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De Nederlandsche Postzegelveiling b.v. 
(30 jaar onder de huidige deskundige directie) Makelaar-filatelistisch expert: P. Westerheiden 

ROKIN 58 - Amsterdam-C - Tel. 230261 - 242380 

In onze HERFSTVEILING, die op 
16 NOVEMBER a.s. en volgende dagen plaats vindt. 

LUCHTPOST 

wordt hoogst belangrijk materiaal op velerlei gebied ten verkoop gebracht. Wij zijn 
daarin o.m. belast met de realisatie van een uitzonderlijke wereldcollectie 

waarin op enkele uitzonderingen na, alle belangrijke series en tal van topnummers 
aanwezig zijn. Voorts vele waardevolle stukken uit belangrijke verzamelingen van 

EUROPA en OVERZEE 
met name BELGIË, SPANJE, ZWEDEN, U.S.A. enz. 
Verder een zeer grote afdeling 

NEDERLAND en O.R. 
met vele zegels der eerste emissie, afstempelingen, platen enz. en talrijke hoogst waar
devoile topnummers en series. 

Op ZATERDAG 16 NOVEMBER komen onder de hamer de restanten van de bovenvermelde verzamelingen, 
alsmede honderden andere waardevolle en interessante collecties, restverzamelingen, partijen enz., enz. 

Onze volgende veiling, waarvoor wij reeds belangrijke inzendingen hebben ontvangen, is in bewerking en zal 
in FEBRUAR11975 worden gehouden. Toevoegingen hiervoor kunnen tot begin december a.s. plaats vinden; 
grote en bewerkelijke Objekten graag spoedigst, met het oog op een doeltreffende uitkaveling en behandeling. 

1/4 KG DEENSE BANKPOSTÜ 
erg mooi , ALLÉÉN GROOTFORMAAT GEDENKZEGELSI DE NIEUWSTE SOORTEN. / 32,50 + / 2,— PORTO 

ATTENTIE!! 
V4 kg Ceylon, prachtig' 

grootformaat zegels ƒ 19,95 

500 Monaco, unieke collectie ƒ 295,— 

1500 Franse kol + Geb 
schitterend geheel ƒ125,— 

50 gram WESTDUITSE bankpost, allemaal 
Gedenkzegelsi 18,95 

Vi kg WEST DUITSLAND mét Gedenkzegels 
Slechts 15,50 

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

'/j kg ENG ELAND, zéér modern, stikvolfosfor-
zegels' Veel ,,Platen zegels der laatste 
jaren 14,50 

1 kg ENGELAND-SUPERi als boven doch 
met nog meer Gedenkzegels De fosfor-
zegels puilen eruit Enorme vondsten ' 29 95 

K kg HONGARIJE Poststroken van de Hon
gaarse PTT, veel topwaarden 16,90 

1 kg HONGARIJE, geheel als boven om
schreven Verzegeld 
kg lERLAND-SUPER, van de Missie Zeer 
veel Gedenkzegels, bijzonder fraai 

1 kg lERLAND-SUPER, als boven, werke
lijk uniek van inhoud 
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 
kg INDONESISCHE-POSTSTROKEN ge
heel als boven omschreven, zo lang de 
voorraad strekt per verzegeld pakket 

300 gram JAPAN, postverzegelde doos, erg veel 
Grootformaatzegels en Topwaarden' 

250 gram NIEUW-ZEELAND van de Missie, 
prachtig goed ' 
kg NOORD IERLAND, zéér veel avontuur, 
enorm veel grote Gedenkzegels Slechts 
kg NOORD-IERLAND, als boven, vele 
vondsten i 
kg NOORWEGEN, van de Missie, veel 
hoge waarden, 'n sensatie, veel gedenk
zegels 
kg NOORWEGEN, idem, zeldzaam fraaie 
inhoud' 
kg SCHOTLAND-SUPER I Van de Missie, 
veel fosforsoorten en veel regionals Natuur
lijk ook vele Gedenkzegels 
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32 50 

