 22 maart 1854 verscheen een bijzondere verordening 
waarin de straffen op het vervalsen van zegels werden 
vastgesteld. Tevens zond men aan alle postkantoren een 
uitvoerig schrijven, waarin men verzocht werd goed uit 
te ki jken naar deze haast niet te constateren vervalsin
gen. Daar ook de normale zegels dikwij ls slecht van druk 
waren, omdat men sommige platen te lang gebruikte, 
ontstond een postale chaos. Sommige postkantoren had
den maling aan de zaak, maar andere sloofden zich uit 
en stuurden elke brief met een verdachte zegel naar het 
hoofdpostkantoor te Milaan, Mantua of Verona. Hoewel 
ik er natuurl i jk wel naar gekeken heb zaten er geen brie
ven met vervalsingen, die duizenden guldens waard z i jn, 
m mijn doos met tweehonderd Zatt inibrieven, voor ruim 
/ 400,— bemacht igd. Zo gek waren ze bij die veil ing nu 
ook weer niet! Maar brieven die heen en terug gestuurd 
werden als gevolg van de verordening van 22 maart 1854, 
zi jn, zelfs zonder postale toevoegingen, ook al aardig. 
Ook hierop had men de collectie doorzocht en slechts 
een enkele brief kwam als een ten onrechte verdachte 
voor de dag (een week vertraging). Sommige grote fir
ma's ondervonden van al deze hindernissen geldelijk ver
lies. Ze besloten hun post op het postkantoor af te ge
ven, waar ze met geldige postzegels werden gefrankeerd. 
Daarbij kregen ze het stempeltje ,,Va Bene". Hieruit 
moest bl i jken dat de brief safe was. 
Maar ook dit soort brieven is verre van goedkoop. Ik 
vond er niet alleen geen enkele in mijn wonderdoosje, 
maar ik heb ze zelfs nog nooit op een veiling aangebo
den gezien. 

De tandingen der jubileumzegels ^ 
1923 van Nederland door Gert Holstege 
Hieronder volgt een overzicht van 
wat in het , ,Verzendboek", dat zich 
bevindt in het archief van de Centrale 
Directie van het Staatsbedrijf van Pos
teri jen, Telegrafie en Telefonie, aan
gaande de jubi leumzegels van 1923 
vermeld staat. Het Verzendboek be
vat de registratie van de hoeveelhe
den vellen postzegels die P.&T. van 
de drukker i j Joh. Enschedé & Zonen 
afgeleverd kreeg, alsook de registra
tie van de hoeveelheden vellen die 
P.&T. doorzond naar de postkantoren 
of andere instanties. De postkantoren 
hadden de taak de onder hen ressor
terende hulp- en/of bi jkantoren van 
zegels te voorzien. 

Wij hebben het geluk dat alle inko
mende en uitgaande hoeveelheden 
jubileumzegels per maand geregi
streerd staan, en niet, zoals bij de 

meeste andere emissies, per tr imes
ter. 
Het leek ons het beste alle gegevens 
uit het Verzendboek hieronder weer 
te geven omdat hierop in het vervolg 
van dit artikel vaak zal worden terug
gekomen, voornameli jk in de vorm 
van grafieken. 
De inhoud van het Verzendboek 
word t als volgt weergegeven: 
Per waarde wordt alles in t i jdsvolg
orde vermeld, waarbij links de in
komende hoeveelheden vellen en 
rechts de uitgaande hoeveelheden 
vellen registreerd worden, zodat het 
geheel als het ware een soort boek
houding vormt. 

Onder het algemene hoofd ,,Jubi
leumzegels" zijn de ontvangsten in 
geschreven, waarbij de defecte aan
tallen zegels meteen worden afge
t rokken, waarna aan het eind van ie

der trimester resteert wat nog ,,voor
handen" is. 
Onder de verschil lende waarden zijn 
derhalve de verstrekkingen inge
boekt. Behalve de grote posten aan 
de postkantoren zijn er de kleine 
, ,afgi f ten" zoals voor het Hoofdbe
stuur van P.&T. presentexemplaren, 
voor het Postmuseum te 's-Craven-
hage, het archief van de Con
trole Postwaarden te Haarlem, de 
drukkeri j van Enschedé te Haarlem 
voor modelboekjes en het laborato
rium en ook voor Bern en bui ten
landse postadministraties, voortv loei
end uit het lidmaatschap van de We
reldpostvereniging. 
De tabellen zi jn overgenomen van de 
geschreven staten uit het verzend
boek, met behoud van gebezigde af
kortingen en schri j fwi jzen. Getracht 
is het origineel zoveel mogeli jk te 
benaderen. 
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.Jan. 

1325 

1 Voorhanden 

Totaal Defect Gaaf 

2 Jan. 

1925 

Tl Ge/.. Illia Index 9 presentex 

Vellen 2 j zegels 

2 

1925 Totaal Defect Gaaf 

Apr 1 Voorhanden 22/25 

22 '25 

Juli 1 Voorhanden 16/25 

1925 Vellen 25 zegels 

Apr. 26 Gezonden aan buitenland se he (>/25 
admin is t ra t i e Syrië 

Saldo voorhanden 16/25 

22/25 

Juli 2 Afgegeven voor postmuseum 16/25 
miss 30 Jul i '25 no 11222 

1923 Totaal Defect Gaaf 

Aug. 25 Ontvangen 2160 119 2041 
(Troon) (3 [6) 

Sept. 27 Terugontv Hoofdb P en T 2 
1 

2044 

Oct 1 Voorhanden 1128 

1128 

1924 

Jan . 1 Voorhanden 276 8/25 
Febr .  Terugontv v'd Postkantoren 131 9/25 
Mit  ■■ " " _ 16 10/25 

424 2/25 

Apr. 1 Voorhanden 77 3/25 
Mei  Overgebracht van 

frankeerz ƒ 2 . 5 0 1 

81 3/25 

Jul i 1 Voorhanden 1 9/25 

1 9/25 

Oct. 1 Voorhanden 1 6/25 

1 6/25 

1925 

J a n . - Overgebracht van 5 7/25 
h-ankeerz ƒ 2 50 

5 7/25 

1923 Vellen 25 zegels 

Aug. - Gezonden Iloofdb P on T 5 
- Gezonden a/d Kantoren 724 

Sept. 30 " " " 187 

Te zamen 916 
Saldo voorhanden 1128 

2044 

Oct . 5 Gezonden Hoofdb P en T 9 
n a a r Bern 16 9/25 

" 31 " a /d Kantoren 403 16/25 
Nov. 30 " " " 189 
Dec. 10 Afgegeven voor museum 1 

31 Gezonden a/d Kantoren 232 17/25 

Te zamen 851 17/25 
Saldo voorhanden 276 9/25 

1128 

1924 

Jan . 31 Gezonden a/d Kantoren 113 
F e b r . 2 9 " " " 153 

20 Gezonden Hbs 20-2 '24 . 3738 4 
(index 361) p resen tex . 

Mrt . 31 Gezonden a /d Kantoren 76 24/25 

Te zamen 3 16 24/25 
Saldo voorhanden 77 3/25 

424 2 /25 

Apr . 30 Gezonden a /d Kantoren 73 19/25 
Mei 9 Gezonden Hbs 7-5'24 no 9521 1 

afd 8 p resen tex . 
- Archief controle (27-9'23 no 2 

20397 afd 8) 

Te zamen 79 L9/25 
Saldo voorhanden 1 9/25 

81 3/25 

Aug. 19 Gez. naa r H e m (index 1606) 3/25 
Sovjets Rep. 

Saldo voorhanden 1 6/25 

1 9/25 

Oct. 17 Afgeg. fa E. voor modelboekjes 15/25 
Dec. 8 Overgen. door de Alg. Rekenk. 16/25 

(zie proces verbaal) 

1 6/25 

L925 

Jan . 5 Gez. Hbs Index 9 presentex . 1 
31 Gezonden a/d Kantoren 10/25 

Te zamen l 10/25 
Saldo voorhanden 32 /23 

r, 7/25 

1923 Totaal Defect Gaaf 

Aug 25 Ontvangen 1560 78 1482 
(Troon) (346) 

Sept. 27 Terugontv Hoofdb P.en T, 2 

1485 

Oct. l Voorhanden 683 

683 

1924 

Jan . 1 Voorhanden 129 
Feb r . - Terugontv v/d Postkantoren 137 3^25 
Mrt. - " " " 21 10/25 

287 13/25 

Apr. 1 Voorhanden 7 3/25 
Mei - Overgebracht van 3 

frankeerz ƒ 5 , — 

10 3/25 

J u h 1 Voorhanden 3/2 5 

1925 

Jan . - Overgebracht van 18/25 
frankeerz ƒ 5 - -
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22/2 5 
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n a a r Bern 16 9/25 
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Nov. 30 " " " 94 
Dec. 10 Afgegeven voor museum 1 

" 31 Gezonden a /d Kantoren 195 

Te zamen 554 
Saldo voorhanden 129 

683 

1924 

Jan. 3 i Gezonden a/d Kantoren 127 iO/25 
Febi . : J9 " " " 116 5/25 

20 Gezonden Hbs 20-2 '24 . 3738 4 
(index 361) p resen tex . 

Mrt . 31 Gezonden a/d Kantoren 32 20/25 

Te zamen 280 10/25 
Saldo voorhanden 7 3/25 

287 13/25 

Apr . 30 Gebonden a /d Kantoren 5 
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Te zamen 10 
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Aug. 19 Gez. naa r Bern (index 1606) 3/25 
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22/25 
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in memoriam 
Drs. J. W. Bijleveld 

Op I |uni IS overleden Wi l lem Jan Bij
leveld, die van 1957 tot 1964 voorzit
ter was van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen Hij werd 
gekozen op 26 april 1957 m Den Hel
der en hij trad af op 24 april 1964 m 
Kerkrade-Terwmselen, waar hij be
noemd werd tot Lid van Verdienste 
van de Bond In zi jn bestuursperiode 
werden twee nationale tentoonstel
lingen gehouden - in 1961 in Rotter
dam en in 1963 m Breda - verscheen 
m 1957 het eerste deeltje van het be
knopt Handboek over de Neder
landse postzegels ,,De uitgifte 1891, 
Koningin met hangend haar" en werd 
m 1958 het vijft igjarig bestaan gevierd 
van de Bond Hij werd 70 jaar oud 
De heer Bijleveld was vooral begaan 
met wat hij noemde ,,de kleine ver
zameling van de kleine verzamelaar" 
en hij heeft zich ingespannen om 
deze categorie m bescherming te 
nemen onder meer tegen vervalsin
gen en onnodige uitgiften 

HIJ ruste m vrede 

Alois Wilhelm Bogershausen met Bun
desverdienstkreuz geëerd 

Niet alles m een jaar alsjeblieft, zal 
Alois Wi lhe lm Bogershausen verzucht 
hebben toen burgemeester Gott fr ied 
Gurland van Wuppertal hem nog 
voor zijn tachtigste verjaardag op 1 
september de hoogste burgerl i jke 
onderscheiding van de Westduitse 
staat kwam opspelden het Bundes
verdienstkreuz De erevoorzitter van 
het Landesverband Nordrhem-
Westfalen heeft in^zi jn 65 verzame
laarsjaren vri jwel alle vooraanstaande 
functies vervuld en bij het overdra
gen daarvan alle overeenkomstige 
eerbewijzen in ontvangst mogen ne
men Günther Welter, redacteur van 
het Westduitse bondsblad, noemt ze 
alle op en hij zegt aan het slot van de 
lijst maar dat zegt allemaal niets over 
de mens Bogershausen, die je pas 
leert kennen als Alois, de pleitbezor
ger van de jeugd, de conferencier op 
een anders gor tdroog avondje, of de 
grandseigneur op een deftige recep
tie Zo kenden wi j in Nederland deze 
filatelistische ambassadeur, die zi jn 
land met warmte en waardigheid ver
tegenwoordigde bij vele nationale en 
internationale evenementen binnen 
onze landsgrenzen. 
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n Vijflig jaar geleden 
Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 3e jaargang 
No. 7 en 8; 16 juli 1924. 

A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

Belangrijke Mededeelmgen 
omtrent de groote Internationale 
Postzegeltentoonstell ing van 6-17 
September 1924, ter gelegenheid 
van het veertigjarig bestaan der 
.Nederlandsche Vereenigmg van 

Postzegelverzamelaars" 
1o Er zijn tot nu toe veel te 
wein ig inzendingen van Neder
landers, speciaal ontbreken in
zendingen van klassieke zegels, 
zoals van Oud-Dui tsch land en 
Oud-ltal iaansche Staten, Spanje, 
België Zweden enzovoorts, ook 
van de Vereenigde Staten, Kaap
kolonie Natal Transvaal, Japan, 
Engelsche Kolomen zooals Cana
da, Ceylon en Australië werd zoo 
goed als niets ingezonden 
Een gedeelte van de verzameling 
mag m albums ingezonden wor
den, zi jnde dit gedeelte uitslui
tend ter bezichtigng van de Jury 
2o De termijn van inzending is 
verlengd tot 1 Augustus aan
staande 
3o In een der prachtzalen van 
,,Pulchri Stud io" de zoge
naamde Louis XV zaal, is er gele
genheid voor de handelaren om 
stands te huren, te verkri jgen 
voor den geheelen duur der Ten
toonstel l ing tegen / 25,- per tafel 

van 1 a 2 M2 met b i jbehooren-
den achterwand 
Briefstempels Nederlandsch-
Indie 1810-1816 - Gegevens van 
den heer A J Warren te Epsom, 
met diverse afbeeldingen Af-
stempelmgen van het Franse en 
Engelse bestuur op Java 
Ned en Kol - Tandingen en 
plaatnummers der Jubrleumze-
gels van 1923 - Nog steeds 
houdt de stroom van nieuwe 
tandingen en plaatnummers aan 
Sedert de vorige lijst is het vol
gende weer verschenen (volgt 
een lijst van 14 meldingen) 
Den beeren Van Grunningen 
Den Helder P C Korteweg, 
Alkmaar en Van Peursem Den 
Haag, vriendeli jk dank voor 
hunne medewerk ing 
BIJ LJW bezoek aan Den Haag 
worden achterstaande adressen 
door het Ui tvoerend Comité ten 
zeerste aanbevolen (onder an
dere) 
Hotel-Cafe-Restaurant B Dij jers, 
Buitenhof 41 en 42 Kamers met 
ontbi j t ƒ 3,50 per persoon 
Stroomend koud- en warm wa
ter Speciale lunchschotels van 
12-2 uur a M - Lunch ƒ 1,75 
Diner / 1,75 Menu naar keuze 

GOUDEN JUBILEUM VAN J. H. 
BROEKMAN OP INTERNATIONALE 
TENTOONSTELLINGEN 

Er zullen met veel verzamelaars zijn 
met herinneringen aan een interna
tionale tentoonstel l ing van vijftig jaar 
geleden en inzenders naar zo 'n 
evenement zijn met recht zeldzaam 
Maar ze zijn er wel en de jubilaris 
van dit jaar ontdekten we in Bazel op 
de Internaba m de persoon van onze 
eigen rubriekredacteur J H Broek
man, nog steeds m de postwaarde-
stukken 
Zeventien jaar oud was hij toen hij 
zijn eerste ervaring opdeed als expo
sant bij het opzetten van de verzame
ling briefkaarten Nederland en kolo
men van zijn vader, die slecht van 

gezicht was, op de internationale van 
's-Gravenhage, die u zich wel her in
nert van de drie tentoonstel lmgsze-
gels van 1924 in de waarden 10, 15 en 
30 cent Zijn moeite werd beloond 
met een gouden plak en een zilveren 
ereprijs voor vader Broekman De 
zoon behaalde in Bazel met een sterk 
ui tgebreid onderdeel - Briefkaarten 
onder Wi l lem 111 - van die vaderli jke 
collectie een zilveren medail le met 
zilveren erepri js, de top van de elf 
inzendingen postwaardestukken op 
de Internaba De heer Broekman en 
zijn klasgenoot Jan Poulie die 
volgend jaar zi jn gouden jub i leum als 
inzender zal vieren, hebben Leon de 
Raay als leermeester gehad Beiden 
waren regelmatige bezoekers in diens 
kantoort je aan de Ceintuurbaan m 
Amsterdam 



voor uw 
boekenplank 

Speciaal Katalogus genummerde rol-
zegels 
Nederland 1974-1975 
Fr zijn verzamelaars die geen weet 
hebben - of wi l len hebben - van de 
postzegels die PTT sinds 1965 ver
koopt m rollen van SOO of 1000 stuks, 
m plaats van in vellen van 50 of 100 
exemplaren Je kunt die zegels onder 
meer herkennen aan hun nummer 
Als |e een strip van vijf koopt is er 
een genummerde bij omdat met elke 
zegel genummerd is Elke vijfde zegel 
krijgt zijn te lnummer op de gomzijde 
gedrukt Niet afweken is de bood
schap want met de gom kan ook het 
nummer verdwi jnen De nummer ing 
begint bij 005 en eindigt met 495 dan 
wel 995 en daarna (1)000 
Rolzegels vertonen een aantal interes
sante varieteitein grote cijfers en twee 
soorten kleine, arabisch of syntheti
sche gom fosforescerend papier of 
normaal, dat m twee soorten voor
komt 

Op geheel stuk zijn rolzegels her
kenbaar aan de scheurrand van het 
afgifte-apparaat De noteringen m 
deze proeve van catalogisering gel
den voor ongebruik te zegels omdat 
er nog onvoldoende inzicht bestaat 
in het gebruikte materiaal De specia
listen op dit gebied hebben onderdak 
gevonden m de actieve contactgroep 
Automaatboekjes en rolzegels 

Bestellingen bil J A C Hall, Ulenpas-
laan 51, Arnhem, door overschrijving 
van ] 4,55 op postrekening 3016950 
van Hall-Arnhem In de postzegel-
handel f 3,95 

Speciale Katalogus Automaatboekjes 
Nederland 1974-1975 
Deze derde edit ie, geheel m boek
druk ui tgevoerd, bewijst de nog steeds 
groeiende populari tei t van het ver-

zamelgebied postzegelboekjes" 
Om de prijs betaalbaar te houden bij 
boekdruk is het hoofdstuk documen
tatie achterwege gelaten Wie er prijs 
op stelt kan nu nog een tweede druk 
tegen gereduceerde prijs aanschaf
fen 
Het toenemend inzicht in vraag en 
aanbod heeft in de derde uitgave een 
aantal aanzienlijke prijssti jgingen 
noodzakeli jk gemaakt Bijvoorbeeld 
de boekjes 6-9 op normaal papier en 
boekje 11 (2x5 en 3x30) van 1971 Er is 
nu zoveel bekend geworden over de 
boekjes met de stempels , spec imen" 
en , ,ongeld ig" , dat deze ook worden 
gecatalogiseerd en gewaardeerd Een 
voortreffel i jk werk waarin hoofd-
nummers en variëteiten duidel i jk en 
overzichteli jk zijn beschreven en uit
stekend geïllustreerd De afbeeldin
gen kunnen nog iets verbeterd wor
den door ook de tanding goed te la
ten ui tkomen Dan kan men beter 
zien dat de perforatie door het mid
den bij boekjes 1 en 2 twee gaatjes 
door loopt in de velrand 

Uitgave W M A de Rooy en I C A 
Hall Prijs f 6,50 (derde druk), tweede 
(offset-)editie met volledige docu
mentatie nu f 5,— Te bestellen door 
overschrijven van het verschuldigde 
bedrag op postgiro 2153000 van 
Hall-Arnhem 

Speciaalcatalogus en handboek van 
de postzegels van Republiek 
Indonesië en Irian Barat 1975/1976 

Deze speciaalcatalogus en handboek 
IS m feite de derde editie van de spe
ciaalcatalogus Republik Indonesia en 
subgebieden van Ijland & Van Reyen 
1965/1966 De aanduiding speciaalca
talogus en handboek is erg preten
tieus Waaruit het speciale bestaat 
wordt maar al te gauw duidel i jk 
De grote verschillen van Ij land & van 
Reyen 
1 weggelaten Japanse bezetting 
NICA en Republik 1945-1950, zeer 
summier behandeld. noodpor ten, 
UNTEA (geen onderscheid tussen 
eerste en tweede druk); nieuw Two 
days of infamy postwaardestukken 
Indonesia, 
2 Fouten in Ijland en van Reyen die 
zijn bli jven staan 1949 opdruk Indo
nesia 1 gulden paar L 13'/2 is twee
maal gecatalogiseerd Eerst als 8a 
daarna als Bca met verschil lende 
pri jzen RIS 7'/2 en 12'/2 sen K 111/2 
bestaan met De uitgevers zijn hierop 

al m 1966 gewezen door T Vrijdag 
(Maandblad 1966, bladzijde 515) Irian 
Barat 1963, kleurbeschnjvingen van 
12, 17, 20, 50, 60 en 75 sen onveran
derd fout overgenomen De zegels 
van de heldenserie die in 1962 zi jn 
verschenen hebben geen hoofd-
nummer gekregen 310a, 312a, 313a, 
316a, 317a-d De zegel 5 Rp 1967 Dag 
van de Luchtvaart zonder waarde-
indruk (drukuitschot) krijgt nog wel 
het hoofdnummer 579 

Over het geheel genomen is deze 
derde editie een verbetering De uit
voering IS keurig Jammer is het dat 
het er zo duimendik bovenop ligt 
waarom deze catalogus wordt uitge
bracht De m de laatste jaren door 
Indonesiers (en Nederlanders?) op de 
markt gegooide hoeveelheden druk
uitschot (ontbrekende kleuren, mis-
perforaties en ongetande zegels) uit 
de periode 1964-1970 moeten zono
dig ,,officieel gecatalogiseerd" wor
den opdat de heren hun geld kunnen 
opstr i jken De regelmatig opdui 
kende term , ,pr int ing expi r iment" 
wijst op de Indonesische oorsprong 
( , lek" bij het Pertjetakan Kebajoran) 
Evenals bij de gestolen onafgewerkte 
Nederlandse postzegelboekjes, ze
gels van 25 cent m tête-bêche, is hier 
het mot to ,,hands of f " op zijn plaats 
Van een handboek is m de verste 
verte nog geen sprake Misschien dat 
we ooit nog eens de periode 1948-
1957 m een handboek beschreven 
mogen zien. Commercieel interessant 
zal dit handboek echter met zijn Een 
beschri jving van drukuitschot is dat 
kenneli jk wel , getuige deze uitgave 

R C BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 

Uitgave Verbond van Postzegelhan
delaren in Nederland, Postbus 3296, 
Amsterdam 

AEROCRAMME - HANDBUCH DER 
NEUHEITEN / Deel 2 - Overzee 

FRANgOIS GODINAS - WORLD'S 
AIR MAIL CATALOGUE OF AERO
GRAMS AND AIR POST STATIONERY 
Deel 3 - Uitgave 1974 

In mei verschenen twee uitgaven die 
van belang zi jn voor de verzamelaars 
van luchtpostwaardestukken Als eer
ste ,,Aerogramme - Handbuch der 
Neuhei ten" , een uitgave van de Ar
beitsgemeinschaft ,Aerogramme", 
samengesteld door Günther Calvi en 
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Werner Wiegand Het bevat een be
schrijving van alle luchtpostbladen 
die na de laatste uitgave van de 
Kessler- en Codmascatalogus ver
schenen zi|n Daar het eerste deel 
(Europa) een jaar vroeger werd uitge
geven worden m het nieuwe deel de 
overige werelddelen behandeld Het 
IS een eenvoudige uitgave gestencild 
op A4 formaat en geschikt om in een 
r ingband opgeborgen te worden 
Vanwege de kosten zijn geen foto's 
opgenomen maar de beschrijving is 
uitvoerig en duidel i jk Voorts wor
den, voorzover bekend, uitgifteda
tums en oplagecijfers vermeld 
Het IS m het Duits geschreven en de 
prijzen luiden m Duitse marken 
Voor de verzamelaars van luchtpost-
bladen een belangrijke uitgave 

In 1953 gaf Francois Codinas een 
klem honderd bladzijden tel lend, 
boekje uit dat een catalogisering gaf 
van alle tot dan verschenen lucht-
postwaardestukken (kaarten, enve
loppen en bladen) van de gehele we
reld In 1967 verscheen al de vierde 
druk van 700 bladzijden losbladig m 
twee ringbanden Een prestatie, 
vooral wanneer men bedenkt dat 
nieuwe uitgiften van postwaardestuk-
ken bijna nergens officieel gemeld 
worden en men maar moet zien hoe 
men aan zi jn gegevens komt Ook 
was het vri jeti jdswerk daar Godinas 
stationschef bij de Belgische Spoor
wegen was en pas sinds enige jaren 
gepensioneerd is In 1968 verscheen 
nog een aanvull ing 

Nu IS deel 3 verschenen en dit bevat 
alle uitgiften van de jaren 1969-1973 
plus een nieuwe prijslijst van alle vo
rige uitgiften Met knippen en plak
ken verwijderen van oude en invoe
gen van nieuwe bladzijden krijgt men 
een catalogus die weer helemaal bij 
IS Hier laat het losbladig systeem zijn 
grote voordelen zien 
Was de catalogus van 1953 nog ge
heel in het Frans gesteld de vol
gende uitgaven waren tweetalig En
gels en Frans Dit nu verschenen deel 
3 IS geheel m het Engels met een lijst 
van de belangrijkste t refwoorden in 
vijf talen 
Deze catalogus is enig in zi jn soort 
en voor iedere verzamelaar op dit 
gebied onmisbaar 

C STAPEL 

Arbeitsgemeinschaft Aerogramme -
Handbuch der Neuheiten, deel 2 
Overzee Pri/s 19,— DM, porto inbe

grepen, ook nog verkrijgbaar deel 7 
Europa PrijS 12,— DM 
Bestellingen door overmaking op gi
rorekening 107104 704 Stuttgart van 
Werner Wiegand, Drackensteinstrasse 
1, D-7 Stuttgart 1 

Fran(;ois Codmas - World's Air Mail 
Catalogue of Aerogrammes and 
Air Post Stationery, deel 3 Prijs 
480,— BFrs porto inbegrepen 
Uok nog verkrijgbaar deel 1 en 2 voor 
480,— BFrs en de aanvulling 1968 
voor 160 — BFrs 
Bestelling door overmaking op giro
rekening 2897 19 Brussel van Frangois 
Codinas, Rue j F Kennedy 12, 
B-4050 Esneux, België 

De Wervelwind, De Vliegende Hol
lander en andere uit de lucht ver
spreide vlugschriften. Leonard de 
Vries/Jan de Groot 

Over de vraag of vlugschriften ai dan 
niet tot de fi latelie behoren heeft 
zich m het Maandblad van 1965 een 
interessante discussie voorgedaan 
tussen mr K V i e h o f f e n m r J H Bern-
sen, die ons beiden te vroeg zijn 
ontvallen Mr Viehoffs besliste 
, ,neen" , wat hij motiveerde met het 
ontbreken van het postale element 

Dat werd bestreden door mr Bern-
sen, die betoogde dat het postale 
element door overmacht niet tot gel
ding kon komen Hij brak een lans 
voor , ,noodpost" , bezorgd door 
middel van vl iegtuigen of raketten 
In totaal hebben de geallieerden een 
tien miljard pamfletten uitgestrooid 
boven door de Duitsers beheerst 
gebied in de jaren 1940-1945 
Van de Wervelwind zijn 24 nummers 
gedrukt bij Water low & Sons te Dun
stable, een bekende postzegeldruk
kerij Afgezien van enkele storende 
tekstfouten (noot lot t ig en vuurpei l 
bi jvoorbeeld) een fascinerende selec
tie voor de liefhebbers 

Uitgave Skarabee Fascimile, Laren 
Prijs ƒ 22,90 

The Netherlands Philatelist van de 
Netherlands Study Circle 
Deze ,,Nederlandse f i latel ist" is het 
gestencilde orgaan van de Britse stu
diegroep Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, die ook leden heeft in de 
Verenigde Staten en in ons land Het 
eerste nummer van dit jaar bevat a i -
t ikelen over de eofi latelie van Neder
land en Suriname, over Nieuw 

Guinea (KPM en censuur) en het be 
gin van een index op het verzamel 
gebied in Nederlandse boeken en 
t i jdschrif ten in het afgelopen jaar D< 
geïllustreerde studie van Nederlanc 
over de jaren 1666-1875 is van profes 
sor R H Macmil lan F R P S L Daarui 
bl i jkt onder meer dat de NPC 
bibl iotheek de beschikking heeft ove 
een Engelse vertaling van het stem 
pelboek van O M Vellmga V Hugi 
beeldt een Surinamebrief af van 1 
februari 1696, een halve eeuw eerde 
dan de bekende stukken van J di 
Kruyf (9 september 1754) en | D 
Riddell (1757) Dit maartnummer o| 
fol ioformaat, is de moeite van lezei 
alleszins waard 

Inlichtingen R Wheatly, 30 Queens 
way. Leeds LSI5 7DA, Great Britain 

Jaarverslag Stichting Filatelie 

Het jaarverslag van de Stichting Filate 
lie geeft een vermogen aan var 
ƒ 2 176 153,41 De Stichting heeft eer 
koersverlies op het effectenbestanc 
geboekt van 365 187,67 De Neder 
landse Bond van Filatelisten 
Verenigingen heeft vorig jaar een to
tale subsidie genoten van ƒ 91 957,39 
waarvan het leeuwedeel - ƒ 59 138,27 
- IS uitgegeven aan tentoonstel l ingen 
Dat waren er 24 die gebruik hebben 
gemaakt van 5541 kaders 
De grootste was de nat ionale" ir 
Vlissingen (1060), gevolgd doot 
Gouda (576) Boskoop (442) Heerlen 
(400), Emmeloord (350) en Venio 
(350), de overige achttien hadden 
minder dan dr iehonderd kaders 
Met de heer G C van Balen Blanken 
werd een overeenkomst gesloten 
voor de over enkele jaren te spreiden 
uitgifte van diens plaatreconstructies 
,,Eerste emissie Nederland (1852) van 
de zegel van 10 cent (tien platen) 
van 15 cent (een plaat) en de ene 
eerste plaat van Nederlands Indie 

Stamps of Ireland, illustrated cata
logue 1974 
Een nieuwe druk van de eenvoudige 
catalogus van Ierland, dat off icieel in 
1922 begon met het uitgeven van 
postzegels als zelfstandige staat De 
leren catalogiseren evenwel voor lo
pers te beginnen met 1865 Het me
rendeel daarvan bestaat uit plakze-
gels voor propaganda Binnen het 
raam der mogel i jkheden geeft deze 
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catalogus vo ldoende. Enkele afbeel
dingen zijn onvoldoende duidel i jk. 

Uitgave: David Feldman Ltd, 102 Lein-
ster Road, Dublin 6. Prijs 60 p (En
gelse munt). 

Zumstein Europa-Katalog 1975 
De Europacatalogus van het Zwitserse 
huis Zumstein verschijnt nog steeds 
m één band, in drie ko lommen ge
drukt op 1428 bladzi jden. De gestage 
prijsstijging voor klassieke zegels heeft 
zich nu ook meegedeeld aan de uit
giften in de jaren na de beide wereld
oor logen. Ook dat is een reden om 
de 58ste editie aan te schaffen van 
deze betrouwbare gids, die haar ei
gen kwaliteiten heeft boven andere 
Europacatalogussen. 

Uitgave: Zumstein, Zeughausgasse 
24, Postfach 2585, 3001-Bern. 

MICHEL-Briefmarken-Katalog 
Deutschland en -Ganzsachen-Katalog 
Deutschland, 1975 
Wie goed en t i jdig geïnformeerd wil 
worden over de postzegels en post-
waardestukken van Duitsland, kan 
het niet stellen zonder Michel , elk 
jaar het eerst aan de markt. Wie de 
prijzen w i l , of beroepshalve moet, 
b i jhouden, doet er goed aan zich dit 
jaar in het nieuw te steken. Ze zi jn 
over een breed front in beweging en 
het aanbod wordt steeds geringer. 
De noteringen voor alle zegels die 
zijn verschenen tussen 1920 en 1944 
luiden voor het eerst , ,postfr is" voor 
ongebruikt , in plaats van , ,ongestem
peld zonder plakker". Voor het eerst 
ook pri jsnoteringen voor eerstedag-
brieven voor West-Duitsland en 
West-Berl i jn. Voorts zi jn tussentijdse 
totaaltell ingen ingevoerd voor de 
zegels van bepaalde t i jdvakken. Op 
480 bladzijden 5600 afbeeldingen. 
De postwaardestukken met hetzelfde 
zegelbeeld zi jn in de Ganzsachen-
catalogus bijelkaar geplaatst en inge
deeld naar de categorieën: envelop
pen, postbladen, courantebandjes, 
briefkaarten en postwissels. De voor
komende particuliere stukken zi jn te 
vinden bij de verschil lende catego
rieën. De nummer ing is die van de 
Ascher van 1925. Prijsverhogingen 
zijn talri jk en aanzienli jk. Op 280 
bladzijden 1500 afbeeldingen. 

Uitgave: Schwaneberger Verlag 

CmbH, 8 München 45. Prijs voor het 
deel Duitsland DM 7,50 en voor de 
Postwaardestukken DM 24,50. Impor
teur: Auf der Heide's Postzegelhan-
del, Hilversum. 

Collect British Stamps 
De veertiende druk van deze popu
laire checklijst voor Britse postzegels, 
die voortaan halfjaarlijks gaat ver
schijnen om de pr i jsontwikkel ingen 
beter te kunnen bi jbenen. Alle zegels 
zijn in kleur afgebeeld. Handig en 
we lkom. 

Uitgave: Stanley Cibbons, 391 Strand, 
London WC2R OLX. Prijs 45 p. Impor
teur: j. L. van Dieten, Prinsestraat 60, 
's-Cravenhage. 

Stamp Centenaries/Hundert Jahre 
Briefmarken International Stamp Cen
tenary Association 
Het mededelingenblad van de ISCA, 
dat bestaat uit een pak van 36 ge
stencilde bladen, verschijnt al vijft ien 
jaar, een teken dat er levensvatbaar
heid zit in het verzamelgebied eeuw
feesten postzegel. Het orgaan geeft 
niet alleen nieuwtjes en verenigings
mededel ingen maar ook commentaar 
op het nieuwe FlP-reglement voor de 
thematische collecties van de West-
duitse ,,Beeldfilatelist" (DMV). 
Het tweede nummer van dit jaar be
vat een schriftelijke vei l ing en een 
uitgebreid geïllustreerd artikel over 
het eeuwfeest van de (Engelse) post
zegel dat in 1940 werd herdacht in 
Bohemen & Moravië. Het kwartaalbe
richt van de ISCA verschijnt in het 
Duits en in het Engels, naar keuze 
van de ontvanger. 

Proefnummers bij Alfred Certh, lm 
Mühlenfelde 1, 1 Berlijn 37. Contact 
in Nederland: H. j. Fischer, Poortlaan 
4, Wassenaar. 

Le Monde des Philatélistes, brochu
res 

156. Emissions de France, volume VI I , 
Formats et Dentelures par le Colonel 
Lebland. Prijs 5 franc. 
157. Selection Philatélique nr. 1. Prijs 
7 franc. 
158. La France en Thématique, vo
lume I. Prijs 7 franc. 
159. Les Timbres Francais de 1959-
1961. Prijs 15 franc. 
160. Les Vignettes d'aviation en 

1914-1918 par Pierre Muller. Prijs 6 
franc. 
161. Le General de Gaulle dans la Phi
latelie, Tome I I , par Alexandre Dro-
roszlai. Prijs 6 franc. 
162. Les Timbres Frangais de 1973. 
Prijs 11 franc. 
163. Histoire et Marcophi l ie, volume 
II, par Pierre Savelon. Prijs 8 franc. 

Overdrukken uit het voortreffel i jke 
Franse maandblad, waarvan de titels 
meestal voldoende zeggen over de 
inhoud. 
Het eerste deeltje over het themati
sche verzamelen van Frankrijk bevat 
volledige lijsten van stempels op der
tig bladzi jden; per pagina twee of 
drie afbeeldingen op veertig of vijft ig 
vermeldingen van stempels, die bij 
bepaalde postzegels horen. 

Uitgave: Le Monde des Philatélistes, 
11 bis Boulevard Haussmann, 75009 
Parijs. Bestellen door overschrijven 
van het verschuldigde bedrag plus 
voor elke brochure 0,70 franc porto 
op C.C.P. 18.382-12, Paris, van 
Jourmonde-Paris. 

Nederland 1852 10 cent Plaat IV en 
Plaat V G. C. van Balen Blanken/Bert 
Buurman 

's-Werelds produkt iefste team in het 
voortbrengen van filatelistische litera
tuur heeft de volgende twee van de 
tien platen van de waarde 10 cent van 
de eerste emissie van Nederland van 
de pers laten komen. Plaat IV wordt 
ingeleid door de heer F. J. A. Drie-
sens en plaat V door de heer P. Wes
terheiden van de Nederlandse Post
zegel Veil ing, die niet voor elkaar 
onderdoen in opgetogenheid. De 
heer Driesens, al v i j fentwint ig jaar 
een toegewijd verzamelaar van de 
eerste emissie, bekent , ,Mi jn belang
stelling is met het verschijnen van elk 
nieuw deel in deze serie steeds gro
ter geworden. Slechts hij die het 
werk van dichtbi j heeft meegemaakt 
kan en mag een bescheiden oordeel 
geven." 
Nieuw in deze beide delen zijn 
aparte opnamen van alle kanten van 
de zegels: onder, boven, links en 
rechts, v ierhonderd bij elkaar; buiten 
de vier (V) of acht (IV) bladzijden met 
detai lopnamen en de honderd (ver
grote) reprodukties van de honderd 
zegels, vier per bladzijde. 
De heer Westerheiden spreekt on 
omwonden van standaardwerken van 
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internationale klasse ,Wi | kunnen 
ons in Nederland gelukkig pri jzen dat 
nu eindeli jk door dit werk helderheid 
IS gekomen m deze materie en wi j 
zi jn de auteurs veel dank verschul
digd omdat zij met hun prachtig werk 
de kennis van de diverse (17) platen 
voor de geïnteresseerde specialisten 
in de openbaarheid hebben ge
bracht", zo zegt hi) 

Uitgave Stichting Filatelie Verkrijg
baar bil de Verkoopafdeling van de 
Bond Prijs f 40 — 

Poko issues of The Netherlands 
door Burton E. Bauder 

Als derde publikatie van de Nether
lands Philatelic Society in de Ver
enigde Staten van Amerika verscheen 
een bi jzonder interessant boekwerkje 
over de zegels, welke door de zoge
naamde Poko-machmes (= afkort ing 
van de Duitse merknaam Porto-
Kontrollkasse) zowel werden voor
zien van een f irmaperforat ie (met 
twee of drie letters of een figuurtje) 
als gel i jkt i jdig op de poststukken 
werden geplakt 
Het vroegste gebruik van deze ma
chines (die met rollen postzegels 
werkten) in Nederland is vermoede
lijk mei 1922 en speciaal voor deze 
machines is begin 1924 de zoge
noemde roltandmg bij de Neder
landse (en later ook Danzig-) postze
gels geïntroduceerd, omdat de ge
wone rollen door ont i jd ig scheuren 
bij de vrij grote tandinggaten storin
gen veroorzaakten 
Zoals bekend werd deze roltandmg 
in Nederland twee- (of eigenlijk 
drie-) maal gewijzigd, maar eind 1934 
ook weer afgeschaft nadat de gewone 
tanding met kleinere gaten werd in
gevoerd waardoor het ongewenst 
scheuren sterk verminderde 
De meeste Poko-machmes zi jn reeds 
voor of anders kort na 1940 vervan
gen door frankeermachines en hier
mede is een interessant stukje post-
geschiedenis afgesloten Ook de ze
gels met firmaperforaties afkomstig 
van vellen worden om dezelfde re
den thans vri jwel nergens meer ge
bruikt 
In dit boekje zijn veel gegevens ver
werkt welke verzameld werden door 
) Dekker voor het (Nederlandse) 
Bondsdocumentat iecentrum, terwij l 
de vermelding der bekende zegels 
voor een belangrijk deel is gebaseerd 
op gegevens uit de verzameling van 

de nestor op dit gebied | A D Kra-
jenbrmk aan wie het boekje dan ook 
IS opgedragen 
Als WIJ goed geteld hebben worden 
(ongeveer) dertig bladzijden tekst ge
volgd door een opsomming op ze
ventig bladzijden van ruim zestig ver 
schil lende apparaten welke, ten dele 
voor 1924 al meer dan tweehonderd 
variaties (- verschil lende zegels met 
verschil lende perforaties) van 1924-
1934 ruim el fhonderd variaties en na 
1934 nog een zeventig variaties pro
duceerden 
Omtrent de lelatieve zeldzaamheid 
bevat het boekje begri jpel i jkerwijze 
niet veel gegevens maar ieder die 
zich hierop toelegt zal wel spoedig 
bemerken, dat bi jvoorbeeld de 
hooggepri jsde roltandmgzegels van 
10 en 15 cent zonder watermerk met 
(vele) firmaperforaties heel wat ge
makkeli jker te vinden zijn dan bi j
voorbeeld de (geperforeerde) zegels 
van '/2 en 1 cent of de kinderzegels 
welke natuurli jk meer voor tilatelis-
tisch dan voor zakelijk gebruik heb
ben gediend Op gehele stukken be
horen de meeste dezer zegels al tot 
de veel gevraagde en soms onvind
bare stukken zodat afweken en af
scheuren beslist moet worden ontra
den ' 

A v d WILLIGEN 

Uitgave van de Netherlands Philatelic 
Society te Chicago, verkrijgbaar bij de 
directeur verkoopafdeling Neder 
landse Bond van Filatelisten-Vereni
gingen te Budel door storting van 
f 8,— op postgiro 2 015 960 

Speciaal-catalogus eerste dagbrieven 
van Nederland en overzeese rijks
delen door C. Avezaat en H. Okker. 

Reeds enkele maanden geleden ver
scheen de tweede editie van deze 
speciaal-catalogus, waarin van alle 
zegels van Nederland en Overzee de 
vroegstbekende data van afstempeling 
zi jn opgenomen en tevens een 
vermelding, al of niet met een prijs 
indien poststukken met deze data 
bekend zijn 
Voor belangstellenden van dit verza-
melgebied een onmisbare handlei
ding, welke m vergel i jk ing met de 
eind 1971 verschenen eerste editie 
van 119 tot 139 pagina's is gegroeid 
Vooral bij de oudere zegels kunnen 
verzamelaars die over veel zegels 
en/of brieven met duidel i jk leesbare 
Stempeldata beschikken misschien 

nog wei wat nieuws ontdekken wan 
m het bi jzonder bij de normale uitgit 
ten heeft men vroeger nauwelijks o| 
de eerste dag van ui tg i f te" gelet 
In een derde edit ie zouden wi j echte 
gaarne wat meer duidel i jkheid zien ii 
de Verklaring der gebruikte te 
kens , zoals aangegeven op pagina 
en de toepassing daarvan m de tekst 
want als eerst wordt vermeld dat 
en - - betekent, dat er GEEN brievei 
of zegels met die datum bekend zi jr 
en op de volgende regel staat " * ol 
- - met daarachter een prijs of aandui 
ding RRR geeft aan dat brieven of ze 
gels bekend zi jn met de opgegevei 
da tum" , dan begri jpen wij deze ver 
klaring niet zo erg goed meer 

A VAN DER WILLIGEN 

Uitgave I A Lemstra, Amsterdam 
Verkrijgbaar bij de postzegelhandela 
ren Prijs f 10 -

Catalogus Corioposta Limphilex VI 
De Filatelistenvereniging Heerlen 
heeft vorig jaar ter gelegenheid var 
haar halve-eeuwfeest en de Dag van 
de Postzegel een regionale tentoon 
stell ing gehouden waarvan een cata 
logus van vijft ig bladzi jden getuigt 
Behalve de gebruikel i jke mededel in
gen en beschrijvingen van de inzen 
d ing, vindt u er de geschiedenis in 
van de vereniging van de post in 
Heerlen het postvervoer m Zwitser
land en een handleiding bij het the
matisch verzamelen, die het bestude 
ren alleszins waard zi jn 
Om de kosten behoeft u het niet te 
laten, want u kri jgt het boekje franco 
thuis als u een gulden overschrijft op 
giro 105 43 84, ten name van de pen
ningmeester van de vereniging Heer 
len 

The Philatelic Congress of Great 
Britain 
Yearbook 1974 
De Britse Bond van Filatelisten-
Verenigingen geeft een jaarboek uit 
met bondszaken enkele actuele refe
raten en de befaamde Roll waarop 
vooraanstaande filatelisten hun naam 
mogen komen zetten als ze daartoe 
de eer worden waardig gekeurd 

Uitgave PCCB, 3 The Woodlands, 
London Road, Brighton BN1 8WA, 
Sussex, England Prijs £ 1 50, franco 
per post 
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Postzegelemissieprogramma 
Nederland 1975 
Het programma voor de uitgifte van 
bi jzondere postzegels in het jaar 1975 
is als volgt samengesteld: 
Februari 
Een gecombineerde uitgifte waarin 
respectievelijk aandacht zal worden 
geschonken aan: 
het zevenhonderdjar ig bestaan van 
de stad Amsterdam 
het dr iehonderdjar ig bestaan van de 
Portugees-Israëlitische synagoge te 
Amsterdam 
het v ierhonderdjar ig bestaan van de 
Rijks Universiteit te Leiden alsmede 
vierhonderd jaar universitair onder
wijs in Nederland 
April 
De Zomerpostzegels, gewijd aan Mo-
numentenjaar 1975 
Mei 
Een gecombineerde uitgifte waarin 
respectievelijk aandacht zal worden 
geschonken aan: 
bevri jding uit gevangenschap en on
derdrukking 

Bal „ in" of „uit"? 
De voetbalzegel die op 5 juni werd 
AJitgegeven (niet op 6 juni zoals abu
sievelijk in de agenda van het mei
nummer stond vermeld) gaf aanleiding 
tot twee vragen. Van welk veld is het 
gras waarop de bal ligt en aan welke 
kant van de lijn is de bal? 

Aangetekend, de personeelskrant van 
PTT maakte er een prijsvraag van. 
Winnaar werd de heer D.Kleffer uit 
Amsterdam, een vurige voetbalen
thousiast van 71 jaar. Vijft ien percent 
van de inzenders deelden zi jn me
ning, die bij lot ing in aanmerking 
kwam voor de uitgeloofde seizoen
kaart bij Ajax. 
Het gras is dat van het veld van FC 
Amsterdam, het Olympisch stadion 
en de bal ligt ' u i t " . Dat was niet de 
gok van johan Neeskens; ,,Voor mij 
is die bal i n " . Johan Cruytf en Rinus 
Michels en andere vedetten van 
Oranje waren het daarmee niet eens. 

de honderdste geboortedag van Al
bert Schweitzer 
het honderdjarig bestaan van de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland -
Koninkl i jke Nederlandsche Postvaart 
N.V. 
juli 
Een ,,internationale serie" waarin 
aandacht zal worden geschonken aan 
,,Het jaar van de vrouw 1975" en aan 
het honderdjarig bestaan van de 
, ,Convent ion du Mèt re" 
Oktober 
Uitgifte van éen of meer zegels, ge
wi jd aan nog nader te kiezen PTT-
onderwerpen 
November 
Kinderpostzegels 

Over de juiste datums van de uitgif
ten, de verkoopti jdvakken en derge
lijke volgen nadere bekendmakingen. 

AUSTRALIAN POSTAGE STAMPS, THE 
EARLY COMMONWEALTH PERIOD 
AND THE KANGAROO AND MAP 
SERIES 

De Australische posterijen hebben 
brochures uitgegeven met beschri jvin
gen van postzegels uit bepaalde 
t i jdperken. In dit boekje komt de 
vroege Gemenebestperiode het eerst 
aan bod, daarna het Kangoeroe- en 
Landkaartontwerp, de vervaardiging 
van de eerste, de tweede en volgende 
Kangoeroereeksen, met aan het slot 
een opsomming van de postwaarde-
stukken waarop deze ontwerpen zijn 
ingedrukt. 
Prijs: 50 cent. Verkrijgbaar bij de 
Australische Posterijen te Sydney. 

CATALOGUS 1972 USSR 

Alle postzegels die de Sovjet-Unie in 
1972 heeft uitgegeven zi jn afgebeeld en 
beschreven in deze catalogus, die ge
heel in de Russischetaal en in het cyri l l i 
sche schrift is gesteld. De moei l i jkhe
den worden onoverkomeli jk in de lijst 
waarin de zegels zi|n gegroepeerd vol 
gens thema's en als aan het slot een 
aantal andere catalogussen wordt be
schreven. 

International Stamp Dealers' Direc
tory 1974 
Een handig adresboek, waarin per 
land adressen van handelaren zijn 
opgenomen, dat evenwel verre van 
volledig is. Nederland beslaat nauwe
lijks twee pagina's, onder de vei l ing
houders is ons land met niet meer 
dan twee namen vermeld en bij de 
bladen is van elke soort: vereni
gingsorganen, mededelingen van 
studiegroepen en maandbladen 
slechts één van ieder opgenomen. Er 
zal een tiende druk nodig zijn om 
Nederland op peil te brengen. 

Uitgave: l-larns Publications Ltd, 42 
Maiden Lane, Strand, London, WC2E 
7LW. Prijs £ 7.50. 

Tableau de la troupe na de officiële eer-
stedag van de Zomerpostzegels in het 
Utrechtse Cultureel Centrum 't Hoogt. De 
dansers Gerard Lemaitre en .Ariette van 
Boven, hoofddirecteur De Jonge van de 
Posterijen die mevrouw Liermine Heijer-
mans assisteert en de ontwerper Jelle van 
der Toorn Vrijfthoff met voorzitter F. S. 
Dohmen van de Stichting Wereldmuziek
concours, allen met hun ,,eigen" postze
gels in een lijst. Op de achtergrond de le
den van de brassband PTT Utrecht met 
verchroomde instrumenten (foto PPD-PTT) 

WIENER BRIEFMARKEN-SPIEGEL 
OPGENOMEN IN SAMMLER-DIENST 

Het ,,Österreichiches Fachblatt für 
philatelistische Forschung und Post
geschichte" is met ingang van het 
nieuwe jaar opgenomen in het West-
duitse maandblad Sammler-Dienst, 
aldus meldt hoofdredacteur Dr. Rü
diger Wurth in het decembernummer 
van zijn Wr. Briefmarken-Spiegel. 
Het specialistische ti jdschrift, dat 
zesmaal per jaar verscheen, heeft zi jn 
t iende jaargang met ere volgemaakt. 
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Vijfentwintig jaar 
jeugdwerk 
Onlangs mocht het feit worden 
herdacht dat voor vi j fentwint ig jaren 
aan het filatelistisch Jeugdwerk ge
stalte werd gegeven 
Wanneer men een terugbl ik wil wer
pen dan raadpleegt men de oude ge
gevens Maar helaas zijn de archieven 
van de eerste jaren van ons jeugd
werk niet bewaard gebleven Dit be
zwaar IS met veel moeite overwon
nen Alhoewel niet voor de absolute 
juistheid van enkele gegevens kan 
worden ingestaan is het mogeli jk ge
bleken de geschiedenis vast te leg
gen 

Contactcommissie 

De jeugdafdel ing van de Utrechtsche 
Philatelisten Vereenigmg had een 
kwi jnend bestaan, er werd een drie
tal personen bereid gevonden om te 
trachten deze jeugdafdeling wat 
nieuw leven m te blazen Er werd op 
een weinig verantwoorde manier ver
zameld en wie de meeste zegels had 
bijeengebracht was de beste 
Nu bestonden er m den lande meer 
jeugdafdelingen en het sprak mm of 
meer van zelf dat daarmee contact 
werd gezocht om een beter inzicht te 
verkri jgen m de materie Zo kwamen 
op 22 januari 1949 de leiders van een 
zestiental jeugdclubs bijeen Amster
dam, Eindhoven, Celeen, Maarsen, 
Velp, Santpoort, Utrecht en Zaandam 
zonden afgevaardigden en op die 
eerste bi jeenkomst werd besloten tot 
de opr icht ing van de , ,Contactcom
missie voor het Philatelistisch Jeugd
werk m Neder land" 
Naast de init iat iefnemers, de heren 
dr C J H van de Broek, J G 
Straatman en J de Jong noem ik en
kele namen van de pioniers Brandt, 

Busman, Crom, Schut, Smitz, Van 
Tongeren en Waayenborg Maar ook 
filatelisten van naam als K E König 
en Joh H Spoorenberg gingen zich 
met de jeugdleiders beraden over de 
problemen van de jeugdfi latelie 
Grote steun kreeg de contactcommis
sie van mevrouw M J Baronesse van 
Heerdt-Koiff, zowel moreel als f inan
cieel, die op 17 mei 1972 als Be 
schermvrouwe de stichting is ontval
len 

Historische rechten 

Met de steun van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 
wi lde het aanvankelijk niet vlotten 
Op de agenda van de algemene ver
gadering kwam in 1950 het punt ,,Be
spreking van de Jeugdactie" voor 
Het agendapunt was niet voorbereid 
en de zaak werd verwezen naar de 
Bondsraad een adviescollege Deze 
was van oordeel dat op grond van de 
bondsstatuten de jeugdfi latel ie tot de 
taak van de Bond behoorde, maar dat 
wat reeds was gegroeid mede door
dat de Bond geen enkel initiatief op 
het terrein van de jeugdfi latel ie had 
ontwikkeld, historische rechten had 
verkregen 
Het bleef een lijdensgeschiedenis 
totdat door medewerking van de 
heer J Poulie op 19 februari 1952 de 
, ,Contactcommissie" bij notariële 
akte in de ,,Stichting voor het Phila
telistisch Jeugdwerk m Neder land" 
werd omgezet en de Bond na sep
tember 1954 een bescheiden subsidie 
verleende 

Leren en Lezen 

In de , ,Contactcommissie" werd de 

grondslag gelegd voor de verdere 
u i tbouw van het Jeugdwerk Al zeet 
snel kwam ,,De Posthoorn" van de 
grond en het filatelistisch onderr icht 
door middel van de ,, lessen" be
oogde de jongelui een gedegen ken
nis van de fi latelie bij te brengen 
Met de u i tbouw kon worden begon
nen Zo werden de lessen bijeenge 
bracht m het A B C van het Postze-
gelsverzamelen, de derde druk daar
van IS in een vergevorderd stadium 
van voorbereid ing Het heeft zi jn 
plaats veroverd m de filatelistische 
lectuur, niet alleen voor de jeugd 
maar ook voor vele beginnende ou
dere verzamelaars 
Reeds sedert februari 1966 houdt de 
stichting jaarlijks enkele jurycursus-
sen en daarna ook Inleidingscursus-
sen voor Jeugdleiders/leidsters Er 
zi jn diaseries met geluidsband, vra-
genboekjes te gebruiken bij het 
A B C en een beknopte filatelistische 
woordenl i jst Frans-Nederlands 
Uit de gelden van het Jubileumfonds 
worden de kosten voor de organisa
tie van de tests voor de diploma's 
Jeugdfilatelist A, B en C bestreden U 
kunt uw bijdrage kwijt op giroreke
ning nummer 55 87 76 ten name van 
de Stichting voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk in Nederland te Schalk
wi jk De jeugd zal er u dankbaar voor 
ziin 

Het voortbestaan van het jeugdwerk 
IS m zeer grote mate afhankelijk van 
de toewi jd ing en het enthousiasme 
van de jeugdleidsters en -leiders De 
jeugd word t ouder en groeit er uit , 
telkens weer opnieuw moet met de 
jongere generatie begonnen worden 
Wie dat niet t i jd ig onderkent ziet zijn 
jeugdclub kwi jnen en ten gronde 
gaan 
Na 25 jaren jeugdwerk is het een vol 
doening te constateren dat alle 
moeite en zorg niet tevergeefs is ge
weest Ook de resultaten op de ten
toonstel l ingen, zowel de regionale, 
de nationale als internationale zijn 
een bewijs voor het kunnen van de 
jeugd Onlangs werd m Polen de 
tweede prijs van het Copernicuscon-
cours gewonnen, achter Rusland 
maar voor Polen en vele andere lan
den als Hongari je, België, Duitsland 
en Frankrijk, om er maar enkele te 
noemen 

In eensgezindheid en samenwerking 
zal het waarachtig wel gaan 

J J JONKER 
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agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het septem
bernummer dienen uiterlijk op 16 augustus 
in 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 
of niet plaatshebben van de genoemde 
evenementen op de aan haar opgegeven 
tijdstippen 

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

in plaat- en rasterdiepdruk. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 |aar. 
Het Postmuseum is dagelijks ge
opend van 10.00-17 00 uur, op z o n 
dagen van 13 00-17.00 uur 

I juli-1 oktober: 
Leiden. Tentoonstel l ing , ,Dieren op post
zegels" Rijksmuseum van Natuur l i jke His
tor ie Openingst i jden op werkdagen 
10.00-16.00 uur Door lopende klank- en 
diaserie en exposit ie van dieren die op 
postzegels zi jn afgebeeld. 

21 augustus: 
Sunname. Boy scouts van Suriname vi j f t ig 
jaar: dr ie waarden. PrijS in Nederlands 
geld ƒ 1,22. 

6-15 september 
Leiden Informatiestand Leidsche Vereni
ging, Croenoordha l , Wi l lem de Zwijger
laan. In l icht ingen- H. J. Hederik, Topaas
laan 14, te lefoon 01710-64808. 

I I september: 
Suriname. Eeuwfeest Wereldpostver
enig ing, waarden 15 en 30 cent. Prijs in 
Nederlands geld ƒ0 ,81 

14 september: 
Assen Regionale rui ldag, tentoonste l l ing, 
vei l ing, Bellevue, 10.00-17.00 uur. Inl .- D. 
B Dooyes, Beilerstraat 33, Assen, te l . : 
05920-13039 

14 september: 
Essen. Zesde Assmdiarui ldag m Alt Essen, 
Steelerstr. 36, 09 00-17.00 uur. Tentoon
stell ing ,,Van Zeppel in tot Skylab". InlicJi-
tmgen: Rolf Schneider, Leopoldstr 8 

20-21 september: 
Uithu izen. Rayontentoonstel l ing/rul ldag, 

De Kandelaar, Schoolstraat In l icht ingen; 
ir. A. Boswijk, de Blinken 1, Emmen, tele
foon 05910-22394 

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

21 september: 
IJmuiden. Ruilbeurs, Petruskerk, 10 30-
17.00 uur. In l . : mevrouw M. de Meer-van 
Gendt, Van Lenneplaan 54, Dr iebuis. Tel . : 
02550-10421. 

22 september: 
Ti lburg Ruilbeurs, Casino, St Jozefstraat 
38, 10.00-17.00 uur. Toegang ƒ 1 , - ; jeugd 
tot 16 jaar ƒ 0,50; leden vri j In l icht ingen: 
W. van Erve, Insulindeplein 5. 

28 september: 
Boskoop. Ruilbeurs, Verenigingsgebouw, 
Rozenlaan, 10.00-17.00 uur. In l . : C. Bulk, 
Reyerskoop 142, telefoon 01727-3043. 

5 oktober-10 november: 
Amersfoort . Jubi leumtentoonstel l ing 35-
jarig bestaan van de vereniging Amers
foor t , Zonnehof 8. In l icht ingen: P. E. Bos, 
Voltastraat 27, telefoon 03490-15S51, J. A. 
M. S. Joppe, Groen van Prinstererlaan 28, 
te lefoon 03490-18228 

5 oktober: 
Ede Postzegeldag, Open Haard, Wi l lem 
de Zwijgerlaan (Beatrixpark), 10.00-17 00 
uur. In l icht ingen. Mev rouw Zw. 
Weener-Beerdsen, Tol lenburg 32. 

5 oktober: 
Kampen. Nationale rui ldag, ANB-gebouw, 
Juhanastraat 59, 10 00-17.00 uur. In l icht in
gen: W. G. Ch. Albrecht, Mauntsstraat 16, 
Kampen, telefoon 05202-3511. 

6-14 oktober: 
Boekarest. Europese tentoonste l l ing van 
maximafilatelisten- Inl : j . Albruy, rue des 
Alles 72, B-1030 Brussel 

9 oktober: 
Eerste dag van uitgifte Were ldpostveren i -
gingzegel, 60 cent. 
Nederlandse Anti l len Were ldpostvereni 
ging honderd jaar. 
Waarden 15 en 30 cent, PrijS m Nederlands 
geld ƒ 0,81 

10-13 oktober: 
Hoogeveen Hobby '70, tentoonstel l ing 
van onder meer postzegels. Inschri j f for
mul ie ren ; J. Zwiers, Sneeuwbesstraat 4, 
te lefoon 05280-65691 

12 oktober: 
Leiderdorp Ruildag, Dorpshuis, 10.00-
17 00 uur. In l icht ingen: J. B. Soet, Mors-
weg 21a, Leiden, telefoon 01710-43574. 

12 oktober: 
Viering Dag van de Postzegel in Alblasser-
dam, Amersfoort , Amsterdam, Breda, 

Drachten, Ni jmegen, Rotterdam, Sas van 
Gent, Venray en Waalwijk met tentoonstel
l ingen. 

12-13 oktober: 
Jülich. Tentoonstel l ing Rang II ter vier ing 
vi j f t ienjarig bestaan der plaatselijke ver
eniging. Stadthalle. In l . ; H Wermelskir-
chen, D-517, Jülich, Romerstr 2. 

13 oktober: 
Beverwijk. Negende rui l- en beursdag. De 
Slof, Raamsveld bij Grote Houtweg, 
10.30-17 00 uur. In l icht ingen: Th. W. An-
driesma, Cornells Groenlandstraat 15, 
Heemskerk, te lefoon 02519-33168 

19 oktober: 
Soest. Ruilmiddag de Rank, Soesterberg-
straat 18, Soest, 12.00-18.00 uur. Toegang 
vr i | . Inl icht ingen- Meju f f rouw C de Bruin, 
Kastanjelaan 11, Soest-Z, telefoon 02155-
12032. 

19-20 oktober: 
Schiphol . Dert iende Dag van de Aero-
Philatelie 1974. Van-der -Hoopherdenk ing. 
In l . : De Vl iegende Hol lander p/a F. W. N. 
Hugenhol tz , Postbus 562, Ape ldoorn . 

19-27 oktober: 
Budapest Internationale luchtpost ten-
toonste l lmg Aerophi la 74, Bondsgebouw 
Inl icht ingen- Secretariaat H-1387 Buda
pest, P.O.B. 4, Hongari je. 

26 oktober: 
Epe (GId.) Ruildag, Stern, Hoofdstraat 
108, 10.00-17.00 uur. In l icht ingen: me
vrouw A. C. Doorman-Knuvers, Polweg 2, 
te lefoon 05780-2729. 

26 oktober: 
Hilversum. Veert iende nationale rui ldag 
Totohal, Soestdijksestraatweg, NS-halte 
(gemeentel i jk) Sportpark 10 00-17.00 uur 
In l . : D. Baas, Admiraal de Ruyterlaan 31, 
te l . : 02150-44626. 

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

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

30 oktober-2 november: 
London Nationale tentoonstel l ing B.P E., 
Seymour Hall, Marble Arch, London, W 1 

Veilingdata 

16, 17, 18 september 
's-Gravenhage. 
31a 

23, 24 septemb 
's-Gravenhage. 
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tentoon
stellingen 
en jubilea 

Dertiende dag van de Aero-Philatelie 
Op 19 en 20 oktober viert de Vlie
gende Hollander de dert iende dag 
van de Aero-Philatelie met een jubi 
leumtentoonstel l ing ter herdenking 
aan de eerste postvlucht naar 
Nederlands-Indië, vijft ig jaar geleden. 
In een buitenetalage van de Amster
damse Bijenkorf wordt een herinne
ringsexpositie ingericht, samenge
steld door leden van de Vliegende 
Hollander. De KLM maakt een her-
denkingsvlucht, waarover onze redac
teur W. Dekker inl ichtingen geeft in 

AfnsTEF^Dftm 

zijn rubriek en de verzamelaar H. J. 
C. van Beek beschrijft aan de hand 
van zijn eigen collectie het verhaal 
van deze vlucht in ons blad. 
De Vliegende Hollander heeft een 
fraaie envelop laten ontwerpen, 
waarvan het vignet hierbi j is afge
beeld. PTT geeft een speciaal stempel 
op de post, die op Schiphol wordt 
aangeboden. Zoals gebruikel i jk bij de 
,,Dag van de Aerof i latel ie" kunnen 
volledig verzorgde enveloppen -
twee formaten met verschil lende 
frankering - besteld worden door 
overschri jving van ƒ 2,50 op giro
nummer 402628 van de Stichting Ten

toonstel l ing de Vliegende Hollander, 
Rotterdam. 
Ook het Nederlandse Postmuseum 
heeft een tentoonstel l ing Vijft ig jaar 
luchtpost Nederland-java gehouden 
in zijn gebouw aan de Zeestraat te 
's-Cravenhage, met medewerking van 
de KLM, Schiphol, de Koninkl i jke 
Nederlandsche Vereeniging voor 
Luchtvaart en particuliere luchtpost
verzamelaars. 

P.C. Eindhoven 1924-1974 
De regionale tentoonstel l ing die de 
Philatelistenclub Eindhoven van 24-26 
mei heeft gehouden onderscheidde 
zich op dr ie punten: 1. door de cata
logus, die uitzonderl i jk groot en uit
zonderl i jk goedkoop was; 2. door de 
kwaliteit van de inzendingen die uit
zonderl i jk goed was en 3. door de 
zaal die qua verl icht ing, sfeer en aan
kleding model kan staan voor alle 
hallen waar postzegels in de kaders 
van de Stichting Filatelie tentoonge
steld worden. 
In de inzending van het Postmuseum 
was een envelop te zien gericht aan 
een voorloper van de Eindhovense 
club, die de oudste vereniging van 
ons land zou kunnen z i jn . 
De jury, bestaande uit de heren J. F. 
Clei j , R. H. M. Faust, H. j . van der 
Hei jden, J. Ph. de Leeuw en A. van 
der Merwe, kende zeven diploma's, 
vijft ien bronzen, v i j fentwint ig verzil
verd bronzen, zestien zilveren en ne
gen verguld zilveren medailles toe. 

Verzilverd brons: 
). C. Balkestein (Sport), C. H. Boetz-
kes (Bergwereld en Opera), |. E. 
Buchleitner (Oostenri jk, klederdrach
ten en gebouwen), J. van Dongen 
(Puntstempels), F. C. van den Ende 
(Olympische stempels), P. J. j . Eijnd-
hoven (Nederland, afstempelingen en 
Frankeermachinestempels) P. |. C. 
Franssen (Het kind), H. C. Hardeman 
(Nederland, afstempelingen), j . G. 
ten Houten (Nederland, reconstructie 
5 cent 1852 plaat l i l ) , H. H. joha (Mu
ziek), ). H. Laugs (Componisten), J. 
W. H. Leenders (Ruimtevaart), G. A. 
W. L. Lochmann van Bennekom 
(Duitsland, gebouwen), F. Magis (En
geland), W. j . M. Martens (Nieuwe 
Testament), F. Molenaar (Internatio
nale Arbeidsorganisatie), L. A. M. J. 
Molkenboer (Mil ieubescherming), H. 
Pieterse (Fauna), mejuf f rouw C. Rum-
mens (Evangelie), J. W. Smits (Artsen), 
C. van der Wouden (Antarctica en 
Midden-Oosten) . 

Zilver: 
J. C. Balkestein (Noorwegen), L. B. Bo 
(Zwitserland), ] . E. Buchleitner (Oos 
tenri jk), L. M. Goofers (Nederlan( 
1867, puntstempels en Proefstempels) 
A. Haalman (Nederland, f irmaperfora 
ties), F. S. |. C. Hermse (Ierland), A. P 
M. Janssen (Ierland), C. M. H. J. Maa 
(Posthistorie Baardwijk-Waalwijk), E. C 
de Poorter (Frankeermachine 
afstempelingen), P. M. Prinssen (Lucht 
en ruimtevaart), j . M. van Ratingei 
(Nederland, tweeletterstempels), W 
M. A. de Rooy (Zweden, automaat 
boekjes), D. L. A. Tjaden (Syrië en Li 
banon), D. G. G. Wijnands (Zwitser 
land, staande Helvetia). 

Verguld zilver: 
H. G. Hardeman (Rode Kruis), L. H. | 
Janssen (Engeland, Queen Victorie 
1840-1857), Minoret t i (Bossche tan
ding), H. E. R. Sandberg van Boelen 
(Nederland 1872, 5 cent), A. Schaap 
(UNO), mevrouw M. A. A. Selman-
Droge (Denemarken, 1851-1913), C. 
Slofstra (Nederland, 1852-1940 en 
Nederlands-Indië). 
De ereprijs van de gemeente Eindho-
ven werd - ten volle verdiend - toege
kend aan V. H. C. ). Thaels voor zi jn 
Surinaamse portzegels van 1911, waarin 
twee nog niet gecatalogiseerde eerste-
dagbrieven van 15 juli 1911. Het Post-
museum verdient een eervolle vermel
ding voor het i l lustreren van de Eind
hovense postgeschiedenis met stukken 
uit eigen bezit, samengebracht door ). 
Giphart. 
In l i teratuur kreeg C. M. H. ). Maas 
verzilverd brons voor De postgeschie
denis van Waalwijk, Baardwijk en Be-
soyen en ). F. Cleij en ). A. G. M. van 
Roosmalen zilver voor De krantezegel 
van de emissie 1876 Nederland met 
Bossche tanding. 
De catalogus, gestencild op A-4 for
maat gaf op zestien volle pagina's uit
gebreide informatie over de jubi le
rende vereniging en de inhoud van de 
450 kaders. Bijna tweeduizend bezoe
kers was de rijke oogst op het werk 
van de organisatoren. 
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1 
BFELDEN VAN DE BONDSDAGEN 
Van links naar rechts van boven naar beneden mr I de Boer Azn wordt hartelijk verwelkomd in het bondsbestuur 
door mevrouw Wap Gert Holstege winnaar van het Bekertoernooi op de 62ste Eilatelistendag neemt de wisseltrofee in 
ontvangst van juryvoorzitter ir A van der Hevden de heer I W F Bunge neemt de Wallermedaille in ontvangst de heer 
A Smit dankt voor het ontvangen van de Spoorenbergmedaille de heer ](an) C A M van de Mortel aan het eind van de n/ 
bondsbestuursleden die hij dankt voor de bondsherinneringsmedaille in zilver en de heer F W van der Wart benoemd 
tot lid van Verdienste evenals (onzichtbaar/ mevrouw W F Klasens van de Loo en de heer F Th Dasbach 
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,,Sittard"-Bonds- en Filatelisten Da
gen 1974 
Wie de Bondsdagen m Sittard heeft 
bezocht moet onder de indruk zi jn 
gekomen van de organisatie die de 
Filatelisten Vereniging ,,Sittard en 
Omst reken" met zuidel i jke beminne
l i jkheid en efficiency zonder uiterl i jke 
problemen voor de congresgangers, 
tot genoegli jke Bondsdagen heeft 
gemaakt 
De Bondsvergadering, op vrijdag 
17 mei gehouden m well icht de beste 
gelegenheid van Zuid-Limburg, het 
bondsdiner dat zonder meer tot het 
beste van de laatste jaren gerekend 
kan worden, de Filatelistendag met 
voortreffel i jke regie van ,,l icht en 
donker" ti jdens de Bekerlezingen, al
les wees op een grondige voorberei
ding 
Welke IS nu deze vereniging? Zij is 
opgericht m 1957, eerst als een 
, ,dochter" van Celeen, sinds enkele 
jaren daarna volwassen Men telt on
geveer 180 leden, van wie een veer
tigtal op de maandelijkse vergaderin
gen komt De agenda is typisch Lim
burgs, veelal een spreker of dia-
lezing over goede filatelistische on 
derwerpen, maar ook als afwisseling 
de Limburgse , ,volkssport" , het kie
nen 
BIJ de eerste viering van de , Dag van 
de Postzegel" was de Limburgse deel-

Bijzondere envelop voor de 62ste Filatelis-
tendag met het speciale stempel en een 
afdruk van het dertiende-eeuwse stadsze
gel 

neming - ja m Sittard! De regionale 
tentoonstel l ingen , ,L imphi lex", waar
van nu al de zesde met goed gevolg 
van stapel is gelopen, bewijst wel dat 
een kleine vereniging, met een actief 
bestuur en met goede samen- en 
medewerking van het gemeentebe
stuur heel wat kan bereiken FHet sa
menspel van het - opmerkel i jk -
jonge bestuur met de leden moet 
goed zijn Daarnaast zi jn de betrek
kingen met de regionale pers zodanig 
dat voor alle evenementen een uit
stekende publiciteit kan worden ver
kregen En daarom wi l len wij bestuur 
en de leden van , ,Si t tard" hartelijk 
bedanken voor goede maar ook ge
noegli jke Bondsdagen 
H 

Jubileumtentoonstelling in Mön
chengladbach 
Ter gelegenheid van haar vijft igjarig 
bestaan hield de vereniging M ö n 
chengladbach een , ,Salon" van 325 
kaders in de Kaïser-Friedrich-FHalle 
van 26-28 april De vereniging was 
voorts gastvrouw van de 25ste Lan-
desverbandstag in Nordrhein-
Westfalen en van de Ring der Liech-
tenstemsammler 
Een bi jkomende aanleiding was de 
stichting van de Benedicti jner abdi) 
van de martelaar Vitus door aartsbis
schop Gero van Keulen, duizend jaar 
geleden te Gladbach In de ten loon-
stellingsgids is een artikel opgeno
men van dr Leo Fiethen over de 
vroege poststempels van Mönchen
gladbach met vele afbeeldingen 
Onze nieuwsgierigheid naar de opzet 
van een jeugdverzamelmg ,,Natio-
naalsocialistische poli t iek op postze
gels en -stempels" werd met be
loond De twee kaders waren onder 
de naam van dezelfde inzender ge-
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vuld met een inzending Componis
ten 
Nederlandse deelnemers waren A L 
Blonk uit Dordrecht met Luchtpost 
van de eerste Oostenri jkse republiek 
en J Kok Rzn uit Zwol le met Neder
land 1852 op brief De Filatelistische 
Dienst van de Nederlandse PTT ge
bruikte een gelegenheidsstempel m 
haar ti jdeli jk postkantoor 

Euromax - Maximafilie 
In Boekarest zal van 6 tot 13 oktober 
1974 een internationale tentoonstel
l ing van Europese maximafil isten 
worden gehouden onder de naam 
Euromax De enige Nederlandse 
deelnemer is tot dusver G F Fischer 
uit Nieuwendam, die met zi jn collec
ties al eerder zilveren medailles heeft 
behaald 

Postkantoor nummer 2500 in Harder 
wijk 

De afdeling Harderwijk van Philatelica 
heeft ter gelegenheid van de opening 
van het nieuwe Harderwijkse post
kantoor op 11 juni een bi jzondere 
envelop uitgegeven, met de Vispoort 
als vignet. Het was de 2500ste post-
mr ichtmg in ons land, vandaar dat 
PTT had gezorgd voor een bi jzonder 
stempel, waarin dezelfde poort was 
afgebeeld en de tekst , ,Nu 2500 post
kantoren" 
Hoofddirecteur drs H de Jonge ver
telde bij de opening dat er sinds 1968 
m zeseneenhalf jaar - 250 nieuwe 
postkantoren in gebruik zijn geno
men, dat IS een in de tien dagen 
De Philatelica-afdelmg was present 
met een showhoek, met een exposi
tie in enkele kaders van de Stichting 
Filatelie Ook het Postmuseum ver
leende zi jn gewaardeerde medewer
king 

ECOFILA- Economie & Filatelie 
Hoe groot het verschil wel is in ten
toonstel len van thematische verzame
lingen in België en Nederland is weer 
eens gebleken op de Ecofila, van 22 
tot 30 juni op internationale basis ge
houden m Brugge, georganiseerd 
door de club ,,De zeven torent jes" 
Afgezien van het gebrekkige kader-
materiaal maken de inzendingen als 
geheel een volslagen verschil lende 
indruk 
De Nederlandse verzamelingen geven 
een rustige indruk m tegenstell ing tot 
de Belgische, die overladen zi jn met 
tekst en zegels, waartussen vele die 
voorkomen op de FlP-lijst van verbo
den uitgiften Maximumkaarten die 
door de F I P met een scheef oog 
worden bekeken en door de Thema
tische commissie van de F I P oog
luikend worden geduld, zi jn in de Bel
gische verzamelingen overvloedig 
aanwezig Frankeermachinestempels, 
die voorzicht ig hun intrede doen in 
Nederlandse collecties, zi jn m België 
niet in tel 
De tentoonstel l ing, m het indruk
wekkende oude Belfort, omvatte 175 
kaders, waarin 26 inzendingen wer
den getoond België 15, Nederland 
19 en Frankrijk en Luxemburg ieder 
een Hoewel de expositie geen wed
stri jdkarakter had was er een jury die 
de vele erepri jzen van ministers, bur
gemeester, schepenen en bedri jven 
toekende 
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INTERNABA 
De internationale postzegeltentoon
stelling INTERNABA, gehouden in Ba
zel van 7 tot 16 juni is een overweldi
gend succes geworden. De kwaliteit 
van de inzendingen was van een ge
halte als wi j in de afgelopen tien jaar 
nauwelijks gezien hebben. Vooral de 
inzendingen van Overzee waren in
drukwekkend, waarbij opviel dat Ja
pan sterk in opmars is. Het aantal Ja
panse inzendingen - niet alleen van 
lapan zelf - bewijst dat men ernstig 
rekening dient te houden met de f i la-
telistische kennis en collecties in dit 
land dat voorheen nauwelijks enige 
rol van betekenis in de internationale 
filatelie speelde. 
Maar om terug te komen tot wat Ne
derland tentoonstelde, ook dit was 
niet gering. Wi j zul len de Neder
landse inzendingen in vogelvlucht 
voorbi j laten gaan. 

Erehof 

De beroemde collectie van Neder
land van jan Poulie pri jkte terecht 
temidden van de collecties van ge
kroonde vorsten. Zij bli jft steeds 
boeien. Men ontdekt alti jd weer iets 
wat bij een vorig bezoek niet opge
merkt was door de veelheid van het 
getoonde. 

Concurrentieklassen 

Allereerst de portzegels van Zwitser
land op brief van A. R. van der Graaf, 
een huzarenstukje om in dit land zo
iets tentoon te stellen. Prachtige 
stukken, terecht met verzilverd brons 
beloond, ondanks de sterke concur
rentie van het land zelf. 
Van A. Mensing de bekende collectie 
Médail lons van België, ook weer wat 
ui tgebreid, zilver. 
Van Jan Poulie de inmiddels wel be
roemde verzameling Baden, u i tmun
tend in kwaliteit en zeldzaamheden, 
met een gouden medaille be loond. 
Vervolgens Frankrijk en koloniën van 
Theo Lammers, u i tb l inkend door 
kwaliteit maar overigens summier, 
goed voor een bronzen medail le. 
Rienk Feenstra toonde de (eerste!) 
plaatreconstructie van de 20 Lepta 
Grote Hermeskop van Griekenland 
met een omli jst ing van voorlopers en 
zegels van dit land van 1830 tot 1930; 
met een zi lveren medaille karig be
loond. 
Van Griekenland naar Ierland, de 
eveneens bekende collectie van L. J. 
H. M. Sicking verkreeg in een sterk 
beconcurreerd gebied slechts brons. 

Well icht door een te grote ruimte 
voor nooit uitgegeven proeven is de 
beoordel ing gedrukt tot brons. 
De collectie brieven tot 1900 van Jan 
Kok was een studie op zichzelf, te
recht met zilver gehonoreerd. 

Nederland en Overzee 

Bij de postzegels zagen wi j in de eer
ste plaats de collectie Nederland 
1891-1899, Hangend Haar, van Duice 
Lynch, goed uitgewerkt met interes
sante stempels, die zi lverbrons kreeg. 
Daarna Jubileum 1913 van C. V. ten 
Brink, bijzondere studieverzameling, 
die met zilver werd beloond. 
Dan de in ons land welbekende 
plaatreconstructies van alle platen 
van de emissie 1852 van dr. G. C. van 
Balen Blanken, aangevuld met de 
voormalige koloniën, die met een 
verguld zilveren medaille genoegen 
moest nemen, wel iets ondergewaar
deerd. 
Tenslotte de bekende collectie van 
Nederland van de Duitser Wil l i Peter, 
weer iets uitgebreid en eveneens met 
verguld zilveren medaille gehono
reerd. 

Europa en Overzee 

In de eerste plaats viel het ons op dat 
de collectie Polen van mevrouw Th. 
Poulie weer was uitgebreid, terecht 
met groot-goud beloond. Wat een 
col lect ie! 
Dan Transvaal van dr. G. H. Jonkers, 
een weinig bekend gebied met op
zienbare onthul l ingen, goed voor een 
welverdiende zilveren medail le. 
Dr. J. Metzger stelde Nederlands-
Indië, Suriname en Curaq:ao tentoon, 
beloond met zi lverbrons. 

Luchtpost 

De Ballons-montés van A. Ph. Krijff 
kregen terecht zilver, de luchtpost-
experts waren unaniem van mening 
dat de bekroning terecht was. 
Dan toonde P. O. M. van Hasselt de 
postale geschiedenis van Bergen op 
Zoom op voortreffeli jke wi jze, een 
verzameling om aandachtig te beki j 
ken en te waarderen, de jury deed 
dit met zi lver-brons. 
G. Szegedi toonde oud-Rusland en 
deze collectie bracht het terecht tot 
zilver. 

Poststukken 

J. H. Broekman toonde de poststuk
ken van Nederland en Overzee van 
nummer één af tot zover de kader

ruimte hem toeliet, met zilver aan de 
schrale kant beloond. Deze collectie 
verwierf als eerste op een Europese 
tentoonstel l ing de Marcus-
White Award, die de Amerikaanse ver
eniging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars, de UPSS, be
schikbaar stelt. 

Postmuseum 

Ons nationale postmuseum was met 
een verzameling, die samenhing met 
het eeuwfeest van de U.P.U., op 
waardige wijze vertegenwoordigd. 
Niet alleen met schetsen, ontwerpen 
en zegels van de UPU-zegels van M. 
C. Escher uit 1949 maar ook met Zee-
post waaronder Dri jvende-
Brandkastzegels, ook op brief. Sche
pen op postzegels en de hoge 
waarde van de Luchtpostzegels uit 
1951, besloten met ontwerpen van 
Europa-zegels, kortom een waardige 
presentatie van wat Nederland op 
postzegelgebied heeft gepresteerd. Er 
was in de afdeling van inzendingen 
van postmusea een goede belangstel
ling voor Nederland. 

Filatelistische Dienst 

Was de belangstelling voor het Post
museum prima, die voor de verkoop
stand van de Filatelistische Dienst 
was bijwij len overweldigend. De heer 
Johnny de Rijter en zijn charmante 
assistentes hadden letterli jk de han
den vol om de verzamelaars van Ne
derland het verlangde te verkopen. 
Het viel op dat de belangstelling voor 
postzegelboekjes enorm is toegeno
men, waarschijnli jk omdat ze in de 
voordrukalbums buiten Nederland 
ook al voorkomen. Soms schoof men 
eenvoudig het album op de balie en 
vroeg de , , lege" vakjes , , vo l " te ma
ken. Helaas waren vele soorten boek
jes ook daar spoedig uitverkocht. 

De handel 

Er waren bijna tachtig handelaren-
stands die een druk bezoek kregen. 
Helaas was van de Nederlandse han
del slechts de heer Zwart aanwezig. 
De Britse handelaren waren naast de 
Zwitsers het sterkste vertegenwoor
digd. 
De tentoonstel l ingsleiding van de 
INTERNABA kan op een zeer ge
slaagde tentoonstel l ing terugzien. 

H. 
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WIEN '75 
De Oostenrijkse bond organiseert ter 
gelegenheid van ,,125 jaar Oosten

rijkse postzegel" een internationale 
postzegeltentoonstell ing in het 
Weense jaarbeurspaleis, de Wien '75. 
Aanmeldingen voor deze tentoonstel

l ing, die zal worden gehouden van 27 
november tot 7 december 1975 bij de 
Kommission lür Öffentl ichkeitsarbeit 
des Verbandes Österreichischer 
PhilatelistenVereine, Postfach 79, 
A1096, Wien, Österreich. 

Naposta '74 in Essen 
Van 29 oktober tot 3 november wordt 
dit |aar de nationale tentoonstel l ing 
van WestDuitsland gehouden in de 
jaarbeurshallen van het Grugapark in 
Essen. Op de dag van de opening 
verschijnen vier bi jzondere postze

gels: Eeuwfeest Wereldpostvereni

ging (met eerstedagstempel Essen), 
twee zegels met schilderi jen van ex

pressionisten, alsmede een van de 
kerstzegels. De Bundespost zal post

zegels uit haar collectie laten zien en 
een tentoonstel l ing inr ichten, waarin 
onder meer het eeuwfeest van de 
UPU zal worden herdacht. Een derde 
van de tentoonstel l ingsruimte is 
voorbehouden aan inzenders die 
voor de eerste maal aan een expositie 
in ,,Rang I" deelnemen. Bijzondere 
inzendingen z i jn : De normale brief 
na 1945 en de Zilveren Bondsrepu

bliek. In de wervingsbrochures (de 
aanmeldingstermijn is afgelopen) 
heeft Hugo Rieth de geschiedenis van 
de post in Essen beschreven. Ver

krijgbaar door 60 Pfennig in postze

gels te sturen naar het Naposta

secretariaat: 43 Essen 1, Leopoldstr. 

KW 74 

De jubi leumtentoonstel l ing die van 3 
lot 6 jul i in de sporthal Cleijn Duin te 
Katwijk aan Zee is gehouden was een 
staaltje van teamwerk binnen het ra

yon ZuidHol landnoord van de In

ternationale Vereniging Philatelica. 
Voorzit ter C. J. van Houten van de 
afdeling Noordwi jk had zich beschik

baar gesteld als voorzitter van de 
commissie die de tentoonstel l ing or

ganiseerde ter viering van het vi j f t ien

jarig bestaan van de afdeling Katwijk, 
die gegroeid is van dertig leden in 
1960 tot 160 nu, ongeteld de 60 tot 80 
leden van de jeugdafdel ing. 
Al bij de opening, waar onder ande

ren het woord werd gevoerd door 
Philatelicavoorzitter N. F. Hedeman 
en wethouder H. Haasnoot, kon jury

voorzit ter Ph. Smulders bekendma

ken dat de ereprijs van de gemeente 
Katwijk ten deel was gevallen aan |. 
A. Bruijn voor diens inzendingen 
Paarden en Nederlands Nieuw Gui

nea, beide bekroond met verguld zi l

ver. Mevrouw M. J. Vri jaldenhoven

Oostra verwierf eveneens verguld zi l 

ver voor Postmechanisatie in Croot

Brittannië. Deze inzendster gebruikte 
kleurenfoto's om de fosforescentie 
van de Britse zegels, die niet zicht

baar wordt onder bel icht ing met de 
beschikbare UVbuizen, te laten zien. 
Deze nieuwe wijze van demonstrat ie, 

die een bi jzondere vaardigheid in de 
fotografie vereist, is een eervolle 
vermelding waard. Verguld zilver 
kreeg ook A. J. M. Annegarn voor 
zijn thematische inzending Bloed en 
bloedtransfusie. 

Opmerkel i jke inzendingen waren 
onder meer Veldpost 18061973 van 
G. A. Geerts, Postmerken van Heer

enveen van C. Muys, Nederland, rol

zegels van H. C. Dütt ing en de land

schapserie van Bosnië, gespeciali

seerd, van G. Szegedi. In de catalo

gus waren een aanmeldings en een 
enquêteformul ier opgenomen; voor

beelden ter navolging. 

PRIMEUR IN NEDERLAND 

BRIEFKAART 
VAN DE ROL MET 
VOORAFSTEMPELING 

Dank zij de foutieve bestell ing van de 
afgebeelde briefkaart bij het Bonds

documentat iecentrum, in plaats van 
de geadresseerde bekende stille wer

ker in de f i latelie, kunnen wij een 
dubbele primeur brengen in dit zo

mernummer. 
Het bijzondere van deze briefkaart is 
het ontbreken van de gebruikel i jke 
afzendersli jnen en de voorafstempe

ling met een rondstempel van Rot

terdam zonder dag in de datumregel: 
= VII.74.12. Bovendien is het de 
eerste Nederlandse briefkaart die aan 
de rol is gedrukt. Dat is gedaan op 
de Chambonpers, in twee kleuren 

bruin en zwart  , telkens twee kaar

ten naast elkaar, met aan beide zi j 

den een geperforeerde rand om ze 
per computer te kunnen adresseren. 
De hele bestelling is in rollen naar 
Rotterdam gebracht. De oplage zal 
wel in de zes cijfers lopen. 
De reden dat deze ,,prijsvraag aan

kond ig ing" op deze plaats verschijnt 
is onze vrees dat het de meeste ge

adresseerden niet zal opvallen dat ze 
met een grote bi jzonderheid te doen 
hebben. Voor verzamelaars van 
postwaardestukken is het een inte

ressant stuk, dat een beter lot ver

dient dan de pru l lenmand. 

BRIEFKAART 

■ v _ 

Maar ook voor verzamelaars van 
voorafstempelingen is hel een voor 
Nederland tot heden onbekend stuk 
van groot belang. 
Wij vragen u zoveel mogeli jk van 
deze kaarten te redden, omdat ze 
anders voor de verzamelaars verloren 
gaan. 

V 

^ 
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nederland 

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

NEDERLAND 
Uitgifte gecombineerde serie Neder
landse postzegels 
(Dienstorder H.337 van 2 juli 1974) 

7. Algemeen 
Op 30 jul i aanstaande zal een ge
combineerde serie van drie b i jzon
dere postzegels worden uitgegeven. 
De uitgifte geschiedt naar aanleiding 
van respectieveli jk: 
- het eeuwfeest van de vereniging 

„ H e t Nederlandse Rundvee stam
boek" ; 

- het 25-jarig bestaan van het Konin
gin Wi lhelmina Fonds; 

- het 150-jarig bestaan van twee Ne
derlandse reddingmaatschappijen, 
namelijk de Noord- en Zuid-
Hollandsche Redding-Maatschappij 
en de Zuid-Hol landsche Maat
schappij tot Redding van Schip
breukel ingen, 

Necferkrd. 

2, Ontwerpen, voorstellingen, kleu
ren 
De zegels zijn ontworpen door |aap 
Drupsteen te Amsterdam. Zij zijn ge
drukt bij loh . Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting B.V. te Haarlem. 

25 cent 
De drie vanouds in Nederland voor
komende rundveerassen, aan wier 
verbetering in stamboekverband m-
tussen honderd jaar is gewerkt ; kleu
ren blauw, groen, zwart en rood
bru in ; 

25 cent 
Het symbool van het Koningin Wi l 
helmina Fonds liggend ondei een 
glazen lens, waarmee het weten
schappelijke element in de kankerbe
stri jding wordt aangeduid; kleuren 
roze, rood, bruin en zwart; 

40 cent 
Een moderne reddingboot in volle 
zee, gezien door een verreki jker; 
kleuren indigo, violet, chromaatgeel 
en zwart. 
Bijzondere tekst; 25 cent; 
,,Rundvee-Stamboek", 25 cent: 
, ,Kankerbestr i jding", 40 cent: ,,150 
Reddingsjaren". 

3. Overige bijzonderheden 
Beeldformaat 
Zegeltormaal 
Perforatie 
Papiersoort 

Comming 
Velindeling 
Oplage 

Druktechniek 
Geldigheids
duur 

25 X 36 mm 
Idem 
12..V4 : 14 
zonder watermerk, 
fosforescerend 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
25 cent elk 60.000 vel 
è 100 zegels; 
40 cent 120.000 vel ä 
100 zegels 
rasterdiepdruk 
onbepaald 

4. Verkooptijdvak 
De zegels zullen van 30 jul i tot en 
met 31 augustus 1974 op alle post in-
richtingen en bij de bestellers, belast 
met de behandeling van postzaken 
aan huis tijdens de bestell ing, ver
krijgbaar zi jn. 
Aan het publiek moeten bij aankoop 
van postzegels van 25 en 40 cent ge
durende genoemd tijdvak zegels van 
de gecombineerde serie verkocht 
worden, tenzij speciaal om zegels van 
de normale uitgifte wordt gevraagd. 
Mef de verkoop mag niet eerder dan 
op 30 juli aanstaande worden begon
nen. 

Eventueel na 31 augustus 1974 nog 
voorradige exemplaren moeten wor
den uitverkocht. 
Om een gelijkmatige verspreiding en 
verkoop te bevorderen zullen van de 
beide zegels van 25 cent de vellen 
,,om en o m " in de standaard verpak
king worden opgenomen. Aan de lo
ketten dient vel voor vel verkocht te 
worden waarbi] in de verkoop uiter
aard wel rekening moet worden ge
houden met eventuele speciale wen
sen van het publ iek. 

Sportserie 1974 
De post kon moeili jk bi | de uitgifte 
van deze sportserie voorzien hoe ver 
het Nederlands elftal het tijdens de 
Wereld-Kampioenschappen 74 zou 
brengen, hoewel men later toch wel 
kon inzien dat een plaats in de finale 
gehaald zou worden. Vandaar dat op 
het laatste ogenblik een hoeveelheid 
(persberichten spreken van 100.000 
vel) al met de opdruk ,,Nederland 
Were ldkampioen" vernietigd moest 
worden. Maar de eervolle tweede 
plaats is evenmin te versmaden, al 
werd er geen bi jzondere zegel met of 
zonder opdruk voor uitgegeven. 
De voetbalzegel is een knap stuk 
werk, zozeer dat tijdens de eerste 
verkoop aan de spelers van het elftal 
aanzienlijk van mening werd ver
schild of de bal nu , , i n " ot , ,u i t " is! 
Wel , het hangt er maar vanaf of de 
foto binnen of bui ten de l i jnen is ge
nomen. 
De nog te serveren tennisbal is min
der suggestief en veronderstelt een 
zeer grote hand. Het motief spreekt 
minder aan dan de voetbal. 
De technische bi jzonderheden der 
vellen die wi j tot heden zagen, zijn 
als volgt: 

tanding de zegels van 40 cent 
een kwart slag naar 
links gedraaid 
boven- en onderzi j 
den door lopend, 
rechter- en l inkerzi j
den twee gaten 
door lopend; 

etsingnummer'i geen 
telcijfers links I tot en met 10, 

rechts 10 tot en met 
1; 

ponstekens geen; 
markeerboogjes geen; 
overige afgezien van kleur-
bijzonderheden strepen in de mar

ges, geen; 
afwijkingen tot heden niet ge

meld. 
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rijksdelen 
overzee 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Vijftig jaar olie-industrie op Aruba 

Ter herdenking van het vijft igjarig be
staan van de ol ie- industr ie op het ei
land Aruba heeft de postadministratie 
van de Nederlandse Anti l len op 12 
augustus 1974 een serie van drie bi j 
zondere postzegels zonder toeslag 
uitgegeven. De ontwerpen werden 
verzorgd door Studio Enschedé naar 
dia's uit het foto-archief van de Lago 
Oi l and Transport Company, gemaakt 
door de fotograaf )osé M. Decuba. 
De zegels zullen verkrijgbaar blijven 
tot en met 11 augustus 1975. De gel
digheidstermijn voor de frankering is 
onbepaald. De bijgaande foto's wer
den gemaakt van de goedgekeurde 
ontwerpen. 