17,90 

35,— 

3 5 , — 

67 50 

22,50 

17,90 

17,90 

3 5 , — 

17,50 

3 5 , — 

16,90 

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

Vz kg SPANJE, kantoorpost 
% kg TSJECHOSLOWAKIJE, machtig mooi 

sortiment poststroken 
1 kg TSJECHOSLOWAKIJE, idem doch 

Postverzegeld' 
100 gram U S A -Bankpost, alleen Grootformaat 

zegels veel schaarse soorten 
% kg U S A Missiezegels, met veel Gedenk

zegels etc 

33 

12,'O 

16,. 5 

3 2 , n 

13,£: 

14,E0 

29,-

i ' 

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

% kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schatting 
6500 ex op waarde werd met gelet Stock-
boeken werden leeggeschud, we hielden 'n 
enorme opruiming! 2 6 , - -

'/; kg Afgeweekt BUITENLAND, naarschatting 
13 000 ex Als bovenstaand Landenrestan-
ten gingen er in, kistjes met zegels van 
jaren her Voor u is het weer n ieuw' 52 

1 kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schatting 
zo n 26 000 ex Begin n winkel I 104, -

'A kg Afgeweekt BUITENLAND, maar nu 
allemaal Grote Platenzegels Oorspronke
lijk bestemd voor rondzendboekjes 93,75 

100 gram IDEM, voor proefi 37,50 

Postzegelhandel H. FIORANI 
AFHAALADRESSEN (bespaart u portokosten) 

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 tel. 
afspraak) Postgironummer 41 511, t n v I J Mark 

POSTORDERADRES: I J Mark - Postbus 111 - ZOETERMEER 
Telefoon (079) 1 6 52 33 - Postgiro 41 511 t n v I J Mark 

Portokosten extra halve kilo pakket f 3,50; één kilo pakket ƒ 4,50 

BIJ aankoop van elke f 25,— GEHEEL GRATIS 
f raa ie en waa rdevo l l e comp l ser ies ' 

GRATIS PRIJSCOURANT + INKOOPLIJST 1974! 



NIEUW IN NEDERLAND ! ! 

Speciaal adres voor Filatelistische Literatuur, Handboeken, Speciaalcatalogi en naslagwerken. 
Een goed boek is een prima en winstgevende geldbelegging ! 

Kuize uit ruim 1000 (één duizend) stuks van vrijwel alle landen, zeer sterk U.S.A., Duitsland, Italië, Engeland 
en Gebieden, Japan, etc, etc. Van Nederland momenteel de volgende boeken direkt uit voorraad leverbaar: 

N E D E R L A N D EN O V E R Z E E 
Bestelnr 

1 CLEY Emissie 1864 
2 GEUZENDAM Catalogus van oude Brieven Nederland 1667-1850 

(antiq ) 
3 QEUZENDAM Catalogus der postv^aardestukken 
4 BOESMAN 40 laren K L M Postvluchten 
5 BOESMAN Postvluchtencatalogus 
6 VERBOND VAN POSTZEGELHANDELAREN Speciaalcatalogus In

donesië en l i r ian Barat )136 biz ) vi? i opgenomen Permesta-bewe 
ging, Noord-Borneo Maluku-Selatan, Postwaardestukken etc 

7 N V P H Spec cat 1938 
8 N V P H Spec cat 1962 
9 WOLFF DE BEER Poststempels in Ned Oost-Indie 1789-1864 

10 V DIETEN Proevencatalogus 
11 HOOGERDIJK Puntstempels Nederland 
12 MALI Stadspostencatalogus 
13 KOOPMAN Puntstempeloatalogus 
14 DAI NIPPON Speciaalcatalogus van de „Weense Drukken 
15 AVEZAAT e a Speciaalcatalogus van de eerste dag enveloppen 

(Ie ed ) 
16 DAI NIPPON Catalogus voor de uitgi f ten van het rebellerende 

regime van Republ iek Indonesië, revolut ie-periode 1945-1950 
17 HOOQERDIJK Kleinrondstempelcatalogus 
18 KOOPMAN Kleinrondstempelcatalogus 
19 50 JAAR PHILATELICA, w i o a een essay over oorlogsvervalsm 

gen, voor lopers Israel etc etc zeer Interessant 
20 REED De halfrondstempels op de emissie 1852 Nederland 
21 V d WILLIGEN Afstempelmgen emissie 1852 van Nederland XXX 

(antiq ) 

22 KORTEWEG Postdienst en Poststempels hier te lande tot 1811 
(belangri jk en zeldzaam, ultg 1941) 

23 DE MOOR Het Bond Mozaïek der zomerzeaels 
24. HOOGERDIJK De Naam- of langstempels van Nederland 
25 ITEP catalogus 1952 