Waarden/voorstellingen 
15 cent: 

Kleuren 

Ontzwavelingsfabriek 
met op de voorgrond 
een zwavelhoop 

30 cent: 
Destillatiefabriek met 
f ract ioneerkolommen 
en verbrandingsfakkel 
voor afgassen 

45 cent: 
Panorama van de Lago 
Oil and Transport Com
pany bij nacht, vanaf de 
Caribische Zee 

geel, 
blauw. 
zwart 

geel. 
blauw. 
zwart 

roodbruin 
groen 

en 
zwart 

I A « « 50 ANJA If A AR0 

Bijzondere tekst op elke zegel: 
, ,LACO 50 AN)A NA ARUBA" (Lago 50 
jaar op Aruba). De prijs per serie be
draagt in Nederlandse munt ƒ 1,62. 

Nadere emissiegegevens 
Beeldformaat 33 x 22 mm 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Vellen van 
Oplage 
Druktechniek 
Drukkeri j 

36 X 25 mm 
14 : 12-'/4 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
10.000 vel per waarde 
offset 
Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische In
r ichting B.V., Haar
lem 

Uitgifteprogramma 1975 
5 februari : 
Bruggen, drie waarden: 20, 25 en 45 
cent 
21 maart: 
Sociale en culturele zorg, drie waar
den: 12 -(- 6, 15 -H 7 en 40 + 20 cent 
25 apr i l : 
Zout industr ie op Bonaire, drie waar
den: 15, 20 en 35 cent 
19 jun i : 
Veertig jaar prinses Beatrixluchtha-
ven, drie waarden: 15, 30 en 45 cent 
11 augustus: 
Herdenking staatsman en polit icus Ju
lio Anton io Abraham, één waarde: 30 
cent 
12 november: 
Kinderpostzegels, drie waarden: 15 + 
5, 20 + 10 en 30 + 15 cent. 

Het is mogelijk dat deze lijst nog met 
uitgiften wordt uitgebreid en dat de 
data van uitgifte enzovoort nog ge
wijzigd zullen worden. 

XXDERIAN-DSE A N T I L L E N ' 
"' 45c 

"(•»fe 

LAGO SO ANTA NA ARUBA 

SURINAME 
Jubileum machinale landbouw 
Ter herdenking van het v i j fentwint ig
jarig bestaan van de Stichting voor de 
Ontwikke l ing van Machinale Land
bouw heeft de postadministratie van 
Suriname op 17 jul i 1974 een serie 
van twee veelkleurige, bi jzondere 
postzegels uitgegeven. 
De zegels zullen verkrijgbaar bli jven 
tot en met 16 juli 1975. De geldig
heidsduur is onbepaald. Bijgaande 
foto werd genomen naar de goedge
keurde ontwerpen van Henna Bru-
nings te Paramaribo. 

Waarden Voorstellingen 
15 cent Bespuiting van gewassen do 

een sproeivl iegtuig 
30 cent Kunstmestfabriek 

15 
(r»«""^ 

fHäuriname' 

■WNi«OT^^WWM<^H 

30 

Bijzondere tekst op beide waarden: 
,,19491974 25 jaar stichting voor de 
ontwikkel ing van machinale land

bouw in sur iname/wageningen". 
De prijs per serie bedraagt in Neder

landse munt ƒ 0,81. 

Nadere emissiegegevens: 
Beeldformaat 35 x 23 mm 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukker i j 

38 X 26 mm 
13.7 : 13.7 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
Bradbury, Wi lk inson 
6 Co. Ltd., New 
Malden, Engeland 
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Perdenking oudste krant van Suri
name 

er herdenking van het tvveehonderd-
rig bestaan van de „Weekel i jksche 

\\'oensdagsche Surinaamsche Cou-
,^nt" heeft de postadministratie 
\an Suriname op 31 juli een serie 
. \n twee vierkleurige bi jzondere 
egels zonder toeslag uitgegeven. De 
aarden zijn 15 en 30 cent. 
)p beide zegels is een deel van een 
ude edit ie van de jubi lerende krant 
fgebeeld, met daaroverheen de bi j -
ondere tekst: ,,200 )AAR Weekel i jk-
che Woensdagsche Surinaamsche 
ourant" en de naam van de eerste 

loofdredacteur , ,Mr. Beeldsnijder 
4atroos". 
)e ontwerpen werden verzorgd door 
Ie Engelse drukker i j Bradbury, Wi lk in -
on & Co. in New Malden. De prijs 
ler serie bedraagt in Nederlandse 
nunt ƒ 0 , 8 1 . De zegels zullen ver-
trijgbaar zijn tot en met 30 juli 1975. 
Oe geldigheidstermijn voor de fran-
'.ering is onbepaald. Bijgaande foto 
verd genomen van de goedgekeurde 
in twerpen. 

■kadere emissiegegevens 
•Beeldformaat 21 x 35 mm 
Zegelformaat 
Tanding 
°apier 
Gomming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukkeri j 

24.1 X 37.9 mm 
14 : 14.6 (decimalen) 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
Bradbury, Wilk inson 
6 Co. Ltd., New 
Malden 

Vijftig jaar padvinders in Suriname 

Ter herdenking van het gouden j ub i 

leum van de padvinderi j in Suriname 
zal de postadministratie van dat land 
op 21 augustus 1974 een serie van 
drie bi jzondere postzegels met toe

slag uitgeven. 
De afbeeldingen op de veelkleurige 
zegels zijn ont leend aan de padvin

der i j ; de ontwerpen werden verzorgd 
door de Engelse drukker i j Bradbury, 
Wilkinson & Co. in New Malden. De 

PR 

a l lNAME 

zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en 
met 31 oktober 1974. De geldigheids

duur eindigt per 31 augustus 1975. 

Waarden 
10 + 5 cent 
15 + 8 cent 
20 + 10 cent 

Voorstellingen 
padvinder met op de 
achtergrond een im

pressie van tent en ge

boomte 
embleem van de 5e Ca

raïbische Jamboree 
twee padvinders en het 
padvindersembleem 

Bijzondere tekst: ,,50 jaar boy scouts 
van Suriname" en de jaartallen 
,,19241974". 
De prijs per serie bedraagt m Neder

landse munt ƒ 1,22. 

Nadere emissiegegevens: 
Beeldformaat 21 x 35 mm 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Comming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukkeri j 

37.9 X 24.1 mm 
14.6 : 14 (decimalen) 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
Bradbury, Wi lk in 
son & Co. Ltd., 
New Malden, En
geland 

luchtpost 

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

K.L.M. 
De staking van PTT-ers in Canada had 
een zodanige chaos ten gevolge dat 
de Nederlandse postkantoren geen 
luchtpost meer aannamen voor Ca
nada. Enkele postkantoren pasten dat 
ook toe op de aangeboden bi jzon
dere enveloppen voor de eerste 
vlucht van de KLM op 29 april naar 
Toronto. Daardoor hebben verschil
lende verzamelaars een strop, want 
op het allerlaatste moment bleek 
men m Canada toch bereid de filate-
listische post te accepteren. De DC 
10 (KLS79) vertrok om 13.10 van 
Schiphol en bereikte Toronto (Indi
aans voor 'Ontmoetingsplaats') om 
17.50 (plaatselijke tijd) na een stop in 
Montreal . 
Deze verbinding met Canada's druk
ste luchthaven is een belangrijke uit
breiding van het KLM-net. 
De Nederlandse PTT plaatste op de 
post voor Toronto het afgebeelde bi j 
zondere stempel. Ondanks de sta

king kwam er toch post mee uit To
ronto (slechts 571 stuks) die voorzien 
werd van het afgebeelde maatschap
pi jstempel. 

België 
Door de noodzakeli jke tweetaligheid 
vertonen de bi jzondere stempels die 
in Brussel gegeven worden voor eer
ste vluchten van de SABENA geen 
enkele variatie; zelfs niet in kleur. Al
t i jd blauw. Afgebeeld het stempel 
voor de post bestemd voor Jakarta. 
Het stempel voor Kuala Lumpur en 
Mont iv ideo is identiek. 

Portugal 
De op 5 april vervoerde post 
Amsterdam-Faro werd door de TAP 
van een fraai bi jzonder stempel voor
zien. 

ï\^\}Q[i[^.l CLIChL 

SABENA 

TorontD-amk^rd^^m 

april 3 3 , 1 3 7 4 
& w ^ '?"■?«> 
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Herdenking eerste postvlucht naar 
Indië 

Uitvoerig belicht de heer Van Beek in 
dit blad de geschiedenis van de eer

ste vlucht naar Indië in 1924. De KLM 
heeft een bijzondere envelop ont

worpen die vervoerd gaat worden 
mei de herdenkingsvlucht op 30 sep

tember (aankomst Jakarta 1 oktober) , 
KL 8J1, overigens de normale be

staande l i jnvlucht Amsterdam 
Bahrein  Karachi  Colombo  Koeala 
Lumpur  lakarta: Slechts Karachi en 
lakarla werden ook op de historische 
loute aangedaan. De PTT voorziet de 
voor deze jubi leumvlucht aangebo

den post van een speciaal stempel. 
Om elk misverstand te voorkomen: 
de enveloppen zijn voorzien van het 
adres van de KLM in lakarta, beslist 
geen stempels voor tia|ecten en ook 
niet voor een terugvlucht. Per saldo 
vloog de HNACC in 1924 ook niet 
terug. 

Nederland 

De Suid Afrikaanse Lugdiens ging 
met ingang van de nieuwe zomer

dienstregeling officieel met B747 
vliegen. In feite vertrok op 28 juni al 
de eerste Boeing 747 van deze maat

schappi] van Schiphol naar Johannes

burg. De vervoerde post kreeg een 
speciaal maatschappijstempel, lam

mer genoeg was het niet mogeli jk om 
een speciaal stempel te kri jgen voor 
post van Johannesburg naar Amster

dam. 

Inzet B747 

2 8  6  1 9 7 4 

Zoals vroeger al eens gemeld werd 
de eerste DC10 vlucht van de SA

BENA naar New York enkele malen 
uitgesteld. Daar deze vlucht wel off i 

cieel was aangekondigd en er verza

melaarspost was aangeboden, voor

zag de Belgische PTT de enveloppen 
van een speciaal stempel dat men in 
Duitsland een , ,Ausfal lstempel" 
noemt. 

Officieel postvervoer per ballon komt 
ook in België weinig voor. Op 29 juni 
1974 werd met een ballon post ver

voerd vanuit Proven. De ballon 
landde in Poelkapelle waar de stuk

ken een aankomststempel kregen. 

Duitsland 

Volledigheidshalve vermelden we 
nog de juiste data van de speciale 
postzendingen ter gelegenheid van 
het wereldkampioenschap voetbal. 
13 juni LH 480 FrankfurtMexico 
14 juni LH 565 KinshasaFrankfurt 
17 juni LH 695 SydneyFrankfurt met 
aansluiting op LH 765 ErHamburg 

7 juli LH 503 Rio de laneiro

Mïmchen 

D.D.R. 

Pas nu kwam de post verzonden met 
Interf lug op 4 november 1973 naar 
Dacca terug. Daar dit de eerste Euro

pese maatschappij was die op Bangia 
Desh vloog beelden we een poststuk 
af. Dit geeft tevens een idee op 
welke wijze luchtpoststukken soms 
worden behandeld. 

ES9S!SSBi 
■^4^^ 

\ .. T'x 

Mir JSSTJUPG Ik' 

BACCAAlrjort 

Poolpost 

is iets voor specialisten. Dat weet de 
SAS en vrij regelmatig worden we 
,.verrast" met , ,Midnight Sun 
Flight(s)", waarvan hierbi) een afbeel

d ing. 

postwaarde
stukken 

rubriekredacteur: 
J. H. Broekman, 
Hoflaan 25, 
Bergen 1760 

Internationale antwoordcoupons 

Verzamelaars dienen uit te ki jken. 
Met de portoverhogingen van de 
laatste t i jd worden de Internationale 
antwoordcoupons meestal proviso

risch voorzien van een nieuwe ver

kooppri js, voordat in Bern bij de 
U.P.U. een nieuwe oplage besteld 
wordt . We kregen onder ogen de 22 
cents van de Verenigde Staten van 
Amerika met inktdoorhal ing van , ,22" 
en bijgeschreven , ,26" en een met . 
een zwarte handstempel opdruk van 1 
26 xxxxx Cents, en van Zwitserland een 1 
, ,80" overdrukt met een blauw vier <> 
kantje en in blauw gedrukt , ,90" 
centimes. Zo zullen er nog wel meer te 
melden zijn vóór de definit ieve er zi jn. 

België <i ( 

l'Entier Postal 1973, 11/12 komt met 
een vervolg (slot?) op de provisor i 

sche postbladen en briefkaarten van 
oktober 1973, waarbij verschil lende 
frankeerstempels gebruikt zi jn, van 
de hand van A. Wery. 
In de nieuwe tarieven verschenen 
een postblad van 5 frank, violet, 
leeuw op schild, een briefkaart van 4 
frank lila en 7 frank bru in . 

Duitse postwaardestukken 

Van de Neuer Ganzsachen Katalog 
verschijnt deeltje 6 B met de post

waardestukken van de Bondsrepu

bliek, B.D.R. en D.D.R., van 1971 af 
tot heden met een aanhangsel van de 
geïllustreerde briefkaarten van de 
Bondsrepubliek 1962  1973. 
Prijs D M . 8,—. Besteladres: Max 
Schaller, 1 Berlin 20 (Staaken), Weis

zenstadter Ring 39 h. 

404 



i' 

GrootBrittannië 

Tvelop 3 p. koningin in achthoek, 
lauw met een dubbele cirkel ,,Pos

age Paid, ';: p „ ext ra" ; en envelop

,ien voor aangetekende zendingen 
an 23 p „ koningin in achthoek, grijs 
' ,,Extra / ' / : p / Raid" op drie regels 
.1 blauw, tormaten C, H en K; de 
■ï';2 p blauw in de formaten G, H en 
N; en de 23 p. blauw met een zegel

tempel van 22 mm (in plaats van 28 
im) hoog. Formaten G, H en K. 

lalië 

\ tbeelding eeuwfeestbriefkaart ge

neld in jun i . 

\ 

■ 

g=.p̂ . 

U F 1 ^ IT , ï " 

M41974 1 

, 1 

1 

„« . , a . 1 

Luxemburg 

l'Entier Postal 1973, 11/12 komt met 
■̂ let vervolg van de catalogus van 
Luxemburgse briefkaarten van 
1944/45 tot 1963. 

Oranje Rivier Kolonie 

The Orange Free State Study Circle 
heeft het tweede deel van haar 
handboek: over de uitgiften van de 
Britse bezett ing laten verschi jnen. 
Deel 1 over de Vrijstaat verscheen in 
1967, het derde deel over de Britse 
kolonie moet nog verschi jnen. Een 
prachtwerk voor specialisten. 
Inl ichtingen bij de secretaris: W. B. 
Marriott, 3 Chesterton Drive, Deane, 
Bolton, Lancashire, Great Britain. 

Polen 

L'Entier Postal 1973, 11/12 beeldt der

tien waardestempels van nieuwe 
briefkaarten af. 

Verenigde Staten van Amerika 

The American Philatelist (mei 1974) 
brengt een artikel van Clark H. Ste

vens over , ,One and only one Master 
Stamp Die for UPSS S17, Scott UX17." 

Goeduitgevoerde afdrukken van deze 
kaart zijn moeil i jk te vinden, want dit 
is de slechtst gedrukte brietkaart uit 
's lands geschiedenis; met een 
enorme oplage. 
Een ander artikel, van F. L. Ellis en W. 
H. Maisel, behandelt ,,LI.S. Comme

morative and Special Printed Enve

lopes 18761965. Dit gedeelte gaat over 
,,The dies of the Columbian Stamped 
Envelopes of 1893". Proeven, kleur

proeven. Specimen en de verschil

lende platen worden, alle met i l lus

traties, behandeld. Het eerste deel 
van dit artikel verscheen in het apri l 

nummer van dit jaar. Dit deel dat 22 
bladzijden beslaat wordt nog voort

gezet. 

Zwitserland 

,,Der Canzsachensammler" (12) ver

scheen in )uni. Na mijn bezoek aan 
Bazel vond ik hem thuis met de bi j 

sluiter voor de leden door de vereni

gingsbibliothecaris Georges Schild 
over de internering 19401946. 
F1et laarverslag van de Zwitserse 
postwaardestukkenvereniging meldt 
dat men in 1926 met nog geen 
honderd leden begon. Pas in 1962 
werd de grens van honderd leden 
overschreden, in 1965 kwam men 
over de tweehonderd en thans is 
men  wel mede door de Internaba 
denken we  in 1974 boven de drie

honderd leden ui tgekomen; 
dat men zich naar aanleiding van het 
vijft igjarig bestaan voorstelt een ten

toonstel l ing te houden  in de geest 
van ,,Postmerken 1971" denken we 

te Burgdorf bij Bern van 21  23 mei 
1976; 
dat het bestuur enkele verjongingen 
onderging en dat in het bestuur nu 
vier dames zitt ing hebben: de presi

dente, de leidster van de nieuwtjes

dienst, de veilingmeesteres en de 
administratrice van het orgaan; 
nog niet 
dat ,,Der Ganzsachenversammler" op 
de internaba 1974 (met twaalf ver

schenen afleveringen, maar wel met 
enkele belangrijke studies) een bron

zen medaille verwierf; 
dat een herdruk van de Zwitserse 
postwaardestukkencatalogus waar

schijnli jk in het najaar 1974 zal ver

schijnen (als een uitgave van de firma 
Zumstein). 

Interneringskampen in Zwitserland 
1940  1946 

De ,,Schweizerischen Ganzsachen

SammlerVerein" gaf een kleine rijk 

geïllustreerde monografie uit van 
Georges Schild onder de titel ,,Die 
Post der Internierten in der Schweiz 
1940  1946" van veertig bladzijden 
op kunstdrukpapier. 
Het geschrift behandelt: kort over

zicht over de geschiedenis van de in 

ternering in Zwitserland; de post van 
de geïnterneerden en in hospitalen 
ondergebrachte buitenlandse militai

ren; de organisatie van de post der 
geïnterneerden; de censuur van de 
geinterneerdenpost; de stempels en 
vignetten; als bij lagen: een lijst van 
alle plaatsen die een kampafstempe

ling gebruik ten; een grafiek van het 
postverkeer (aantal geïnterneerden 
en het aantal , , lnternierungspoststel

len" ) ; schema van de veranderingen 
per kwartaal m het aantal geïnter

neerden (in totaal 104886 personen) 
en een waardebepaling van alle be

handelde en afgebeelde stempels. 
Over het onderwerp was nog niet 
veel verschenen en het materiaal is 
thans moeil i jk achterhaalbaar. 
Daarom mogen we de auteur en de 
uitgever dankbaar zijn dat dit boekje 
gekomen is met een r i jkdom aan, al

thans mij, onbekend materiaal en ge

gevens. 

C. Schild, Die Post der Internierten in 
der Schweiz 1940  7946, mit Stem

pelbewertung. Prijs Zw. fr. 6,— of 
DM. 6,—. Ali adres wordt opgegeven: 
Rosmarie Schild, Rainmatterstrasse i, 
CH3ün Bern. 

Higgins & Gage: World Catalogue of 
Postal Stationery 

De redacteur, L. Fladung, meldt dat 
van deze catalogus de tweede editie 
van de , ,C " verschijnt en vervolgens 
de , , U " nog dit najaar. Dan ontbre

ken aan het alfabet nog de letters V, 
W, X, Y en Z. 
Daarna kunnen enkele landen of de

len van landen herbewerkt worden 
en komen de kritische opmerk ingen, 
die nu al wel verzameld zi jn, systema

tisch aan de orde, benevens de aan

vull ingen en pri jsherzieningen. De 
catalogus is nu nog niet , af", maar 
het einde begint in zicht te komen. 

AEROGRAMMEN 

Ceylon (Sri Lanka): 
50 c rood + links daarvan 30 c kar

mi jn. Met reclame voor thee; 80 c 
rood, lang tormaat. 
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Fiji: 
5c gri|6groen en 8c li lablauw op hel
der gri)s papier Vliegende vis naar 
links 
Schotland: 
6 d, als Groot-Bri t tannie, met afbeel
dingen van menhirs, een loch en een 
monument 
Wales: 
6 d, blauw met tekst in Welsh 
Thailand: 
1,50 baht blauw en geelachtig op 
geelachtig papier Voor het b innen
land 

~É!* 

Frankeermachines 

In dienstorder 351 van 9 juli 1974 
wordt een nadere toel icht ing gege
ven op het gebruik van de letters PTT 
in de waardestempels van sommige 
frankeermachines Deze aanduiding 
wi|st erop dat met de gebruiker der 
machine een overeenkomst is geslo
ten waarbij hem, mits deze (met-
aangetekende) stukken gesorteerd en 
afgebundeld worden aangeboden, 
een kort ing op het vermelde porto 
wordt verleend aan de hand van de 
tel lerstand 
Indien bovendien m de datumstem
pel de vermelding ,,Bijzondere rege
l i ng " IS opgenomen betekent dit dat 
de betreffende poststukken uitstel-
baar" z i jn, dat wi l zeggen dat zij be
handeld en/of besteld kunnen wor 
den buiten de piekuren 
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stempels 

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

.^^^^'''^'^O. 

Gelegenheidsstempels 

Bijzondere poststempels werden ge
bruikt 

1 op 5 juni voor de op die ,,eerste 
dag van ui tg i f te" geplakte voetbal-
& tennispostzegels op semi-
officiele couverten, 

o.V'^V»»"""""//^ 

<D Z -

. •• ^ S ï ^ 

2 van 7 tot en met 16 juni door de 
Filatelistische Dienst ter gelegen
heid van de deelneming aan de 
,lnternaba '-postzegeltentoonstell ing 

te Bazel, 
3 op 11 juni te Harderwijk ter gele

genheid van het aldaar geopende 
2500ste Nederlandse postkantoor 
(waarbij stellig ook wel de bi jkanto
ren en postagentschappen zi jn me-
degeteld'). 

o^^^*'ï^% lC(^>N_T|C^ 

'"A^JSTVCf^^ ^^(JRQKS^'^ 

op 15 juni te Ti lburg voor stukken 
gepost m een t i jdel i jk op het sta
t ion West aldaar geplaatste brie
venbus ter gelegenheid van de 
openmgsrit van de stoomtrein 
Tilburg-Baarie Nassau, 

van 5 tot en met 28 juli voor stuk
ken, gepost m een t i jdel i jk geplaat
ste brievenbus in de Rodahal te 

^^ö^,uziÊ^c,o' 
Kerkrade voor het aldaar gehouden 
zevende Wereldmuziekconcours, 

6 op 30 juli voor de op die ,,eerste 
dag van u i tg i f te" geplakte nieuwe 
zegels van 25 en 40 cent op de 
semi-off iciele couverten 

Machinestempels 
Ook m een aantal stempelmachmes 
werden/worden t i jdel i jk weer enige 
bi jzondere vlaggen gebruikt 

1 van 28 mei tot en met 26 augustus 
te Goes en Midde lburg de al van 
vorige jaren bekende vlag met de 
, Zee landbrug" , 

2 van 10 juni tot en met 8 juli de m 
het vorige nummer afgebeelde 

Vogelbeschermmgvlag , nu uit 
Gron ingen, 

? - T 

, 1974. 

3 van 14 juni to l en met 15 juli te 
Amsterdam een vlag voor het We
reldmuziekconcours te Kerkrade, 

'0 

\ 
\ - 7 74 
j i Co cours 

aa" 5 28 Julr 

LUSIflUM iQn̂ ERFEESlEN 

13 ImNM 7t 1 z 

r^,^Eo I 

I««I7^ 

4 van 1 tot 22 juli te Nijmegen een 
vlag met Zomerfeestentekst 

Typenraderstempels 

1 4 1974 
Gevestigd bi jpostkantoor Leiden-
Merenwi jk 
27 4 1974 
Opgeheven postagentschap Zutphen-
Cerard Doustraat 
1 5 1974 
Opgeheven hulppostkantoor Drie-
wegen (Zeeuws Vlaanderen) 
9 51974 
Naamswijziging postagentschapDeur-
sen heet voortaan Ravenstein-Ronde-
straat 
15 5 1974 
Gevestigd postagentschappen Krag-
genburg en Leeuwarden-Piet Kramer
plein 
30 5 1974 



Gevestigd: t i jdel i jk postagenschap 
LeiderdorpVossiuslaan 
1.6.1974 
Opgeheven: bi jpostkantoor 
UtrechtHerderplem 
4.6.1974 
Gevestigd: postagentschappen Alk

■naarBlaeustraat en Broekland (Ov) 
10.6.1974 
Gevestigd: postagentschap Delft

^agwijnpad 
M.6.1974 
Gevestigd: bi jpostkantoor Harderwijk

Donkerstraat 
50.6.1974 
Opgeheven: postagentschap Sant

poortNoordHagel in ge rweg 
1.7.1974 
Gevestigd: t i jdel i jk bijpostkantoor 
PurmerendSalvador Allendelaan 
Opgeheven: postagentschap Am

sterdamMol uk kenstraat 
11.7.1974 
Gevestigd: postagentschap 'sGraven

hageUrsulaland 
2.9.1974 
Gevestigd: postagentschap Den 
HelderWil lem Barendszstraat 

Veldpost 

De lezers die ons stukken zonden 
voor afstempelingen van de ten toon

stelling ,,Van Semafoor tot Satelliet", 
zullen hebben bemerkt dat dit helaas 
niet in alle plaatsen is gelukt, aangezien 
in sommige kazernes de overbren

ging der aangevraagde stukken tus

sen de kazernepoort en de ten toon

stell ing blijkbaar enkele dagen duur

de, waarna de expositie juist gesloten 
bleek te z i jn ! 

nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
A. Buelens, 24, Marialei, 
B2000 Antwerpen 

staat in de nieuwe regering onder de 
bevoegdheid van minister J. Chabert. 

Nieuwe uitgiften 
 In het nieuwe type Boudewijn (El

ström) verschenen de 2.50 frank 
groen met en zonder monogram 
M. De zegel met het monogram M 
is dienstig voor de militairen (ver

minderd port). 

België op Jerusalem 73 

De Belgen hebben de volgende o n 

derscheidingen behaald op de inter

nationale tentoonstel l ing Jerusalem 
73: Grootgoud j . Crustin met 
BelgiëMédail lons; goud J. Peeters en 
O. Bossuyt, beiden met Madonna's; 
zilver mejuf f rouw ). Peeters met 
Christeli jke kunst; verzilverd brons 
A. F. Waumans en T. Pulinckx (twee

maal) en brons R. Fronville. Omwi l le 
van de internationale toestand was de 
Belgische deelneming  evenals de 
Nederlandse  zeer beperkt. 

De ware filatelist 
is de titel van een nieuw filatelistisch 
t i jdschrift, het bondsblad van het 
Vrije Antwerpse Postzegelwezen. De 
verantwoordel i jke uitgever is Walter 
Molue, Kloosterstraat 8, B2070 Eke

ren. Het blad wordt besproken in 
,,Wij lazen voor u" in dit nummer. 
Het ministerie van Verkeerswezen, 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie 

ii^wmwmim^i^nm 
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 Op 20 mei verscheen een zegel van 
4 frank zonder toeslag voor de 
feesten van de vri jzinnige jeugd. 
Deze zegel heeft een oplage van 
5.500.000 exemplaren en is gedrukt 
op fosforescerend papier. 

 Er verscheen ook een spoorwegze

gel van 100 frank, uitgegeven ter 
gelegenheid van het International 
Symposium Railroad on cyber

netics. 

Gelegenheidsaf stempelingen 
12 mei : 
Cugnon. Achthonderdjarig bestaan 
van het geslacht van die naam met 
blazoen van Pierre de Cugnon 
18 en 19 mei: 

Voorverkoop van de zegel Feesten 
van de vri jzinnige jeugd te Antwer

pen, BrusselBruxelles, Bruxelles

Brussel, Liège, Mons en Oostende 
20 tot en met 26 mei : 
Namur, 5e Semaine Nationale du Per

sonnel des Postes 
23 mei : 
Overijse. Koninkli jk Verbond van Bel

gische Schuttersverenigingen 
25 mei : 
HeideKapellen bos. Vijfentwintigjarig 
bestaan van de Bond van Kristelijke 
gepensioneerden 
26 mei : 
Crembergen, jeugd. Sport en Filatelie 
Bouil lon. Jeux sans frontières (Spel 
zonder grenzen) 
15 en 16 j un i : 
Oostduinkerke Nationaal Visseri jmu

seum 
29 j un i : 
Diksmuide. Zevenenveertigste Ijzer

bedevaart. 

,">^ll» «IS* 

x i i E B a j ^ 

brief uit 
londen 

De aandacht die de Britse post aan 
luchtpostbladen besteed is de laatste 
maanden uitgebreid tot bijzondere 
uitgiften van de regionale gebieden 
als Wales en Schotland. 
Voor dit laatste deel van het Verenigd 
Koninkri jk kwam een veelkleurig blad 
uit met tekst in het Engels en het 
Gaelic. De ontwerper is, hoe kan het 
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anders, een Schot, Cordon Cunn. De 
afbeeldingen zijn van typische 
Schotse trekpleisters als Lochs (me

ren), beigen en monumenten. 
Wales kon hierbij niet achterbl i jven. 
Een tweede aerogram kwam uit in juli 
met op de adreskant een harp en als 
afbeelding op een binnenkant de 
,,coracles", ronde vissersboten 
waarin de oude Kelten ter visvangst 
logen. 

Beroemde Middeleeuwse Britten 

De jaarlijkse herdenkingsserie is dit 
jaar gewijd aan beroemde f iguren uit 
het r i jke Britse verleden. Het zijn wel 

iswaar allen kri jgsl ieden, maar die 
waren in die t i jden beroemder dan 
thans. 
De zegel van 4',:p heett als atbeel

ding Robert the Bruce, Earl of Car

rick, een van de beroemdste Schotse 

«»■««■•••••«■•■•••■•■aMKBi mmtmmmmrmmmmmm 

koningen. Zijn vieg naar de t roon is 
bezaaid met gevechten, komplot ten 
en overeenkomsten met allen die 
hem helpen konden om de Schotten 
een eigen land en regering te geven. 
Op de zegel van 5',:p staat Owain 
Clyndw i , die zichzelf uitriep tot Prins 
van Wales in 1400. Hij was advocaat 
in Londen, maar als een echte 
Welshman i jverde hij voor de onaf

hankeli jkheid van zijn land en volk. 

408 

Hij vocht met de Engelse koning Ri

chard II tegen de Schotten. In het 
toneelstuk van Shakespeare , ,Henry 
IV" komt hi) voor als Owen Clendo

wer. 
De volgende waarde, 8p, beeldt de 
overwinnaar van Agincourt uit, ko

ning Henry V. Zijn kleding en de 
uitmonster ing van zijn strijdros tonen 
de leliën van Frankrijk en de luipaar

den van Engeland. Als koning was hij 
een bemind vorst, niet alleen bij de 
edelen maar ook bij het volk. Hij re

geerde van 1413 tot 1422. Zijn groot

ste verlangen was ook koning van 
Frankrijk te worden, wat hem bijna 
gelukte in de slag bij Agincourt waar 
de Britse boogschutters de Franse 
edellieden een verpletterende neder

laag toedienden. Het verdrag van 
Troyes proclameerde hem tot erfge

naam van de Franse t roon en regent 
ti jdens het leven van de krankzinnige 
koning Charles VI. Hij vocht verder 
en stierf in Parijs, pas 35 jaar oud. 
De hoogste waarde, lOp, is voor Ed

ward Plantagenet, oudste zoon van 
koning Edwaid III, bijgenaamd de 
,,Zwarte Prins". Al jong werd hij Lord 
Chester. Hij was toen drie jaar oud . 
Op zijn zevende jaar werd hij de eer

ste Hertog van Engeland, Duke ot 
Cornwall en toen hij dertien jaar was 
werd hij Prins van Wales. Zijn gehele 
leven was aan zijn vaderland gewi jd. 
Hij nam deel aan de slag van Crécy, 

verenigd 
europa 
rubriekredacteur: 
W. J. A. F. R. van den 
Clooster baron Sloet 
tot Everio 
Bovensteweg 6 
Mook  6846 

Verenigd Europa 

Achteraf beschouwd is het toch wel 
een aantrekkelijk idee voor de Euro

pazegels niet meer een gemeen

schappelijk ontwerp te kiezen. De 
deelnemende landen  helaas zonder 
Nederland  kozen alle kunstvoorstel

lingen uit de schatten van hun mu

sea, meest beeldhouwwerken. Ho

pelijk wordt het dan in de toekomst 

waar Engelse kanonnen voor hel 
eerst kruit verschoten in een Euro

pese oorlog, kreeg daar zijn , ,spo

ren " , ook de nieuw gestichte , ,Orde 
van de Kousenband" en zijn wapen

schild met drie veren en als motto 
,,lch Dien" , dat behoord had aan de 
blinde koning van Beieren die in hel 
gevecht het leven l iet. Hij vocht ver

der in Frankrijk, waar hij de 
,, verschroei deaardepol i t iek" in

voerde met het platbranden van een 
strook van dert ig mijl rond Calais. 
Tijdens een veldtocht in Spanje liep 
hij een ongeneesli jke ziekte op waar

aan hij in 1376 over leed. Boven zijn 
graftombe m Canterbury hangen nog 
steeds zijn overjas, helm, schild en 
handschoenen. 

Engeland op de Internaba 
De Britse verzamelaars waren op 
deze toptentoonstel l ing goed verte

genwoord igd en ook de tegenwoor

dige en vroegere Britse gebieden 
kregen een aantal kaders toegewezen 
die een schitterend overzicht toon

den op velerlei gebied. Ondanks de 
voor ons Britten hoge kosten van ho

tels, maalti jden en drankjes, waren 
inzenders en officials zeer tevreden. 
Ook de handelaren, die aanzienlijke 
omzetten behaalden. 
Londen, 31 ju l i , 1974. 

CHRISTIAN HOUSTON AIJP 

eveneens een gemeenschappeli jk 
onderwerp. De landen die dit jaar 
hebben deelgenomen zijn de vo l 

gende: 

Andorra, België, Cyprus, Duitsland 
(West), Finland, Frankrijk, Grieken

land, Ierland, Joegoslavië, Liechten

stein, Luxemburg, Malta, San Marino, 
.Monaco, Oostenri jk, Portugal, Tur

kije, l)sland. Zweden en Zwitserland. 
De meeste landen hebben twee 



waarden gebruikt . Finland en Oos-
fenri|k één, Cyprus. Griekenland en 
Portugal drie. Malta vier. 

Dan vestig ik de aandacht nog op de 
volgende uitgaven; 
Belgié. Bescherming leefmil ieu en 25 
jaar Noordatlantische Verdragsorgani
satie. 
Frankriik. 25 jaar Raad van Europa. 
Sovjet-Unie. Mi l ieubeschermingsten
toonstel l ing Expo-74. 
(Waarden en voorstel l ingen zijn terug 
te vinden in onze uitgebreide rubriek 
nieuwe uitgiften). 

Ook de post van Marion (en Pnnce Ed
ward) eiland is ontvangen. De gewone 
post heeft een vignet met een pinguïn 
i,,pikkewyn") net als bij de afgebeelde 
SANAE-envelop. De expeditiepost draagt 
een groot rond stempel, eveneens met 
een pinguin en de tekst 4th Biological Ex
pedition, in dit geval geplaatst op vier 
Paaszegels, te vergelijken met onze kerst
zegels, geen postzegels dus. 

gemeen in Suidelike Afrika in gebruik 
is. Voor die aanleg van hierdie 
spoorweg moes alle verkeer deur 
osse- en perdewaens onderhou 
word . 
Mense het dikwels doodgegaan van 
malaria, die perde aan die vlieé. Indi-
rek het Pauling so te sè die lewe van 
duisende mense gered. Geen wonder 
dat hy opgeneem word in die stel 
poseëls met beroemde en vooraan
staande manne van Rhodesië. Op 15 
Mei sal 'n 14c seël verskyn met sy 
portret, in dieselfde uitvoering as 
waarin die seëls in vorige jare ver
skyn het. 

suid-afrika 

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

SANAE 1974 

Die Pos van SANAE, die wetenskap-
like navorsingstasie in die Suidpool-
gebied wat deur Suid-Afrika behartig 
word , het hierdie jaar 'n verrassing 
gebring. Die koeverte het by terug-
koms nie minder as vyf stempels gedra 
nie. 
Twee hiervan is ou bekendes, nl . die 
ronde stempel SANAE/17. 1. 74/pik-
kewyn in swart, en die violet reghoe-
kige stempel met gegewens oor die 
verbindingskip: MV ,,RSA" MS/ Cape 
Town Kaapstad/no. 350120/gross 
157292/net. 734.27/BHP 1560/NMP (M) 
1860 - vertikaal: ZOPL. In swart is 
daar bowendien 'n 5 cm hoë stempel 
van 'n sirkel met 'n gestileerde pik-

kewyn, waaronder m 'n afsonderlike 
baan met in torse letters: SANAE. 
Twee kleiner reghoekige stempels in 
swart meld: Suid-Afrikaanse/ 
Nasionale Antarktiese/Eks 
pedisie/Sanae 70°17' S 2°22' W en 
weer in Engels: South Afr ican/Natio
nal Antarctic/Expedition/SANAE 70°17' 
S 2°22' W. 
Dit blyk tog telkens lonend te wees 
om gereeld pos met die RSA-
ekspedisieskip saam te stuur. Vir 'n 
aantal jare is daar miskien niks be
sonders nie, en dan plotsel ing word 
ons met so'n oorvloed van stempels 
verras! 

George Pauling 

George Pauling is in 1857 in Groot-
Brittanje gebore. In 1877 het hy na 
Suid-Afrika gekom en 'n spoorweg-
konstruksie maatskappy opgerig. Sy 
spoorwegbou het naderhand oor 'n 
hele aantal lande uitgestrek: Suid-
Amerika, Groot-Brittanje, Indié, Sjina, 
die Heil ige Land. Dit het nie net die 
spoorweg self omvat nie, maar ook 
brCie, tonnels, hawes en publieke 
werke. 
Dis Pauling wat die beroemde brug 
naby die Victoria Waterval gebou het. 
Sy firma het die uiters moeil ike 
spoorweg tussen Beira en LJmtali tot 
stand gebring. Die lyn het eers deur 
'n moerasagtige streek geloop, vol 
malaria en swartwaterkoors, en 
daarna deur 'n oerbos, alvorens dit 
een ki lometer moes kl im om die b in-
nelandse hoogvlakte te bereik. 
Die spoorlyn is eers as 'n smalspoor-
treint j ie gebou om sodoende die 
boumateriale makliker na die binne-
land te kan vervoer. Eers daarna is 
die lyn herbou op die breedte wat al-

De officiële eerstedagenveloppen voor 
nieuwe uitgiften: 35 voor de Malanzegel 
van 22 mei en 36 voor het vijftiende We-
reldsuikercongres van 13-30 junt in Durban 
gehouden. 

Rotsgravering van Suid-Wes Afrika 
Op 10 April het drie posseëls verskyn 
met afbeeldings van rotsgraverings in 
hierdie gebied. Suid-Wes Afrika is 
besonder ryk aan rotsgraverings. Dit 
is kunsuitings, meestal van dier- en 
mensafbeeldings, wat in die klip in-
gegraveer is, in teenstell ing met die 
bekende rotsskilderings, die sgn. 
Boesmankuns, wat op die muur ge-
skilder is. 
Menings loop ver uitmekaar oor hoe 
oud hierdie kuns is; party kenners 
meen dat hulle nouliks 'n paar eeue 
oud is, ander dink aan duisende jare. 
Aan die skoonheid van die werk self 
maak die leeftyd natuurlik hoege
naamd geen verskil nie. 
Die 4c-seël toon 'n kameelperd en 'n 
sebra, die 5c 'n olifant en bokke, die 
15c 'n bok met mitologiese uitbeel-
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ding Aldrie graverings kom van Twy-
tel fontem, m die noordweste van die 
gebied Die plek is van n groot ar-
geologiese en antropologiese belang, 
dit IS 'n nasionale monument Die 
seels IS ontwerp deur prof Ot to 
Schroder van die Universiteit van 
Stellenbosch en is gedruk in die oor-
spronkelike kleure van die klip 
Op die eerstedagkoevert (no 7 van 
S W A ) IS n ronde stempel atbeel-
dings van wildebees (gnoe) en vol-
struise/10 4 1974/Khorixas Die stel 
moet as besonder geslaag beskou 
word 

wij lazen 
voor u 

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

De ware filatelist 

Onder de tameli)k pretentieuze titel 
, De ware fi latelist" belandde onlangs 
m onze brievenbus het eerste num
mer van het bondsblad van het ,,Vrije 
Antwerpse Postzegelwezen" 
Enigszins bevreemd hebben we en
kele dagen tegen deze nieuwe ver
schijning aangekeken Hoewel we er 
het f i jne nog niet van hebben begre
pen, werd het ons inmiddels wel 
duidel i jk dat het V A P de vrucht is 
van onenigheden in de boezem van 
de Vlaamse Bond en dat ,,De ware f i 
latelist" een reactie is op de gang van 
zaken rond het door ons meermalen 
genoemde Vlaamse bondsblad ,De 
Postzegel" Verantwoordel i jk uitgever 
van ,,De ware fi latelist" is de heer 
Walter Mo lue Onmiddel l i jk na diens 
eerste hoofdart ikel troffen we een 
bijdrage aan van de door ons zeer 
gewaardeerde R van Rompay en uit 
respect voor deze scribent besloten 
we vooralsnog over het nieuwe blad 
te zullen zwijgen 
Intussen bleek ons dat de bijdrage 

Honderd jaar wereldpostunie ' zon
der voorkennis van de schrijver van 
elders werd overgenomen en dat de 

heer Van Rompay op geen enkele 
wi jze bi) de totstandkoming van het 
blad betrokken is geweest Evenals 
wijzelf acht de heer Van Rompay de 
levensvatbaarheid van het blad niet 
groot en we verheugen ons daarom 
over de gerede kans, dat volgend jaar 
door de , ,Koninkl i jke Federatie van 
Postzegelkringen in België" met de 
uitgifte wordt begonnen van een 
nieuw tweetalig blad 
Hoofdredacteur van dat blad zou 
worden de heer Vervisch uit Brussel 
en als redacteur voor het Nederlands
talige deel zou optreden de ge
noemde heer R van Rompay 
Het ware te wensen dat m dat geval 
zowel ,,De Postzegel" als ,,De ware 
f i latel ist" zouden verdwi jnen en dat 
de eenheid werd hersteld 

Afscheidsbrief kaarten 

Onze vaderlandse particuliere post
diensten hebben sinds enige t i jd de 
publ ieke belangstelling verloren en 
dat IS maar goed ook Wanneer het 
aantal artikelen in de filatelistische 
pers daarvoor een goede graadmeter 
IS, dan schijnt echter de belangstel
l ing voor vroegere legale part icu
liere postdiensten te zi jn toegeno
men 
Deze keer vestigen wij graag uw aan
dacht op een artikel van Emil W 
Mewes m zijn , ,Die Sammler-Lupe" 
( Ie Marzheft) De heer Mewes schrijft 
over ,,Die Abschiedspostkarten der 
Deutschen Privatpostanstalten' Op 
31 maart 1900 sloten 47 particuliere 
postbedri jven m Duitse steden voor
goed hun loketten Ze waren hiertoe 
verplicht op grond van een wi jz iging 
m de Duitse Rijkspostwet die op 1 
april 1900 van kracht werd De eige
naars van de ondernemingen werden 
met genereuze bedragen schadeloos 
gesteld 
Alvorens te verdwi jnen lieten de par
t icul iere ondernemers zich nog een
maal gelden en ze gaven op de val
reep nog een aantal ,,Abschiedspost-
kar ten" uit, geïllustreerde postwaar-
destukken die nu behalve posthisto-
risch ook kunsthistorisch nog enige 
betekenis hebben Enkele van die 
kaarten worden door de schrijver 
onder de loep genomen met als re
sultaat een alleraardigst, lezenswaar
dig artikel dat bi jzonder goed past in 
de nostalgische tendens onzer dagen 

Hoge standaard 

,,Philately f rom Austral ia" bestaat 25 
jaar Het hoofdart ikel voor het eerste 

nummer van de 26e jaargang werd 
geschreven door J R W Purves, die 
ook het allereerste hoofdart ikel voor 
zi jn rekening nam Met vo ldoening 
stelt de heer Purves - een Australië 
kenner van internationale vermaard
heid - vast dat ,,Philately f rom Aus
tralia' er als off icieel orgaan van de 
, Royal Philatelic Society of Victor ia" 
en de ,,Royal Sydney Philatelic C lub " 
in IS geslaagd een hoge filatelistische 
standaard te bereiken en te handha
ven In dit nummer behalve de vaste 
rubrieken ook een bijdrage van W 
M Holbeach getiteld ,A Siege of 
Paris Ballooncover to Austral ia" 

Geen succes 

Thematische verzamelaars zoeken 
voor tdurend naar nieuwe onderwer
pen In zijn rubriek , Wanders of 
the w o r l d " m de ,,Canadian Philate
l ist" (maart/april 1974) doet R E Flo
rida het voorstel om wat hij noemt 
,macabere" zegels te gaan verzame

len Een nogal macaber voorstel naar 
onze mening Of hij zich nu bezig
houdt met de klassieke fi latelie, met 
posthistorie ot met een moderne 
thematische verzameling, de gemid
delde verzamelaar streeft bij de beoe
fening van zi jn hobby naar een nut
tige en aangename vri jeti jdsbeste
d ing W I J vragen ons af of zulks mo
gelijk IS met het zoeken naar (geluk
kig dun gezaaide) macabere zegels 
O m zijn bedoelingen duidel i jk te ma
ken stelt de schrijver tegenover el
kaar Polen (Yvert 513), Polen (Yvert 
1257) en Israel (Yvert 355) 
Alleen de eerste zegel voldoet aan 
zi jn verlangens De tweede zegel , no 
longer stinks of dea th" en de man in 
het zegelbeeld is weliswaar gewond 
maar er is geen bloed te zien De 
naar onze smaak prachtige zegel die 
door Israel aan de slachtoffers van 
het getto van Warschau werd op
gedragen, drukt , ,none of the brutal i 
t y " uit en IS daarmee ongeschikt voor 
het doel van R E Florida Naar de 
vervolgen op zi jn artikel zien althans 
WIJ met uit en wi j wensen de schri j 
ver geen succes 

Oorlogsbrieven 

In het apn inummer 1974 van ,The 
American Philatelist" memoreert F L 
Lente met vreugde dat de , American 
Philatelic Research Library (A P R L ) 
het beheer heeft gekregen over de f i 
latelistische bibl iotheek van de ,,War 
Cover C lub " Van die club ontvingen 
WIJ via de heer Theo van Dam uit 
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Brewster (N Y ), Vol 10, April 1974 
van het ,,War Cover Bul le t in" , een in 
de Verenigde Staten zeer gewaar
deerde uitgave De club is internatio
naal en heeft zelfs enkele leden m 
Nederland, hetgeen ons niet verbaast 
gezien het elan en de brede interesse 
waarmee het , War Cover Bul le t in" 
het onderwerp , Oor logsbr ieven" 
behandelt Zelf zegt de club dat zij is 
opgezet om de studie en het verza
melen te bevorderen van militaire 
stempels, gecensureerde brieven, 
brieven van kri jgsgevangenen, van de 
marine en van ander materiaal, dat 
hiermee verband houdt Bij een vol 
gende gelegenheid hopen we iets 
over de mhoud van het blad te kun
nen vertellen 

De verenigingsbladen 

De zomermaanden zi jn ook voor de 
verenigingspers komkommer t i jd en 
daarom slechts enkele korte notit ies 
Zowel , Mar ianne" bul let in van de 
Contactgroep Frankrijkverzamelaars, 
als het Mededel ingenblad van de 
Studiegroep ,,Bri tannia" klagen over 
gebrek aan kopij Dat is eigenli jk een 
vreemde zaak en bi jzonder betreu
renswaardig voor deze beide door 
ons hoog gewaardeerde bladen We 
weten echter dat dezelfde klacht 
door vri jwel ieder verenigingsorgaan 
op zijn t i jd wordt geuit Zonder ons 

nederlandse 
bond 
van filatelisten
verenigingen 
Secretaris L Schmelzer, 
van Hogendorplaan 6, 
Woerden Telefoon 03480-3228 
Penningmeester P W A M Wap, 
Waddenstraat 4«5, Haarlem 1509 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
penningmeester van de bond 

Viering Dag van de Postzegel: 12 oktober 
1974 

De Dag van de Postzegel zal worden gevierd 
in Alblasserdam Amersfoort, Amsterdam 
Drachten, Nijmegen, Rotterdam, Sas van 
Cent, Venray, Waalwijk en wellicht Breda 
Vanzelfsprekend is er weer een 

te wil len menige n in andermans za
ken stellen wij onszelf de volgende 
vragen Leggen redacteuren-
medewerkers van verenigingsbladen 
soms niet wat al te gauw het hoofd m 
de schoot? Zij weten toch dat er nu 
eenmaal slechts weinigen bereid of m 
staat zijn om artikelen te leveren en 
dat, zelts al krijgt men met alti jd 
evenveel fanmail, het schrijven zelf 
toch ook veel voldoening geeft 
En waarom laten leden-lezers hun 
redacteuren toch zo vaak m de kou 
staan? Het zijn harde werkers, die uw 
belangen dienen Zij doen hun werk 
graag en meestal geheel belangeloos 
Daar tegenover mag toch wel eens 
wat waardering en aanmoediging 
staan? 
We besluiten met een voorbeeldje 
H Buitenkamp verzamelt poststem
pels van Nederland en doet daarvan 
verslag in het blad van ,,Veendam en 
Omst reken" Is dat nu niet iets om 
met elkaar op verenigingsavonden 
over te praten? De heer Buitenkamp 
vertelt over zijn verworvenheden en 
de leden leveren welwi l lende krit iek 
en laten horen wat ze zelf over het 
onderwerp weten Uit een dergeli jke 
wisselwerking verkrijgt de schrijver 
dan allicht aanvullingen en/of correc
ties op zijn werk En zeker krijgt hij 
weer inspiratie om zijn werk voort te 
zetten 

Speciale envelop met bijzonder stempel 
Ter gelegenheid van deze viering zal door 
de Bond een speciale envelop worden 
uitgegeven waarop met medewerking van 
PTT een speciaal stempel is aangebracht 
Het wordt de zevende envelop in de 
reeks poststukken welke aan deze viering 
herinneren 
De afbeelding is het eerste postkantoor in 
Amsterdam terwijl voor de frankermg de 
zegel U P U jubileum zal worden ge
bruikt De afstempeling in Amsterdam ter 
ere van de negentigjarige Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

Uw giro is uw bestelling 

De envelop kost bij toezending per post 
ƒ 1 75 per stuk Vanzelfsprekend bent u 
goedkoper uit door het bezoeken van de 
verschillende vieringen maar hierover be
richten we in het septembernummer 
meer 
Maar als u verzekerd wilt zijn van een of 
meer exemplaren bestel direct Als uw 
giro binnen is bij een van onderstaande 
adressen dan kunt u op toezending reke
nen 
Denkt u er wel aan dat de oplage beperkt 
IS doe het voor u met vakantie gaat 

Amersfoort Postgiro 300094 
Penningm vereniging Amersfoort 
Amsterdam Postgiro 16321 
B J Hastrich - Volendam 
Drachten Postgiro 633625 
W Manssen - Ureterp (FrI ) 

Ni/megen Postgiro 989723 
Penningm De Globe - Nijmegen 
Rotterdam Postgiro 1543700 
Penningm Dag v d Postz Rotterdam 
Sas van Gent Postgiro 252558 
J van Ceel - Terneuzen 
Venray Postgiro 3075850 
afd Philatelica - Venray 
Waalwijk Postgiro 1027256 
Penningmr De Langstraat - Waalwijk 

Bekertoernooi voor de thematische filate
lie 
Het zevende Bekertoernooi voor de The
matische Filatelie zal dit jaar worden ge
houden in Nijmegen tijdens de viering 
van de Dag van de Postzegel op zaterdag 
12 oktober 
De voordrachten moeten dienen tot het 
bevorderen van het postzegelverzamelen 
op basis van de thematische filatelie Zij 
mogen een tijdsduur van twintig minuten 
met overschrijden Vertoning van diaposi-
tieven is wenselijk 
Kandidaat-deelnemers worden opgeroe
pen zich voor 1 september schriftelijk op 
te geven bij de secretaris L Schmelzer, 
Van Hogendorplaan 6, Woerden 

Tentoonstellingen 
Alle correspondentie aangaande tentoon
stellingen gelieve men uitsluitend te richten 
tot de commissaris voor het tentoonstel-
lingswezen binnenland, de heer M de 
Meijer, Ceestbrugweg 59, Rijswijk-2101 

Bondsinf ormatiebu reau 
Voor inlichtingen omtrent kandidaatleden 
van bij de Bond aangesloten verenigingen, 
alsmede voor de behandeling van klachten 
omtrent verzamelaars of handelaren wende 
men zich schriftelijk tot de beheerder H 
P van Lente, De Gooise Warande Flat 
B 17, Mezenlaan 19, Bussum 

Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keuring wil voorleg 
gen dienen gezonden te worden aan drs A 
M A van der Willigen Laan van Poot 194 
s-Cravenhage Alle overige corresponden

tie naar) A C Achilles Zuiderparklaan 249, 
s Cravenhage, telefoon 070-32 11 23 Voor 

de voorwaarden zie meinummer 1974, 
bladzijde 272 

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 in acht ge
nomen te worden veertien dagen voor 
het gebruik schriftelijk aanvragen tenmin
ste even deugdelijk verpakt terugsturen 
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als de zending werd ontvangen teksten 
mee terugzenden dia s op volgorde en 
voltalligheid controleren Het is niet mo
gelijk meer dan fwee diaseries per keer te 
verlangen 
Aanvragen bi| de NFC-secretaris | C 
Schäfer, Groenendaalstraat 9 1 Amster-
dam-1017 

Twee nieuwe leden 
Ingaande 1 augustus zi|n twee verenigin
gen officieel toegetreden tot de Bond Na 
publikatie van beide aanvragen in het 
aprilnummer zi|n geen bezwaren tegen 
deze aanmeldingen ingediend Mede ge 
let op het bepaalde in artikel 5 van de Sta
tuten heeft het Bondsbestuur besloten bei
de kandidaten per 1 augustus 1974 als le
den van de Bond aan te nemen Het 
Bondsbestuur heet deze verenigingen van 
harte welkom en spreekt de hoop uit dat 
de nieuwe leden actief aan het vereni 
gingsleven van de Bond zullen deelne
men Het zijn 
a Postzegelvereniging Black Penny 
Heusden en omstreken Secretaris M L 
H Verharen Rembrandtlaan 24 Oud 
Heusden telefoon 04162-2398 
b Filatelisten Vereniging St Gabriel Se
cretaris ) Hendriks Meteorensiraat 55 
Hilversum, telefoon 02150-55641 

Bondsbibirotheek 
Inlichtingen Gelderse Bibliotheek tele
foon (085) 432131 
Bondsbibliothecaris W F Smit Utrecht 
seweg 33 C, Heelsum Telefoon 08373-
2607 
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Gelderse Bibliotheek 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 

Internationale tentoonstellingen 
Aanmeldingen kunnen worden gedaan 
voor drie internationale tentoonstellingen 
die volgend jaar onder patronaat van de 
Federation Internationale de Philatelie zul
len worden gehouden 
Espaha 75 in Madrid van 4 13 april, met de 
jaarlijkse congressen van FIP AIFP en 
AIJP 
Arphila 75 in Parijs van 6-16 juni en 
Themabelga '75 te Brussel van 13-21 de 
cember uitsluitend voor thematische col
lecties 
Belangstellenden kunnen alvast laten we
ten dat ZIJ voorlopige aanmeldingsformu
lieren wensen te ontvangen Inlichtingen 
A Boerma, Bronsteeweg 86, Heemsteden 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te richten aan E C de Poor
ter Parkdreef 111 Budel-Dorplein Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 

de Directeur Verkoopafdeling van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen Budel Dorplein 
De volledige lijst van verkrijgbare uitgaven 
IS gepubliceerd in februari 1974 bladzi|de 
91 Aanvullingen mei 1974 bladzijde 335 

Stichting voor het Philatelistische Jeugd
werk in Nederland 
Secretariaat P de Wolff Maalakker 19 
Eindhoven 
De navolgende uitgaven van de Stichting 
worden warm aanbevolen 
A B C van het Postzegels verzamelen 
/ 4,—, Vragenboekje bij het A B C / 3,—, 
Antwoordenboekje bij het A B C ƒ4,50. 
Beknopte filatelistische woordenlijst 
Frans-Nedeilands ƒ 2,— 
Alle uitgaven van de Stichting kunnen be 
steld worden door overschri|Ving van het 
verschuldigde bedrag op girorekening 
40 51 87 van de Stichting te Santpoort 

MLADOST 74 en 
Xde internationale Conferentie voor 
Jeugdfilatelie in Sofia 
De derde Internationale leugdten-
toonstel lmg onder patronaat van de 
F I P werd door de Bulgaarse Bond 
in Sofia georganiseerd van 23 tot en 
met 29 mei In totaal waren er door 
niet minder dan 57 landen commissa
rissen benoemd Alhoewel volgens 
de tentoonstell ingscatalogus van uit 
38 landen collecties zouden worden 
ingezonden werden uit 13 fanden 
geen inzendingen (op ti)d> ontvan
gen Engeland had geen enkele in
zending aangemeld, maar opmerke
lijk was dat Frankrijk verstek liet 
gaan, zowel op de tentoonstel l ing als 
op het congres 
Ruim 1300 kaders waren gevuld met 
jeugdmzendingen in volgorde van de 
grootte der inzendingen uit Bulgarije, 
Portugal, Turki je, B R Duitsland, 
Oostenri jk, Rusland, Polen Roeme
nie D D R Luxemburg, Tsjechoslo-
wakije België, Finland loegoslavie 
Noorwegen Zwitserland Denemar
ken, FHongarije Spanje, Nederland 
Zweden Canada, Griekenland Ar
gentinië en Mongol ië 
In de catalogus waren 419 inzendin
gen opgenomen, daarvan zijn er 25 
met gekomen, terwi j l 1 inzending 
werd gediskwalif iceerd omdat er meer 
dan 50% van de zegels op de F I P.-
Iijst van de verboden uitgaven voor
kwamen 
Aan de 393 inzendingen werden voor 
de jury toegekend 1*6 eerste pri jzen 
(zilveren medailles) 115 tweede pr i j 
zen (verzi lverd-bronzen medailles), 
163 derde pri jzen (bronzen medail
les), 89 vierde pri jzen (diploma's) en 

10 bewijzen van deelname 
De zeven Nederlandse inzendingen 
werden bekroond met vier tweede pr i j 
zen, waarvan een met een ereprijs 
twee derde pri jzen en een vierde prijs 
Met deze laatste zi jn wij het niet 
eens, evenmin met het ontbreken 
van drie juryrapporten 

De jury heeft in haar rapport onder 
meer opgenomen, dat het algemene 
peil van de inzendingen rekening 
houdende met de verschil lende mo
gel i jkheden per land, zeer goed is 
geweest F4et toont duidel i jk de grote 
voorui tgang van de jeugdmzendin
gen Opmerkel i jk is at van de 393 ge
jureerde inzendingen 66 landenver-
zamelingen waren 25 gespeciali
seerde verzamelingen en 302 motief-
verzamelingen 

De posteri jen hadden ter gelegen
heid van de tentoonstel l ing een serie 
van vier waarden uitgegeven waar
van de ontwerpen aan kinderteke
ningen waren ont leend een veel
kleurig blok en een blauwe druk van 
dat blok in zeer beperkte oplaag, dat 
alleen tegelijk met een tentoonstel
lingscatalogus kon worden gekocht 

Hei bezoek aan de tentoonstel l ing 
was matig zodat ik mij afvraag waar
voor een dergelijk grote hoeveelheid 
werk verzet moet worden en waar
voor door het organisatiecomité de 
lieve som van Zw Frs 20 000,- aan de 
F I P moet worden afgedragen Er 
werd geen entree geheven' 
Op dinsdag 28 mei werd de interna
tionale conferent ie over jeugdfi latel ie 
geopend Twintig landen hadden ge
delegeerden gezonden en twee landen 
waren bij volmacht vertegenwoor
digd Na de gebruikel i jke openings-
speeches van professor dr Stoitchko 
Christov voorzit ter van de Bulgaarse 
Bond van F I P -voorzit ter Leon Putz, 
en van F^artwlg Danesch voorzi t ter 
van de F I P - jeugdcommissie, kon tot 
de behandel ing van de agenda over
gegaan worden Het belangrijkste 
punt was wel het nieuwe reglement 
voor de internationale tentoonstel l in
gen van de jeugd onder het patronaat 
van de F I P De discussie werd niet 
vergemakkeli jkt doordat naast het 
ontwerp van Danesch door Putz een 
eigen reglement ter tafel werd ge
bracht met een zeer groot aantal af
wi jk ingen en andere artikelen De 
gedelegeerden kregen dit ontwerp 

voor het eerst onder ogen 
Een van de belangrijkste wi jz igingen 
betreft de leefti jdsklasseverhoging 
Was tot nu toe de grens bij 21 jaren 
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,elegd, in het nieuwe reglement is er 
een nieuwe klasse (E) van 22 tot en 
■net 25 laren aan toegevoegd Deze 
klasse is bestemd voor de )unioren 
die slechts 50% van het kadergeld 
behoeven te bepalen 
Er zi)n verschil lende redenen tegen 
dit punt aan te voeren, onder meer 
dat |ongelui van 22 )aar en ouder niet 
met leugd van |ongere leett i jd in een 
verband kunnen worden samenge

bracht Als men deze groep tegen be

taling van de helft van het kadergeld 
wil toelaten dan kan dat beter m het 
algemene tentoonstel Imgsreglement 
van de F.l P worden opgenomen 
Verder werd voor de jeugd ook een 
verguldzi lveren medaille als eerste 
prijs verplicht ingevoerd, terwij l de 
beoordelmgstabellen ingr i jpend wer

den gewijzigd 

verenigings
nieuws 

Administrateur: 
A, van Laer 
Da Costalaan 21 
AMSTELVEEN  1134 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopi) voor het Verenigmgsnieuws dient 
GETIKT op officieel kopifblad (in duplo) te 
zamen met de mutatiestrook)es en eventueel de 
maandstaat voor de komende maand in het be
zit te zi)n van de administrateur uiterli|k op de 
volgende daia 
septembernummer I4augustu. 74 
oktobernummer IJ september 74 
Nakomende mutatiestrook]eb uiterli)k 12 dagen 
na de hierboven genoemde data Nakomers al 
leen in kleme hoeveelheden en mits U al eer 
der in de maand hebi mgezonden In dat ge\al 
de maandsiaal mtt de laatste zendmg strookie^^ 
m/enden Nooit meer dan een maandstaat per 
maand toezenden doch wel elke maand ook 
aK er in die maand geen mutaties zi|n voorge 
komen 
HH Secretarissen en leden administrateurs 
wordi dringend verzocht zich strikt aan de ge 
noemde data te houden 

Indien te laat wordt rngezonden ia plaatsing in 
het nurnmer van de komende maand BESLIST 
niel mogeIi|k 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
Setr W F Smil Utrechtseweg Ï3 C Heetsum tel 
08ï''"i 260"' Penningm en ledenadm H A F Spaanen 
burg I H Leopoldstiaal 13 Haarlem tel 023 262919 
Dir Rondzendmg J | Kroone Socrateslaan ï6 Utrecht 
tel 030 881032 Contributie voor 1974 f 16 SO Door indi 
viduele leden te voldoen op girorekening ï3805 t n v de 

Tijdens de conferentie m 1972 m Kris

liansand in Noorwegen werd 1974 tot 
het laar der jeugdfiiatelie bestemd 
Door Spanje, door België en door 
Argentinië is daarvoor een kinderzege! 
uitgegeven terwijl veel aparte artike

len m de vakpers hieraan werden 
gewijd 
Van de Arbeitsausschusz hadden drie 
van de zes leden bedankt In hun 
plaats werden voor een jaar gekozen 
Mann hart (Zwitserland), Surjicov 
(Roemenie) en Wyatrokski (Polen) In 
1975 IS Danesch aftredend als voorzit

ter van de F.l P Jugendkommission 
Alle besluiten van deze conferentie 
moeten dooi het F I P congres in 
Stockholm worden goedgekeurd, 
evenals het nieuwe Jeugdtentoonstel

Imgsreglement 
). |. Jonker, Commissaris 

pennmgm der NVvPV te Haarlem 
Tot ons leedwezen melden wi| u het overlijden van 
onze leden 383 G Cerbranda Utrecht 1050 | A W 
Uvienberg Velp 1903 | B Gerritsen Deventer 1317 
^ V Haver Amsterdam 
Afdelingen (wi)zigtngen) 
Alkmaar Secr H | M (aarls Gerard Dousiraat 8 
Alkmaar Verg iedere Ie ^rjdag van de maand Men 
nohui'. Koningsweg 10 Alkmaar 19 30 uur 
Alphen a/d Rijn beer ) C Meyer Zaalbergstr 52 Ai 
phen a/d Ri|n Verg tweede of derde donderdag v/d 
maand Gebouw Onderweg Li|sterlaan Alphen a d 
Ri|n 20 00 uur 
Bodegraven Secr ) H Verhagen K Doormanlaan 53 
Bodegraven Verg elke 2e maandag van de maand m 
september op de 1e maandag Parochiehuis Oude Bo 
degraafseweg 17 Bodegraven 19 uur 
2 
Postzegelverentgmg .Breda Secr Mw A Cramerus 
van oen V\ildenberg ite\nlaan40 Breda lei 32307 
Ledenvergadering maandag 26 augustus 74 19 30 uur 
Gemeenschapshuis De Kleiberg Dr Struyckenstr 9 
Breda 
leugdbijeenk zondag I september De Beyerd Bosch 
straat 22 Breda 9 30 12 00 uur 
3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars, „Hollandia Am 
sterdam Secr A D Aeyelts Tolakkerweg 82 Holland 
sehe Rading Tel 02157 489 
Geen ledenvergadering in augustus 
4 
Utrechtsche Philatelisten Vereenigmg Secr R O M 
vafi Hasselt Prins Hendriklaan 101 Utrecht ledenadm 
Ml K Wildschut Vuurse Dreef 42 Hollandsche Radmg 
Ledenvergadering dmsdag 27 augustus 74 20 uur 
kleine foyer van Tivoli Utrecht Agenda begrotmg 
19''4/7^ landenwed^tri)d vrije inzending en de gebruike 
lijke veilmg en verioimg 
De stads en builenleden v\orden verzocht de contribu 
tie voor het verenigingsjaar 1974/75 onveranderd vast 
gesteld Ol /" 20  voor I november a s over te maken op 
giro 36991 t n v penningmeester UPhV te Utrecht 
5 
Haagsche Philatelisten Vereeniging Secr N D Boe 
vink H Cerhardlaan H Riiswi)k 2H Ledenadm F H 
de Wi|s C Remierszkade 75 s Gravenhage tel 070 
831402 
Bijeenkomst donderdag 22 aug 74 20 00 uur m Dili 
gentia Lange Voorhout 5 s Gravenhage 
6 
Internationale Vereniging „Philatehca' Secr M de 
Mei|er Geestbrugweg 59 Rijswijk Z H 2101 Tel (070) 
995572 Beheerder Centraal Ledenregister N F Hede 
man Valkenboskade 86 s Gravenhage 2026 Tel (070) 
J90857 Bureau voor het Rondzendverkeer Philatehca 
huis Valkenboskade 88 s Gravenhage 2026 Tel (070) 
659360 
De li|st van atdeimgssecretanssen is ais volgt gewijzigd 
GOES B C van Tienhoven Schumanstede 211/31 
Goes N 2e donderdag 19 30 uur gebouw Amicitia 
Wiilemstraat 2 Kloetinge 
7 
Rotterdamsche PhilatelistenVereenigmg Secr C H 
W Heusdens postbus 2 r i Rotterdam Ï005 tel (010) 
244871 ledenadministiateur P W van der Stel van 
Wijngaardenlaan 72 Rotterdam 302b tel (010) 192 i16 
Ledenvergadering maandag 26 augustus 20 uur Ge 
bouw De Nieuwpoori Grotekerkplem 5 gewone 
agenda Clubbijeenkomst iedere zaterdag van 14 tot 17 

uur Wijkcentrum Middelland Ie Middellandstraat 
103 iedere donderdagavond van 19 30 tot 22 uur kan 
tine 3e Technische School Hillevliet 90 Rotterdam Zuid 
Bezichtiging van de veilingskavels zaterdag 24 augustus 
van 15 tot 16 uur clublokaal Middelland 
8 
Philatelisten Vereniging ,Amersfoort" Secr P | de 
Vries Willem Mexanderdreef 2 Hoevelaken tel 03495
5423 
Bijeenkomsten iedere 4e donderdag van de maand in 
Cafe Rest Kobus aan de Poort Amersfoort zaal 
open 19 30 uur aanvang 2015 uur Ruilen veilmg 
Eerstvolgende bijeenkomsten 22 augustus en 26 septem
ber 
Rondzendverkeer Alle boekjes ook voor gericht rond 
zendverkeer kunt u inzenden aan M P Bergers Vin 
kenweg 20 te Soestdijk tel 02155 16627 
Verenigingtentoonstelling 100 jaar Post van 5 oktober 
t m 10 november m Gebouw Zonnehof 8 te Amerstoort 
t g v 35 jarig bestaan Phil Ver Amersfoort Inl P E 
Bos Voltastraat 27 Amersfoort tei 03490 15551 en J A 
M S joppe Cr \ Pnnstererlaan 28 Amersfoort tel 
03490 18228 
9 
Amsterdamsche Vereeniging ,,De Philatelist" Secr L 
van Oosterwijk W Brandiigtstraat 51 L Amsterdam 
1016 tel 020 139093 Ledenadm Mevr A Hastrich 
Roos Leliestraat 42 Volendam tel 02993 3598 
In augustus geen bijeenkomst daarna 3 september ruil
avond dinsdag 1"' september ledenvergadering 
10 
Postzegelvereniging S P A , Amsterdam Secr J de 
Vente Eikenlaan il Zwanenburg tel 02907 438" 
Bijeenkomsten 17 augustus 10 en 24 september 74 
16 
Gelderse FilatetislenVerenigmg „De Globe" Secr i 
C O uwenbroek Brantsenstraat 24 Arnhem Telefoon 
085 450447 
Ledenadministratie Mej M | Renssen Leeuwenklaan 
10 te Zutphen Telefoon 05750 14434 
Afdelmgssekretariaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn D Huiskamp Langeweg 54 Apeldoorn 2e 
maandag 
Arnhem A Mulder Schavenmolenstraat 59 Arnhem Ie 
dinsdag 
Barneveld H E Denis Gruttoweg 3 Stroe 2e vrijdag 
BrummenEerbeek 1 B Scharren berg Zutphensestraat 
36 Laatste maandag 
Dieren mevr B I Schuijren Industrielaan 11 Dieren 
■̂e dmsdag 
Doesburg P Gerritsen Waterstraat 30 Doesburg 2e 
maandag 
Doetinchem H Mentmg WiJhelmmastraat 106 Doetm 
chem 2e donderdag 
Ede mevr Z Weener Tollenburg 32 Ede Ie donderdag 
Eist F Lenz De Kist 39 Eist 2e maandag 
Epe mevr M Th Paape Klimopstraat 5 Epe Laatste 
donderdag 
Lichlenvoorde J | P Claessen Wentholtstraat 41 Lich 
tenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith 1 E H de Groot Graaf Gerardstraat 28 Lobith 
2e dinsdag 
Nijmegen C | E Janssen Insstraat 44 Malden Ie 
vrijdag 
Oosterbeek L M uider Hertenstraat 2 Doorwerth 2e 
dmsdag 
RenkumHeelsum S L Harkema Hartenseweg 10 
Renkum te maandag 
RhedenDe Steeg mej Zr M Westerhoff Huize St 
Michael Oversteeg P De Steeg Laatste maandag 
VelpRozendaal W \, uisting Burg van Pallandtlaan 3 
Rozendaal (C ) ïe donderdag 
Wageningen ^ van der Willigen Lijnbaanstraat 14 
Wageningen 2e maandag 
Winterswijk ) A C Visser Hakkelerkampstraat 62 
Winterswijk Ie dinsdag 
Wijchen H i van den Heuvel Rietgorsstraat 48 Wij 
chen 4e donderdag 
Zevenaar W H STEVENS Brederostraat 38 Zevenaar 
ie donderdag 
Zutphen mej M ] Renssen Leeuwenklaan 10 Zut
phen Ie woensdag 
Buitenleden Hoofd rondzenddienst P Veenhuysen 
Kuyperlaan 18 Doetinchem 
17 
Vereniging van Postzegelverzamelaars ,Assen" Secr 
Mevr Elzenaar Doedens Oldambtstr 78 tel 05920 
10119 Comm Rondzendverkeer j j G Schaap Troel 
stralaan 190 Assen tel 05920 10531 
Ledenvergadering/Ruilavond laatste dinsdagavond v/d 
maand dus 2"/8 24/9 enz 14 september a s grote 
ruildag bij Beltevue ieugdclub om de veertien dagen op 
lü mi onder leiding van mevr Broek Asserstraat 44 
Rolde (el 059241862 
18 
PhilalelistenVereniging ,,Baarn' Secr N Pigge Mal 
vaslraat 11 tel 021^4 6470 
Bijeenkomsten ledere 3e maandag v/d maand Gebouw 

De Schakel Nassaulaan 17 Baarn Vast agendapunt 
veiling Voor het rondzendverkeer gevraagd goede 
boekjes N O G Bel 02154 2295 hr P Broers 
20 
De „Kennemer Postzegelclub", Beverwijk Secr Th W 
Andriesma Corn Groeniandstraat 15 Heemskerk tel 
02519 3Ï168 penningm K W Wolterman Beverwijk 
tel 02510 28945 giro 1558745 
laarcontributie f 12 Alle betalingen rondzendverkeer 
via Rabobank Beverwijk rek 38 80 44363 giro bank 
151093 op de clubavonden via de hr Luttik |r 
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Clubavonden 2 (veil ing) en 16 sept 74 7 (verling) en 21 
>kt(>bcr 4 (veil ing) en 18 november 2 (vei l ing) en 16 

december 74 Grote Najaarsbeurs m De Slof Vr i je 
l i j dscen t rum Raamsvald b i j de Gro te Hou tweg Bever 
u i j k 13 ok tobe r 74 

NederI Filat Ver ,De Verzamelaar , Bussum Secr I 
\ in Pol Brinklaan 82 Bussum tel 021S9 31162 
Leden-btjeenkomst e lke 2e maandag v /d maand zaal 
van de Lutherse Kerk Meck lenburg laan 52 Bussum 
aanvang 8 uur 
Voor rondzending B van der M e u l e n ) Toebacklaan 3 
Naarden (ei 02159 40709 
2 i 
Vereniging van Postzegelverzamelaars , D o r d r e c h t ' 
Secr F H Visser Oran jepark 47 Dord rech t 
Bi|eenkomsten iedere tweede woensdag v /d maand ge 
b o u w C I M V Burg de Raadtsingel Do rd rech t aan 
\ a n g 20 30 uur zaal open 19 uur Ge legenhe id tot ru i l 
kopen en ve rkopen 
2" 
Philatelistenclub ,Eindhoven' Secr L Bu rghoo rn 
Helmerslaan 74 Eindhoven Tel 040 S19408 
Ledenbi|eenkomsten e lke 1ste woensdag van de 
maand 20 00 uur in het Phil ips On tspann ingscen t rum 
28 
Phdips Philatelisten Vereniging, Eindhoven Secr M H 
Schenkelaars de Koppele 78 Tel 416358 Eindhoven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag \ a n de maand in 
de kant ine \ a n de a fde l ing USFA Schouwbroekseweg 
t i n d h o v e n Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende b i jeen 
komst 2 september 1974 
29 
Enschedesclie Philatelisten Vereniging Samensle l l ing Be 
stuur Vüorz G Kalkman Min is te r Loudon laan 81 Cn 
schede secretaris VV E J Aeyelts Aver ink M m Dr 
Kuvperp lem 25 Enschede Penn ingm D Kru imer O l 
denko t ten br ink 63 Enschede Dir Rondzendd iens t D 
EHamerslag W i l l e m Rijbbertstraat 48 Enschede 
Bijeenkomsten Verg e lke 3e vr i jdg van de maand 
Spe lbergsweg 77 Enschede aanvang 20 15 uu r Rui ldag 
23 november 74 m de zalen van M e l k i o n Raiffeissen 
straat 25 Enschede 10 17 uur 
31 
Postzegelvereniging „Gormchem & Omslr ' Secr | A 
van den Anker Busschieterstraat 7 C G o r m c h e m tel 
01830 ' '132" 
Bijeenkomsten e lke eerste maandag van de maand be 
nedenzaal Exoduskerk Mo l l enbu rgseweg G o n c h e m 
Aanvang 20 00 uur (Eerstv verg dus 2 sep tember 74) 
35 
Philatelisten Vereniging ,Groningen Secr Lijsterstraat 
16 No rg (Dr ) tel 05928 2^48 Ledenadm C I Kolen 
brander Westerse Dr i t t 119 Haren (Gn ) tel 050 
344514 Secr jeugdatd G r o n i n g e n I K Smith Oos ter 
h a m n k k a d e 64 G r o n i n g e n te l 050 770406 Secr j eugd 
atd Eelde/Palerwolde L I Webe r Pr Beatrixlaan 11 
Paterswolde tel 05907 2603 
Bi|eenkomslen sen io renverg e lke 4e maandag v /d 
maand Cafe rest Het Boschhuis H e r e w e g G r o n i n 
gen (eerstv verg dus 26 8-74) In l i ch t ingen over de 
verg van de [eugdatd bi) de desbe t re i tende secretaris 
sen 
Adver tent ies voo r de catalogus van de Nat Postzegel 
ten toons te l l i ng Philaposta G r o n i n g e n bi j R Binkhorst 
L ie \e ren 62 Post Roden tel 05908 19762 tnschr i | t f o rmu 
l ieren voor deze ten toons te l l i ng b i j L I W e b e r Pr Bea 
tr ixlaan 11 Paterswolde 

36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging , , O p Hoop Van Ze
gels" Haarlem Secr ) C Repko B loemendaalseweg 
193 O v e r v e t n tel na 19 00 uur 023 267394 
Ledenvergaderingen 24/9 1/11 28/11 en 19/12 in de 
aula van de A H Gerhardschoo l Zi j lvesl 25a Haar lem 
19 00 20 00 uur ge legenhe id to t ru i len Na a f loop verg 
ve i l ing van 80 kavels moo i materiaal 
Con t r i bu t i e voor verg jaar sepl 1974/75 ad ƒ 1 2 50 te 
v o l d o e n voo r 1 sep tember a s d o o r s to r t i ng o p pos t rek 
245576 t n v p e n n i n g m O H v Z Haar lem N ieuwe leden 
kunnen zich me lden op bovenstaand adres 
3~ 
Postzegelvereniging Heerlen Secr C van Dishoeck 
Lintjensstraat 21 Heer len Te le foon 045 719931 
B i jeenkomsten donde rdagavond 5 sep tember 1974 m 
het Pancrat iushuis Nobelstraat 33 Heer len Ge legen 
he id tot ru i l vanaf 7 uur Begin van de vergader ing 20 30 
uur 
40 
s-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging Secr M L P 

G Teur l ings Ophov ius laan 20 s Her togenbosch eigen 
b ib l i o th r ondzend ing en n ieuwt |esd ienst 
Bijeenkomsten e lke 4e woensdag v /d maand in Hote l 
M o d e r n Mark t Vughf aanvang 8 uur In aug ru i lverg 
november gro te ve i l ing Con t r i bu t i e ƒ 15 - per jaar 
jeugdafde l ing b i j eenkomst e lke 2e zondag van de 
maand Hu ize De Patio Pater v d Elzenstraat s 
Her togenbosch 
41 
Filatelistenverenigmg „Hi lversum en Omstreken" Secr 
P F A van de Loo G o d e l m d e w e g 9 H i l versum tel 
02150 45169 
Bijeenkomsten 19 sept ledenverg 20 00 uur Elke za 
te rdagmiddag 1 ï 30 17 00 uur ru i lbeurs Al le b i j e e n k o m 
sten m De Delta Havenstraat 139 H i l versum 
42 
Leidsche Vereniging van de Postzegelverzamelaars, Lei
den Secr H j H e d e n k Topaaslaan 14 Leiden te l 
01710 64808 

In augustus geen vergader ing Van 6 t / m 15 sept 74 
In fo rmat ie stand op de Leidato m de Groenoo rdha l 
Leiden 
43 
Philatelisten Vereniging ,Zuid-Limburg", Maastricht 
Secr P H Mantz p/a Wycke r Brugstraat 10 Maastr icht 
Eerste bijeenkomst n i e u w seizoen met ve i l ing maandag 
19 augustus m de grote sociëtei t Vr i j thof [mg K Ka 
relplein) Maastr icht Maandag 2 sept en maandag 16 
sept verg met grote ve i l ing 
44 
Postzegelclub , Groot Veldhoven' Secr P M Wi l lems 
Mul le r laan "5 \ e l d h o \ t n tel 040 533429 
Ruilavonden iedere 2e maandag v /d maand Buur thu is 
d Fkker Armehoets t raa l 3 M e e r v e l d h o v e n 
47 
Postzegelvereniging Roosendaal Secr P A ) Kokken 
H G Dirckxstraat 17 tel 01650 41303 Leider van het 
Rondzendverkeer F F A Mor t ie rs Burg Prinsensingel 
75 Roosendaal tel 01650 37793 
Bijeenkomsten 19 aug en 9 sept zaal t W i l Roosken 
20 00 uur O m de zegels v o o r de ve i l ing te bez ich t igen 
zaal open 19 30 uur Zegels voor de ve i l ing u i ter l i jk v ier 
w e k e n voor de vergader ing in leveren b i | P Va l kenbu rg 
Burg Prinsensingel 31 tel 01650 i6177 
48 
Philatelistenclub ,Rotterdam" Secr Mev r T B 
Stemer Spork s Gravt nd i j kwa l 79 Rot terdam 3003 
B i jeenkomsten 2e d insdag van de maand Beursgebouw 
ingang M e e n t 110 Rot terdam 

Vereniging van Postzegelverzamelaars ,,Tilburg' te Til
burg Secr W van Erve Insu lmdep le in 5 T i l bu rg tel 
013 426464 
Ledenvergadering 4 sept 74 in de zaal van Rest Ca 
sino St Jozefslraat 38 T i l bu rg 
■)4 
Postzegelclub Wassenaar" Secr B Wijsman Van 
H o u t e n w e g 80 Wassenaar 
Bijeenkomsten 12 sept en 10 o k t o b e r 20 00 uur Ie 
roenhu is Kerkstraat 75 Wassenaar 

Postzegelvereniging IJmuiden" Secr Mevr M de 
Meer van Gendt Van Lenneplaan ^4 Dnehu is tel 
02:>50 10421 
Ruilavonden 9 en 2ï sept 6 o k t o b e r 74 Rui lbeurs 21 
sept 10 30 1~ 00 uur In l i ch t ingen bij de secretaresse 
58 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenheim Secr 
M Berg Cladio lenst raa! 9a Sassenheim 
Vergadering/veilmg/ruilavond iedere I e dinsdag van de 
maand aanvang 20 uur b i j Cees & Ineke Hoofdst raat 
191 Jeugdclub 18 45 ^0 00 uur 
59 
Vereniging Van Postzegelverzamelaars De Langstraat 
e O Secr W de Rooy Hol lands inge l 35 Waalwi jk tel 
04160 35284 
Bijeenkomten iedere 2e d o n d e r d a g van de maand 
cate rest Passier St Anton iuss t raat Waalw i j k 
Vier ing Dag van de Postzegel 1974 met regionale ten 
toons te l l ing ru i lbeurs k lankbee ld e d 12/13 ok tobe r 
74 m O n t m o e t i n g s c e n t r u m De Leest Waalwi jk Inl 

en aanmeld ingen (tot 1 sep tember ) b i j het sekretanaat 
64 
Postzegelvereniging „Drachten" Secr Mevr E 
Terpstra Meyers Tj Wagenaarstraal 30 Drachten tel 
0^120 13981 Kommiss Rondzendverk j \ d Meer 
Bruins Slotslraat 40 Drachten 
Bijeenkomsten iedere eerste d insdagavond van de 
maand Buur tgebouw Handwerke rsz i j de 174 Drach ten 
aanvang 20 00 uur 
65 
Philatelistenveremging „Coevorden en O m s t r e k e n ' 
Secr H Berendsen Prof Aalberseslraat 4 Coevo rden 
tel 05240 2217 
Ruilavonden Elke 2e maandag van de maand in 
Hote l /ca fe res t Lankhors l ^ voor de j eugd leden 
19 00 20 00 uur b voor de sen io r leden vanaf 20 00 uur 

67 
Vereniging Van Postzegelverzamelaars „Zwijndrecht & 
Omstreken Secr Rot te rdamseweg 62 Zw i j nd rech t 
Bijeenkomsten O p e n h o f Kerk Walraven van Hallstraat 
Zwi jnd rech t 20/8 17/9 15/10 19/11 en 17/12 aanvang 
20 00 uur 
20 augustus speciale U V Bijeenk met causer ieën en 
demonst ra t ies Voor hel n ieuwe seizoen van de r o n d 
zend ing kunnen steeds goede boekjes voora l Neder I 
en O R w o r d e n i ngezonden t o t e i n d decembe r 74 In 
zend ingen ev ml bi j Dir Rondz mevr J F Visser 
Huizenga Perkstraat 27 Zw i j nd rech t tel 07825869 

"1 
Postzegelvereniging Drielandenpunt, Vaals Secr W 
Bulles St Paulusstraat 1 Vaals 
Bijeenkomsten iedere tweede vr i jdag van de maand 
s avonds 8 uur m Hote l Gil l issen Maastr ichter laan 48 

Vaals 
Rondzendd iens t Goede rondzendboek |es van Ned en 
W Europa zi jn steeds w e l k o m In l i ch t ingen b i | A H 
den Brinker Lieve Vrouwestraat 1 Vaals (na 19 uur 
lel bereikbaar 04454 1605) 
73 
Postzegelvereniging 'sGravenhage en Omstreken 
Secr F Eeuwijk D e n e n b u r g 155 tel 070 854476 (na 
18 00 uur) Rondzendverkeer mevr | E Klein Schui l 
Het Zicht 162 s Gravenhage tel 070 668036 
Bijeenkomten elke derde d insdag van de maand in Har 
r isons Hote l Spuistraat 16 s Gravenhage 

Phil Ver ,HoogczandSappemeer Secr G ) M 
Vlek !oh de V\i t t laan Ï4 Hoogezand tel 05980 3717 
Ledenavond 2 sept "4 Hote l Struve Sappemeer vanaf 
19 uur ge legenhe id tot ru i len Vanaf 7 sept (zaterdag) 
maandel i jks gro te ru i lbeurs in De Kern Rembrandt 
p le in Hoogezand 10 17 uur 
Dr ingend verzoek aan alle leden o m de i n fo rma t ie van 
het n ieuwe p rog ramma goed te lezen Dit p r o g r a m m a 
word t u in de tweede helft van augustus t oeges tuu rd 
85 
, Postzegelvereniging Heemskerk" Secr D A van 
Vliet Rousselstraat 16 Heemskerk tel 02510 32874 
Bijeenkomsten 19 aug k ienen 2 sept o p e n i n g seizoen 
met gro te ve i l ing 16 sept enke le versch i l lend opgeze t te 
col lekt ies w o r d e n g e t o o n d Steeds m zaal Dam naast 
het M a r q u e t t e theater aanvang 20 00 uur j eugdc lub 
19 00 uur 
88 
Postzegelclub ,Hoogeveen Secr M I van Eijsden 
Salurnus 8 Hoogeveen tel 05280 65705 
Bijeenkomst met o p de geb ru i ke l i j ke avond maar de 4e 
d o n d f r d i g van sep tember m de Tamboer 20 00 uur 
)eugd v i i i a l 18 30 uur 
Voorgedragen voor schors ing K Benjamins G C van 
Hemessen A Siedsma B J Slot G W e p p n e r 
95 
Postzegelvereniging „Castr icum" Secr C | Ell ing 
Lmdenlaan 74 Cast r icum tel 02518 51026 Penn ingm 
en rondzendve rk C Bi jman B leumerweg 1 Bakkum 
tel 02518 50336 
Ruilavond maandag 2 sepl 74 Hote l K o m m a n M i e n l 
1 Castr icum aanvang 20 15 uur 
103 
Postzegelvereniging „Eemland" Soest Secr Mej C M 
de Bruin kastanjelaan 11 Soest tel (02155) 12032 
Rondzend ing K M e m e c k e Soesterbergsestraat 135 
Soest tel 02155 18166 
Bijeenkomsten l edere eerste vr i jdag van de maand 

De Rank Soesterbergsestraat 18 Soest 
108 
Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars „ D e 
Posthoorn" Secr H de Ruiter Koningsvarenstraat 
2 ï W o r m e r tel 02982 1018 
Bijeenkomsten elke d e r d e d insdag van de maand m 

Ons Eigen G e b o u w W a n d e l w e g 55 W o r m e r v e e r 
Aanvang 20 00 uur zaal o p e n 19 00 uur De jonge Post 
h o o r n le ider ) Kluft Kameelstraat 23 W o r m e r tel 
02982 1004 Bi jeenk elke laatste zaterdag van de maand 
m De Snuiver K r o m m e n i e aanvang 14 00 uur 

Herinnering aan Internaba 1974 
(Centenarium UPU) 

Alle inzenders ontvingen van het In

ternaba tentoonstel lmgscomite een 
boekwerk van 135 bladzi jden, rijk ge

ïllustreerd met zwartwit en afbeel

dingen m kleuren Het boek opent 
met een tentoonstel ! ingsblok m 
klemstrook, gestempeld Na het 
woord vooraf door E Keiler, presi

dent van de regeringsraad van het 
kanton BaselStadt bevat het vijf op

stellen 
F Bernath (CH) schrijft over Kreuz

strasse  Eine Poststelle mit Vergan

genheit , M Hunziger (F) over Alsace 
 plaque tournante des liaisons posta

les de l 'Europe, A Higgms (GB) over 
Some of the Rarities in British Postal 
Stationery, E Diena (L) over gli ,,alti 
valora" degli Antichi Stati Italiani e la 
loro presenza nelle massime affranca

ture en H Amann ( B R D ) over Die 
schweizerische und die deutsche Post 
im Badischen Bahnhof Basel 
Het boekwerk is bijzonder fraai en 
verzorgd uitgevoerd, en filatelistisch 
van hoog gehalte Een bui tengewone 
attentie 

J. H B BROEKMAN 
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Rotterdamsche 

Enquête 1974 

Enkele jaren geleden hield de R.Ph.-
V. een enquête onder de leden over 
enkele vraagstukken waarover het 
bestuur nader geïnformeerd wenste 
te worden. Het resultaat daarvan is 
door de heer H. |. Oranje in een l i j 
vig boekdeel vastgelegd. Daaruit valt 
veel te leren, hoewel dit voor de le
zers van het Maandblad minder van 
belang is. 
Begin 1974 heeft de Vereniging een 
tweede enquête gehouden over 
vraagstukken die ook de lezers van 
het Maandblad zullen interesseren. 
Deze enquête is kort geleden afge
sloten en het resultaat vindt u hier
onder. 

Dertien percent van de leden heeft 
het formul ier ingezonden, een resul
taat dat bij landeli jke enquêtes op 
andere gebieden bepaald geen slecht 
figuur slaat. Hierbij moet wel aange
tekend worden dat voornameli jk de 
actieve leden hebben meegewerkt en 
dat het aantal leden dat buiten Rot
terdam woont in verhouding veel 
heeft ingezonden. 

Thematisch 17Va% 
De eerste vraag betrof het verzamel-
gebied en hoe men verzamelt. Het 
resultaat Is: 
89% Nederland en Overzeese Rijks
delen, 
68% Europese landen, 
42% Buiten-Europese landen en 
slechts 
17V2% thematisch. 
Hef ,,hoe" van het verzamelen geeft 
de volgende uitslag: 
83% verzamelt ongebruikte postze
gels, 
80% verzamelt gebruikte postzegels, 
60% heeft de verzameling op blanco 
bladen en 
50% verzamelt op voordrukb laden! 
De volgende vragen hadden betrek
king op het bezoek aan vergadering 
en c lubbi jeenkomsten; deze hebben 
voor de lezers van het Maandblad 
minder betekenis. 

-Vereeniging 

Daarop volgde de vraag wat men op 
tentoonstellingen het belangrijkste 
vindt. 
Ook deze uitslag is verhelderend. 
Daar de vraagstelling niet geheel du i 
delijk is overgekomen zijn de eerste 
of eerste twee antwoorden in de uit
slag vermeld. Deze is als volgt : 
66% vindt verzamelingen Nederland 
het belangrijkst, 
44% kiest voor Europa, 
17% geeft de voorkeur aan themati
sche collecties, 
9% slaat luchtpostcollecties het 
hoogst aan, terwijl bij 
7% buiten-Europese en eofilatelie 
het meest in trek zi jn. 

Rubrieken nummer 1 
In overleg met de redactiecommissie 
is ook een vraag opgenomen in 
welke volgorde men de Inhoud van 
het Maandblad het belangrijkst vindt. 
De uitslag hiervan is bui tengewoon 
verhelderend. Men kon zeven ru
brieken de cijfers van 1 tot en met 7 
geven, , , 1 " voor de belangrijkste en 
, ,7 " voor de minst belangri jke ru
briek. Om een juiste volgorde te kri j 
gen kan men verschillende manieren 
hanteren: Voor mij was de gemak
kelijkste het aantal uitgebracht ,,stem
m e n " te vermenigvuldigen met de 
plaats van waardering. Het aantal , , 1 " 
werd met 1 vermenigvuldigd, de 
, ,2de" plaatsen met 2 enzovoort. De 
rubriek met de laagste punten komt 
dan op de eerste plaats en zo vervol
gens. 