Bestelni 

14 — 

126 — 
22 50 
15 60 
22 50 

6 — 
25 — 
25 — 
35 — 
42 60 
9-
6 50 
8 — 
7 — 

780 

25 — 
9 — 
8 — 

35 — 
6 — 

140 — 

145-
12.-
9 — 
1 5 -

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 

42 

43 

44 

45 
46 
47 
48 

VELLINGA De poststempels van Nederland 1676-1915 37 60 
RIDDELL Suriname Postale Geschiedenis 1700-1956 36 — 
Handboek der postwaarden van Ned Indie (deel 1) 50 — 
FUCHS Het koninkl i jk gezin op postzegels 1934-1962 15 — 
DE HAAN Overlandmail 1840-1850 8 — 
PO & PO Na Posttijd 35 50 
KORTEWEG 300 jaar postmerken in Nederland 195 — 
KORTEWEG De grote studie over emissie 1864 met afbeeldingen in 
kleur (Ultg 1954) Belangrijk en schaars 65 — 
DE VEER De Poststukken van Nederland (antiq ) 66 — 
VAN HEERDT-KOLFF VELLINGA, COSTERUS e v a Postzegel-
kunde en postwezen 450 biz o a Kamper-noodporten, Hol land-
Afr ikahjn, GROOTRONDSTEMPELS invoering machinestempels 
Veldpost, Nederlandse Privaatpoststukken telegramzegels, Plating 
I e Emissie e v a interessante essais 175 — 
FUCHS DE MOOR e a Kinderzegels 8 50 
N V P H Spec Catalogus w I de Japanse bezetting van Ned Indie 45 — 
Scheveningen N V P H Show 1969 10 — 
Scheveningen N V P H Show 1972 8 50 
V PEURSEM Wil lem van Oranje, uitgave van Philatelie en ge
schiedenis z I Ultg ca 1936 zeldzaam 26 — 
V D POEL De Nederlandse Fiscaalzegels (ook catalogus een 
prachtuitgavel) 27 50 
Nederlandsch Philatel lstenadresboek (uitg 1924) zeer interessante 
kroniek 25 — 
Nederlandsch t i jdschrif t voor postzegelkunde uitg 1902, zeer fraai 
en ingebonden exemplaar, o a over afstempelmgen IJsland ZELD
ZAAM 150 — 
OTTENHEYM Ontstaan en invoering van de eerste Nederlandse 
Postzegels 1850-1852 17 50 
UPHILEX 1966 cat w i stempelessay Utrecht 16 — 
HAMMACHER Sti j lveranderingen m de Europese postzegels met 
beeltenis van 1840 tot 1938 (uitg 1938) Zeldzaam' 76 — 
AMPHILEX 1967 catalogus 15 — 
NEDERLANDS MAANDBLAD VOOR PHILATELIE, kompleet inge
bonden van 1922 tot 1972 (50 jaar') 1750 — 

BI) vooruitbetaling alle verzending gratis. Remboura / 3,50 extra Boeken 
welke niet aan de verwachtingen voldoen mogen worden omgeruild. Tevreden
heid gegarandeerd. 

Bestellingen a.u.b. via postgiro 193598 of Algemene Bank Nederland rek nr 54.01 81.307 t.n v. 

POSTZEGELHANDEL W. TIEMAN 
N.Z. Voorburgwal 334 b. h. Spui, Amsterdam Centrum 

Telefoon 6 32 43 b.g.g. 16 6910 (020) 
«fNmi 

Deze lijst is geldig zolang de voorraad strekt, onze winkel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17 00 uur. 



Overijsselse 
postzegelveiling. 
Postbus 310 Hengelo (O) 
Tel 05400-19912 
b.g.g. 053-11704. 

Houdt liaar 26ste veiling op 26 ol<tober a s. in Hotel 
Blumink, Loolaan te Apeldoorn. 

Ook thans hebben wij veel 1 e emissies van 
Nederland alsmede vele andere gezochte nummers. 
Veel verzamelingen e.d. 

Vraag tijdig onze uitgebreide veilingkatalogus aan. U 
ontvangt deze direct na verschijnen. 