De einduitslag komt dan als volgt uit 
de , ,stembus": op de eerste plaats de 
vaste rubrieken met 364 punten, op 
de tweede plaats de nieuwtjes met 
386 punten, nummer drie de klas
sieke artikelen met 394 punten, 
nummer vier de moderne artikelen 
met 499 punten, op de vijfde plaats 
de advertenties met 635 punten, op 
de voet gevolgd door de thematische 
artikelen met 636 punten op de zesde 
plaats, terwij l hekkesluiter is het 

opgenchl 2Soklober 1926 
laatstelijk gtiedgekeiird bij Kolt. Besluit 

van 11 augustus 19.56, nr 71 

bonds- en verenigingsnieuws met 688 
punten op de zevende en laatste 
plaats. 
Hieruit bli jkt dat de vaste rubrieken 
door de meerderheid der leden als 
zeer belangrijk worden beschouwd, 
op de voet gevolgd door de nieuw
tjes; wel een bewijs hoe goed deze 
rubriek is. 
Dat de klassieke artikelen als num
mer drie zouden eindigen was wel 
een verrassing maar tevens een be
vestiging van het beleid van de redac
tiecommissie van het Maandblad. Ge
schiedschrijving wordt door de lezers 
hoogli jk gewaardeerd. 

Thematisch laag gewaardeerd 
De lage waardering voor de themati
sche artikelen is well icht terug te 
voeren op een teveel wetenswaardig
heden over zaken die met de postze
gels en poststukken niets te maken 
hebben en te weinig filatelistische 
tekst. 
Dat tenslotte voor het bonds- en ver
enigingsnieuws de minste belangstel
ling bestaat is niet verwonderl i jk . Het 
mag dan voor bestuurders van belang 
zijn om te lezen wat er in de Bond 
omgaat, maar daarvoor zijn andere 
bekendmakingen. En daar verschil
lende verenigingen hun eigen orgaan 
hebben voor de interne communica
tie verflauwt de belangstell ing voor 
het verenigingsnieuws. Verscheidene 
leden merkten op dat deze rubriek 
best minder ruimte in het Maandblad 
kon opeisen ten voordele van filate
listische art ikelen. 

Schepenserie nummer 1 
De laatste vraag was, welke postzegel 
of serie men in 1973 de beste vond. 
Ook hier een verrassende uitslag. 
Op een onbetwiste eerste plaats ko
men de Zomerpostzegels 1973, de 
schepenserie, met 71 stemmen. 
Een eervolle tweede plaats is voor de 

(vervolg op pag. 441) 
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"BLOEMEN, VRUCHTEN, BOMEN, 
PADDESTOELEN ETC. OP POSTZEGELS" 
van Schneider (voorheen Sikula-Winter), duitse 
uitgave met afbeeldingen, prijzen en uitgebreide 
handleiding ƒ 19,50 

Zumstem speciale catalogus Zwitserland - zojuist 
verschenen ƒ 44,00 

Ferreira speciale catalogus Portugal en 

koloniën ƒ 25,00 

Prof. Valera speciale catalogus Venezuela / 23,10 

Scott speciale catalogus USA 750 biz. ƒ 34,00 
Speciale catalogus genummeerde rolzegels 
Nederland / 3,95 

Speciale catalogus Indonesië/lrian-Barat 
(Verbond) ƒ 6,00 

VEHA-plal(stroken - glashelder en zelfklevend -
uitstekend geschikt voor het opbergen van bneven, 
kaarten, blokken, postzegelboekjes etc. in albums. 

100 stuks ƒ 2,90; 1.000 stuks f 26,50 
(VRAAG GRATIS MONSTER!) 

Met deze handige analyselamp zijn o.a. alle fluor. en 
fosfor, zegels van b.v. Nederland, Belgiè, Duitsland 
duidelijk vast te stellen - ook bij daglicht! Twee jaar 
garantie. ƒ 90,00. 

REUZE - STOCKBOEK 
23 X 31 cm met 64 bIz. met en zonder middenstrook 
verkrijgbaar - altijd gevraagd / 29,50. 

Giro 1253414 of Amro-Bank Wassenaar 
BIJ vooruitbetaling altijd 3% korting' 
Opdrachten beneden ƒ 50,00 + f 2,00 verzendkosten 

P. W. Meinhardt 
V. Naeltwijckstr. 10, Wassenaar. 
Deze artikelen zijn ook verkrijgbaar bij-
Couwenbergh, Jonge Roelensteeg 14 Amsterdam 
Fibo-Post, Prinsestr 90a Den Haag 
Stock Mondial, Goudsesmgel 237, Rotterdam 

EUR 
Postbus 237 Waalwijk 

Benodigdheden voor de postzegelverzame
laar. 
Alle bekende Nederlandse en Europese 
catalogi, postzegelalbums, insteekboeken, 
Hawid-klemstroken, enz., enz. 
Prijslijst gratis op aanvraag. 
TER KENNISMAKING: tot 1 september a.s. 
10% KORTING OP ALLE ARTIKELEN. 
Zendingen boven ƒ 75,- franco. 

ALLES VAN BELGIË 
Postfris gebruikt, moeilijke series luchtpost spoorweg telegraaf, porto 
enz Verzorgde kwaliteit - redelijke prijs - snel antwoord 
L DE HOUWER - Fruithoflaan 13, 2600 BERCHEM, België 

BOETIEK'ARIADNE' 
Rozenboomsteeg 10 AMSTERDAM-C bij Spui/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 

SINDS 1962 regelmatig pobtzegelveilingen Laagste veilingkosten Vlotte 
afrekening Goed materiaal steeds gevraagd Catalogus gratis 
Doidtse Püstzegelveiling, Diepenbrockweg 174, Dordrecht 
Tel (078) 40731 

Speciale catalogus en handboek 

# # > < 
?^/.^ INDONESIA 

IRIAN-BARAT 
EN SUBGEBIEDEN 

136 pag. met afbeeldingen en prij
zen ƒ 6,— 

Aan- en opmerkingen over deze catalo
gus a.u.b. aan de uitgever: 
Verbond van Postzegelhandelaren in 
Nederland, postbus 3296, Amsterdam 



nieuwe 
uitgiften 

redacteur: 
J. Th. A. Friesen, 
Rembrandtstraat 18, 
Goor 7720, 
Telefoon 054702135 

lOr het verstrekken van inlichtingen danken wi) de 
■rschillende postadmmistraties en agentschappen en 
Filet te Sao Paulo, Brazilië 

oor inlichtingen en/of illustraties  speciaal van ver
hillende Midden en Zuidamerikaanse en van enkele 

.ziatische landen  die ertoe bi| kunnen dragen de ac
laliteit van deze rubriek te vergroten, houden wi) ons 
in harte aanbevolen 

■» Dit teken is geplaatst bi) uitgiften die verboden zijn voor 
•ntoonstellmgen die gehouden worden onder de bepa

Tgen van de Federation Internationale de Philatelie 
)e Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
'hilatelie besloot dergeli|ke uitgiften te kenmerken en er 
;een afbeeldingen rneer van op te nemen De gebruike

|ke gegevens worden wel vermeld. De verzamelaars zijn 
venwei gewaarschuwd 

' '06 '74. Vijftigste verjaardag bourgeois

democratische revolutie. 
25 q. Opstandel ingen met vlag van Alba

nië. 
1.80 I. Portretten opstandel ingen: F. Nol i , 
B. Curr i , A. Rusteni, L. Curacuqi en H. 
Xhelbo. 

ANDORRA (FRANS) 
268'74. Herdenking bi jeenkomst beide 
bestuurders van het pr insdom, Cahors 
1973. 
1 , — F. 

BELGIË 
Aanvul lende waarde gebruiksserie. 
2.50 fr. groen. Portret koning Boudewi jn . 
Ook een militaire zegel van geli jke waar

de, geli jke afbeelding met monogram 
, , M " . 

246'74. Serie Belgische geschiedenis. 
3 fr. blauw en zwart. Nieuw planetar ium. 
4 fr. roodviolet en zwart. Schandpaal van 
kasteel Brakel. 
5 fr. groen en zwart. Abdij van Solei lmont. 
7 fr. okergeel en zwart. Symbolische voor

stell ing van de Koninkl i jke Soevereine 
Hoofdkamer van Retorica , ,De Fonteine". 
10 fr. blauw, l ichtbruin en zwart. Belfort 
van Brugge. 

DENEMARKEN 
156'74. Aanvullende waarden gebruiks

serie. 
60 o oranje, 70 ó bruin en 90 ö rood. Por

tret koningin Margaretha. 

18'74. Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
50 ö bru in . Type met gebogen l i jnen uit 
gebruiksserie. 

228 74 . Wereldkampioenschap in or iën

ter ingswedlopen. 
70 ö blauw en bru in . Oriënter ingsloper. 
80 ó bruin en blauw. Kompas en em

bleem. 

.■.•J'»VI»'ir.1;ii;4 

DUITSLAND (BERLIIN) 
16774 . Vierhonderd jaar Berlijns gymna

sium van het grijze klooster. 
50 pf. roodbru in , goud , grijs en zwart. 
Zegel van gymnasium met afbeeldingen 
van Athene en Hermes. 

/ERENIGDE NATIES 

' 6 9 74 . Aanvul lende waarden luchtpost

'egels, alleen voor Amerika. 
13 c. l icht en donkerb lauw. Wereldbol en 
.' l iegtuig. 
18 c. Embleem V.N. en waaiervormige l i j 

nen. 
26 c. l icht en donkerb lauw. Duif en ge

oouwen V.N . 

EUROPA 

ALBANIË 

24574. Dertigste verjaardag congres van 
Permeti. 
25 q. Gedenkteken voor part izanen, huis 
waar congres plaats had; wapen van Alba

nië, zonsopgang. 
1.80 I. Portret Enver Hoxa in 1944, verslag 
van congres afgedrukt in ,,Liri popu l i t " . 

25574 . Nutt ige planten. 
10 q. Worte l gele gentiaan. 
15 q. Kruisbessenstruik. 
20 q . Lelietjes der dalen. 
25 q. Safraancrocus 
40 q. Bernagie 
80 q. Zeepkru id . 
2.20 I. Gele gentiaan. 

; X , «flfiWEBEWTÈ ] 

CYPRUS 
22774 . Tweede internationale congres 
van Cypriot ische studies in Nicosia. 
10 m. Frontpagina ,,De geschiedenis van 
Cyprus" door Archimandriet Kyprianos, 
1788. 
25 m. Portret van Solon, Grieks wijsgeer 
en wetgever, derde eeuw; mozaïek. 
100 m. Muurschi lder ing van de heil ige 
Neophytos. 
Blokje van 250 m. Kaart van Cyprus en 
verschi l lende Griekse ei landen. Abraham 
Ortel ius, 1584. 

2" INIERtUTlOHtt CONGBJSS OF CTPRIOI SIllDlfS,I974 

M B ' 4 l t e N f ! KVnPOAOflKON iïNE4PI0N,197( 

DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK) 
16774. Herdenking sterfdag Hans Hol 

bein de oudere. 
50 pf. rood en zwart. Hoofd schilder, naar 
zel fportret , naam en jaartallen 1470  1524. 

16774. Propaganda voor vereniging 
Amnesty International voor pol i t ieke ge

vangenen. 
70 pf. blauw en zwart. Uiteenvallende tra

lies voor raam van gevangenis. 

16874. Herdenking geboortedag schil

der Caspar David Friedrich (17741840). 
50 pf. Reproduktie schi lder i j : Man en 
vrouw kijken naar maan. 

16874. Weer twee zegels uit serie schi l

deri jen van het Duitse expressionisme. 
30 pf. Meisje onder bomen, August Macke 
(18871914). 
50 pf. Slapende man, Erich Heckel 
(18831970). 
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Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01 

(privé Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 24 49 83, b g g (020) 12 31 23 

REEDS MEER DAN 20 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlopend 
te koop tegen beslist goede prijzen 

GROTE EN KLEINE WERELDCOLLEQTIES. LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Donderdags gesloten. 

Treed tegen een tarief van 5 % ook op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen Ik zorg dan voor juiste uitfcaveling. 

Telefoon 22 09 01, b g g 12 31 !3 

Postzegelhandel 
„ t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam -

heeft voor u één van de grootste postzegelvoorraden van Ned r-
land, honderdveertig grote dikke winkelboeken vol tegen nor
male prijzen. O.a. i 
Nederland en O.G. Gebruikt vrijwel alles aanwezig ook luchtpost Curasao >n 
Suriname Al le weldadigheidsuitgiften voorradrq 
West-Europa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, V' il 
caan. Zweden, IJsland enz enz Prijzen m het algemeen 50 cent per Yvt t 
franc Ie pi 10% minder 
Oost-Europa: grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel ongetan ] 
in het algemeen 40 cent per Yvert-franc behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol.: 14 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabe i 
Azië: alle landen veel Japan, Yemen enz enz 
Zuid-Amerlka' grote stock van alle landen 
Israël: grote stock in het algemeen 5 0 % Benco ook te dag-env 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POS' Z 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN. VER. NATIES, VER. EUROf \, 
SCHEPEN. ^ ^ 

GÉÉN NIEUWTJES 
Albums msteekboeken catalogi loupes in ruime sortenng'voorradig 
U kunt bIj ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerli e 
kop koffie of een glaasje frisdrank MancoDjSten worden omgaand in ie >i 
geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. 

op wit gegomd papier 
ZELFKLEVENDE ZEGELS ƒ -1 c Qc 

op goudkleur tolie •' ' • ' • ' ■ ' 
Zege l fo rmaat ± 4V2 x 2 cm m boekjes van 50 et iket jes met GRATIS 
LEDEREN ETUI! Alle pri jzen exclusief btw/verzendkosten Betal ing na 
ontvangst per gi ro i Bel 020  24.66.18 of zend br ief /br ie fkaar t zonder 
postzegel (die betalen wij i ) onder opgave van de te drukken tekst aan 

DANNISON GRAPHIC  ANTWOORDNUMMER 7556  AMSTERDAMC. 

0. 

Aangeboden Nederland en 0 G 
lijst, ook FDC Biedt zéér 
collecties, verzamelingen, 
Westeuropese landen 

WILLEMSEN 
Vervoorenstraat 
giro: 1646933. 

6  AmsterdamW. 

hoge 
, gratis 
prijzen 

engros van 

Tel. 

priit 
voc 
all 

(020) 11.05.2e 

Vraagt gratis prijslijst met speciale 
aanbiedingen van Ver Europa 
West Europa Landen 

NEDERLAND & OG 
bi j Goudsche Postzege lhande l 

BEN JANSEN 
W de Zwijgersingel 216, Goud 
Tel 01820 15831 Ook verk aa 
huis 

MANCO'S 

Behandeling van mancolijsten Nederland en Overz. geb.delen. 
Indonesië, West en OostEuropa, Engel l<ol. UNO, USA, 
Ver Europa, Canada, Australië, Nw Zeeland, ZuidAfrika 

Postzegel en Muntenhandel A. W. COUWENBERGH 
Jonge Roelensteeg 14 (naast Telegraafgeb ) AmsterdamC 

Tel 0206 30 00 b.g g 22 98 95, giro 372032 

WOLFGANG SCHAETZLE, lid P I S , A S D A , A P H V Postze 
gelveilingen in WestDuitsland Regelmatig openbare veilinger 
vraag de geïllustreerde catalogus. 

Postfach 9, Kehihofstrasse 3, D7701 Buesingen, Wes 
Germany, Tel. 07734/69 41, Est. 1955. 

De ZumstemEuropacatalogus is de betrouw

bare barometer van de filatelistische markt 
58ste editie, prijs ƒ 56,-. 
Met meer dan 1400 pagina's en meer dan 
31.000 afbeeldingen, Europa met de kantoren 
overzee compleet tot de dag van verschijnen. 
Voor wie hem 'bij' wil houden verschijnen sup

plementen m de Berner Briefmarken Zeitung. 

Zumstein-catalogus Zwitserland-Liechtenstein, 
tekst Duits en Frans, met ook prijzen voor blok
ken van vier en voor de belangrijkste variëtei
ten, eerstedagbrieven enz. Oplagecijfers, meer 
dan 300 pagina's, prijs ƒ 4,50. 

Datum van verschijnen: 31 augustus 1974 
Nog steeds: Europa in één band 

zumsbein 
europa 

1975 

Te verkrijgen bij de postzegelhandel of bij de importeur: J. L. van Dieten, Prinsestraat 60, Den Haag. 
Zumstein & Co. Firma Hertsch & Co. Postfach 2585 CH. 3001. Bern. 



DUITSLAND (DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK) 
i64 '74. Aanvul lende waarden nieuwe 
gebruiksserie. 
■) pf. Alf redBrehmhuis in Berli jnse d ieren

tu in. 
SO pf. De Neue Wache, Berl i jn. 

i16 '74. Kantwerk uit Plauen. 
10 pf. donkerv io let , violet en gri js; 20 pf. 
donkerbru in , oker en grijs; 25 pf. don

Kerblauw, blauw en gri js; 35 pf. karmi jn

l ood , roze en grijs. Verschi l lende soorten 
kantwerk. 

116'74. Aanvul lende waarde in nieuwe 
gebruiksserie. 
?,— M. roodl i la. Wapen DDR. Groot for

maat. 
97'74. Aanvul lende waarde nieuwe ge

bruiksserie. 
1 .— M. donker ol i j fgroen. Sovjetrussisch 
gedenkteken in Berli jn  Treptow. Klein 
tormaat. 

97'74. Verdienstel i jke leden (communis

ten) van de Duitse arbeidersbewegmg. 
10 pf. donker gri jsblauw. Rudolf Bret

scheid (18741944). 
10 pf. ind igo. Kurt Burger (18941951). 
10 pf. donkerb ru in , Carl Mol tmann 
(18841960). 

■«••■■■^WW»»^«»««!! 
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FINLAND 
126'74. Honderd jaar Finse volksuniver

siteiten. 
0.60 mk. Fakkel als embleem van de ver

eniging, uitgestoken hand met boek, ge

stileerde f iguren. 

146'74. Jubileumjaar 1974 van de Finse 
rationalisatie. 
0.60 mk. Symbolisch ontwerp geeft de sy

stematiek van de rationalisatie weer; em

bleem van dit jaar. 

FRANKRIIK 
29 '74. Zegel in serie belangri jke doel

stell ingen 1974. 
0.60 F. Turbotre in TGV 001. 

99'74. Nieuwe zegel in toerist ische ge

bruiksserie. 
1.10 F. Vogelv luchtopname vallei van de 
Lot; bezienswaardige gebouwen in deze 
streek. 

169'74. Nieuwe zegel in kunstserie. 
2.— F. Reproduktie schi lder i j : landschap 
met rivier en bomen door Alfred Sisley 
(18391899). Aanhangend strook)e met 
postzegeltentoonstel l ing , ,Arphi la '75 Pa

r is" en embleem. 

it:#>1RPHILK75 B4RIS 

GRIEKENLAND 
257'74. Derde gedeelte serie Griekse 
mythologie. 
1.50 dr. Oppergod Zeus. 
2.— dr. Geboorte van Athene. 
2.50 dr. Diana, Apollo en Leto. 
10.— dr. Boodschapper Hermes. 
Alle afbeeldingen fragmenten van vaas uit 
vij fde eeuw vóór Christus. 

GROOTBRITTANNIË 
107'74. Herdenking geboortedag van 
Robert the Bruce (12741329): heral

diek en wapenrusting van middeleeuwse 
r idders. 
4''2 p. grijs, geel, rood, l icht bru in , 
blauwgrijs en bruin. Robert the Bruce, 
koning van Schotland. 
5V2 p. bru in , geel, rood, blauwgri js l icht

en donkerbru in . Owain Glyndwr 
(13541416), zelf uitgeroepen prins van 
Wales. 
8 p. l ichtbru in, geel, rood , blauw, grijs en 
bru in . Koning Hendrik V (13871422), 
overwinnaar van Agincourt . 
10 p. l ichtblauw, geel, rood , donkerb lauw, 
l icht bruin en bru in . Edward Plantagenet 
(13301376), de Zwarte Prins. 
Alle zegels vertonen ruiters en paarden in 
sjabrakken, wapens en middeleeuws 
vechtgereedschap. 

HONGARIJE 
115'74. Honderd jaar Hongaarse postze

gels van het type envelop; Yvert 13 en 
volgende. 
Blokje met vier zegels van elk 2.50 F. en 
reprodukt ies van de nummers 13, 14, 15 
en 17; elke zegel met b loem. 

Mei '74. Vlinderserie: elke vlinder afge

beeld bij bloem. 

40 f. Rhyparia purpurata. 
60 f. Melanargia galathea. 
80 f. Parnassius apol lo. 
1 . — F. Celerio euphorbiae. 
1.20 F. Catocala fraxini. 
5,— F. Apatura iris. 
6,— F. Palaeochrysophanus hippothoe. 

225'74. Honderd |aar Wereldpost ver

enig ing: geschiedenis postvervoer. 
40 f. Wereldkaart waarboven duif met 
brief in bek. 
60 f. Postkoets. 
80 f. Oude postauto. 
1.20 F. Ballonpost. 
2.— F. Moderne posttrein. 
4.— F. Postautobus. 
6.— F. Vliegtuig, type TU 154. 
Alle zegels met embleem U.P.U. 
Blokje met vier zegels van elk 2.50 F.: 
postkoets, oude postauto, vl iegtuig en 
ruimtevaartuig Apol lo 15. 

76'74. Internationale postzegel tentoon

stel l ing Internaba 1974 in Bazel. 
3,— F. Reproduktie zegel Bazel 184S: 
,,Baseier du i f je " met aanhangend strookje 
waarop embleem tentoonstel l ing. 

Augustus '73. Reprodukties naaktschilde

r i jen. 
40 f. Baadster, Lotz Karoly (18331904). 
60 f. Ontwaken, Brocky Karoly 
(18071855). 
1 . — F. Venus en cup ido, Brocky Karoly, 
1.50 F. Na het bad, Lotz Karoly, 
2.50 F. Hony soit qui mal y pense, Csok 
Istvan (18651961). 
4,— F. Na het bad, Szekely Bertalaen 
(18351910). 
5,— F. Toewi jd ing, Korb Erzsebet, 
(18991925). 
Blokje van 10,— F. Leeuwerik, Szinyei 
Merse Pal (18451920). Zegels en blokje 
getand en • ongetand. 

198'74. Wereldcongres economen in 
Boedapest. 
2.— F. Embleem van het congres met we

reldkaart en gebouw waar congres ge

houden word t . 

rafiSVflR PO/Tfi 
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GRrEKENLAND 
GROTE HERMESKOPPEN 

Alles: Stanley Gibbons nummers 1 tot 
en met 60a, kleurverschillen, foutdruk-
ken, enzovoort, bijvoorbeeld: 

1866-1867 2L foutdruk in niet uitgege
ven kleur kanariegeel. Onderkaderlijn 
onderbroken, kleine stip op het zegel
beeld, zeldzaamheid, postfris £ 125. 

SG 26a 1867-1869 10L oranje vermil
joen/blauwachtig foutdruk "10" kop-
staand, zeldzaam ongebruikt exem
plaar £ 50. 

SG 28 variëteit 1870 40L Donkerviolet/ 
blauw. Speciale druk Pemberton "H" . 
Breedrandig, postfris, zeldzaam exem
plaar £ 150. 

SG 38 1870-1871 80L Karmijnrose, 
Pemberton "G" , zeldzaam randpaar, 
postfris £ 120. 

SG 49 1875-1880 20L Donker Pruisisch 
blauw. Druk Pemberton "X", zeldzaam. 
Volle gom, uit de collectie Jonas. 
£100. 

SG 53 variëteit Atheense druk 30L 
geelbruin, Vlastos 59a. Een zeldzaam 
blok van vier, ongebruikt, gom in rede
lijke staat £ 300. 

SG 57 20 L Ultramarijn, diepdonkere 
kleur, een zeldzame zegel, postfris 
£50. 

Alle kavels worden aangeboden op voorwaarde 
dat ze nog niet verkocht zijn. Indien u één van de 
bovenstaande stukken ter inzage wilt ontvangen 
dan wel inlictitingen wenst van welke aard ook, 
wilt u dan zo vriendelijk zijn te schrijven naar: 

STANLEY CrBBONS Limited, 
391 Strand, 
London, WC2R OLX 
Tel: 01-836-8444, ext. 333 

171/172 20,— 
201/204 6,85 
209/222 28,— 
224/226 135,— 
227/232 7,20 
233/234 35.— 
245 24,— 
246/249 3,20 
250/255a 7,50 
256/259 65,— 
262/278 80,— 
264a/266a 5,— 

ENGELAND POSTFRIS 
279/282 15,— 
289/291 a 9,80 
302/304 7,95 
306/311 9,80 
306a/308a 15,— 
309a 275,— 
312/314 5 95 
327/342 
(Phos) 8.— 
351a/354a 22,95 
355/356 8,95 
357/358 8,45 

359/361 4,90 
365/366 4,80 
367/369 4,90 
370/371 4 15 
375/377 6.20 
378380 8,50 
381 4.— 
382/386 8,60 
387/390 7,— 
399/400 2.75 
Phos 
382/385 14.— 

387/390 
395/396 
397/398 
401/402 
403/404 
405/406 
407/414 
417/418 
419/420 
449/452 
465/470 

Alle zegels na 1924 leverbaar. Geen porto kosten 
Betaling na ontvangst. 

B. J. M. VAN LEEUWEN 

22,7 
4,7 
3,5 
7,2 
3,4 
3,8 
7,9i 
2,3 
7 91 
2,2( 
2,3( 

Postbus 2157 - Rotterdam - Postgiro 2766089 

~1 

OOK IN DE ZOMERMAANDEN leveren wij prachtige FDC West-Europa, Kerst/Paser 
FDC Eng Gebieden, vele FDC Ned en O G in luxe kwal zónder adres, Max krten Ned 
Frankr, Spanje etc Urtgebr Cirk 40 ets porto 
T. Harteveld'8 FDC ServICB. Sinds 1947 Blondselstr 36 Rotterdam-14 Lid NVPH Tel 
20 40 70 (010) Giro 507 407 

Te koop gevraagd NEDERLAND en OVERZEESE GEBIEDEN 
Bundelwaar 
Series postfris of gestempeld 
Betere zegels 
Partijen ongeregeld 
TE KOOP gevraagd UNTEA postfris a f 62,50 per serie 

Aanbiedingen: A. J. DE WIT 
postbus 7055, Amsterdam 
17.00 uur 44 24 35. 

Z. (Albr. Dürerstraat 4), Telefoon 71 34 89, na 

PosfzH: De Veluwe, A'doorn, Nieuwstr. 66, tel. 05760-16281. Verk: Ned 
+ port/tandingen, kl/r, punt/langstempels op zegels en br/krt + 2-lt, oude 
briefjes v LJw streek verz Munten + Hartbergers zelfklevende munthou-
ders/bl. Gevr- oude ansicht krt/bneven/coll. v Ned /Indie en Europa. 

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

Kom eens ki jken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgelicht. 
Tevens bieden wi j u nog 
de mogeli jkheid 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 



RLAND 
'46'74. Herdenking sterfdag Oliver 
 jo ldsmith (17281774). 

'/: en 12 p. Standbeeld Ierse dichter en 
, thri |ver. 

98'74. Hedendaagse Ierse kunst, 
p. , ,Keukentafe l " , Norah McCuinness. 

TALIE 
l44'74. Herdenk ing geboortedag Cug

lelmo Marconi (18741934). 
)0 I. Portret Marconi met kopte le foon; op 
achtergrond radiogolven. 
)0 I. Wereldkaart met verschi l lende stro

ken, die wereldbelang van radio onder

strepen. 

l55 '74. Toeslagzegel op buiten de pos tom 
»"erzonden stukken  derhalve nooit een 
f joststempel. 
35 I. Hoofd van Italië met versier ingen. 

294'74. Europazegels, beeldhouwwer

ken. 
iO I. David, Clan Lorenzo Bernini . 
10 I. Genie van de overwinn ing, Miche l 

angelo Buonarrot i . 
Beide zegels met CEPTembleem. 

255'74. Portretten Italiaanse kunstenaars. 
50 I. Giovanni Bell ini . 
50 I. Francesco Borrommo. 
50 I. Andrea Mantegna. 
50 I. Raffaele Sanzio (Raphael). 
50 I. Rosalba Carriera. 

216'74. Tweehonderd jaar douane: ge

schiedenis uni formen der douane. 
40 I. Sardijnse l ichte cavallerie, 1774 en 
1795; fuselier konink l i j ke l ichte infanter ie, 
1817. 
50 I. Douane van Lombardi jeVenet ië, 
1848, Sardijnse scheepsdouane, 1815 en 
douane van Tebro batal jon, 1849. 
90 I. Douane uit 1866, hoofd scheeps

douane, 1892 en douane uit 1880. 
180 I. Piloot van douane in de lucht, hel i

kopter, scheepsdouane en alpine douane, 
1974. 

286'74. Europese at let iekkampioen

schappen. 
40 I. Hoogspr ingen. 
50 I. Lange afstandsloper. 

lu l i '74. Herdenk ing sterfdag Petrachus. 
50 I. Fragment van middeleeuws manus

cr ipt : Petrachus werkt aan zi jn lessenaar. 

JERSEY 
31774. Verjaardagen. 
3 p. John Wesley, tweehonderd jaar me

thodisten op Jersey. 
3'/2 p. Sir Wil l iam Hillary, honderdvi) f t ig 
laar RNLI. 
8 p. Canon Wace, dichter en historicus, 
elfde eeuw op Jersey geboren en in 1174 
in Bayeux over leden. 
20 p. Herdenking geboortedag Sir Win 

ston Churchi l l (1874). 

GÊNTSNARV 187* ST* 

JOEGOSLAVIË 
275'74. Tiende congres communist ische 
liga in Joegoslavië. 
0.80, 2,— en 6,— din. Embleem congres 
gevormd uit nationale vlag. 

156'74. Honderd |aar alpinisme in Joe

goslavië. 
2.— din . Gezicht op berg Kiek, edelweiss 
en embleem. ^ 

LIECHTENSTEIN 
5974 . Hoge aanvullende waarde ge

bruiksserie. 
10.— fr. wi jn rood en goud . Portret vorst 
Franz Josef II en vorstin Gina van Liech

tenstein. 
Ook een blokje van vier met in de rand 
wapen van Liechtenstein en handtekenin

gen van het vorstenpaar. 

MALTA 
137'74. Europazegels, bee ldhouwwerken. 
1c3. Voorhistorisch beeldje, dr ieduizend 
jaar voor onze jaartell ing, waarschijnl i jk 
god in . 
3 c. Oude deur van kathedraal. 
5 c. Zilveren monstrans, 1689. 
7c5. Beeld van Zettina, Anton io Sciortino 
(18791947). 

MAN 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 
279. 

NOORWEGEN 
216'74. Zevenhonderd jaar nationale 
grondwet van koning Magnus Lagaboter. 
100 ö rood en bru in . Manuscript uit 1325, 
met originele tekst en geschrift van Gula

t ingwet. 
140 ö blauw en bru in . Hoofd beeld koning 
Magnus Lagaboter (12381280), kathedraal 
van Stavanger. 

158'74. Bescherming van arbeidsom

standigheden. 
85 ö groen en 100 ó rood/oran|e. Verschil

lende emblemen die betrekking hebben 
op de bescherming. 

I • ■ ■ ■ AA*dMh***<i<liM 

OOSTENRIJK 
146'74. Aanvul lende waarde in serie 
sportmot ieven. 
2.50 sch. roodoranje en zwart. Actiebeeld 
van schermwedstr i jd. 

186'74. Europese conferent ie van minis

ters van verkeer. 
4,— sch. geel, rood , blauw, gri|s, zwart, 
zilver en goud. Wapen, anker, verkeers

weg en autoband. 

28674. Salzburg, centrum van kerstening 
in de achtste eeuw. 
2.— sch. blauwviolet . Heilige Virgil ius 
met staf en mijter: fragment van kerk in 
Nonntal . 

12774. Herdenking sterfdag van Franz 
Stelzhammer (18021874). 
2.— sch. donker groenblauw. Portret 
dichter. 

12774 . Aanvul lende waarde in serie 
landschappen. 
2.— sch. blauwgrijs en donkerb lauw. 
Oude brug over de Inn bij Finstermünz in 
Tirol. 

88 74 . Dert iende Europese kampioen

schappen springen, zwemmen en water

polo. 

421 
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Precies één jaar na de succesvolle verkoop 
van de 'Van Kimmenade'-collectie könnt we
derom een speciaalverzameling OUD-
NEDERLAND bij ons onder de hamer. 

Op 23 en 24 september veilen wij ten kan
tore, deze uitgebreide, waardevolle collectie, 
bevattende de emissie 1852 (750 kavels), 
waarin 'platen' o.a. de 10 cent plaat la, los 
en op brief, afstempelingen, paren, strippen 
en brieven. 
Voorts de emissies 1864 en 1867 met typen, 
blokstukken, brieven en tandingen, waarin 
ook de rariteiten 25 en 50 et. getand 14 kl. 
gaten, enz. 

Van 28 okt. tot en met 1 november wordt 
een grote algemene veiling gehouden en op 

25-26 november een speciaalcollectie NE
DERLAND uitsluitend ongebruikt reap, post-
fris met typen, tandingen en alle foutdrukken! 

Catalogi voor nieuwe aanvragers ƒ 5,- per 
stuk, welke franco worden toegezonden na 
ontvangst op onze giro nr 17369 t.n.v. 

VAN DIETEN POSTZECELVEILINGEN B.V. 
TOURNOOIVELD 2, DEN HAAG 
tel. : 070-464312. 

TAXATIES - TAXATIES - TAXATIES 
WIJ verzorgen voor u deskundige taxatierapporter 
voor Verzekeringen - Liquidaties - Successierechten 

Advies bij aankoop resp verkoop van uw verzame 
lingen - partijen 

Informaties - inlichtingen - raadgevingen - bij aan 
koop-verkoop van uw verzamelingen - zegels op 
Bmnen-Buitenlandse veilingen 

Onze courtagekosten zijn 
Voor taxaties, = /4%dertax waarde, minimumbedrag 
f 40,— plus 40 cent per km, van en naar uw woon
plaats, minimum van f25,— 

BIJ advies resp opdrachten tot aan-verkoop courta
ges nader overeen te komen 

Phil, makelaar-taxateur H. Kuipers 
Melissehof 39, Wierden. Tel.: (05496) 28 20. 

FRANKRIJK 
Gratis prijslijst op aanvraag Catalogusnummers Yvert of Michel, aantrekkelijke 
prijzen 
G. de Rivasson, 24450 La Coquille - Frankrijk 

W. ENGELKAMP 
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) 236625, privé (020) 44 5362 

SAMMLER-DIEIMST, het Duitsefilatelistische tijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen Abonnementspri js / 3 6 , — per jaar 
• gemiddeld 132 pag per nummer of ^ 18,50 per halfjaar 
• nieuwtjes met fotopagina's op Proefnummer gratis tegen porto-

kunstdrukpapier vergoeding ad 90 cent 
Woordadvertent ies: opschrift-
woorden 80 et , tekstwoorden 35 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO 51 69 28 - BANKGIRO 47 59 00 146 - TELEF ( 0 1 7 1 8 ) 1 4 0 6 8 

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 in prijzen van f 275,—, 400,— enz Ook 
gepantserde inbouwkluizen van / 130,— 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 f 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 2 4 0 , winkelwaarde ƒ 790,— bij KAPTINO 
/495 ,— Nieuyveel winkelkassa s ^ l 550,— SCHRIJFBUREAUS, KANTOOR
STOELEN, KAPSTOKKEN enz voordelige aanbiedingen TELEFOON-
BEANTWOORDERS merk,,Telefunken gewoon de beste, uit voorraad Stalen 
INDUSTRIEREKKEN met 5 legborden geen / 5 0 , — NU /39 ,47 Al deze artikelen 
excl B T W 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
A M S T E R D A M . Raadhuisstraat 42-44. Tel . (020) 22 38 00. 
H A A R L E M . Zi j lweg 53 Te l . (023) 32 69 66. Ook reparatie. 

DEN HAAG. Laan van N .0 Indie 10 en 12. Tel . (070) 83 9 4 4 6 . 
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4  sch. l ichtb lauw en donkersepia. 
7'vemster t i jdens du iksprong, embleem 
V mpioenschappen. 

^LEN 
574. Vijfde congres vereniging oud 

ijders voor democrat ie en vr i jhe id . 
)0 zl . Embleem verenig ing. 

ei 74 . Internationale postzegel tentoon

' l l ing van de socialistische landen 
icphilex IV in Katowice. 
. gr. Bloemenmot ief als borduurwerk uit 
akau. 
50 z l . Bloemenmotief als borduurwerk 
t Lowicz. 
— z l . Geborduurde bloemen uit Silezië. 
'okje van 12,— + 5.— z l . , samengesteld 
t drie zegels van elk 4 ,— zl . met gebor

j u r d e bloem uit Silezië. 

)6~74. Beroemde Poolse zei lschepen, 
T gelegenheid van zei lwedstr i jd naar 
dansk in 1974. 
— zl . Zestiendeeeuws zei lschip. 
50 z l . Sloep Dal, waarmee Polen in 
1331934 over de Atlantische oceaan zei l 

en. 
70 z l . Jacht Opty , bestuurd door Leonid 

eliga, die van 1967 tot 1969 zeilreis om de 
ereld maakte. 
— zl . Zeilschip Dar Pomorza, dat eerste 
rijs in zeilrace won in 1972. 
90 z l . De Polonez, waarop kapitein 
rzysztof Baranowski reis om de wereld 
laakte. 

">774. Tiende internat ionale schaakfes

ival in Lubl in. 
1.— zl . Schaakbord, waarboven eerste pa

gina van boek , ,Het schaken" , door Jan 
(ochanowski . 
.50 z l . Schaakbord en reprodukt ie gra

ure , ,Stud ie" , Daniel Chodowieck i . 

' 5 6 74 . Tiende wereldkampioenschap

pen voetbal . 
J.90 z l . Twee voetballers en gouden me

daille, die Poolse ploeg won bij Olymp i 

'■che spelen in 1972. 
4.90 z l . Embleem voetbalkampioenschap

pen. 

)uli 74 . Dert ig jaar volksrepubl iek Polen. 
1.50 z l . en 1.50 z l . Wapen van het land 
omgeven door nationale kleuren als gesti

leerde kaart van Polen. 
1.50 z l . Mannegezicht tegen kaart van Po

len. 

Juli 7 4 . Autoweg met brug over Lazienki. 
1.50 z l . Kruising van twee autowegen met 
aanslui tpunten bi) de rivier. 

PORTUGAL 
26674 . Nieuwe communicat iemogel i jk

heden door middel van satell ieten. 
1.50 e. 4.50 e. en 5.30 e. Verschi l lende 
beelden, die de verbindingen via satellie

ten ui tbeelden. 

ROEMENIË 
16474 . Interparlementair congres. 

264 74 . Definit ieve uitgi f tedatum blokje 
gemeld in mei, bladzijde 279. 
1.75 I. Portret eerste Roemeense afgevaar

d igde: Nicolas Titulescu. 

264 74 . Overwinning bij handbalkampi

oenschappen. 
20 b. Opdruk op zegel winnaars Olymp i 

sche spelen: 1.75 I. Romania Campionna 
Mondia le 1974. 

Mei 74 Vij fentwint ig jaar jonge pioniers. 
55 b. Kinderen met spandoeken. 

15574 . Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging

• Ongetand blokje van 10.— I. UPU

monument in Bern. 

15674 . Wereldkampioenschappen voet

bal 1974. 
• 10.— Ongetand blokje met voetbal als 
wereldbol en stadion van München . 

1S,I! \ \ 1 
llh 1 \ K'llih iRI \ \^l / \ » l l 

\ \ l ' ( ) { \ ( n I 
I \ R\N(> 1)1 M W K l l ' l \ 

SAN MARINO 
18774. Dag van de postzegel San Mar i 

noRiccione. 
50 I. hemelsblauw, bru in , groen en geel. 
Symbolisch embleem waarin bergen van 
San Marino en zee van Riccione samen

gaan. 

18774 . Negende toernooi van boog

schutters. 
15 1. Wapen van Sansepolcro. 
20 1. Wapen van Massa Mari t ima. 
50 I. Wapen van San Marino. 
115 I. Wapen van Cubb io . 
300 I. Wapen van Lucca. 
Alle zegels, samenhangend, met kruis

boog. 

L. 115 ; L. 50 

, 1 sflRiifiRiRo ; iSantTfiKinq, • 

SOVJETUNIE 
7574 . Vijf t ig jaar centraal museum van 
de revolut ie. 
4 k. donker rood , goud en gri jsgroen. 
Standbeeld van I. D. Schadra: straatste

nen, het wapen van het proletariaat. 

7574 . Twaalfde internationale congres 
voor weidebouw. 
4 k. Luzerne, weidebouwproduk t en em

bleem congres. 

225 74 . Eerste internationale ther io logi 

sche congres: zeldzame zoogdieren uit 
Sovjet unie. 
1 k. Saigaantilope. 
3 k. Koelan. 
4 k. Bisamrat. 
6 k. Zeebeer. 
10 k. Croenlandse walvis. 

225 74 . Vij fde internationale Tsjaikowski

festival. 
6 k. blauw, violet en zwart. Portret com

ponist en embleem festival, part i tuur van 
de Baccarole. 

4 6 74 , Herdenking geboortedag A. S. 
Poesjkin (17791837). 
Blokje met ongetande zegel van 50 k. als 
deel van opengeslagen boek met portret 
van de dichter, lauwerkrans en schrijfveer. 

56 74 . Zegel in serie belangri jke parti j

functionarissen en staatslieden. 
4 k. Herdenking geboortedag F. I, Tolbu

ch in , maarschalk en l id van de Opperste 
Sovjet, 80 jaar geleden. 
12674. Vijfenzeventig jaar Moskous 
kunsttheater. 
10 k. Portretten K. Stanislavski en V. Ne

mirovich  Danchenko, eerste directeu

ren, embleem en gord i jn . 

12674. Dert iende schoolspartakiade in 
Alma Ata. 
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Laat u geen zand 
in de ogen 
strooien, 

door een z.g. "topprijs" voor enkele zegels te krijgen 
Ik koop uw hele collectie, ook de minder courante ze
gels. 

Wilt U toch de "rozijnen" uit uw collectie verkopen 
dan bied ik minimaal de volgende prijzen (misschien 
wel meer als het maandblad uitkomt). 

Nederland 346/349 z plakker ƒ 365,— 
Nederland 518/537 z. plakker ƒ 775,— 
Luchtpost 12/13 z. plakker ƒ 440,— 
Postbewijs 111 op ongeadresseerde 
formulieren ƒ 3000,— 
(mag ook geadresseerd zijn) 
indien met puntstempel ƒ 10 000,— 
Oostenrijk Renner bloes m.pl z.pl. ƒ 2550,— 

Hieruit blijkt, dat ik voor de rest ook meer betaal, dan 
U ooit in handen kunt krijgen. Ik zoek Nederland O.G 
collecties Engros Nederland. Ie emissie Nederland. 
Buitenland. W.-Europa USA. 

Ook wereldverzamelingen. 

Voor kleine verzamelingen onder ƒ 5000,— krijgt U 
na voorafgaand overleg reiskosten vergoed, indien ze 
bij mij thuis worden aangeboden. 

Voor collecties boven ƒ 5000,— bezoek ter plaatse 
zonder kosten uwerzijds. 

Drs. C. Quirijns 
Blijdensteinlaan 3 
Hilversum 
Tel. 02150-16305. 

AANBIEDING NEDERLAI «D, O.G. 
Postfris (**) ongebruikt met plakker (*), blok van 4 (bl ) 

NEDERLAND 
31a** 3 — 
38* 16 — 
39* 36 — 
40* 32 — 
42* 64 — 
44* 400 — 
48* 575 — 
58** 3 75 
59* * 4 25 
60** 7 — 
65* 6 30 
67b** 49 — 
8 1 * * 67 — 
82/83** 13 50 
87/89** 23 50 
88** 3 90 
89** 18 20 
90** 1 — 
8 1 * * 1 30 
9 2 * * 1 30 
94** 6 — 
196** 2 60 
110/13** 18 20 
110/13**bl 85 — 
129** 54 — 
130* ' 384 — 
136/38** 210 — 
139/40** 17 50 
149** 5 60 
151* * 1 — 
152** 3 50 
153** 3 50 
154** 4 20 
155** 12 — 
157** 45 50 
159** 56 — 
149/62* 280 — 
div waarden 
ook los 
163/65** 545 — 
166/68** 15 50 
177** 0 50 
178** 0 50 
179** 6 30 
ISO*" 0 65 
182** 3 15 
183** 5 25 
185** 0 70 
187** 2 10 
1 9 1 * * 35 — 
1 9 1 * * bl 155 — 
194** 11 90 
177/98* 190 — 
div waarden 
ook los 
199/02** 27 — 
203/07** 45 — 
208/11** 24 — 
220/23** 30 — 
236* 40 — 
237* 90 — 
238/39** 77 — 

265/66** 43 — 
269** 21 — 
283/86** 40 — 
287/88** 10 50 
289/92** 45 — 
293/95** 11 50 
296/99*'' 23 50 
300/04** 20 — 
305/09** 27 50 
310/12** 6 30 
313/17** 15 — 
318/22** 27 — 
323/24** 9 — 
325/26** 11 — 
327/31** 16 50 
327/31 * * b l 72 50 
332/45** 23 — 
346** 1 65 
346* 1 25 
349* 95 — 
350/55** 26 — 
356/73** 110 — 
div waarden 
ook los 
374/78** 6 25 
392/96** 4 — 
392/96* 3 — 
397/01** 110 
402/03** 6 50 
402/03b** 98 — 
404** 0 15 
405/21** 160 
422** 0 10 
423/27** 0 50 
428/42** 7 50 
443** 0 10 
444/48** 1 20 
449/53** 2 55 
454/59** 2 40 
460/68** 8 50 
469/73** 2 40 
474/89 88 — 
div waarden 
ook los 
490/94** 4 25 
495/99** 2 75 
500/03** 5 — 
504/05** 1 10 
506/07** 1 75 
508/12** 3 — 
513/17** 6 50 
538/41** 9 — 
542/43** 3 25 
544/48** 7 20 
549** 1 — 
556/60** 35 — 
563/67** 13 50 
573/77** 13 — 
578/81** 12 75 
582** 1 65 
583/87** 14 — 
588/91** 6 — 
592/95** 38 50 

596/00** 9 75 
6 0 1 * * 0 30 
602/06** 16 80 
612/16** 13 — 
617/40** 90 — 
div waarden 
ook los 
641/45** 19 — 
646** 1 80 
647/48** 2 45 
649/53** 9 — 
654** 0 50 
655/59** 11 75 
655/59* 9 75 
660** 0 75 
661/65** 8 25 
666/70*« 10 80 
671/75** 27 — 
676/80** 7 — 
681/82** 24 — 
683/87** 7 25 
688/1019** 
70°/= cat 

VELLETJES 
NEDERLAND 
402/03b** 98 — 
402/03 b 98 — 
854** 5 60 
858** 1 75 
875** 2 80 
886/88** 65 — 
899** 3 85 
917** 4 55 
937** 4 90 
983** 5 25 
1001** 3 15 
1024** 3 86 

POSTZEGEL
BOEKJES 
56 6 80 
57 5 10 
58 3 83 
59a 2 95 
60 2 55 
61a 1 70 
61b 2 13 
62a 213 
63a 213 
64a 213 
65a 2 13 
66 2 55 
67 1 28 
68 2 55 

div losse delen 
uit postzegel
boekjes 
rode kruis 5 — 

SURINAME 
9* 25 -
12* 22 0 
111/14** 9 -
117 z gom 35 -
127/29* 6 0 
137/40» 26 
141/44* 34 
146/49* 27 
157/66** 7 5 
179/82** 25 -
179/82* 18 ) 
183/86*'' 11 ) 
183/86* 9 ) 
190/93* 9 1 
194** 28 
195/96** 24 
206/09** 5 1 
214/19** 16 ) 
239/43** 92 ) 
247/48 + 
L P * * 11 ) 
274/75** 1 . ) 
278/79** 9 1 
284** O f ) 
295/96** 9 
299/07** 9 ' ) 
309/11** 40 
316** 1 
317/20** 8 
321/22** 7 « ! 
324//526** 
65% cat 
340/44** 17 

VELLETJES 
SURINAME 
308** 3 2 i 
376/77a** 8 
376/77b** 8 
403** 4 2 
418** 1 e 
435** 1 e 
438** 1 e 
467** 1 5 
489** 1 5 
510** 1 8 
527* 1 6 
552** 2 9 
33/34 L P * * 47 5 
33/34aLP**70-
33/34a LP met 
I e dag afstem 
pel ing 95 -

SURINAME 
LUCHTPOST 
1/7** 17 6 
20/22** 42 6 
24/26** 42 5 
27/28** 5 5 
32* * 1 6 
35/46** 9 7 

Aanbieding zolang de voorraad strekt Zendingen boven / 250,— franko 

Evt pr i jscorrect ies voorbehouden 

LET OP I GEWIJZIGD ADRES EN TELEFOONNUMMER 

A. C. S E V E N H U Y S E N 
Willem Beukelszstraat 6b - Rotterdam - Tel. 010-37 77 60 - Giro 310 82 6D 

9f 
Het beste album? %3\ 

Voorpostfris? U l 

BI 

;HAU 

JHAU 
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4 k. Hardloper, baan en geopend boek. 
12-6-'74. Honderd jaar Egorovspoorwe-
genbouw in Leningrad. 
4 k. Passagiersrijtuig. 

PANJE 
3-6-'74. Tweeduizend jaar Romeins 
quaduct in Segovia. 
p. Gezicht op aquaduct. 
p. Alcantarabrug over Taag. 
p. Dichter M . V. Marcial in Romeinse 

imgeving. 
1 p. T r iomfboog van Bara in Tarragona, 
i p. Toneel en zitplaatsen van theater van 
vAerida. 

p. Bisschop Oslo spreekt vergadering 
oe. 
! p. Poortgebouw forum van Augustobr i -
ga-
9 p. Marmerbuste Trojaanse keizer. 

^-7-'74. Fauna, rept ie len. 
1 p. Testudo graeca. 
2 p. Chamaeleo chamaeleo. 
5 p. Tarentola mauritanica. 
^ p. Lacerta vir idis. 
15 p. Vipera latasti. 

17-7-'74. Mi l i ta i re un i fo rmen . 
1 p. Huzaar en paard, 1705. 
2 p. Off ic ier konink l i jk art i l ler ieregiment, 
1740. 
3 p. Fluiter en trommelaar Granada regi
ment, 1734. 
7 p. Drager standaard bi j Numanciadra-
gonders te paard, 1737. 
8 p. Soldaat en standaard drager bij Zamo-
raregiment, 1739. 

S:SEtLOI974 CORREOS 

2 - „ESPANA l 
Afbeelding zegel gemeld in apr i l , bladzi jde 
213. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
1-6-'74. Internationale dag voor k ind. 
60 h. donkergroen, geel, blauw en rood . 

1-6-'74. Postzegeltentoonstell ing Brno 74. 
30 h. zwart, rood, groen, geel. Symboli
sche voorstel l ing van wereldkaart, mensen
hoofden en embleem tentoonstel l ing. 
6.— kr. zwart, rood, groen en goud. Stra-
lenbundel als symbool voor saamhorig
heid en verbondenheid van verzamelaars. 

30-4- '74. Interspoetnik, eerste grondsta-
t ion voor satellieten in Tsjechoslowakije. 
30 h. l ichtblauw, blauw, rood en geel. 
Grondstat ion met antenne, vrouwef iguur 
met satelliet in handen. 

TURKIJE 
17-6-'74. Dienstzegels. 
10, 25, 50, 150, 250 en 500 k. Zegels met 
geli jke afbeelding van geometr ische f i 
guur. 

VATICAAN 
18-6-'74. Herdenking sterfdag van Sint 
Thomas van Aquino, 700 jaar geleden. 
50, 90 en 220 I. Zegels zi jn samenhangend 
en vormen een beeld van de school van 
Sint Thomas. 

Kinderkopje, omgeven door krans van 
b loemen. 
15 kr. Portret Gudbrandur Thorlasson, bis
schop van Holar. (1571-1627). 
20 kr. Herdenking sterfdag van Hal lgr imur 
Poetursson (1614-1674): glas-in-loodraam 
uit kerk in Saurbaer. 
40 kr. Houtsni jwerk uit achtt iende eeuw. 
60 kr. Modern houtsn i jwerk: bereid ing 
van vis. 

ZWEDEN 
28-8-'74. Zweedse text iel- en k ledingin
dustr ie. 
85 ö. Spoel en weefdraden. 
85 ö. Gesti leerde naaimachine. 

28-8- '74. Honderd jaar vereniging van 
journal isten. 
45 ö en 1.40 kr. Schilderi j Mr . Simmons, 
Axel Fridell. 

21-9- '74. Internationale postzegel tentoon
stell ing Stockholmia '74. 
Vier blokjes met elk vier zegels van res
pectieveli jk 20, 25, 30 en 35 ö. Gestileerd 
beeld van centraal Stockholm uit UPU-se-
rie 1924. 

M 
S T>1MM\y^S>A01,iN<^ S KA lMA iOn^ ïXÜSO 

iOSTt VAl l(A\t IHMF \_ATII ANf, 1 90 POSTt VAIICANE 

IJSLAND 
11-6-'74. Tweede gedeelte serie e l fhon
derd jaar bewoning van IJsland. 
17 kr. Ti jd van de Sturlungs, der t iende 
eeuw: gevecht met zwaard en schi ld. 
25 kr. Il lustratie uit Flateyarbók, veer
t iende eeuw. 
100 kr. Voor altaar van Stafafellkerk in 
Lon. 

16 -7 -74 . Derde gedeelte serie e l fhonderd 
jaar bewoning IJsland. 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISA 
10 f. Herdenking sterfdag Marie Cur ie, 40 
jaar geleden. 
10 f. Portret Nobelpr i jswinnares, chemisch 
element radium, chemische inst rumenten 
en straling. 
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REPUBLIQUE DU MAU ^ 

5 0 0 F , 
WINSTON CHURCHia 

1874 1965 

1974 - Uitgaven ter herdenking 
100ste geboortedag Churchill en 
100 jaar U.P.U. 
Verschillende uitgaven van deze twee inte
ressante en historische herdenkingen van 
de 100ste geboortedag van Churchill en van 
het eeuwfeest van de U.P,U, zijn al moeilijk 
te krijgen. Verzamelaars die nu inschrijven 
zullen ook de lastige Churchill-serie van Ni
caragua met het miniatuurvelletje nog ont
vangen en eveneens de postzegelboekjes 
met U,P,U,-zegels van Gibraltar in andere 
uitvoering dan de normale zegels. 
Levering zal telkens plaats vinden wanneer er voldoende zegels ver
schenen zijn en de kosten zullen verminderd worden met het door u 
vooruitbetaalde bedrag. 
De Churchill-inschrijving bestrijkt de gehele wereld, de U.P.U.-
inschrijving alleen het Britse Gemenebest. 
Als vooruitbetaling wordt in beide gevallen verlangd: 
Postfrisse zegels, los, ƒ 25,— per uitgave, blokken van vier ƒ 100,— 
gebruikte postfrisse zegels, los, ƒ 30,— per uitgave, blokken van vier 
ƒ 120,—, 
Eerstedagbrieven f 45.— per uitgave. 
Hoewel geen enkele postzegelhandel van te voren absolute zekerheid 
geven kan alles te zullen leveren is onze ervaring en reputatie op dit 
terrein toch wel buitengewoon te noemen. 
Churchill-uitgaven 1966/67. 
Kort na het overlijden van Sir Winston Churchill heeft een aantal 
Britse Koloniën en Groot-Brittannië zelf speciale rouwzegels uitgege
ven. Wij kunnen nog de volgende samenstelling zegels aanbieden: 183 
verschillende zegels en een miniatuurvelletje van Groot-Brittannië, alle 
Kroon-Kolonies, Australië, Bhutan. Canada. Grenada, Jamaica, 
Nieuw-Zeeland en Sierra Leone. Prijs losse zegels, postfris ƒ 191,—, 
gestempeld ƒ 210,—; idem blokken van vier - onder voorbehoud van 
leverbaarheid, postfris ƒ 750,—, gestempeld ƒ 830,—, 
Correspondentie in het Engels, Frans of Duits. Betaling in bankpapier, 
cheque of internationale postwissel, 
J. Sanders, (philatelist) Ltd. 
5 & 7 Commercial Road, Southampton, Engeland. 

VORSTENDOM LIECHTENSTEIN 
Postzegel-uitgifte 5 september 1974 

Mooie postzegel van 
het dubbelportret 
van Vorst Franz Josef 11/ 
Vorstin Gina 

FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 
i^*»^<NMh><»<MMNM>»<iJJ « ■ ■ ■ ■ « » t 

Voordelig en handig 
verzekert u zich van de uitgiften van ht 
vorstendom Liechtenstein tegen nom 
nale prijzen door sluiten van een 
Nieuwtjesabonnement 
In abonnement levering portvrij! 

POSTWERTZEICHENSTELLE DER FUERSTLICHEN REGIERUNG, VADU? 
Zend mij gaarne kosteloos de uitvoerige documentatie ..Briefmarkensammeli 
leicht gemacht", (Gaarne in blokschrift,) 

Naam Voorletters 

Straat 

Woonplaats (met postcode) 

Uitknippen en opzenden aan: Secretariaat van de Nederlandse Vereniging var 
Postzegelverzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein, Postbus 2127 
2078 'sGravenhage. 

Speciale aanbieding RUSLAND 
Rusland, jaargang 1973. 
Bestaat uit 102 verschillende zegels en 10 blokken, alles 
in complete uitgaven, prijs / 20,75 

1000 verschillende zegels van Rusland 
Een goede basis om een Ruslandverzameling op te 
bouwen. Let op de voordeelprijs: / 45,— 

2000 verschillende Rusland 

Een grote verzameling met vele zeldzame zegels. Zeer 
lage prijs: ƒ 199,— 

3115 verschillende Rusland 
Een bijzonder grote verzameling, met vele complete se
ries en meerdere blokken. Ver onder de normale prijs: 
/ 499,— 

50 verschillende blokken van Rusland 
Prima ruilmateriaal: ƒ 35,— 

Als het niet goed is mag u ze binnen 30 dagen terug
zenden. De zegels worden franco geleverd na vooruit
betaling op onze Arnhemse postgirorekening nr. 
29 99 576. Als u rembourszending verlangt worden de 
kosten extra berekend. 

mt' Fredensgade 20 
DK-8000 Aarhus - Dänemark. 
Mitglied von PTS, LONDON. 

.-ß^ 

^ 
Postzegelhandel W. TIeman, 
N.Z. Voorburgwal 334 bij het Spui, 
Amsterdam (C), tel. 63243 b.g.g. 166910 

heeft één van de grootste postzegelvoorraden van 
Nederland o.a. Nederland en O.G.: Vrijwel alle num
mers voorradig, ook 3 gaats roltanding, 25 et. Tele
gram etc. 

En een enorme wereldverzameling hebben wij uitge-
piakt in ruim 500 schriften, w.i. o.a. mooie Engelse 
Koloniën, Zuid Amerika, Aziatische landen etc. etc, 
over het algemeen uitgesprijsd tegen slechts 30 cent 
per Yvert-franc. 
Voorts hebben wij een vrijwel complete stock van: 
D.D.R., Rusland, Tsjechoslowakije en Turkije, ook 
vele brieven, proeven, foutdrukken etc. 

Aparte boeken o.a. voor Kosmos, Treinen, Schepen, 
Stadsposten, Israël, Franse koloniën ongetand, proe
ven, foutdrukken en keuze uit ruim 10.000 klassieke 
en moderne brieven van vrijwel alle landen. 

Uniek adres in Nederland voor Speciaal-catalogi, 
filatelistische literatuur, handboeken en 
verzamelingen en-bloc. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 
10 tot 5 uur. 

n 



tRRlTOlRE rRANCAIS 
rS AMRS Er OESISSAS 

ITUTAKI 
ï 7  '74 . Honderd jaar Wereldpostvereni 

mg. 
5 c. Kaart eiland en twee eerste zegels, 
vert 1 en 2 uit 1902 (opdruk op zegels 
JieuwZeeland). 
O c. Kaart en zegels Yvert 5 en 23. 
'egels gedrukt in blokjes van vijf; op 
esde plaats embleem UPU. 
)ok blok|e met beide zegels samenge

irukt. 

• : sSmm 

if ^ 
.„"■ "'■■ ■■;:J^L^ I 

?3 9 

ALGERIJE 
176'74. Kindertekeningen. 
0.70, 0.80 en 0.90 da. Verschi l lende be

kroonde tekeningen. 
24&'74. Bloemententoonste l l ing 1974. 
1.— en 1.15 da. Opdruk ,,Floralies 1974" 
op bestaande bioemenzegels van geli jke 
waarde. 

A N G U I U A 
246'74. Herdenk ing geboor tedag Sir 
Winston Churchi l l (1874). 
1 c. Portret Churchi l l met sigaar in m o n d ; 
maakt Vteken. 
20 c. Portretten Churchi l l en Roosevelt, 
vlaggen CrootBr i t tannië en Verenigde 
Staten. 
25 c. Churchi l l t i jdens oor log op schip. 
40 c. Geboortehuis Church i l l ; paleis Blen

he im. 
60 c. Standbeeld Churchi l l op parlements

p le in . 
1.20 $ Landhuis in Chartwel l . 

ANTIGUA 
15774. Honderd jaar Wereldpostvereni 

^ing: geschiedenis postbezorging over de 
hele were ld . 
'/2 c. Engelse postbode, negentiende eeuw, 
postkoets uit 1784 en posthel ikcpter. 
1 c. Engelse brievenbezorger, 1846, Or i 

noco postboot, 1851 en communicat iesa

tel l iet . 
2 c. Employee van Engelse posttre in, 1852, 
Zwitserse postbus voor passagiers, 1906 
en Italiaanse luchtkussenboot. 
5 c. Zwitserse boodschapper, zestiende 
eeuw, postkoets 1800, en Concorde t i j 

dens opst i jg ing. 
20 c. Duitse post i l jon, 1820, Japanse post

vervoer in negentiende eeuw, postduif 
met brief. 
35 c. Moderne postbode uit Antigua, 
postvervoer per watervl iegtuig en ont

vangststation voor satell ieten. 
1 , — $. Middeleeuwse Franse boodschap

per, Amerikaanse exprestrein, 1884, vl ieg

tu ig British Airways. 
Blokje met alle zegels en luchtpostem

blemen van hele wereld. 

1874. Carnaval. 
5 c. Tradit ionele steelband. 
20 c. Vroeger orkest. 
35 c. Moderne band. 
75 c. Fragment van moderne band. 

ARGENTINIË 
11574. Toeslagserie voor k ind , inlandse 
vogels. 

70 I 30 c. Spinus magellanicus. 
1.20 $ F 30 c. Sporophila caerulescens. 

11574 . Internationale tentoonste l l ing 
van per iodieke filatelistische pers. 
70 + 30 c. Reproduktie schi lderi j ,,EI La

ma" , )uan Batile Planas. 

15574. Aanvullende waarden gebruiks

serie. 
30 c. Portret Manuel Belgrano. 
1.20 p. Generaal Jose de San Mart in . 
2.70 p. San Mart in . 
4.50 p. Admiraal Cui l lermo Brown. 

AUSTRALIË 
24774 . Serie zegels van sporten, die 
niet op de Olympische spelen u i tkomen. 
7 c. Australisch voetbal. 
7 c. Kegelspel. 
7 c. Cricket. 
7 c. Colfspel . 
7 c. Rugby. 
7 c. Surfing. 
7 c. Tennis. 

BARBADOS 
Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 
343. 
Hulpui tg i f te. 
4 c. Opdruk op zegel waarde 25 c. uit ge

bruiksserie. 

BERMUDA 
24674 . Vijft ig jaar Rotary in Bermuda. 
5 c. Windwi jzer op toren stadhuis van 
Hamil ton (zie afbeelding l inks boven). 
17 c. Kerk van Sint Pieter in Sint George. 
20 c. De brug van Somerset. 
25 c. Kaart van ei land en omgeving. 
Alle zegels met embleem Rotary en jub i 

leum. 

BHUTAN 
26 74 . Herdenking kroning vorst Jigme 
Singye Wangchuk. 
10 ch. Portret koning en wapen konink

ri jk. 
25 ch. Portret koning en nationale vlag. 
1.25 nu. Portret en de acht gelukstekens 
van het land. 
2.— nu. Portret en gezicht op vroegere 
winterhoofdstad. 
3.— nu. Portret en kroon. 
Blokje met zegels van 5 ch. en 5.— nu . 
Blokje met zegels van 90 ch. en 4.— nu. 

BOEROENDI 
30574. Vissenserie. 
1 fr. Haplochromis mult icolor . 
1 fr. Polycentropsis abbreviata. 
1 fr. Pantodon buchholz i . 
1 fr. Distichodus sexfasciatus. 
2 fr. Pelmatochromis kleiniae. 
2 fr. Nannaethiops unitaeniatus. 
2 fr. Polycentropsis abbreviata. 
2 fr. Hemichromis immaculatus. 
3 fr. Tilapia melanopleura. 
3 fr. Cyanopma acutosus. 
3 fr. Aphyosemion bivi t tatum. 
3 fr. Synodonta angelicus. 
5 fr. Pyglopytes diacanthus. 
5 fr. Zanclus canescens. 
5 fr. Monodactylus argenteus. 
5 fr. Cephaloniol is arus. 
6 fr. Priacanthus arenatus. 
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Overijsselse 
Postzegelveiling 
Postbus 310, Hengelo (O) 
Tel. 05400-19912 
b.g.g. 053-11704 

Zal haar 25ste veiling houden op 6 en 7 september a.s. 
in Hotel Deters, Beursstr. 2, Hengelo (O). 

Op deze belangrijke jubileumveiling komt zeer 
veel mooi en gezocht materiaal bijv. Nederland 
met een grote sortering Ie emissie in div. platen 
en div. afstempelingen. 
Brandkastserie ongebr. de 10 gid (101), luchtp. 
12/13 e.v.a. Ned. Indië Brandkast, Suriname 
DO-X enz. 

Deze veiling mag U niet missen. Vraagt tijdig onze 
uitgebreide'veilingkatalogus aan. U ontvangt deze 
gratis direct na verschijnen. 

Voor volgende veilingen kan te allen tijde GOED 
materiaal ingezonden worden. 

Snelle afwerking verzekerd. 

DRINGEND 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

90/101 
102/03 
104/05 
121/31 
132/33 

1700.— 
76,— 

390,— 
525,— 
87,50 

513/17 5.10 

538/41 
550/55 
556/60 
561/62 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
588/91 
602/06 
607/11 
612/16 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 

6,75 
14,50 
26.50 

3.75 
11,— 
10,50 
10,— 
11,— 

4,20 
12,25 
8,— 

10,25 
15,50 
1,80 
7,50 
9,— 
6,— 
7.— 

18,50 

676/80 5.2 

I 681/82 19,— 

688/92 
700/01 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
738/42 
747/51 
752/56 

4,7, 
1,8( 
6,51 
5,6; 
4,1: 
6,7 
4.11 
4,51 
5,71 
4 , -

Amphi lex 
vel len 52.— 
LP 12/13 400,— 

Tegen kontante betaling wordt iedere hoeveelheic 
afgenomen, diskretie verzekerd, grote posten wor
den afgehaald. 

GOEDE VERZAMELINGEN GEVRAAGD 

W. van Splunter - Rotterdaiii-26 
Quadenoord 5 - Tel. 010 - 32 05 85 (19.00 - 22.00 uur) 

1KG ENGELAND!! 
nieuwste soorten! Bijzonder veel gedenkzegels! f 29,95 + ƒ 3,75 porto. 

ERG MOOI, juist ontvangen, dus met de 

ATTENTIE!! 
kg NEDERLAND-MISSIEZEGELS met zéér 
veel bijzondere zegels en Weldadigheid. 
f 2,50 en / 5,— zegels zitten ertussen ('n 
Idant vond zelfs de f 1 5,— en f25,— luciit-
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 

% kg WEST-DUITSLAND, mét Gedenkzegels. 
Slechts 15,50 

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

54 kg ENGELAND, zéér modern, stikvolfosfor-
zegelsl Veel ,,Platen-zegels" der laatste 
jaren 14,50 

1 kg ENGELAND-SUPER! als boven doch 
met nóg meer Gedenkzegels. De fosfor-
zegels puilen eruit. Enorme vondsten! 29,95 

V2 kg HONGARIJE Poststroken van de Hon
gaarse PTT, veel topvvaarden 16,90 

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

K 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 , — 

'72 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 I 22,50 

250 gram NIEUW-ZEELAND van de Missie, 
prachtig goed I 17,90 

>4 kg NOORD-IERLAND, zéér veel avontuur, 
enorm veel grote Gedenkzegels. Slechts 17,90 

1 kg NOORD-IERLAND, als boven, vele 
vondsten! 3 5 , — 

'/4 kg NOORWEGEN, van de Missie, veel 
hoge waarden, 'n sensatie, veel gedenk
zegels 17,50 

1 kg NOORWEGEN, idem, zeldzaam fraaie 
inhoud! 3 5 , — 

% kg SCHOTLAND-SUPER! Van de Missie, 
veel fosforsoorten en veel regionals. Natuur
lijk ook vele Gedenkzegels. 16,90 

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

54 kg SPANJE, kantoorpost 
54 kg TSJECHOSLOWAKIJE, machtig mooi 

sortiment poststroken 
1 kg TSJECHOSLOWAKIJE, idem doch 

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

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

zegels etc. 

3 3 , -
12,5( 

16,2E 

32,5r 

13,9C 

14,50 

1 kg U.S.A.-Missiezegels, idem zeer de 
moeite waard 2 9 , — 

>i kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schatting 
6500 ex. op waarde werd niet gelet. Stock-
boeken werden leeggeschud, we hielden 'n 
enorme opruiming! 2 6 , — 

54 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! 5 2 , — 

1 kg Afgeweekt BUITENLAND, naarschatting 
zo'n 26.000 ex. Begm 'n winkel I 104,— 

VI kg Afgeweekt BUITENLAND, maar nu 
allemaal Grote Platenzegels. Oorspronke
lijk bestemd voor rondzendboekjes 93,75 

100 gram IDEM, voor proef! 37,50 

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 
AFHAALADRÊSSEN: (bespaar, u portokosten) T e l e f o o n : ( 0 7 9 ) 1 6 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 . 

Portokosten extra: halve kilo pakket73,—; één kilo pakket ^3,75. 
AMSTERDAM-O: Mevr. J. Nuisker-Vaandering, Zwaardemakerstraat 63 
(bij Amstelstation). Tel. (020) 92 19 05. 

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

Bi j aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS 
f raa ie en vvaardevol le c o m p l . ser ies ! 

GRATIS PRIJSCOURANT + INKOOPLIJST 1974! 



6 fr. Pomacanttius arcuatus. 
6 fr. Scarlis guacamaia. 
6 tr. Zeus faber. 
^ ! fr. Lactophrys quadr icornis. 
' fr. Acanthurus rampanis. 

fr. Holocanthus ciliaris. 
I fr. Balistes vetula. 
/egels van geli jke waarde in blokken van 
\ 'e r samengedrukt. 
A'7'7A. Wereldkampioenschappen voet

ta l 1974. 
6, 11, 14, 17 f. gewone post, 20, 26 en 

^ fr. luchtpost. 
■rschillende • beelden uit voetbalwed

n jd ; wereldbeker. 
lokje met de drie luchtpostzegels en toren 
adhuis München . 

.7'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

ng; telkens twee samenhangende zegels 
■n geli jke waarde, met door lopend beeld. 

6 en 24, 24 fr. Vlag van land en PTT

'bouwen . 
1. 11 en 26, 26 fr. Groep lopende post

ode's. 
4, 14 en 31, 31 fr. Embleem U.P.U. en 
srschil lende moderne t ransportmiddelen 
oor poster i jen. 
7, 17 en 40, 40 fr. Symbolische beelden 
an U.P.U. 
wee blokjes; de eerste met de vier laag

te waarden, gewone post, de tweede met 
'e vier zegels luchtpost. 

67 74 . Tweehonderd jaar Caraca. CANADA 
0.40 er. Kerk en gebouwen van het col le 12774. Canadese landbouwonderwi jzers 

BUfiUNOt ^ 

| | «^^^fesfc «.«r;| 

BOTSWANA 
iuni 7 4 . Honderd jaar Wereldpostvereni 

g ing: geschiedenis van postvervoer m 
kaatste eeuw. 
1 c. Zeederbergkoets voor postvervoer; 
vroegere postbodes. 
7 c. Grenspol i t ie rond eeuwwissel ing, die 
ook post bezorgde in eenzame plaatsen. 
12 c. Postvervoer op wie len : te legrambe

zorger naast zi jn f iets, rode postauto en 
dieselposttrein. 
20 c. Vl iegtuig, de D.H. 9Voortrekker, die 
in 1920 landde in Palapye, als eerste vl ieg

tuig in dit land. 

BRAZILIË 
13674. Wereldkampioenschappen voet

bal 1974. 
Blokje met zegel van 2.50 er. Act iebeeld 
uit voetbalspel. 

ge

15774 . Derde Braziliaanse te lecommu

nicatiecongres. 
0.40 er. Televisiescherm, waarop gol f l i jn . 

en onderzoekers. 
8 e. Symbool voor land, onderzoek en fa

ci l i te i ten. 

267 74 . Honderd jaar te le foon. 
8 c. Allereerste telefoontoestel van 
Alexander Graham Bell, te lefoon op voet

stuk en eerste in Canada vervaardigde 
te le foon. 

7874 . Wereldkampioenschappen wie l 

rennen in Montreal . 
8 c. rood , zwart en zilver. Segment van 
f ietswiel, embleem. 

BRITS GEBIED INDISCHE OCEAAN 
14774 . Vijf jaar postkantoor van Nord

vaer. 
85 c. Beeld van dit dr i jvend ,,scheeps

postkantoor" . 
2.50 c. Eerste poststempel dat op het 
schip werd gebruikt . 

Canada 
Chwnptonintiu 

MonlTMl 19M 
cnamcMnnits 

CAYMAN EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzijde 
345. 

BROENEI 
18774 . Internationale luchthaven; por

tret heerser. 
50 en 75 c. Verschil lende gezichten op 
nieuwe luchthaven, die op deze datum 
word t geopend. 

f»W»WW«HMH»WII IMWHI I I I IH 
BRUNEI 

MÉÉÉÉ 

CAMEROEN 
30574 . Binnenlandse kunst. 
10 f. Deel paneel van bil inga. 
40 f. Fragment meubelstuk van bubinga. 
45 f. Gedeelte mahoniehouten paneel van 
ngol lon. 

1674. Hulpui tgi f te. 
40 f. O p d r u k op zegel van 8 f. avocado, 
uit vruchtenserie 1967 Yvert 447. 

1674. Veeteelt in NoordCameroen. 
40 en 45 f. Verschil lende soorten vee. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
86 74 . Werelddag te lecommunicat ie. 
100 f. Gesti leerde wereldbol met pij len 
waarin afgebeeld moderne t ranspor tmid

delen, embleem. 

206 74 . Wereldbevolkingsjaar, 
100 f. Fragment were ldbo l , keten van 
mensen en embleem. 

CHILI 
25 74 . Honderd jaar stad Vina del Mar. 
27 I 3 e. Opdruk en waardeverandering 
van 1 . — e. zegel uit gebruiksserie: ,,27 9 3 
e. Centenario de la ciudad de Vina del Mar 
18741974". 

7674 . Hulpui tg i f te door opdrukken . 
47 H 3 e. Opdruk op zegel van 40 c , Ra

peldam. 
100 e. op 40 c. Mahatma Ghandi . 

136 74 . Wereldkampioenschappen voet

bal 1974. 
Blokje van 20 c , ongetand met nationale 
bloemenzegel uit 1969, Yvert 333, samen 
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AANBIEDING NEDERLAND GESTEMPELD VOLGENS 
1 v.a. 
2 v.a. 
3 v.a. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 v.a. 
10 
11 
12 v.a. 
13 
14 
15 
16 v.a. 
17 
18 v.a. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30/3 
30b/3a 
34 

• 36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

30,— 
27,50 

125,— 
22,50 
12,— 

115,— 
1,20 
2,75 

30,— 
25,— 

110,— 
120,— 

2,35 
64,— 

1,10 
35,— 
12,50 
30,— 
22,50 

0,85 
2,— 
3,60 
4,10 

67,50 
3,30 
9,75 

31,— 
140,— 

3,50 
3,— 
1,25 
5,25 
0,60 
0,75 
3,75 
2,20 

2 0 , 
2,60 

3 0 , 
82,50 

45 v.a. 
46 
47 
48 v.a. 
49 
50/5 
56/6 
56 
58 
59 
64 
66 
67 
68 
70 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
82/3 
84/6A 
86 
87/9 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
102/3 
105 

1 0 5 , 
10,50 
42,50 

400,— 
100,— 

0,90 
25,— 
3,60 
0,85 
3,50 
3,25 

11,— 
0,40 
1 , — 
0,25 
0,25 
0,65 
0,85 
0,50 
1,10 
0,25 
4,10 
6,50 

15.— 
2,25 
5,75 
6,50 
0,60 
1 , — 
0,45 
1,"A) 
2,60 
8,50 
7,75 

3B,— 
22,— 
65,— 
60,— 
12,— 

1ÜD,— 

AUTOMAATBOEKJES POSTFRIS: 

1H SPECIMEN 
iua 
10a Paa 
11a 
11b 

met Sn j l i jn 

106 
107/9 
108a 
110/3 
114/0 
125 
126 
127 
128 
129 
132/3 
134/5 
139/0 
141/3 
144/65 
166/8 
169/98 
199/2 
203/7 
208/1 
212/9 
220/3 
224 
225/8 
229/1 
232/5 
236/7 
238/9 
240/3 
244/7 
248/1 
252/5 
256 
257/0 
261/4 
265/6 
267/8 
269 
270/3 
274/7 

1,25 
3,25 
3,50 
2,20 
8,— 
0,35 
0,55 
2,25 
0,25 
7,50 

25,— 
44,— 

4,25 
8,50 

27,50 
6,75 

54,— 
13,— 
25,— 
10,— 
50,— 

8,75 
2,10 

13,50 
31,50 
17,— 
6.50 

50,— 
23,50 
55,— 
27,— 
6.— 
0,40 

25,— 
24,— 

8,25 
7,30 
1,50 

24,— 
14,50 

Zonder Telb lok je 
Hfl. 175,— 
Hfl. 4,25 
Hfl. 11 ,— 
Hfl . 6,— 
Hfl. 5,— 

Catalogus Automaatboekjes 1974/75 

Voor onze hoogst 
121ste 

belangrijke 
VEILING ontvingen wij 

een mooie nalatenschap 
uit o.a. 
gevulde 
worden 

een 
waar

prachtiqe, riikeliik 
Europacollectie 

verkaveld. 
een indruk te 
bovenstaande 

geven 

zal 
Teneinde u 
wat met het 

bedoeld wordt, 
noemen wii slechts 
voorkomende 

Ook En 
b.v. 5£ 

eniae daarin 
'Toppers': 

geland en Kol. zijn 
Dranje (één 1 

collectie), Australië 

heel leu 
03 ex. plus een 

278 
279/2 
283/6 
287/8 
289/2 
293/5 
296/9 
300/4 
305/9 
310/2 
313/7 
318/2 
323/4 
325/6 
327/1 
332/49 
350/5 
356 
357/9 
360 
361 
362 
364 
365 
367 
368 
369 
356a 
374/8 
379/91 
392/6 
397/1 
402/3 
404 
422 
423/7 
444/8 
449/3 
454/9 
460/8 

Hfl . 6,50 

België: 

4,25 
10,— 
9 , 
5,— 
8,50 
1,50 
7,65 
5,40 
6,30 
1,50 
4,50 
8,10 
3,25 
4,75 
5,40 

75,— 
6,— 
0,25 
0.25 
0,25 
0,50 
0,15 
0,25 
0,30 
0,40 
0,90 
1,75 
1,10 
1,70 
1,50 
1,35 
1.25 

10,50 
0,25 
0,25 
0,85 
1.35 
2,55 
2,75 
1,25 

469/3 
479 
482 
484 
485 
486 
488 
490/4 
495/9 
500/3 
504/5 
506/7 
508/2 
513/7 
518/7 
538/1 
542/3 
544/8 
549 
573/7 
588/1 
596/0 
607/1 
620 
622 
626 
631 
635 
636 
638 
639 
640 
647/8 
668 
682 
693/4 
700/1 
712 
713/4 
743/4 

Met Telblokje 

Hfl. 5,
Htl . 16,

~ 
Hfl. 6,26 
Hfl. 6,25 

+ 0,90 

Frankrijk: 
Gibralta 
Monaco 

r: 

Zwitserland: 

porto. 

NVPH 
2,55 
0,45 
0,70 
0,20 
0,25 
0,25 
0,20 
3,15 
2,40 
2,25 
1,60 
0,45 
2,25 
5,— 

27,50 
4,50 
3,25 
3,75 
0,25 

13,50 
2,25 
8,— 

10,— 
0,15 
0,25 
0,25 
4,— 
0,25 
0,30 
0,15 
0,45 
1,40 
2,— 
1,90 
3,50 
1,75 
1,50 
0,25 
1 , — 
2,10 

1974 
757/8 
764/6 
771/3 
781 
784/5 
791 
792/4 
800/1 
807/0 
816/7 
818/9 
827/8 
836/8 
839 
840/1 
847/8 
849/3 
856/8 
856/7 
858 
859/3 
868/9 
870/4 
877/1 
882/3 
884/5 
889/3 
894/8 
901/5 
906/7 
909/0 
912/6 
918/9 
925/6 
932/6 
952 
954 
955 
965/9 
971/2 

0,45 973/4 0,70 
1,20 978/2 4,50 
1,50 985/9 5,50 
1,25 990/1 0,60 
1,25 992/5 2,25 
1.60 996/0 3,15 
0,25 1003/6 3.50 
1,75 1007/8 0,70 
0,70 1010/1 0,25 
0,40 1012/4 1,10 
1,35 10/20/3 2,30 
0,50 1026/9 3,60 
1,05 1030/1 0,60 
0,85 1032/5 1,10 
1 , — 1038/1 3,50 
0,50 1043/5 1 , — 
2,25 1046/9 3,60 
2,50 
1,10 ROLTANDING 
1,55 19 0,60 
3,— 33 0,50 
0,40 34 0,50 
2,50 35 0,25 
3,— 36 1.25 
0,75 37 0,30 
1.50 38 0,90 
3,— 39 0,65 
3,— 40 0,75 
4,25 41 0,75 
0,90 43 0,30 
1,50 44 7,— 
4,— 47 0,60 
0,90 48 3,— 
1,10 49 0,75 
4,50 57 0,50 
0,30 58 0,75 
1,40 59 0,20 
6,— 60 1 , — 
6,— 61 0.25 
0,70 63 0,35 

78/1 
82/5 
86/9 
94/7 
98/1 
LUCHTPO 
1/3 
4/5 
6 
9 
11 
14 
15 
PORT 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
29/0 
32 
35 
38 
44 
45 
47 
48 
49 
51 
55 
57 
58 
59 

25,— 
16,— 
22,50 
35,— 
30,— 

ST 
4,50 

^ ^ 1 
f a^^Ê^ 
'i 'fl^^^S «1 

^s| 
. . ^ 

r ° 66'' 0°: l 
0 50 ^'^ "■ 5 
"• '" 68 0, 5 

69 0, 5 
0,20 70 0, 5 
0,20 71 0,'5 
0,25 76 0, 5 
0.25 77 0, 5 
1,80 78 0, 5 
0,20 79 0, 5 
0,50 80/6 5, 5 
0,25 82 1, 5 
0,80 88 0. 5 
0,55 89 0, 5 
0,50 90 0, 0 
7,50 92 0, 0 
0,50 94 0, 0 
0,55 96 0, 5 
0,80 102 0, 5 
0,15 103 0, 5 
0,15 104 0, 5 
0.15 106 0, 5 
0,25 87b 0, 5 
0,15 99b 0, 0 
0,15 
0,15 DIENST 
0,15 20/24 3. 
0.15 25/6 0, 
0,40 27/0 3, 0 
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Frs 5000,

Frs 16250,

Frs 3750,

Frs 6000,

Frs 12000,

Frs 8000,

Frs 2400,

zult kunnen verwerven. Het is daarom misschien 1 
nuttig de datum van deze interessante 
vast te leggen nl. vrijdag en zaterdag 

veiling nu reeds 1 
18 en 19 oktober 1 

in de Nieuwe Kon. Harmonie (100 m vanaf station), Sta 1 
tionsstraat. Tilburg. 

Voor diegenen, die nog niet 

mochten behoren, is een br 
onze rijk geïllustreerde catalog 

A ME ELSVOC 

1 1 
tot onze vaste relaties 1 

efkaartj 3 voldoende om 1 
us te ontvangen. 1 

)R" r B.v. (i.o.) 



!■ et embleem kampioenschappen; rand

•, hrift ter gelegenheid van postzegelten

I, onstel l ing Chileense f i latelistische bond . 
^ «rkooppri js 900 e. 

,5'74. Wereldkampioenschappen voet

' ,1 1974. 
' lO e. Voetbal, wereldbol en lint met 
! kst. 
' )00 e. Voetbal met ci rkelvormige versier

' len. 

HINA 
i5'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

f. Chinese postbode op motorf iets. 
f. Mensenhoofden van verschi l lende 

üidskleur. 
I. Deel van Chinese muur. 

OLOMBIA 
<5'74. Bijeenkomst ministers van com

lunicatie van Andesgroep in Call. 
— $. Andesgebergte met verbindingsl i | 

^ n ; kaart van ZuidAmer ika met landen 
in Andespact. 

i 6 '74. Herdenk ing geboortedag moe

er Laura Montoya (18741949). 
— $ Portret religieuze, die vooral werkte 
an onderwi|S van Indianen. 

O N G O 
06'74. Wereldkampioenschappen voet

lal in München . 
'50 f. Door benen van keeper gezicht op 
oetbalspel, embleem van de spelen. 

.06'74. Verover ing were ldru imte . 
30 f. Ter herdenking van ruimtemartela

ren: were ldbo l , sterrehemel met twee ra

ketten, vlaggen van Verenigde Staten en 
50vjetUnie. 
+0 t. Eerste ruimtevaarders: portret ten 
Youri Gagarin (12 april 1961) en Alan She

pard (5 mei 1961). 
100 f. Eerste wandelaar in ru imte: Alexei 
Leonov op 19 maart 1965 als eerste man 
vrij in ru imte; Neil Armstrong op 21 |uli 
1969 als eerste mens op maan. 

COOK EILANDEN 
17574. Eerste gedeelte nieuwe ge

bruiksserie: schelpen op elke zegel twee 
kanten van dezelfde schelp. 
'Il c. Phallicium glaucum. 
1 c. Vasum turbinel lus. 
1'/2 c. Carcolum cardissa. 
2 c. Terebel lum terebel lum. 
3 c. Aulica vespert i l io. 
4 c. Strombus gibberulus. 
5 c. Cymat ium pileare. 

6 c. Cypraea caputserpentis. 
8 c. Bursa granulans. 
10 c. Tenebra muscaria. 
15 c. Mitra mitra. 
20 c. Natica alapapillonis. 
25 c. Glor ipal l ium pal l ium. 
30 c. Conus miles. 

57 74 . Wereldkampioenschappen voet

bal 1974. 
25 c. Kaart Australië en oml iggende eilan

den, voetballer met bal, embleem. 
50 c. Kaart, embleem en stadion M ü n 

chen. 
1 . — $. Voetballer, embleem en stadion 
met namen van plaatsen waar wedstr i jden 
gehouden zi jn, wereldbeker. 
Blokje met de drie zegels samengedrukt . 

22774 . Tweede ontdekkmgsieis kapitein 
James Cook. 
2.50 $. Kruisenmuntkant van munt uitge

geven ter herdenking van deze reis: por

tret koningin Elizabeth en twee schepen. 
7.50 $. Idem, maar nu portret Elizabeth en 
James Cook, zi|n schip de Resolution en 
kaartje eerst ontdekte ei land. 
Blokje met beide zegels samengedrukt. 

CUBA 
26574 . Herdenking Cubaanse natuur

kundige Poey: dieren, die naar hem ge

noemd zi |n. 
1 c. Vlinder, Eumaeus atala atala. 
2 c. Zeeschelp, Pineria terebra. 
3 c. VIS, Chaetodon sedentarius. 
4 c. Vlinder, Eurema dina dina. 
13 c. Zeeschelp, Hemitrochus fuscolabia

ta. 
30 c. Vis, Eupomacentrus part i tus. 
Blokje van 50 c. met portret van Poey en 
vis Apogon binotatus. 

12674. Tuinbloemen. 
1 c. Heliconia humil is. 
2 c. Anthur ium andraeanum. 
3 c. Canna generalis. 
4 c. Alpinia purpurata. 
13 c. Gladiolus grandif lorus. 
30 c. Nicolaia elatior. 

DAHOMEY 
29574 . Vi)ftiende verjaardag Bondsraad. 
40 f. Zegel gelijk aan die van Ivoorkust 
voor deze gelegenheid. 

14674. Eenentwintigste Schaakolympiade 
in Nice, 1974. 
50 f. Perzische loper, achtt iende eeuw. 
200 f. Siamese koningin, negentiende 
eeuw. 

24674 . Componisten. 
150 f. Ludwig van Beethoven (17701827) 
en part i tuur van veert iende sonate. 
150 f. Frederic Chopin (18101849) en par

t i tuur van nocturne 

10774. Vijfde verjaardag eerste maan

wandel ing. 
150 f. Benen van maanwandelaar, maan en 
aarde. 

20874 . Kunstserie. 
100 f. Leeuw van Belfort, Bartholdi 
(18341904). 
250 f. Meisje met de valk, Philippe de 
Champaigne (16021674). 

DOMINICA 
Juli 74 . Wereldkampioenschappen voetbal 
1974. 
'/2 c. Voetballer in actie en vlag van Brazi

lié. 
1 c. Idem en vlag van Duits land. 
2 c. Italiaanse speler en vlag. 
30 c. Speler en Schotse vlag. 
40 c. Zweedse vlag en speler van dat land. 
50 c. Nederlandse speler en vlag. 
1 . — $. Vlag en speler van Joegoslavië. 
Blokje met de twee hoogste waarden. 

EGYPTE 
15574. Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
55 m. Sfinx en piramide van Gizeh. 

15574. Dag van de arbeid. 
20 m. Antieke scheepswerf en arbeiders, 
naar beeldhouwwerk uit graf van koningin 
Ty in Sakkara. 

15574. Dag van de verpleegsters. 
55 m. Verpleegster met inject iespuit, em

bleem verpleegstersvereniging van Egypte. 

ECUADOR 
24474. Herdenking dokter Modesto 
Carbo Noboa. 
1 . — s. Portret geleerde. 
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SCHAUBEK ALBUM 
Supplementen 1973 
normaal en brilliant ZIJN 
VERSCHENEN 
VERKRIJGBAAR in elke 
postzegelhandel of bij de 
importeur: 

VAN DIETEN SCHAUBEK 
EN BOEKEN IMPORT B.V. 
Prinsestraat 60 
DEN HAAG, tel.: 070-648230 

Bezit U reeds de nieuwe 3e editie van 
Geuzendam's 

POSTWAARDESTUKKEN-
CATALOGUS NEDERLAND &0.R. 
geheel bijgewerkt met nieuwe nettoprijzen voor 
briefkaarten - postbladen - enveloppen - aero-
grammen - verhuiskaarten - postbewijzen- arbeids-
lijsten enz. enz. van Nederland, Nederlands-Indië, 
Ned. Nieuw-Guinea, Curagao/Nederl. Antillen §n 
Suriname. 

Prijs ƒ 20,- ( + porto ƒ 1,75) 

Verkrijgbaar bij Uw postzegelhandelaar of bij de 
uitgever 

GEUZENDAM'S POSTZEGELHANDEL 
Torenstraat 89 - Den Haag - Giro 525850 

NED. INDIË, NW.-GUINEA, CURAQAO, 
NED. ANTILLEN, SURINAME 

* * = postfr is zonder plakker, * = 
engros per 
Ned. Indiè 
135/37* 
142/48* 
149/59* 
167/70** 
167/70* 
172/75* 
176/79** 
176/79* 
181* 
182/85** 
182/85* 
211/15* 
216** 
217/20* 
221/25** 
226/27** 
228/29* 
230/34* 
235/38* 
239/40** 
241/45* 
246/52** 
264* 
265* 
266/71* 
277* 
286* 
288* 
290/92* 
293/97** 
298/03** 
304/16** 
322/25** 
326/32* 
374/88* 
Up.1/5* 
Lp. 6/10* 
Lp .13* 

Port 
23/39* 
41/48* 
53/65** 
Dienst 
25* 
26* 
27* 
Brandkast 
1/7* 

ongebruikt met plakker 
10 X tegen zeer gunst ige pri jzen 

17,50 
29,50 

190,— 
18,50 
15,75 
22,50 
15,— 
12,50 
3,75 

18,50 
15,75 
14,— 
2,50 

21 ,— 
14,— 
6.— 
5.25 
8,50 
2,80 
3,50 
7,— 
5,— 

31,50 
28,— 
7,— 

22,50 
14.— 
35,— 
15,50 
22,— 

1.75 
8.— 
2.10 

19.75 
56,50 
16,75 
14,— 
17,50 

27.50 
22,50 
18,50 

10,50 
2,80 

30.— 

175,— 

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

UNTEA 
1/19** 
1/19 

Curapao 
13/17* 
26* 
27* 
28* 
29/34* 
35/41* 
42/43* 
44/56* 
68* 
69* 
70* 
71 
71a 
72 
72a 
74* 
75/78* 
79* 
89/99* 
104/20* 
121/25** 

15,50 
19,50 
33.50 
45.— 

1.75 
13.— 
4.75 
5.50 
6,— 
5.50 
2.— 
0.75 
3.50 
2.— 
4.25 
1 . — 
2.25 
1 . — 
0.70 
1 . — 
1.25 

8.25 

95.— 
90.— 

16.— 
37.50 

1 . — 
22,50 
57,50 

155,— 
95,— 
18.50 
4.— 

14.— 
30.— 
7.— 
7.— 

11 .— 
11 .— 
5.50 
7.75 

44.— 
52.50 

240.— 
1.75 

Aanbieding geld ig ze 
voorbehouden. Port 
zegels in 
g i ro 271040 

prima kwa 

Lutkemeerw 

126/37* 
138/40** 
141/52* 
153/57* 
168/77* 
185/95* 
198/99** 
200/05** 
206/08** 
209/10** 
218/29* 
234/38** 
234/38* 
239/43* 
244** 
245** 
246** 
247** 
248/52** 
253/54»* 
255/56** 
257** 
258/60** 
265/68** 
275** 
Lp. 1/3** 
Lp.4/16* 
Lp. 17* 
Lp. 18/25* 
Lp. 26/40* 
LP. 41/44* 

65,— 
3.50 

77.50 
8.50 

15.— 
72.50 

1.20 
13,50 
18.— 
8.25 

29.50 
35.— 
28.— 
20.— 

1.50 
3,25 
3,25 
1,50 

17,50 
2,10 
6,50 
0,60 
3,25 
5,50 
6.50 

1 2 0 . -
30.— 
27,50 

165,— 
70.— 
37.50 

Lp. 45/52** 26.— 
Lp. 53/68*« 
Lp. 53/68* 

3 5 , -
31.50 

Lp. 69/81** 10.50 
Lp.82/88** 
Lp. 82/88* 
Port 
21/30* 
31/33* 
44/60** 

Suriname 
15* 
16/20* 
23* 
24* 
27* 
41/47* 
65/68* 
69/86* 
87/99* 
104/06* 
107* 
108* 
111/14** 
115* 
116* 
117* 
118/26* 
127/29** 
130/36* 
137/40* 
141/44* 
146/49* 
150* 
151/56* 
157/66** 
167/78* 
179/82** 
183/86* 
187/89* 
190/93* 
194** 
195/96** 
197/99** 
197/99* 
200/01** 
202/05* 
210/13* 
214/19** 
229/38* 
229/38** 
239/43** 
247/48** 
249/56* 
257/73* 
280/83* 
285/94* 
295/96** 
Lp.1/7* 
Lp.15* 
Lp.16* 
Lp.17* 
Lp.18* 
Lp.19* 
Lp.20/22*'' 
Lp.23** 
Lp.24/26** 
Lp.29/30*'' 

4 2 5 , -
360,— 

14,— 
70,— 
10,— 

8 0 , -
28,50 
32.50 
32.50 

8,50 
46,50 
2 0 , -
32.— 
54.50 

5 . -
20.— 
28.— 

7,50 
25.— 

2,— 
3 0 , -
47.50 

6.— 
21 .— 
25.— 
33.50 
27.— 
6.75 

26.50 
6.25 

72.50 
2 1 . — 
10.— 
4.50 
9.75 

30.— 
22.50 
40,— 
35,— 

2.50 
52.50 

< « . — 16.50 
10.— 
50.— 
9 9 . -
6.— 
6,25 

21.50 
40.— 
30.— 
8.25 

15.50 
3.50 

17.50 
17.50 

375.— 
57.50 
45.— 

5,— 
42,50 
5,— 

lang de voorraad strekt 
0 extra, echter franco 
l i teit met vol e garantie 

J. H. ACKERK 
eg 149 - Hallweg N-H 

en een afdel ing 

l x 
Curapao 
158/63** 
164/67** 
182/84** 
196/97** 
211/17** 
2 6 1 * * 
262/64** 
293/96** 
297** 
298/02** 
OOG** 
304/06** 
307/10** 
318/21** 
322** 
333** 
338/42** 
347/50** 
352** 
353** 
354** 
355/57** 
358/63** 
364/67** 
368** 
369** 
370** 
3 7 1 * * . 
372/75** 
376/79** 
380/83** 
384** 
385/88** 
089/92** 
393/95** 
396/99** 
400/03** 
404/06** 
408/09** 
414/16** 
416/19** 
421/22** 
423/25** 

Suriname 
206/09** 
326/29** 
336/39** 
345/46** 
349/53** 
361/70** 
376/77** 
378** 
379/83** 
384/85** 
386/87** 
388/89** 
390/93** 
396/97** 
398/02** 
403** 
405/09** 
410/13** 
414/17** 
418** 
419** 
420/23** 
424** 
425/26** 
427/30** 
431/34** 
435** 
436/37** 
438** 
447/48** 
449/52** 
453/57** 
458/59** 
460/61** 
462/66** 
467** 
468/69** 
470/74** 
475/76** 
477/78** 
479/80** 
481/83** 
484/88** 
489** 
490/94** 
495/96** 
497/98** 
499/01** 
502/04** 
505/09** 
510** 
511/15** 
lever ook 
5x, tegen 
prijs lox. 

3,50 
2,75 
2,50 
1,25 
2,75 
0,60 
2,50 
4,— 
0,60 
7,— 
0.75 
2.10 
3,20 
3,75 
1 , — 
1,60 
4,— 
3,50 
0,75 
0,90 
0,60 
1,50 
0,70 
2,75 
0,70 
1,25 
0,60 
0,60 
1,40 
2,— 
1,40 
0,55 
2,10 
2,35 
1,75 
2,75 
2,50 
1,75 
1,25 
1 , — 
3,20 
0,70 
1,50 

5,50 
4,50 
5,50 
1,40 
7,75 

12,50 
O.70 
0.85 
4,75 
1 , — 
1,50 
1,50 
2,40 
1,20 
4,75 
4,— 
4,— 
2,50 
2,50 
1,66 
0,85 
2,50 
0,70 
0,70 
2,25 
2,25 
1,75 
1,20 
1,75 
0,85 
1,50 
4,— 
1,40 
1,40 
3,50 
1,50 
1,20 
3,50 
1 , — 
1,20 
1 , — 
1,75 
3,75 
1,60 
3,75 
1 , — 
1 , — 
1,90 
2,— 
4.— 
2.— 
5.— 

per 

lox 

25,— 
2 0 , -
1 9 , -
9 , -

2 0 . -
4,5C 

17,5C 
27,5C 

4 . -
5 0 . -

5.5C 
15 , -
22.5C 
27.5C 

7,5r 
1 1 , -
27,5C 
2 5 . -

6 , -
7,5( 
4 , -

11,— 
5 , -

2 0 , -
5,— 

10.— 
4,5C 
4,5C 

1 0 , -
15 , -
10 , -
3,8C 

1 5 . -
1 6 , -
12,5C 
2 0 , -
17.5C 
12.5C 
9 . -
7 . -
2,2f 
5,— 

11,— 

4 0 , -
32,5C 
4 0 , -
1 0 , -
57,5C 
9 0 , -
5 , -
6 -

3 5 , -
7 -

11,— 
1 1 , -
17,5t 

8,5C 
3 5 , -
32,5r 
3 0 , -
17,50 
17,50 
14,— 
e,— 

2 0 , -
5,— 
5,— 

16,— 
16,— 
14,— 
10,— 
14,— 
6,— 

11,— 
3 0 , -
10,— 
10,— 
27,50 
11,— 
9,— 

27.50 
7,— 
9.— 
7.— 

12.50 
27,50 
11,— 
27,50 
7 , -
7,— 

14,— 
15,— 
30.— 
14.— 
37,50 

na 1.9,1974 pri isveranderingen 
vanaf ƒ 125,-
, pri jzen zijn 

1ANN 
- Tel . 020 -

- opdrach 
nel . BTW 

19 41 87 

. Al le 
Post-



Mei '74. Were ldkampioenschappen voet-
bcil 1974. 
Opdruk op getande en • ongetande blok
jes van muntenser ie met Spaanse tekst, 
diP op de kampioenschappen du id t . 

E'iUATORIAAL GUINEE 
31 -4-'74. Were ldkampioenschappen voet-
fa 1 1974; elke zegel met port ret beroemde 
V etballer, spelbeeld en wereldbeker. 
1 '>0 e. Beckenbauer, Dui ts land. 
1 ""5 e. Riva, Italië. 
2 - e. Hoeness, Duits land. 
2 '5 e. Atala, Argent in ië, 
i >0 e. Mul ler , Dui ts land. 
J — e. Tresor, Frankrijk. 
3 )0 e. Best, Engeland. 
' — e. Asensi, Spanje. 
( — e. Cruyff, Neder land. 
< nand blokje met twee zegels van elk 65 
( beelden uit spel en port ret ten van Mai-
t Duitsland en Amancio, Spanje. 
c Ongetand blokje met twee zegels van 
( < 100 e. en por t ret ten van Zoff, Italië en 
' 'tzer, Dui ts land. 
c De zegels zi jn ook ongetand in gewi j -
, ^de kleur ui tgegeven. 

-5- '74. Honderd jaar Wereldpostvereni -
ng; geschiedenis van postvervoer en be-
emde persoonl i jkheden. 
60 e. Graaf Lamoral van Thurn en Taxis 
1 zevent iende-eeuwse postbezorger van 
lurn en Taxis. 
70 e. Portret Beat von Fischer, 1675 en 
ostkoets. 
80 e. Rowland Hi l l , 1840 en t rempostkan-
)or. 

.— e. Montgomery Blair, 1862 en Zwit -
erse postbus, 1922. 
50 e. Heinr ich von Stephan (1831-1897), 
eppelin en postbus, 1910. 
O .— e. Charles L indbergh, 1925 en post-
l iegtuig; postafhaler met voor loper van 

Tomfiets. 
0.— e. Alexander C. Bell, 1876, Intelsat-
ommunicat iesatel l iet en deel aarde. 

Serie ook ongetand met gewi jz igde 
. leuren. 
lokje getand, 225 e. Brief van de Apol lo 
5, met handtekeningen van bemanning. 

» Ongetand blokje van twee zegels van 
-Ik 150 e. Portret graaf Alexander Ferdi
nand von Thurn und Taxis (1704-1773) en 
van Franz von Taxis (1459-1517). 

ETHIOPIË 
26-6'74. Tradit ionele ceremoniële k leding. 
15 c. Sitmoues. 
25 c. Warreyu in . 
35 c. Das. 
40 c. Ledi Ras. 
60 c. Negusihegesi. 

FALKLAND EILANDEN 
^1-7-'74. Honderd |aar Wereldpostvereni -
gmg: posttransport door eeuwen heen. 
2 p. Vroeg negent iende-eeuwse post
koets. 
5 p. Packet schip, 1841. 
8 p. Ferste postvl iegtuig in Croot -
Brittannlë. 

16 p. Post per katapultvl iegtuig in tw in t i 
ger jaren. 

FILIPPIJNEN 
8-7 -74 . Bestri jding van tuberculose. 
15 4- 5 s. en 1.10 -t- 5 s. zowel getand als 
• ongetand. Portret van dr. generaal Basi-
lio J. Valdes, 1892-1970. 

22 -7 -74 . Herdenking dr. Pio Valenzuela. 
1.10 p. getand en • ongetand. Portret van 
de |ournalist. 

5 -9 -74 . Vi j fentwint ig jaar , ,Communi ty 
chest" op Fi l ippi jnen; beweging voor ver
zamelen van gelden voor charitatieve doel 
e inden. 
15, 40 en 45 c. zegels getand en • onge
tand. 

FORMOSA 
16-6-74. Vijft ig jaar Chinese mil i taire aca
demie. 
1 . — $. Generaal Tsjang m mil i tair un i form 
te paard en ingang militaire academie op 
achtergrond. 
14.— $. Vier marcherende cadetten, een 
met nationale vlag, een met vlag acade
mie. 

23 -6 -74 . Tachtig jaar Internationaal o lym
pisch comité. 
1 . — $. Lange-afstandloper en embleem 
Olympische spelen. 
8.— $. Hardloopster en embleem. 

15-7 -74 . Volksvertel l ingen. 
Vier zegels van elk 0.50 $ en vier zegels 
van elk 1 . — $. beelden verschi l lende ver
halen van Chinese vertelkunst uit. 

28 -6 -74 . Aanvullende waarde in serie 
portzegels. 
5.— $. Geli jk aan overige zegels in deze 
serie. 

GABON 
11-6-74 . Reprodukties schi lder i |en: im
pressionisten. 
40 f. Plezierboten, Claude Monet 
(1840-1926). 
50 f. Einde van de dans, Edgar Degas 
(1884-1917). 
130 f. Jong meisje met b loemen, Auguste 
Renoir (1841-1919). 

GHANA 
7-6 -74 . Postzegeltentoonstell ing Inter-
naba in Bazel. 
5, 9 en 50 p., 1 . — C, en blokje met zegels 

van 20, 30, 40 en 60 c. Zegels en blokje 
van serie honderd jaar U.P.U. van mei 7 4 , 
met opdruk ,, lnternaba 1974". 

1&-7-74. Overgang, 4 augustus, van links 
op rechts verkeer. 
5 p. Verkeersplein met pi| len die r i j r ich
t ing aangeven. 
15 p. Verkeersbord geeft rechts verkeer 
aan. 
30 p. Auto verandert van links naar rechts 
verkeer. 
50 p. Handen geven verandering aan. 
1 . — C. Handen en auto, die naar rechts 
gaat. 

GRENADA 
Juli 7 4 . Wereldkampioenschappen voet
bal; beelden uit wedstr i jden en vlaggen 
van telkens twee landen. 
'b c. West-Duits land en Chi l i . 
1 c. Oost-Dui ts land en Australië. 
2 c. Joegoslavië en Brazilië. 
10 c. Schotland en Zaïre. 
25 c. Nederland en Uruguay. 
50 c. Zweden en Bulgarije. 
75 c. Italië en Haïti. 
1 . — $. Polen en Argent in ië. 
Blokje van 2.— $. Vlag van Duitsland en 
embleem wereldkampioenschappen, om
geven door vlaggen deelnemende landen; 
in rand wereldbeker. 

Juli 7 4 . Verlening onafhankel i jkheid. 
3 c. Nootmuskaat en foel ie, die het ei land 
de bijnaam van speceri jeneiland gaven. 
8 c. Kaart ei land. 
25 c. Portret eerste minister E. M. Cairy. 
35 c. Strandbeeld en vlag van land. 
1 . — $. Wapen van nieuwe staat. 
Blokje van 2.— $ Wapen ; in rand kaart 
van eilanden Grenada, Carrlacou, Petit 
Mar t in ique, Isle de Ronde, vlag. 

GRENADA/GRANADINEN 
Juli 74 . Wereldkampioenschappen voetbal 
1974. 
'/2, 1, 2, 10, 25, 50 en 75 c , 1 . — $. Blokje 
van 2.— $. Zegels geli jk aan d i e door 
Grenada voor dezelfde gelegenheid uitge
geven, met vermelding Grenadinen. 
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Dozen vol postzegels - rechtstreeks uit Londen geïmporteerd 

1 Een goudmijn voor de veeleisende verzamelaar zijn dein onsbureau in Londen speciaal 
door tllatelisten samengestelde ,,Londense dozen Een hoop prachtig materiaal 
overgebleven uit veilingen verzamelingen albumbladen zeldzaamheden, bijzondcrhe 
den handelsvoorradenen nalatenschappen ouden nieuw materiaal, alles vindt u ertussen 
ook uitgecirculeerderuilboekjesen overtollig ruilmateriaal van verzamelaars Het is elke 
keer weer anders en er worden vaak goede zegels ot bijzondere afwijkingen in gevonden 
Hier hebben zelts verzamelaars wat aan diccIdLisiLieurgesteld werden Het isecht iets voor 
\crzamclaarsdiede tijd hebben het allemaal uil k zoeken In Londen hebben ze dat mei 
daarom alles maarin de doos, zodat u echt nog iets bijzonders kunt vinden Het is een ideale 
manier van kopen U zuil enthousiast zijn, zoals vele verzamelaars voor u 
Londen is het centrum van de wereld-postzegel handel, en een van on^e mensen daar koopi 
regelmatig op veilingen ook voor on/e "dozen Wij garandcien dat u tevreden zult zi)n 
Hoge cataloguswaarde' Londense dozen verkrijgbaar van de volgende gebieden 

Britse Gemenebest, Overzee, Azië, Oost-Europa, Motiefzegels, Miniatuurvelle-
tjes/Blokken, Westeuropa, Italië of „Gehele wereld' 

Pri|s I Londense doos ƒ 200 — . Dubbele doos ƒ 375,—. Driedubbele doos ƒ 'î O — 
Siî cds j S.— extra vooi porto maar daarvoor krijgt u dan een speciaal presentje in 
posizcgels 

2 Goudmijn-kilopakket van de »estelgke wereld 
Voor slechts ƒ 59 50 ontvangt u ware grabbelton met gegarandeerd 500 - 600 gelegen-
heidszegels van zowat alle Wesieuropese landen en de meeste staten van het westelijke 
weielddcel Er zit echte missiewaar bij. resten van handelsvoorraden, veiiingsreslen 
blaadjes uil ruilboekjes en verder atge weekte zegels-het beste-uil voor lietdadige doelen 
verzameld materiaal Wij hebben alleen tevreden klanten en krijgen geen reclames wel 
meldingen van echte vondsten U koopl zonder risico Voor porto ƒ 5.—■ extra 

Kilopakket kost ƒ 59,50. 
Betaling bij opdracht s v p De snelste manier is vooruitbetaling in bankpapier in 
aangetekende biiel aan ons Duitse correspondentieadres Europhil. D 28 Breinen 
Augsburgerstrasse 18 ot internationale posiwisscl aan hetzelfde adres Overmakingen 
op postgirorekening alleen op postgirorekening Hamburg 2439 55-207 Direct 
Philatelic Exports, London 
Gaarne ƒ 5,— extra voor de porto-kosten, u ontvangt fraaie h'ankenngen uu de 
binnengekomen post als dank daarvoor waarvoor u uw brief ook met de nieuwste 
gelegenheidszegels frankeert 
Daar de partijen en verzamelingen in Londen opgeslagen liggen moet met een 
leveriermi|n van I week gerekend worden U zuil tevreden zijn 

Europhil, D 28 Bremen, Augsburgerslrasse 18. 
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168/69* 
173/75* 
185/87* 
235/38* 
244* 
254/59* 
271/77* 
307/10* 
320/28* 
329/40* 
349/53* 
358/66* 
395/98* 
419/22* 
433/36* 
437/40* 
441/44* 
449'52* 
457/60* 
467/70* 
471/76* 
477/80* 
481/92* 
493/96* 
497/01 * 

en verder 
volgens 
mancol i js 
Zwitser lar 

Lp 5* 
Lp 6* 
Lp 7* 
Lp 8* 
Lp 9* 
Lp 10a* 
Lp 12a* 
Lp 13a* 
Lp 14a* 
Lp 15a* 
Lp 19/25* 
Lp 27/34* 
Lp 34a* 
Lp 35* 
Lp 36/39* 
Lp 40* 
Lp 41* 
Lp 42/43* 
Lp 44* 
Dienst 
78/83 
248/68* 

30,
14,
19,5 
4 , 

57,51 
32.5' 
32 5r 
16.5C 
12.
16.
23.5 
47,5 
7.2 
6.7 
3.51 
5.7 
2 5> 
5,41 
5,7 
3 7; 
4,5C 
6 , 

1 8 , 
4,5C 

14,5C 

d 

6,50 
16,50 
2 0 
3,— 

13,50 
3,50 

25,— 
2 5 , 
60 — 
50 — 
27,— 
72,50 
12,60 
6,— 

16,50 
18,— 
15,— 
28,50 
2 5 , 

82 50 
105 — 

s Yvert Aanbie

co vanaf f 125,— 
Postgiro 271040 
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GUATEMALA 
.1ei '74. Wereldkampioenschappen voet

hal 1974. 
i ) pd rukken in rood en in blauw op blokje 
honderd jaar postzegels: „ C o n m e m o r a 

t va al campionate mundial de Football 
Munich 1974". 

UINEE 
. J 5 '74 . Inlandse b loemen. 
".50 s. Clappertonia f ic i fol ia. 

— s. Rothmannia longi f lora. 
— s. Oncoba spinosa. 
— s. Venid ium fastuosum. 
— s. Bombax costatum. 
— s. Clerodendrum splendens. 
.50 s. Combre tum grand i f lo rum. 
0.— s. Mussaenda erythrophyl ia. 
2.— s. Argemone mexicana. 
uchtpost: 
0.— s. Thunbergia alata. 
5.— s. Diascia barberae. 
3.— s. Kigelia africana. 

1 5 0 . ^ , ^ 

^M ■ ^ ^ 

. / 

Ei 
X .A 
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GUYANA 
86'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

;ing

' en 40 c. Reprodukt iezegel, honderd |aar 
■eleden gebruikt in Guyana. 
5 en 50 c. Guyanese postbode brengt 
)0St per fiets rond . 

8 '74. Vijft ig jaar meisjespadvinders. 
'' en 50 c. Drie meisjes houden j ub i l eum

pandoek op. 
'.5 en 40 c. Tentenkamp, meisjes bereiden 
naaltijd. 
Slokje met de vier zegels en versiering 
net emblemen en meisjes, die met vlag

=!en signalen geven. 

«!«*»*•<«<*•* 

C 1 
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HAITI 
224'74. Gedenkteken voor Dessalines. 
10, 20 en 25 c. gewone post; 50 en 80 c , 
1 , — en 1.75 g. luchtpost. Portret van pa

tr iot JeanJacques Dessalines. 

245'74. Herdenk ing geboortedag van 
Poolse sterrekundige Copernicus, 500 jaar 
geleden. 
10 en 25 c. gewone post; 50 c , 50 c , 80 
c , 1 . — en 1.75 g. 

INDIA 
26 '74. Driehonderdste verjaardag kro

ning Chhatrapati Shri Shivaji Maharaj. 
25 p. Portret van Shivaji. 

37'74. Beroemde persoonl i jkheden. 
25 p. Jainarain Vyas. 
25 p. Utkal Gourab Madhusidan Das. 
25 p. Maithi l i Share Gupta. 

157'74. Beroemde persoonl i jkheden. 
25 p. Veerasalingam Panthiu. 
50 p. Tippu Sultan. 
1 , — r. Max Muller . 

INDONESIË 
16'74. Derde cultuurserie wajangf igu

ren. 
40,— Rp. Baladewa. 
80,— Rp. Kresna. 
100,— Rp. Bima. 

IRAK 
285'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging

25, 35 en 70 f. UPUmonument in Bern en 
embleem Iraakse posteri jen. 

16'74. Tweede verjaardag nationalisatie 
o l iewinn ing . 
10, 25 en 70 f. Symbool nationalisatie, 
schi lderi j van Khalid el Jadir: Babylonische 
oudheden, ziggurat, olieraff inaderi j en 
handen waaruit olie stroomt. 

I R A N »» J'<.' 

IRAN 
304'74. Zevende Aziatische spelen in 
Teheran 1974. 
1 r. Atleet op brug. 
1 r. Tafeltennisspeler. 
2 r. Boksers. 
2 r. Hordenloper. 
6 r. Gewichtheffer. 
8 r. Handbalspelers. 

5_5_'74. Actie tot reddmg van Venetië. 
6 r. Leeuw van Sint Marcus en gezicht 
over water. 
8 r. Reproduktie schi lder i j : Perzische 
koopl ieden bieden de Doge tapij ten aan. 

135'74. Dag van de coöperat ie. 
2 r. Ketting, tegen achtergrond van koren

aren. 

16'74. Dag van de keizerl i jke lucht

macht: vi j f t ig jaar bestaan van luchtmacht. 
10 r. Dubbeldeksvl iegtuig, 1924. 
10 r. Moderne straaljager, 1974. 
16'74. Aanvullende waarden gebruiksse

rie. 
50 d. blauw en oranje, 1 r. blauw en 
groen, 2 r. blauw en rood, 10 r. blauw en 

groenblauw, 20 r. blauw en lila. Portret van 
Sjah. 

16'74. Aanvullende waarden luchtpost

serie. 
14 r. groen en 20 r. paars. Portret Sjah en 
modern verkeersvl iegtuig; embleem. 

■wtxnNMvvwv^ 
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The 'fejlaninih" 

Tnn ry nimw? ptyn 

T ? ' l OK 
MOTHER AND CHIIO 

MUSÉUM o r AST ENHAHOO 

ISRAËL 
116'74. Jubileum beweging werkende 
jeugd. 
0.25 l£. Moersleutel als symbool der bewe

ging

116'74. Kunstserie; reprodukt ies schilde

ri jen en beeldhouwwerk. 
1.25 l£. , ,Vrouw in b lauw" , Moshe Kisling 
(18911952). 
2.— I£. , ,Moeder en k i n d " (1924), Hannah 
Oriof f (18881968). 
3.— !£. , ,Kind in b lauw" , Chaim Soutine 
(18931943). 

68'74. Architectuur. 
25 a. Technisch centrum in Tel Aviv. 
60 a. EliasSouraskibibliotheek, universiteit 
van Tel Aviv. 
1.45 l£. Rusthuis Mivtahim in Zikhron Yaa

qov. 

68'74. Nieuwjaarsfeesten 5735; her

bouwde synagogen in oude stad van Jeru

zalem. 
25 a. Istanbulisynagoge. 
70 a. Emtzaisynagoge. 
1 . — l£. RabanYohananbenZakkaisyna

goge. 

IVOORKUST 
175'74. Nieuwe uitgi f tedatum van de in 
mei gemelde Dag van de postzegel 1974. 

295'74. Vij f t iende verjaardag Bondsraad 
(Ivoorkust, Togo, OpperVol ta , Niger en 
Dahomey). 
40 f. Kaarten der verschil lende landen en 
embleem met vlaggen der deelnemende 
landen. 

296'74. Wapens Ivoorkust. 
35 en 40 f. Wapen met ol i fantskop, pal

men en opgaande zon. 

67'74. Zeepziederi j Vridi van Abid jan. 
200 f. Gezicht op fabr iekscomplex. 
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137'74. Nieuwe gebruikszegel. 
25 f. Portret president Félix Houphouet

Boigny. 

JAMAICA 
18'74. Nationaal danstheater. 
5, 10, 30 en 50 c. Vier verschi l lende beel

den van dansers t i jdens ui tvoer ing. 
Blokje waarin deze vier zegels zi jn opge

nomen en tekst betreffende doel en werk 
van het theater. 

JAPAN 
Afbeelding zegels Klein Duimpje , gemeld 
in j un i , bladzi jde 347. 
176'74. Nieuwe uitgi f tedatum van de in 
juni gemelde zegel honderd jaar Japanse 
pol i t ie. 

25674 . Tweede zegel in serie natuurbe

scherming. 
20 y. Japanse otter (Lutra lutra whiteleyi) . 

17'74. Wereldjaar van Rode Kruis voor 
geven van bloed. 
20 y. Wereldkaart , waarboven hangende 
fles met b loed. 

297'74. Vierde serie zegels in groep 
volksverte l l ingen; verhaal van Kaguya Hi

rne. 
20 y. Ontdekk ing van Kaguya Hime door 
oude bamboesni jder. 
20 y. Kaguya Hime als opgegroeide 
schoonheid. 
20 y. Haar opst i jg ing naar de hemel met 
gezelschap van de maan. 

JORDANIË 
155'74. Honderd |aar Wereldpostvereni 

g ing. 
10, 30 en 60 f. Embleem UPU in goud 
tegen verschi l lend gekleurde achtergron

den. 

256'74. Beelden van Dode Zee. 
2 f. en 20 f. Kameelkaravaan bi) zonson

dergang. 
3 f. en 30 f. Palmboom en strand. 
4 f. en 40 f. Hotel aan strand. 
5 f. en 50 f. Cil indrische kruik, waarin 
DodeZeerol len, uit kelders van Qumran . 
8 f. en 60 f. Koperrol len, gevonden in 
Qumran . 
10 en 100 f. Treden, die naar kelders van 
Qumran voeren. 

KOEWEIT 
256'74. Zevent iende verjaardag onderte

kening van akkoord Arabische economi

sche eenheid. 
20 en 30 f. Embleem raad en vlaggen 
deelnemende landen. 

KOREA (NOORD) 
Januari '74. Het leven van Kimi l Sung. 
Vijf zegels van elk 10 j . Verschi l lende beel

den uit leven van de leider. 

Februari '74. Bergen van Myohyangsan. 
2, 5, 10 en 40 |. Verschi l lende beelden van 
bergen. 
Maart '74. Landschappen van Kumyang

san. 
2, 5, 10, 10 en 40 ). Verschi l lende beelden. 

:v»fflKS.i^^H 
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10 w. Achaing, snaarinstrument. 
30 w. Kyobankko, soort t rommel . 
Weer twee blokjes met telkens twee ge

l i jke zegels. 

LAOS 
315'74, Bloemen. 
30 k. Clitoria ternatea. 
50 k. Nymphaea stellata. 
80 k. Bombax malabancum. 
500 k. Nepenthes mirabil is. 

317'74. Transportserie. 
25 k. Pontonboot steekt Mekong rivier 
over. 
90 k. Driewiel ige , , r ickshaw". 
250 k. Sampan, r iv ierboot. 

LESOTHO 
Afbeeld ing zegel gemeld in |un i , bladzi jde 
349. 

LIBIË 
74'74. Wereldgezondheidsdag. 
5 en 25 d . Twee handen beschermen Li

bisch gezin, embleem. 

164'74. Inwi jd ing universiteit van Ben

ghazi. 
10, 25 en 35 d. Embleem universiteit . 

225'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging

25 en 70 d. Emblemen UPU, Libische pos

ter i jen, Arabische postunie, wapen en vlag 
van Libië. 

86 '74. Libische automobie l  en toeris

tenc lub. 
5, 10 en 25 d . Verkeersborden en  l ichten. 

KOREA (ZUID) 
305'74. Tweede groep zegels in serie 
Koreaans f ru i t . 
10 w. Perziken. 
30 w. Druiventros en blad. 
Ook twee blokjes elk met tweemaal de 
geli jke zegel. 

65'74. Tweeëntwint igste zi t t ing commis

sie voor zaken betref fende Azië en het 
Verre Oosten van de Internat ionale Kamer 
van Koophandel . 
10 w. Gestileerde kaart van het gebied en 
embleem van de CAFEAICC. 
105'74. Ingebru ikneming nieuw dok in 
haven van Inchon. 
10 w. Vogelv luchtopname van nieuw dok. 

146'74. Twint ig jaar Koreaanse nationale 
commissie voor UNESCO. 
10 w. Embleem UNESCO en YinYang

symbool . 
206'74. Koreaanse muziek ins t rumenten; 
derde gedeelte van serie. 

mtmmmmm 
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MADAGASCAR 
76'74. Geschiedenis spoorwegen op ei

land. 
50 f. Michel inautora i l . 
85 f. Motor lo r ry . 
200 f. Carrat t locomotief . 

97'74. Honderd jaar Wereidpostvereni 

ging

250 f. Brieven, stroken met tekst en em

bleem, gevat in postzegel. 



MALADIVEN 
juni '74. Wereldkampioenschappen voet
bal München 1974. 
1 2, 3, 4 en 75 I., 4 .— en 5.— r. Verschu
il nde beelden uit spel. 
[ lok je van 10.— r. 
/ :ie zegels en blok|e met embleem we

idkampioenschappen. 

7 -74 . Tekens van d ierenr iem. 
I. Steenbok. 
I. Waterman. 
I. Vissen. 
1. Ram. 
I. Stier. 
I. Tweel ingen. 
I. Kreeft. 

•J I. Leeuw. 
5 I. Maagd. 
O I. Weegschaal. 
~i I. Schorpioen. 
.— r. Schutter. 

ïlokje met zegel van 10,— r. Zon met stra-
enkrans, in rand de twaalf tekens van de 
i ierenr iem. 

Tot ; 

'MHMMlMMÉ<É«*iM<MÉIM<ÉÉi 

vlALAWI 
1-7-74. Tiende verjaardag onafhankel i jk-
, ieid. 
i 8, 15 en 30 t. Vogelv luchtopname van 
.;ebouwen regeringswijk in stad Li longwe. 
•^lokie met alle vier zegels samengedrukt . 

MAROKKO 
50-4-74. Minerale gesteenten. 
0.25 dh . Vanadinite. 
0.70 dh . Erythrine. 

11-5-74. Jaarlijkse b i jeenkomst Rotary in
ternational, honderddr ieènzevent igste dis
trict Marrakech. 
0.70 dh . Minaret van moskee m Marra
kech, pa lmbomen en embleem. 

30-5-74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
0.25 dh . Embleem UPLJ en in cirkel e rom
heen jaartallen wanneer congressen ge
houden z i jn . 
1 . — dh . Papierrol, waarop embleem UPU, 
embleem honderdjar ig bestaan en wapen. 

7-6-74. Nationaal folklor ist isch festival 
van Marrakech. 

0.25 dh . Trommelaars en man met tam
boer i jn , groep dansers. 
0.70 dh . Man met messendans, v rouwen. 

111III M«tf««f*i^n*tv« vn«H**i««««*«*f«i«« 

MALI 
27-(>-74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
80 f. Zeilschip en moderne s toomboot . 
90 f. Antiek vl iegtuig en modern straal
vl iegtuig. 
270 f. Stoomtrein en moderne elektrische 
t re in . 
Alle zegels met cirkels waarin embleem 
UPU. 
8 -7 -74 . Elfde Arabische jamboree. 
130 f. Opdruk op zegel 70 fr. uit padvin
dersserie 1973: ,,11e jamboree Arabe Aöut 
1974 L iban". 
170 f. Opdruk op zegel 80 f. uit deze se
rie: ,,Congres Panarabe Liban Aöut 1974". 

15-7-74. Overzicht verovering van maan. 
130 f. Opdruk op zegel van 100 f. Ge
schiedenis verovering van maan uit 1973: 
,,1er Debarquement sur ia Lune 
20-V11-69". 
300 f. Opdruk op zegel van 280 f. van ge
li jke serie: ,,1er Pas sur la Lune 21 - VII -
69". 

MAURETANIË 
3-6-74 . Herdenking geboortedag Sir Win 
ston Churchi l l . 
40 um. Portret Engelse premier 
(1874-1965). 

MEXICO 
5-4-74 . Definit ieve ui tgi f tedatum serie 
gemeld in jun i , bladzijde 289. 

26-4-74 . Zesde hondententoonste l l ing. 
40 c. Reproduktie beeldhouwwerk uit 
oud-mexicaanse per iode: dansende hon
den. 

26-4-74. Herdenking geboortedag (1874) 
Dr. Don Mariano Azulea, schrijver. 
40 c. Portret, naar tekening van H. Rodri
guez. 

MONGOLIË 
4-5 -74 . Mongools circus. 
10 m. Paardedressuur. 
20 m. Equilibrist met messen. 
30 m. Ol i fant balanceert op bal. 
40 m. Dressuur van yak. 
60 m. Acrobatentr io. 
80 m. Acrobatiek op eenwiel ige fiets, aan-
hangels met soortgel i jke afbeelding. 
1 . — t. Slangevrouwen, gel i jksoort ig aan
hangsel. 

2 -6 -74 . Internationale dag van k ind: te
keningen over k inderen, door Lhamsuren. 
10 m. Kinderen spelen met paard. 
20 m. Kind vangt hert. 
30 m. Kind op steigerend paard. 
40 m. Kind met veulen. 
60 m. Meisje met duiven en b loemen. 
80 m. Twee dansende k inderen. 
1 . — m. Kinderen spelen Mongools spel. 

11-7-74 . Nationale feestdag , ,Nadam" : 
Mongoolse sportbeoefening. 
10 m. Boogschieters. 
20 m. , ,Kazlodanie", ruiters str i jden om 
geitevel. 
30 m. Boogschieten te paard. 
40 m. Paarderennen. 
60 m. Paard probeert ruiter, die vast in 
zadel zi t , af te werpen. 
80 m. Ruiter maakt jacht op paard. 
1 . — t. Worstelwedstr i jd tussen jongens. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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MONTSERRAT 
3-7 -74 . Honderd jaar Wereldpostvereni-
ging-
1, 3 en 50 c. Symbolische ui tbeelding met 
uitvl iegende mensen. 
2 en 5 c , 1 . — $. Idem met br ieven. 

21-8-74. Mil i taire un i fo rmen. 
4 p. East Lancashireregiment, 1742. 
6 p. Somerset l ichte infanterie, 1833. 
10 p. Royal Sussexregiment, 1790. 
16 p. Royal Air Force, 1974. 
Alle zegels met si lhouet koningin Eliza
beth en wapen onderdeel . 
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NAURU 
23-7-'74. Eeuwfeest Wereidpostvereni -
ging-
5 c. Kaart van ei land. 
8 c. Postkantoor op Nauru. 
20 c. Inlandse postbode. 
1 . — $. Vlag van ei land en gebouw We
reldpostvereniging. 

NICARAGUA 
11-6-74 . Bloemen. 
2 c. Malachra sp. 
3 c. Pachira insignis. 
4 c. Convolvulus sp. 
5 c. Pereskia autumnalis. 
10 c. Ipomoea tuberose. 
15 c. Hibiscus elatus. 
20 c. Plumeria acutifol ia. 
1 . — C. Centrosema sp. 
3.— C. Hylocereus undatus. 

10-7-74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
g ing; reprodukt ie oude Nicaraguaanse ze
gels. 
2 c. Trein, 1937, Yvert 687. 
3 c. Stoomschip, 1937, Yvert 686. 
4 c. Vl iegtuigen, 1934, Yvert luchtpost 101. 
5 c. Postkoets, 1937, Yvert 684. 
10 c. Mui ld ier , bepakt met post, 1937, 
Yvert 683. 
20 c. Postdrager, 1937, Yvert 682. 
40 c. Medai l le UPU-congres, 1949, Yvert 
753. 
3.— C. UPU-monument Bern, 1949, Yvert 
luchtpost 284. 
5,— C. Brieven en stempels, 1960, Yvert 
857. 
Blokje met drie zegels: 
1 . — C. geli jk aan zegel van 20 c. 
2 .— C. Celi jk aan zegel van 4 c. 
4 .— C. Raket voor postvervoer. 

NIEUW CALEDONIË 
22-6-74 . Natuurbescherming. 
7 f. Gesti leerd beeld, waarin bomen en 
embleem. 

NIEUWE HEBRIDEN 
1-7-74. Tweehonderd jaar geleden ont
dekk ing van de ei landen. 
Drie aaneenhangende zegels van 35 ge. 
elk met door lopende voorstel l ing: portret

ten kapitein Cook, Wi l l iam Wales en Wi l 
liam Hodges, beelden der on tdekk ing . 
1.15 gf. Kapitein Cook, schip Resolution 
en kaart van het gebied waarop tocht is 
uitgezet. 

NIEUW ZEELAND 
7-8-74 . Cezondheidstoeslagzegels: k in
deren en d ieren. 
3 + 1 c , 4 -I- 1 c , 5 -)- 1 c. Verschil lende 
beelden van k inderen met honden en kat
ten . 

NIGER 
24-5 -74 . Stoomlocomot ieven. 
50 f. Locomotief 230 k, 1948 en 2222, 1938. 
75 f. Locomotief C 21, 1893. 
100 f. Locomotief 220, 1866 en 231, de 
Mal lard, 1939. 
150 f. De Séguin, 1829 en de Rocket van 
Stephenson, 1829. 

29 -5 -74 . Vi j f t iende verjaardag Bondsraad. 
40 f. Zegel gelijk aan de voor deze gele
genheid uitgegeven zegel van Ivoorkust. 

3 -6 -74 . Eenentwintigste Olympische 
schaakspelen in Nice. 
50 f. Paarden. 
75 f. Koningen. 

1-7-74. Herdenking geboortedag Cug-
l ie lmo Marconi (1874-1937). 
50 f. Portret Marconi en schip omgeven 
door concentr ische cirkels uitgaande van 
Genua naar Australië. 

20 -7 -74 . Vijfde verjaardag eerste voet
stappen op de maan. 
150 f. Hand waarin ruimtevaarders staan, 
maan met raket. 

2 -8 -74 . Nationale week van de boom. 
35 f. Bos en hand, die boom vasthoudt. 

20 -8 -74 . Kunstni jverheid. 
40 f. Kameelzadel. 
50 f. Beeldjes van paarden. 

NIUE 
20-6 -74 . Tweehonderd jaar geleden lan
ding van kapitein James Cook R.N. op het 
ei land. 
2 c. Boeg schip van Cook met op achter
grond Niue en por t ret Cook. 
3 c. Plaats waar Cook op eiland landde, 
schip op achtergrond, por t ret . 
8 c. Kaart van ei land, por t ret . 
20 c. Tegenwoordig administrat iegebouw 
en vlag van 1774. 

NORFOLK EILAND 
12-7-74 . Derde gedeelte nieuwe gebruiks-
serie. 
4 c. Wachtgebouw b i | pier. 
'14 c. Gebouw, waarin gevangenen met de 
hand graan maalden. 
20 c. Ingang tot oude mil i taire barakken. 
1 . — $. Regeringsgebouw, waar nu admi
nistrateur woon t . 

O M A N 
Juli 7 4 . Openste l l ing haven van Qaboos. 
100 b. Vogelv luchtopname yan haven met 
installaties. 

OOST AFRIKA 
15-7-74 . Zevent iende conferent ie over 
sociaal we lz i jn . 
40 c. Gezin als symbool van stabil i teit van 
huis. 
70 c. Zonsopgang en tweede ontw ikke
lingsplan voor Afr ika van Verenigde Naties. 
1 sh. 50 c. Ontwikkel ingsplan voor platte
land. 
2 sh. en 50 c. Communicat ie . 

OPPER VOLTA 
29-5 -74 . Vi j f t iende verjaardag Bondsraad. 
40 f. Zegel geli jk aan de voor deze gele
genheid door Ivoorkust uitgegeven zegel . 

PAKISTAN 
1-7-74. Internationaal systeem voor ma
ten en gewichten. 
20 p. Symbolen voor metrische gewichten, 
inhouden en lengten. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
7-8 -74 . Vierde gedeelte nieuwe gebruiks-
serie. 
6 c. Handel in varkens in westel i jk hoog
land. 
2 .— $. Dansers en muzikanten in Engadis-
tr ict. 

PARAGUAY 
2 -5 -74 . Aanvul lende waarden m serie be
zoek president Stroessner aan Europa. 
100 g. On tmoe t ing met president Pompi
dou van Frankri jk; port ret ten beide presi
denten, landswapens. 
• Ongetand blokje van 100 g. met vlaggen 
van landen die bezocht we rden ; in rand 
wapens van de landen. 
Getand blokje van 200 g. Bezoek van 
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stroessner aan paus Paulus VI , portret ten 
\an beide staatshoofden; in rand vlaggen 
t n wapens van beide landen. 

^')4'74. Reprodukties van were ldbe

r <emde schi lder i jen. 
( 10 g. Jan Cossaert Mabuse. 
f 15 g. Piero di Cosimo. 
(, 20 g. Cornells Cornelisz. van Haarlem. 
( 25 g. Franijois Boucher. 
' 30 g. Renoir. 
I 50 g. Ot to Dix. 
' 75 g. Jan van Kessel. 

— g. Joh. Bapt. Seele. 
' — g. Pompeo Batoni. 
.— g. Vlaamse schilder achtt iende 

>4'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

ing: reprodukt ies schi lderi jen postver

)er. 
10 g. Engelse postkoets uit Londen. 
15 g. Franse postkoets. 
20 g. Engelse postkoets. 
25 g. Speciale postkoets van Beieren. 
30 g. Engelse postkoets naar schilderi] 
in C. C. Henderson. 
50 g. Oostenr i jkse postkoets. 
75 g. Postkoets over St. Got thard. 
— g. Casbal lon, Zeppel in , modern ver

eersvliegtuig en ruimtecapsule. 
0.— g. Stoomlocomot ief . 
0.— g. Zeilschip en modern schip. 
lokje, getand, van 25.— g. waarop lance

ng van ruimtevaartuig en ontvangststa

on. 
letand blokje van 25.— g. met zonnestel 

el, waarin zon en planeten rond de aarde 
Iraaien; landing op planeet. 

'04'74. Ruimtelaborator ium Skylab I I . 
i lokje, getand, van 25.— g. met portret

en van de drie ruimtevaarders en labora

or ium. 

'04'74. Voorbere id ingen Olympische 
pelen 1976 in Innsbruck, Lausanne en 

/arna. 
Getand blokje van 25.— g. met grote fak

kel en emblemen Montreal en Innsbruck. 

^ERU 
■>5'74. Peruviaanse schatten. 
1.50 s. Kerk van Sint Hieronimus in San 
leronimo, Cuzco. 
Ï.50 s. Kathedraal in Cajamarca. 
fa.— s. Kathedraal van Cuzco. 
8.50 s. Kerk van San Domingo en Corican

chamuur in Cuzco. 

PITCAIRN EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in |un i , bladzi jde 
351. 

POLYNESIË 
95'74. Vereniging voor dierenbescher

ming. 
21 f. Hond te water word t reddingsboei 
toegeworpen. 

225'74. Beelden van Polynesie. 
2 f. Berglandschap, stroomversnel l ing, wa

terval. 

5 f. Mensen rond kampvuur. 
6 f. Visvangst met stenen. 
10 f. Alleenstaande berg. 
15 f. Zeilschip bij ondergaande zon. 
20 f. Eiland met lagune. 

126'74. Natuurbescherming. 
12 f. Bloem, vogel en vis. 

22774 . Tweede wereldkampioenschap 
, ,hobie cat." 
100 f. Gestileerde zeilboot in water. 

roi.YNlijll F K A N ( ; A I S E 

1 . — $. Papilio antheus. 
2.— $. Hamanumida daedalus. 

■■»■»wimnni imi i 

PORTUGESE GEBIEDSDELEN 

25674 . Crondstat ion voor ontvangst sa

tel l ietsignalen. 
Angola. 2.— e. Twee telescopen voor ont

vangst. 
Mozambiek. 0.50 e. Twee telescopen voor 
ontvangst. 

• QATAR 
Mei 7 4 . Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging

2 dh . Kamelen in woesti jn en modern 
vrachtvervoer. 
3 dh . Oude en moderne t re in. 
10 dh . Zeilschip en modern l i jnschip. 
35 dh . Dubbeldeks vliegtuig en modern 
straalvl iegtuig. 
75 dh . Postverwerking vroeger en nu. 
1.25 r. Ouderwets en modern postkan

toor. 

REUNION 
16974 . Zegel in kunstserie. 
100 f. Opdruk op overeenkomstige kunst

zegel van Frankrijk met reprodukt ie schi l

der i | van Sisley. 

RHODESIE 
14874 . Nieuwe gebruiksserie. 
Ant i lopen. 
1 c. Tragelaphus strepsiceros. 
2V2 c. Taurotragus oryx. 
3 c. Ozanna equina equina. 
4 c. Redunca arundinum. 
5 c. Tragelaphus scriptus. 
Wilde b loemen: 
6 c. Thunbergia lancifolia. 
7'/2 c. Gloriosa superba. 
10 c. Dicerocaryum zanguebar lum. 
12V2 c. Adenium obesum. 
14 c. Wormskio ld ia longepedunculata. 
Vlinders: 
20 c. Charaxes varanes. 
25 c. Precis cebrene. 
50 c. Colotis regina. 

I RHODESIA 
ilAtJhtA«. 

ROEWANDA. 
67 74 . Wereldkampioenschappen voet

bal 1974 in München . 
20, 40, 60 en 80 c , 2, 6, 40 en 50 fr. Ver

schil lende beelden uit voetbalwedstr i jd en 
embleem spelen. 

19874. Herdenking geboortedag Mar

coni (1874). 
20 c. Eletfra, jacht laborator ium van Mar

coni . 
30 c. Stoomschip de Carlo Alberro en por

tret Marconi . 
50 c. Draadloze telegrafie en ontwikke l in

gen in ruimtevaart. 
4.— fr. Wereldkaart en portret Marconi . 
35.— fr. Ontwikkel ingen in de draadloze 
telegrafie. 
60.— fr. Zendstation van Poidhu en por

tret Marconi . 
Blokje van 50.— fr. 

SALOMONS EILANDEN 
29874. Honderd )aar Wereldpostvereni

g ing; artistieke f iguren gemaakt uit ge

vouwen papier, boven kaarten van de ei

landengroep. 
4 c. Postbode. 
9 c. Postduif. 
15 c. St. Gabriel, schutspatroon van tele

communicat ie en f i latelie. 
45 c. Paard Pegasus. 

EL SALVADOR 
24474 . Hulpui tg i f te. 
10 c. op zegel van 80 c. internationale 
jaarbeurs, 1965. 

30474. Kinderzegels. 
10 en 25 c. Embleem insti tuut voor revali

datie van invaliden in Salvador. 

46 74 . Wereldkampioenschappen voet

bal 1974. 
Zestien zegels van 1 c. uitgegeven in 1972 
voor de kampioenschappen in Mexico, 
met opdruk ,,Alemania 1974". 

SINGAPORE 
9874 . Nationale dag, wereldbevolk ings

jaar. 
10 c. Gestileerde man, vrouw en twee 
kinderen. 
35 c. Embleem voor man en vrouw. 
75 c. Gestileerde wereldkaart en em

bleem. 
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SINT CHRISTOFFEL 
5-8-74 . Gezinsplanning. 
4 c. Woud van handen gri jpt naar gesti
leerde were ldbo l . 
25 c. Man en vrouw door verpleegster 
voorgel icht. 
40 c. Moeder met drie k inderen. 
2.50 $. Weegschaal, waarop wereldbol en 
k ind. 

Augustus 74 . Hoge waarde gebruiksserie. 
10.— $. Portret Edward Teach (Zwartbaard) 
en prent van zi jn inhechtenisneming, no
vember 1718. 

SINT LUCIA 
Augustus 74 . Vroegere gouverneurs. 
5 c. Baron de Lamborie, lui tenant
gouverneur, 1784. 
35 c. Sir John Moore , KB, luitenant
gouverneur, 1796-1797. 
80 c. Generaal-ma|OOr Sir Dudley St. Leger 
Hi l l , KGB, KTS, 1834-1837. 
1 . — $. Sir Frederick Joseph Clarke, 
1967-1971. 
Blokje met alle vier zegels en in rand wa
pen van ei land. 

SINT VINCENT 
28-6-74 . Cruiseschepen. 
15 c Istra, 20 c Oceanic, 30 c Alexander 
Pushkin, $ 1 . — Europa. 

SOEDAN 
1-7-74. Vijft ig jaar medische faculteit aan 
universiteit van Khartoum. 
2, 4 en 10 '/2 pt . Gebouw faculteit en por
tret. 

SOMALIA 
12-6-74 . Bijeenkomst Organisatie Afr i 
kaanse eenheid in Mogadishu. 
0.40 so. Embleem O.A .U . 
2.— so. Kaart Afr ika, concentr ische cirkels 
om plaats van samenkomst. 

SPAANSE SAHARA 
Mei 7 4 . Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
15 c. UPU-monument in Bern. 

Kinderzegels. 
2 en 8 p. Ingang Alhambra in Granada. 

SWAZILAND 
22-7 -74 . Verjaardag kon ing Sobhuza I I : 
portret ten in verschi l lende levensfasen. 
3 c. Student op Lovedalecollege. 
9 c. Volwassen, temidden van missionaris
sen. 
50 c. Tegenwoordig portret . 

SYRIË 
15-3-74 . Definit ieve ui tgi f tedatum UPU-
serie gemeld in mei , bladzi jde 293. 

1-5-74. Dag van de arbeid. 
15 en 50 p. Arbeider in machinefabriek. 

jun i 7 4 . Tweede gedeelte serie beroemde 
Arabieren. 
100 p. Abdul Fida (1273-1331). 

200 p. Wijsgeer en musicoloog Al Farabi 
(870-950). 

THAILAND 
3-6-74 . Nieuwe gebruikszegel. 
3.— b. Portret kon ing Bhumibol Adulya-
de j . 

25-6-74 . Klassieke dansen. 
75 s. Phala Piang Lai. 
2.75 b. Phra Lux Phiaeng Rit. 
4 .— b. Chin Sao Sai. 
5.— b. Charot Phra Sumen. 

5 -7 -74 . Vi|f t iende boomplantdag. 
75 s. Grootste teakboom ter were ld in 
Amphur Nampad, provincie Uttar idi t . 

19-8-74. Wereldbevolkings|aar. 
75 s. Grafiek geeft bevolkingsaanwas aan, 
tekst. 

19 -9 -74 . Honderd jaar nationaal museum. 
75 s. Koninkl i jke wagen. 
2.— b. Ban Chiang, geschilderde porce-
lelnen vaas. 
2.75 b. Standbeeld Boeddha. 
3.— b. Portret kon ing Mongku t Rama IV. 

T O G O 
29-5-74. Vi j f t iende verjaardag Bondsraad. 
40 f. Zegel gelijk aan de voor deze gele
genheid uitgegeven zegel van Ivoorkust. 

22-6-74 . Visserij in de lagune. 
30 f. Visser haalt net b innen. 
40 f. Visser in kano gooit visnet uit. 
90 f. Net met vis. 
100 f. Twee vissers met hengel in rivier. 
200 f. Vis met mand gevangen. 

6 -7 -74 . Ruimtevlucht naar Jupiter. 
30 f. Ontvangststation en ruimtecapsule. 
40 f. Ruimtecapsule zendt naar aarde. 
100 f. Lancering van ruimteraket. 
200 f. Capsule op weg naar Jupiter. 

3 -8 -74 . Paarderennen. 
30 f. Verzorger houdt paarden bij teugel . 
40 f. Ruiters ri jden naar baan. 
90 f. Ruiter neemt hindernis. 
100 f. Drie ruiters naast elkaar. 

Juni 74 . Postzegeltentoonstel l ing Inter
naba in Bazel. 
40 en 100 f. Opdruk ,, Internaba 1974 cen-
tenarium U.P.U." op zegels van uitgave 
1972: I.T.U. 

;«WlWfl»»l«iäl '•: 

TONGA 
20-6-74 . Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging-
5, 10, 15, 20 en 50 s. gewone post. Brie 
met postzegel, namen van leden U.P.U. 
14, 21, 60 en 75 s., 1 . — p. Postduif me 
brieven boven Tonga. 
Dienstpost: 25, 35 en 70 s. Letters U.P.U. 

TUNESIË 
1-7-74. Internationaal automatisch telefo 
neren. 
15 m. Vrouw in gesprek met were ldbo l . 
60 m. Kiesschijf en twee te le foonnum 
mers. 

TURKS EN CAICOS 
12-6-74. Beeldhouwwerk van oorspronke 
li jke bewoners de Lucayanindianen. 
6 c. Houten l igzelel . 
10 c. Fragment houten schaal. 
12 c. Bijl van groensteen, yit eén stuk ge 
maakt. 
18 c. Houten schaal. 
25 c. Gedeelte houten l igstoel. 
Blokje met de vier zegels en daaronde 
tekeningen van oorspronkel i jk handwer i 
van de Indianen. 

URUGUAY 
Apri l 74 . Mi l i taire geografische dienst. 
50 p. Kaart van land, geodetische instru
menten en tekst. 

7 -5 -74 . Wereldkampioenschappen voet 
bal 1974. 
50 p. Toren stadion van Montev ideo. 
75 p. Voetballer in kleuren van Uruguay. 
1000 p. Voetballer in nationale kleuren, 
tekst. 

21-5-74 . Honderd jaar technische schoo 
Osimani-Llerena in Salto. 
75 p. Oude en nieuwe gebouwen var 
school , port ret ten van de twee stichters 
naamgevers. 
6 -6 -74 . Uruguay, land van toer isme. 
Blokje van 1000 p. Meisje in bik in i me' 
strandbal; m rand voetbalkampioenschap
pen en embleem U.P.U., vlaggen van 
luchtvaartmaatschappijen die op Uruguay 
vl iegen. 

VENEZUELA 
20-5-74 . Negende congres Venezolaanse 
technic i . 
50 c. Embleem congres en gesti leerde 
, ,9". 

20 -6 -74 . Conferent ie Verenigde Naties 
over zeerecht. 
15 c. Symbolische letter M van mara bo
ven golven. 
35, 75 en 80 c. Drie verschi l lende opna
men van diepwatervis- en zeeleven. 
28-6 -74 . Act ie voor betalen van belastin
gen. 
5, 10, 15 en 20 c. Schoolmeisje en nieuwe 
school. 
25, 30, 35 en 40 c. Moderne hu izenbouw 
op heuvel . 
Links op alle zegels munten en papiergeld 
met wapen van land. 
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VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
1b^8'74. Nieuwe zegel in serie landelijk 
Amerika: honderd jaar winterharde tarwe 
i.i Kansas. 
10 c. geel, rood, blauw, bruin, groen en 
zA/art. Uitgestrekte velden met tarwe, 
waardoor oude stoomtrein rijdt. 

> « ■ » » » ■ ■ » » » » > » » » » » » » » 1 

'     *  * * * * * * *  * * * * * * 

lETNAM (NOORD) 
5'74. Eerste gedeelte serie bloemen van 
et land. 
l xu. Dahlia. 
1. xu. Roos. 
1 xu. Chrysant. 

5'74. Twintigste verjaardag overwinning 
ij Dien Bien Phoe. 
2 xu. Soldaat met vlag in hand. 
2 xu. Embleem van strijders van Dien 
.len Phoe. 

137'74. Vijftig jaar radioomroep in 
Zuiddtrika. 
4 c. Jaartal met uitstralende golven. 
13774. Herdenking immigratie van 1820. 
5 c. Monumentaal gebouw ter herinnering 
aan immigranten. 

YEMEN 
26974. Elfde verjaardag revolutie. 
7 b. Regeringsgebouw. 
10 b. Fabrieksgebouw. 
18 b. Blok woningen. 

ZAMBIA 
28474. Verjaardag president Kaunde. 
4 n. President in Mulungushi. 
9 n. Geboortehuis president. 
15 m. President met brandende toorts. 

ZUID AFRIKA 
13674. Wereldcongres internationale 
vereniging van suikertethnologen. 
15 c. Gestileerde lepel met kop, embleem 
congres. I m i n n * i « « i i « m « 

/lETNAM (ZUID) 
26^74. Dank aan volken der vrije wereld 
oor hulp. 
O d. Dankbaarheidsmonument in Saigon. 
'O d. Wereldbol, schip, vliegtuig en kraan 
net vlaggen van helpende landen. 
lO d. Wereldkaart, kist in strop aan kraan. 

VIRGIN EILANDEN 
29774. Historische figuren. 
5 c. Christoffel Columbus. 
10 c. Sir Walter Raleigh. 
5 c. Sir Martin Frobisher. 
40 c. Sir Francis Drake. 
Blokje met de vier waarden en randversie

WEST SAMOA 
luli 74. Houtsneden als illustraties van le

genden. 
2 s. Legende van Tigilau. 
8 s. Legende van Pili. 

20 s. Verhaal over Sina en ontstaan ko

kosnoot. 
30 s. Legende van Nafanua. 

vervolg van pag 415 Enquête 1974 R. Ph.Ver. 

herdenkingszegel van het regerings

jubi leum van koningin Juliana met 41 
stemmen. 
Dan komt er een hele t i jd niets, tot

dat op de derde plaats de Kinderze

gels komen met slechts zeven stem

men, op de hielen gevolgd door de 
gemengde serie, sport en Burum plus 
K.N.M.I . , met zes stemmen, op de 
vijfde plaats de Ontwikkelingssa

menwerkingzegel met slechts vijf 
stemmen terwij l de Europapostzegels 
de laatste plaats bezetten met drie 
stemmen. 
De tulpenzegel kreeg geen enkele 
stem; twint ig leden hadden geen 
mening en zeven stemmen waren 
ongeldig (postzegels van andere lan

den, van andere jaren dan 1973 enzo

voort). 
Dat de Zomerpostzegels als beste uit 
de stembus kwamen kan toegeschre

ven worden aan de l iefde van de Rot

terdammers voor , , hun" haven en de 
schepen van de H.A.L., maar meer 
dan eenderde der inzenders woont 
niet in Rotterdam. 
Uit gesprekken met vele leden is mij 
gebleken dat verzamelaars van Ne

derland zegels op prijs stellen die 

, ,aanspreken", met andere woorden 
een herkenbaar motief tonen. Men is 
ook van mening dat postzegels die 
men moet bestuderen om erachter te 
komen wat de ontwerper bedoelt 
niet populair zi jn. 
Ook zegels met een motief, of ter 
propaganda van wat enkele leden 
, ,omstreden" doeleinden noemen, 
zijn waarschijnlijk reden van de lage 
waardering van de , ,Ontwikkel ings

samenwerkingzegel". 

C. H. VV. Heusdens, 
secretaris R.Ph.Ver. 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1.40 per mm exclusief BTW. 

gevraagd 
Prentbricfkaarten van OSS. In ruil te
gen postzegels of p.b. kaarten uit 1900-
1910 (met stempels!). P. Budde, Schaep-
manlaan 604, Oss. 04120-.12756. 

Gevr. grootrondst. op briefstukje. 
Te koop kleinrondstempels. 
A. H. Bonefaas, Joh. Geradtsweg 1.12, 
Hilversum, tel. 021,';0-.'i4«OS. 

Treinbrieven/zegels en kaarten of brie
ven met speciaal spoorwegmotiefstem-
pel te koop gevraagd. A. Ritmeester. 
Ternatestraat 20, Delft. 

Te koop gevraagd: Italië, echt gelopen. 
Erp zegels + serie tabaksconferentie 
Rome. Yvert nrs. resp.: 5.19 t/m .'>41 en 
567 t/m -569. Aanbiedingen aan J. Ko-
ninx, pb 81 te Leidschendam of tel. 
na 18.00 u. 01731-9587. 

Alle soorten bundels, niassawaar, 
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
vraagd van de GEHELE 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, 
"Venlo. 

ANSICHTEN, SLUITZEGELS en 
VIGNETTEN van de Ned. Luchtvaart 
lot 1930 gezocht. Boesman, Statenlaan 
2a, Den Haag, 

Zoek postfrisse complete series gehele 
wereld, geef Bulgarije, Rusland en 
Roemenië. Basis Michel of 'k'vert. S. K, 
Hetrov. P.O. Box 510, Sofia, Bulgaria. 

Ruil. Zend mij 150 groot-formaat zegels 
van uw land met een intern, antwoord
coupon en u ontvangt 150 verschillende 
.\ustralië in ruil. 14 Virginia Place. 
N.S.'W. 2087, AUSTRALIA. 

Gevraagd: alle soorten Ned. bundels, 
sterk verhoogde prijzen. Dien offerte 
in. De Hamer E. J. W., Kastanjelaan 
13, Nijkerk, tel. 03494-2879. 

Postzegels, FDC's, Stempels. Kaarten 
met schaakafbeeldlngen; ook grotere 
hoeveelheden. Aanbiedingen: A. P. 
Meijer, Postbus 409, Bergen op Zoom. 

(ievr. het boekje van P. C. Korteweg: 
„De V.O.C.-stempels". Aanb. J. F. 
Borghouts, Maaskade 167b, Rotter-
dam-1. 

Gevraagd: Postz. autom. Telboekje Nr. 
6b I.e.a.b. Lefferts, Nachtegaalstr. 22, 
Badhoevedorp. 

Wie kan mij helpen aan gebruikte En
gelse postzegels, Elizabeth-periode, 
voorzien van firmaperforaties. T. Door
geest, van Ostadelaan 19, Krimpen a. 
d. IJssel, tel. 01807-4031. 

Postzegels te koop. Postfris en ge
stempeld. A. V. Wijngaarden, Dor
drecht. Tel. 47127 (078). 

Gevr. verzam., partijen, e.d. van 
ISRAEL, postfris. fuU-tab; 
NEDERLAND, postfris en gebr. 
VER. EUROPA, postfris. 
P. Nieuwelink, Wiardi Beckmanstraat 
142, Soest. 

Te koop gevraagd: oude brieven en 
eoFilatelie van Duitsland (staten). Ing. 
Christian Schumann, D-8000 München 
83, Bunsenstrasse 11. 

Gevraagd: Amerika. Franklin en 
Washington. Uitgave 1908-09 en vol
gende jaren. Ook duplicaten en engros 
postjes. Brieven onder no. P 114. 

Te koop en/of te ruil gevraagd: ze
gels van Nederland met velrand waarop 
etsing- of plaatnunimer. Ook zeer klei
ne aantallen zijn welkom. Tevens ge
vraagd: vóórstempelingen van Luxem
burg, Canada en België. Aanbiedingen 
aan J. H. Kelderman, Bosboom Tous-
saintplein 44, Delft. 

100 onuitgez. zegels voor /' 0,75 in gel
dige gelegenheidszegels. J.W. Savelberg. 
Heutzstraat II, P.B. 167, Venlo. 

HANDELAARSSTOCK TE KOOP 
AANGEBODEN. België; Fr. frs. 8200,-
ongebr. Fr, frs. 1200,--** gebr.: ƒ 2300,-. 
Zwitserland: Fr. frs. 6250,- ongebr. Fr. 
frs. 3800,-** gebr.: / 2150,-. Oostenrijk: 
Fr. frs. 2250,- ongebr. / 550,-. 
Bij aankoop van de gehele partij ca
deau: Luxemburg Fr. frs. 450,-. 
Tel.; 02155-18493. Spaart veilingkostenü 

aangeboden 

Zichtzendingen van alle Engelse Ko
loniën, maar deze mnd speciaal van 
de Maleise Staten en Seychelles, meer 
klassiek, maar ook modern. Aantrek
kelijk uitgeprijsd. B. Th. H. de Blieck, 
Tra 24 te 't Harde en B. de Blieck, 
Munnikenweg 52 te 't Harde, tel. 
(05255) 1972. 

Verzameling nrs. 1, 2 en 3; stempels 
volgens REED, strippen, paren, bloes, 
postfris, enveloppen, etc. Prijs / 75.000,-. 
Brieven onder nr. P 113. 

ISRAEL postfris, fuU-tab; FDC's. 
VER. EUROPA, postfris. 
NEDERLAND, postfris vanaf 1940. 
Vraagt prijslijst. P. Nieujvelink, Wiardi 
Beckmanstraat 142, Soest. 

Aangeb.: Prenten-, Stads- en Dorps-
Deschrijvingen. 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. 

De Ensch. Phil. Ver. (525 leden) vraagt 
voor het seizoen 74/75 goede, niet 
gelopen rondzendboekjes: Nederland. 
West-Europa, Engeland + kol., Is
rael, U.S.A., Europa-zegels en mo
tieven. Ver. prov. 10%. Zendingen 
aan Dir. Rondzenddienst. W. Rijb-
bertstr. 48, Enschede. 

Gevraagd: Ned. op brief, nrs. 8, 13, 17. 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 
16, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 56, 64-76, 
77, 78, 79, 82, 83, 87-89, 90-99, 102-
103, 107-109, 110-113, 125-129, 132-133, 
1.39-140, of op ander poststuk. F. Vou-
lon, H. J. Kniggestraat 124, Stads
kanaal. 

Pracht verzameling kleinrondstempels 
(hulpkantoren). Duidelijke en meest 
volledige afstempelingen w.o. inoeilij-
ke nrs. Cataloguswaarde Koopman '72 
bedraagt ƒ 2867,-. Inzage na afspraak 
mogelijk. Brieven onder nr. P 112 bur. 
van dit blad. 

Bod gevraagd op: geïllustreerde En-
cyclopaedie Winkler Prins 15 delen. 
Uitgave Elsevier, R'dam, 2e druk, 
1884-1888. Postbus 72 te Sittard. 

diversen 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?.' Ji 
Word dan lid van de gespec. ^ eret 
ging op dit gebied. Secr. J. M Sne 
lenberg. Postbus 183, Zeist, tel. 034« 
3567, na 18.00 uur. 

"Alliance Universelle" internai-.onal 
kontakten, zegelruil - Proefnum ner 
gid. - OUivier. 26B Desalpes. 13C1 
Marseille. Frankrijk. 

Postzegels ruilen, alle landen, nlici 
tingen: Frederickx, Deken de Wii tersi 
4. B-2600, Berchem, België. 

Voordelige vakantie aan de Cô  
Bianca dicht bij Benidorm. A) partt 
menten met twee afzonderlijke slaap 
kamers in een nieuw huis in e in 
ternationale nederzetting. 
Panorama-uitzicht. Zeer voordei g n 
afspraak. Chr. Hahnspach, D % 
Emmendingen 13, Rossschweif 8. 

Uw MANKO'S POSTFRIS OF ( EBJ 
van: Ned. -I- O.G. - Indonesië - B Igiê 
DDR - Griekenland - West-Duil lant 
voor 1945. Alles tegen 60% cat; ogû  
waarde. W. M. G. Ummenthum. -lot 
derstraat 8, Well (L). 

U weet, dat voor elke verzamelaar „ H a W i d k l G m S t r O k e n ' 
het ideale middel is voor het opbrengen van postfrisse zegels. Leve -
baar zijn de volgende maten in zwart en wit. Pakjes è 25 stroken, leng 3 
21 cm. 

Hoogte 16, 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm p.pak ƒ 3,£ J 
Hoogte 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm p. pak ƒ 4,65 
Pakjes ä 10 stroken, twee zijden dicht: 210 x 66, 
210 X 86, 130 X 85, 148 x 105 sn 160 x 120 mm per pak / 3,53 
PBkje ä 7 stroken, twee zijden dicht: 210x170 mm p, pak ƒ 4,65 
Hawid kiemstrokensnijder ƒ 4,65; Hawid Simplex hefboorr-
snijapparaat ƒ 17,50; tube lijm ƒ 1,20 
Bij bestelling vermelden zwart of wit. Dit is slechts een greep uit on;9 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst. 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kope 
Bij een bestelling van 10 pakjes of meer worden u de klemstrokf i 
portvrij toegezonden en u krijgt 10% korting. 

Postzegelhandel J. VAN MASTRIGT 
Botersloot 20 - Rotterdam-1 - Tel. (010)14 35 80 - Giro 661478 
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HET GROTE ES/O 
NEDERLAND EN OVERZ. 

ALBUM 
GEB. DELEN 

E2/0 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, uit
gevoerd in goud en blauw. Prima papier, bladen 
op royaal formaat, voorzien van clichés. Gewicht 
272 kg. Prijs /25,— 
Idem, alleen NEDERLAND /15,— 
Idem, alleen Ov. Geb. Delen f 15,— 

LANDEN ALBUMS 
België ■ f30,— 
Canada f20,— 
Denemarken f20,— 
Duitsland I (tot 1945) / 20,— 
Duitsland II (Bundesr., Berlin, enz.) . . / 25,— 
Duitsland III (D.D.R.) ^ 25,— 
Europa (met Nato, enz.) f25,— 
Finland ƒ20,— 
Frankrijk /30 ,— 
Groot-Brittannië ƒ25,— 
Ierland ƒ20,— 
Indonesia ƒ15,— 
Italië ƒ 30,— 
Luxemburg ƒ25,— 
Malta ƒ 20,— 
Monaco f 25,— 
Noorwegen ƒ20,— 
Oostenrijk I (tot 1939) ƒ20,— 
Oostenrijk II (vanaf 1945) ƒ20,— 
Skandinavië ƒ65,— 
Spanje I (tot 1945) ƒ25,— 
Spanje II (na 1945) ƒ25,— 
Vaticaan ƒ 20,— 
Ver. St. van Amerika 1 (tot 1 9 4 5 ) . . . . ƒ 20,— 
Ver. St. van Amerika II (vanaf 1945) . . f 20,— 
IJsland ƒ20,— 
Zweden f 25,— 
Zwitserland f 30,— 
Formaat 23 x 27% cm: 
United Nations ƒ12,50 

[eyo Albums- F.D.C. 
De allermooistel Aansluitend bij de grote DAVO-
albums. Geheel linnen, donkerblauwe stempel
band met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 3A% x 25 cm, inhoudende 
15 mappen met plaats voor 90 enveloppen. 

Er zijn vier uitvoeringen en wel met opschrift: 
NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN, 
alleen NEDERLAND, 
BELGIË/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS. Prijs ƒ15,— 

KLEIN FORMAAT: 28 x 24 cm, met 15 mappen 
voor 60 enveloppen, banden in rood, helder
blauw of groen linnen. Opschrift FIRST DAY 
COVERS. Prijs ƒ10,— 

Eyo -MUNT-ALBUMS 
EEN SPECIAAL ALBUM VOOR: 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

In een mooie kunstleren ringband vindt men 
transparante bladen om de munten op te bergen. 
Daarnaast een overzicht van alle munten met 
jaartallen, welke in deze periode zijn geslagen. 
De band geborgen in een stevige cassette. 
Prijs ƒ 30,— 
[ D ^ - M U N T - A L B U M NEUTRAAL LUXE 
Op dezelfde wijze uitgevoerd. Prijs . . ƒ25,— 

[5gg -MUNT-ALBUM POPULAIR . .ƒ15 ,— 

1̂ 0 CRISTAL-ALBUMS 
Uw zegels op de beste wijze beschermd. 
De[^53-CRISTAL-strookjes die erin verwerkt zijn, overtreffen in 
helderheid al wat op de markt is. 
De kunstleren banden met binnenwerkse schroeven zijn geborgen 
in een stevige cassette. 

NEDERLAND EN DVERZEESE 
GEDIEDSDELEN 
IN VIJF LDXE DANDEN 

* * ' * * i k 

deel I NEDERLAND tot 1945 f 55,— 
deel II NEDERLAND na 1945 f 65,— 
deel III NED.-INDIE en NIEUW GUINEA f 55,— 
deel IV CURAQAO, NED.-ANTILLEN f 60,— 
deel V SURINAME f 65,— 
IN DEZELFDE UITVOERING: 
BELGIË in drie banden: 

BELGIË I (postzegels en blokken tot 1950) . . . ƒ 95,— 
BELGIË II (postzegels en blokken na 1950) . . . ƒ100,— 
BELGIË l i l (luchtpost-, port-, spoorwegregels, enz. f 65,— 

CANADA f 70,— 
DENEMARKEN, kompleet f 70,— 
DUITSLAND in drie banden: 

DEUTSCHLAND I (tot 1945) f 85,— 
DEUTSCHLAND II (Bundesrep. en Berlin) . . . ƒ100,— 
DEUTSCHLAND III (D.D.R.) ƒ135,— 

EUROPA (met NATO, enz.) ƒ135,— 
FINLAND, kompleet f 80,— 
FRANKRIJK in twee banden 

FRANCE I (tot 1950) f 85,— 
FRANCE II (na 1950) f 95,— 

GR. BRITTANNIË, kompleet met Channel Isl. . . . ƒ110,— 
IERLAND, kompleet / 45,— 
INDONESIA, met Irian Barat en Riau f 75,— 
ITALIË in twee banden 

ITALIA I (tot 1945) f 75,— 
ITALIA II (na 1945) f 75,— 

LUXEMBURG, kompleet ƒ110,— 
MALTA, kompleet f 60,— 
MONACO, kompleet ƒ120,— 
NOORWEGEN, kompleet f 70,— 
OOSTENRIJK, in twee banden 

ÖSTERREICH I tot 1939 f 75,— 
ÖSTERREICH II na 1945 f 85,— 

SPANJE, in twee banden 
ESPANA I tot 1945 ƒ120,— 
ESPANA II na 1945 ƒ120,— 

VATICAAN, kompleet f 75,— 
VER. STATEN van AMERIKA, in twee banden 

Ver. Staten V. America I (tot 1945) f 80,— 
Ver. Staten V.Amerika II (na 1945) f 85,— 

IJSLAND, kompleet f 55,— 
ZWEDEN, kompleet ƒ120,— 
ZWITSERLAND, in twee banden 

HELVETIA I tot 1945 f 75,— 
HELVETIA II na 1945 f 75,— 

Alle albums incl. suppl. 1973 

UITGEVERIJ D A V O DEVENTER 



mipii 


EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD LUCHTPOSTZEGELS EN LUCHTPOST

GEDENKBLOKKEN VAN EUROPA 
1 . . ..^ n n . j n f n n . r,-t l-n I 1 R/^ LJ^ri? &I L 13 □/< O 1 1 □ Cl/i:*: 1 n / M C KI . 1 O '^MC*^ O Cn I D ^ AC\* X- O 

MALIE 

LP 1 20,— 
L P I "  30,— 
L P 1 * 20,— 
LP 2 30,— 
LP 2 * * 52,50 
LP 2* 35,— 
LP 3/9*' 45,— 
LP 3/9* 35,— 
LP 10/11 •■ 13,50 
LP 10/11' 11,— 
LP 11 A/17 2,— 
LP 18/20" 10,— 
LP 21/4* + 
GP 263/71' 65,— 
LP 21/24* 25,— 
LP26/31A' + 
GP 283/94150,— 
LP a a / s i A  i « , 
LP 32/8* 4
GP 295/304* 

7 5 , 
LP 32/38 22,50 
LP 39/40" + 
GP 305/20 + 
Expr 21/22 

95,— 
LP 4 1  16,— 
LP41< 12,— 
LP 42/7 120,— 
LP 42/7« 80,— 
LP 48/9*• 110,— 
LP 51A/B^" f 
GP 325/9'« 30,— 
LP 51A/B« + 
GP 326/9* 22,50 
LP 51 A/B 3,— 
LP SIA/B" 3,75 
LP 52/55+' 65,— 
LP 52/55« 45,— 
LP 56/63*F 
GP 330/6 32,50 
LP 56 63' 12,50 
LP 64/7* * + 
GP 339/43"'

145,— 
LP 64/7' 1
GP 339/35^115,
LP 68* 0,15 
LP 69/77 + 
GP 346/56 110,— 
LP 69/77 40,— 
LP 78/83' *160,— 
LP 78 83 110 — 
LP 84 1500,— 
LP 84 1200,— 
LP 85 + GP 
360/5 45,— 
LP BS" 12,— 
LP 85* 9,— 
LP86/90> + 
GP 368/73' 70,— 
LP 86/90* 27,50 
L P g i / s  f  t 
GP 378/85'82,50 
LP 91/5* 1
GP 378/85' 65,— 
LP 91/5" 20,— 
LP 91/95 15,— 
LP 96/101 + 
GP 386/95" 120,
LP 102/6* + 
GP 396/405 85,
LP 102/6* 30,— 
LP 107/12* + 

yjv 4ia//:ö z/,ou 
LP 107/12 8,75 
LP 113/21**55,— 
LP 113/21* 4 0 , 
LP 120* 22,— 
LP 122* 0,75 
LP 123/8 6,— 
LP 123/8* 4,75 
LP 129/30*77,50 
LP 129/30 55,— 
LP 131/4** 27,— 
LP 131/4' 22,50 
LP 135* 4,50 
LP 135* 3,75 
LP 140* 2,50 
LP 140 2,— 
LP 141/5** 8,— 

EEGEErSCHE 
EIL. 
LP 1/13̂  18,50 
LP 14/20' 75,— 
LP 21 20,— 
LP 2 1   20,— 
L P 2 r 15,— 
LP 22/7 112,50 
LP 28/9* 150,— 
LP 28/9* 125,— 
LP 43/7>' 22,50 
LP 48/51* 4
GP 59/65 17,50 

LETLAND 
LP 1/2 7,25 
LP 1/2« 7,— 
LP 1/2^' 42,50 
LP 3/5** 9,— 
LP 3/5* 7,50 
LP 6 / 7 '  + 
6 / 7 Z * * 50,— 
LP 6/7 + 
m^" 40,— 
LP 6/7* 15,— 
LP 8/9A 4,50 
LP 8/9A* 6,— 
LP 10/12* + 
1 0 / 1 2   * 75,— 
LP 10/12' + 
10 /12  * 60,— 
LP 10/12 45,— 
LP 13/15" + 
13 /15» ' 140,— 
LP 13/15 + 
13/15 110,— 
LP 13/15— 65,— 
LP13/15—' 57,50 
LP 16/20 + 
16/20 190,— 
LP 16/20 + 
16/20—» 150,— 
LP 16/20 75,— 
LP 21/4 + 
21/4[I 155,— 
LP 21/4 + 
21/4—» 135,— 
LP 21/4* 55,— 
LP 26'7 50,— 
LP 30/32' 1
30/32—« 130,— 
LP 30/32^ 170,— 
LP30/32> 75,— 
LP 33/6 f 
33/6^ 300,— 
LP 33/6 140 — 
LP 33 6 120,— 

l.ic;v^n 1 c n 
STEIN 
LP 1/6 110,— 
LP 1/6* 100,— 
LP 7/8 275,— 
LP 7/8« 200,— 
LP 9/13 95,— 
LP 9/13* 70,— 
LP 14** 50,— 
LP 14* 35,— 
LP 15/16 72,50 
LP 16 45,— 
LP 17/23** 25,— 
LP 17/23* 20,— 
LP 24/33* 90,— 
LP 24/33* 75,— 
LP 34/37* 12,50 

LITAUEN 
LP 1/7* 11,— 
LP 8/14* 12,— 
LP 15/7* 6,— 
LP 18/20*' 8,— 
LP 18/20* 6,— 
LP 21/31« 70,— 
LP 32/5** 7,50 
LP 32/5* 6,— 
LP 37/40' 40,— 
LP 42/4* 5,— 
LP 45/51 12,— 
LP 45/51' 10,— 
LP 52/9 + 
52/9 45,— 
LP 52/9* ' + 
5 2 / 9 n * * 35,— 
LP 52/9* + 
52ir* 25,— 
LP 52/9" 12,— 
LP 52/9 22,50 
LP 60/7 + 
6O/7 40,— 
LP 60/7" 1
WnZ}" 25,— 
LP 60/7« 12,— 
LP 68/75■• + 
0 5 0 , 
LP 68/75* + 
68/75r* 30,— 
LP 68/75* 15,— 
LP 76/83 t
76/83r 50,— 
LP 76/83 + 
76/83n* 32,50 
LP 76/83 15,— 
LP 76/83 25,— 
LP 84/9' • 7,25 
LP 84/9* 6,— 
LP 90/2 ' ' 9,— 
LP 90/2" 7,50 
LP 94' 3''5,— 

LUXEMBURG 
LP 1/6** 9,— 
LP 1/6* 7,— 
LP 7/15* 13,50 
LP 7/15* 11,— 
LP 16/20" 110,— 
LP 16/20 80,— 
LP 2 1   6,— 

MALTA 
LP 1 10,— 
L P r 9,— 
MEMEL 
L P 1   45,— 

u r 0/ 10 ~r 
15/19 15,— 
LP 8/13** + 
15/19** 15,— 
LP 8/13* 1
15/9* 10,— 
LP 20/9 20,— 
LP 20/9 15,— 

MONACO 
LP 1 16,— 
L P 1 * * 30,— 
L P 1 * 20,— 
LP 2/7** 10,— 
LP 2/7* 8,— 
LP 8/12*» 2,— 
LP 8/12* 1,75 
LP 13/4* ' 6,50 
LP 13/4* 4,50 
LP 15/8** 10,— 
LP 15/8* 8,— 
LP 19/21* + 
GP 295/300** 

1 0 , 
LP 19/21' 3.— 
LP 22/7«* 13,50 
LP 22/7* 10,— 
LP 28/31«« + 
GP 314/8** 45,— 
LP 28/31« 30,— 
LP 32/5** + 
GP319/23 80,— 
LP 32/5 + 
GP319/23* 60,— 
LP 32/5** 72,50 
LP 36/41** + 
GP324/31 40,— 
LP 36/41" + 
GP324/31 32,50 
LP 36/41* 27,50 
LP 42/4 175,— 
LP 45/8 > + 
GP 332/3* 17,— 
LP 45/8* 1
GP 332/3* 12,50 
LP 49/50« + 
GP338/43* 22,50 
LP 49/50** 13,50 
LP 51/4* + 
GP386/9r70,— 
I P 5 1 / 4  + 
GP386/91* 55,— 
LP51 /4   60,— 
LP 55/8 215,— 
LP 59 + 
GP 412/4 30,— 
LP 59   + 
GP 412/4«" 36,— 
LP 60 + GP 
427/36 70,— 
LP 60** + GP 
427/36 75,— 
LP 60 + GP 
427/36 55,— 
LP 6 0   60,— 
LP 61/2 + GP 
453/72 60,— 
LP 61/2* + GP 
453/72 70,— 
LP 61/2» + GP 
453/72 ' 55,— 
LP 61/2 25,— 
LP 63 5 + 
GP 473/7 10,— 
LP 63/5— + GP 
473/7* 10,— 

GP 473/7 7,50 
LP 63/6' 6,50 
LP 68« 60,— 
LP 69/70* ' 1
GP 492/502*« 

17,50 
LP 69/70 10,— 
LP 69/70*« 10,— 
LP 69/70* 8,— 
LP 71/2 17,50 
LP 71/2** 25,— 
LP 73/8 50,— 
LP 73/8* 80,— 
LP 79** + 
GP 571/3** 4,50 
LP 80 22,50 
LP 80* * 22,50 
LP 8 1 * * 2,50 
LP 82 + GP 
637/51* 17,50 
LP 82«« + GP 
637/51«' 20,— 
LP 83 7,— 
LP 83  * + GP 
654/7*' 7,— 
LP 84 + GP 
664/74 17,50 
LP 84*'' + GP 
664/74** 17,50 
LP 85** 4,— 
LP 86** f GP 
690/7** 12,— 
LP 87/90 15,— 
LP 87/90 15,— 
LP 9 1 * * + GP 
708/21» 12,— 
LP 92* * 1 GP 
736/41** 10,— 

MONTENEGRO 
LP 10/7 zwarte 
opdr 300,— 
LP 18/21*
(rode opdruk) 
gek Sanabria 
oplage 200 
series 1800,— 
LP 22/7" 10,— 

OOSTENRIJK 
LP 1/3 25,— 
LP 1/3* 30,— 
LP 1/3* 20,— 
LP 4 / 1 1 *  12,50 
LP 4/11« 10,— 
LP 12/31* 175,— 
LP 29;31150,— 
LP 29 60,— 
LP 2 9  " 75,— 
LP 29* 60,— 
LP 32 46 150,— 
LP 32/461 120,— 
LP 46* 90 — 
LP 47/53 15,— 
LP 47/53' 12,50 
LP 47/53« 10,— 
LP 54/60 225,— 
LP 54/60» 280,— 
LP 58« 100,— 
LP 61 0,50 
LP e i * ' 1,50 
LP 62 0,75 
LP 62** 1,15 
LP 61/2» 2,25 
LP 63/5 2,50 

LP 1/9* 25,— 
LP 9A/B« 1
GP 364* 50,— 
L P 9 A / B *  50,— 
LP 10/15** 10,— 
LP 10/15" 8,— 
LP 10/5* opdr 
Groszy 25,— 
LP 16/7* 6,— 
LP 16/7* 4,50 
LP 16/7* opdr 
Groszy 7,50 
LP 18/23 14,— 
LP 18/23 9,50 
LP 24/6' ' 75,— 
LP 2 7   9,— 
LP 27* 7,50 
LP 27 opdr 
Groszy 1 8 , 
LP 28/31* 6,— 
LP 28/31* 4,50 
LP 28/31 n * * 

15,— 
LP 32/3* 4
GP 715/7 6,— 
LP 32/3 2,— 
LP 34/9« 6,— 
LP 34/9 5,— 
LP 40** compl 
vel van 12 met 
4 aanh 120,— 
LP 4 0   7,— 
LP 40* 6,— 
LP 41/51 32,50 
LP 41/51' 30,— 
B F 6 «  120,— 
BF 6 100,— 
B F 1 1 ' 200,— 
B F 1 1  160,— 
BF11 opdr 
Groszy 250,— 
BF13FDC 
stempel 37,50 
BF 13 32,50 
BF 13" '̂  32,50 
BF13 ' 30,— 
BF 19 7,50 
BF 19 7,50 
BF 33 3,50 
BF 33   3,50 
PORTUGAL 
LP 1'10 zeer 
fraaie ex 80,— 
LP 1/10' 300,— 
LP 1/10* 240,— 
LP 1/9 70,— 
LP 10 215,— 
ROEMENIË 
LP 1/3 1' 12,50 
LP 1/3 II 9,— 
LP 1/3 I I  10,— 
LP 1/3 I + I I  * 

27,— 
LP 4/6 12,50 
LP 4/6" 12,— 
LP 7/10 8,— 
LP 11/13 0,65 
LP 7/13 4,25 
LP 14/18 13,75 
LP 19/24 1 ,— 
LP 25/7' 0,50 
LP 28/30 0,35 
LP 31« 0,75 
LP 32/33' 2,— 

L,r ot /o i^ivu 
LP 34/5*« vel
letjes 17,50 
LP 19/35 7,— 
LP 36/7* 4,50 
LP 36/7* 3,50 
LP 38** 0,60 
L P 3 8 A / B   1,50 
LP 39/41 1 , — 
LP 42** 1 , — 
LP 43** 2,25 
LP 44** 0,85 
LP 38/44 • 6,— 
LP 45*« 3,25 
LP 46* 2,50 
LP 4 5  '  3,25 
LP 4 5 a * 2,50 
LP 47/8* 6,— 
LP 49** 2,75 
LP 49* 2,25 
LP 50*  5,— 
LP 50* 4,— 
LP 51/2* 35,— 
LP 35/6*« 6,50 
LP 53/5** 4,50 
LP 53/5* 3,75 
LP 57/8 5,50 
LP 63/4« 20,— 
LP 65/8' " 5,75 
LP 65/8« 4,75 
LP 69/72» 12,50 
LP 69/72 10,— 
LP 73/4*" h GP 
1552/7 15,— 
LP 73/4' + GP 
1552/7* 12,50 
LP 87** 5,50 
LP 88 + GP 
1592/4' 5,75 
LP 89  ' 8,50 
LP 90« 7,25 
LP 91/100* 17,50 
LP 91/100* 15,— 
LP 101* " 12,— 
LP 101 10,— 
LP 102 ' 22,50 
LP 103* ) GP 
1643/50" 16,— 
LP 103» + GP 
1643/50 13,50 
LP 104/6«* 15,— 
LP 104/6* 12,50 
LP 107 9*« + 
GP 1670/2* 

10,— 
LP 107/9 + GP 
1670/2 8,50 
LP 110"" 2,25 
LP 111'7 6,— 
LP 118* + GP 
1690/7' 20.— 
LP 118 + GP 
1690/7 16,50 
LP 119« 2,— 
LP 119' 1,50 
LP 120/5 6,— 
LP 126« 2,— 
LP 127/33* 4,50 
LP 127/33 3,75 
LP 134/40' ^ 8,— 
LP 134/40« 6,75 
LP 141/3 12,50 
LP 141/3 10 — 
LP 144/5' 4 50 
LP 144/5' 4,— 
LP 146/8' 4,— 

i_r l t s & , — 
LP 150/6* 5,— 
LP 157/9»« 5,50 
LP 160 + GP 
1879/87*« 11,50 
LP 161* * 2,25 
LP 162/5*  6,— 
LP 166*« 2,50 
LP 167/72« 4,— 
LP 173/4** 3,— 
LP 175/6* 2,25 
LP 177*« 2,— 
LP 175/7" 3,75 
LP 178/83 7,50 
LP 184/8' « 5,— 
LP 189/0828,50 
LP 189/08« 23,— 
LP 209*« 2,— 
LP 210/3* + 
GP 2273/7*» 12,
BF 26/7* 6,— 
BF31A* * 7,— 
BF 36A ' + 
:7** 10,— 
BF39 '  I 
39 A * 150,— 
BF41 /2  ' 42,50 
BF 41/2* 3A50 
B F 4 1 * * 17,50 
B F 4 3 *  12,50 
BF45» 25,— 
BF 54 5,— 
SF 54   6,— 
B F 5 5 * * 5,— 
B F 5 7 * * 25,— 

RUSLAND 
LP 1 6,50 
LP1« 4,— 
LP 3/4"» 100,— 
LP 10/3* 15,— 
LP 10/3* 10,— 
LP 14/7 4,— 
LP 14/7* ' 7,50 
LP 14/7* 5,— 
LP 18/9 10,— 
LP 18/9* 10,— 
LP 20/21A 15,— 
LP20/1A» 30,
LP 20/1A 20,— 
LP 20/1B 17,50 
LP 20/1B*'37,50 
LP 20/18 25,— 
LP 22/6 15,— 
LP 22/6«' 45,— 
LP 22/6* 30,— 
LP 22/6~ 70,— 
L P 2 6 A * " 150,— 
LP26B 1,50 
LP26B» 4,50 
LP 26B 2,50 
LP 26C 50,— 
LP 260 50,— 
LP 26D 150,— 
LP 27/30A 40,— 
LP 27/30A* 80,— 
LP 27/308 95,— 
LP27/30B"135,— 
LP 31/2 35,— 
LP 31/2' 175,— 
LP 31/2» 110,— 
LP 33/7 25,— 
LP 38/40 40,— 
LP 38/40' 225,— 
LP 41/5A 35,— 
LP 41/5A« 100,— 

* = ongebruik 
met gom 
* * = postfris 
zonder plakk 
^ = ongetana 
LP = Luchtpo 
GP = Gewone 
postzegels 
BF = Gedenk 
blok 
Nummers vol 
gens Yvert 81 
Tel l ier 
Indien met ai 1 
ders vermeld 
zijn de zegel 
van prima kv, 
l i teit Besten 
gen boven / ] 
f ranco ' Al le p 
zen zijn incl 
BTW 

LP 41/58 45 
LP 46/8 12 
LP 46/8* 150 
LP 49/58 60 
LP 49/58 250 
LP 59* 190 
LP 59b* ged 
gom 225, 
LP 60/6 8 
LP 60/6** 40, 
LP 60/6* 30 
LP 66A/E 6 
LP66A/E»*27 ' 
LP66A/E* 20 
LP 67/9 4 
LP 67/9* • 40 
LP 67/9* 30 
LP 70/1 0 
LP 72/89 10 
LP 72/89* 30 
LP 72/89* 24, 
LP 90/7* 65,
LP 90/7* 55,
LP 98/01 4.51 
LP 98/01** 10 , 
LP 102/3 25,
LP 102/3* 25,
LP 104 1 , 

, 

LP 104** 4 ,  I 
LP 104» 3,2 1 
LP 105/11« 2 7 1 
LP 105/11«* 8, 1 
LP 105/11—20, ' h . 
LP105/11D** 

20,
LP112 0,4 
LP 112* 1 , 
LP113 0,4 
LP 113** 0,7 ' 
LP 114 0,3 1 
LP 114» 0,6 
LP 115/7 1,7 
LP 115/7** 3,2 
LP 118/22 3,5 
LP 118/22**4,2'. 

B F 3 * » 37,5 
BF 3* 30,
B F 3 7   8,
BF45 1,6 
8F 45*  2,

INKOOP ZEGELS N E D E R L A N D TEGEN DE HOOGSTE PRIJZEN 

WIJ BETALEN VOOR ZEGELS IN GOEDE KWALITEIT VOLGENS CATALOGUS N.V.P.H. 1974 
POSTFRtS ZONDER PLAKKER 
No 1/49 minimaal 225% catalogus 
(BIJV N O 3 ( 3500 — No 6 f 1750 —) 
No 50/286 100 170% catal (BIJV N O 80 ; 1500 — 
No 163 / 300— No 236/37 ƒ 200— No 244'47 
/ 125—) 
No 346/49 f 4 0 0 — No 518/37 / 800— 
No 543 /37 /650— Luchtp 12/13/460 — 
Dienst 20/24 t 800 — Dienst 25/26 / 600 — 
Diens* 27/40 ; 650 — Brandk 1/7 ƒ 850 — 

ONGEBRUIKT MET PLAKKER 
No 1/49 minimaal 100% catalogus Na No 50 voor 
de betere zegels minimaal 90% catalogus (BIJV 
No 346 /49 /250— No 5 3 4 / 3 7 / 4 0 0 - Luchtp 12/13 
; 320— Roltano No 32 / 2750— Brandk 1/7 
/ 650— Dienst 9/15 f 5000 — 

GEBRUIKT 
Voor de betere zegels 90/125% catal (BIJV N O 43 
r 4 0 0 — No 8 0 / 6 5 0 — No 1 0 1 / 6 7 5 — No 130/3 
; 300— Roltand No 32 / 2600— Brandkast 1 ' 
; 280C — Telegraaf No 7 / 1250 — 

DE I^EEST r ^ . I I I I | - > P - ^■\ r ^ . . i n 

voopZÂprT̂  Postzegel handel R. F. G. Sturms Ä 
ZEGELS KLASSIEK r ■ i . ■ u 1 K^é^lM 

EN MODERN VAN AMSTERDAM  ROKiN 10  TEL (020) 24 90 44 Specialisten in zeldzame zegels \ ^ ^ 
ALLE LANDEN DAGELIJKS GEOPEND VAN 9  5 30. DONDERDAGS GESLOTEN  GIRO NO 2239900 