Onze 25ste veiling is een daverend succes geweest. 
Reden te meer Uw goede materiaal bij ons in te 
zenden. 

Snelle afwerking verzekerd. 

VOOR MUNTENVERZAMELAARS 
CATALOGI 
Yeoman, Modern World Coins, 1850-1950 22,5 0 
Yeoman, Current Coins, 1950-1974 12,50 
Yeoman, Coins of the U S A 9,55 
Craig, Coins of the World, 1750-1850 34,50 
Krause Standard World Coins 1800-1974 40,00 
Mevius, Munten van Nederland en Overzee 7,2 5 
Zonnebloem Munten van Nederland en Overzee 4,50 
Zonnebloem, Munten van de Ver Oost-lnd Comp 6,00 
Zonnebloem, Koperen munten van Nederland 7,50 
Zonnebloem, Zilveren munten, deel 1, 1576-1795 9,00 
Zonnebloem, Zilveren munten, deel 2, 1606-1795 6,00 
Numex, Munten van Europa 1900-1944 zakformaat 9,5Ci 
Numex, Munten van Europa, 1945-1974 8,80 
Numex, Munten van Duitsland en DDR vanaf 1871 6,00 
ALBUMS 
Zonnebloem muntenalbum 13,5(' 
Importa muntenalbum 15,9( 
Davo muntenalbum Kon der NederI met afbeeldingen 30,0( 
Idem zonder afbeeldingen 25,0(i 
Davo muntenalbum Populair, in plastic band 15,0C' 
KaBe Numis Junior muntenalbum 13,0C 
KaBe Numis Standaardalbum 29,5( 
KaBe Numis Exquisit in gewatteerde kunsti band 35,0C 
KaBe Numis muntenkoffertje, met slot . 38,OC 
Importa muntenzakboekje 4,7; 
Coincleaner 4,9f 
Alle nieuwe postzegelcalalogi zoals Borek Yvert Michel Zumstein NVPH Belgpe Bon 
catalogus automaatboek)escat enz enz Vraag onze pnjslijst alsmede de speciale Sir 
Nicolaas aanbiedingen 
BIJ bestelling van bovenstaande artikelen kunt u Hawid-stroken betrekken met een kortini 
van 10% 
Bestellingen boven / 50 00 worden franco geleverd 
Korting bij vooruitbetaling 5% Beneden / 50 00 + ƒ 3 00 portokoster 

El ß o 
Kerkstraat 96, Waalwijk, Postbus 237 
Telefoon 04160-35065, Giro 3152719 
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Onze 80e veiling 
go 
be 

Ri 
26 

die gehouden wordt op 14, 15 en 16 november, 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 bevatten. Waarbij mooi 
België. 

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

Ontvangt u nog niet regelmatig onze veilingcatalogus'' 
Stel dan niet 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 

PS U hoort toch ook tot onze inzenders die gebruik maken van onze enorme opbrengstpnjzen'' 



De 47ste 

Scandinavië 
Nederland 

veiling van 11-16 november in het Kurhaus te Wiesbaden 

biedt weer prachtige luxe-exemplaren en brieven van 
Luxemburg 
Oud-Duitse Staten 

Oud-Europa 
Bijzondere verzamelingen 

Toezending van de rijk-geïllustreerde veilingcatalogus aan serieuze gegadigden, die wel hun beroep willen vermelden. 
Wij kopen steeds è contant grote verzamelingen en kostbare zegels. 

L&F-veilingen zijn kwaliteitsveilingen 
LANGE & FIALKOWSKI - D 62 WIESBADEN - Langgasse 20/22 - Tel. 06121/30 30 13 

Dozen vol postzegels - rechtstreeks uit Londen geïmporteerd 

1 Een goudmijn voor de veeleisende verzamelaar zijn de in ons bureau in Londen speciaai door 
lilateltsten samengestelde „Londense dozen ' Een hoop prachtig mdtenaal, overgebleven uu vei
lingen, verzamelingen, albumbladen zeldzaamheden bijzonderheden, handelsvoorraden en nala
tenschappen oud en nieuw materiaal alles vindt u er tussen, ook uitgecirculeerde rutlboekjes en 
overtollig ruilmateriaal van verzamelaars Het is elke keer weer anders en er worden vaak goede 
/egels ot bijzondere afwijkingen in gevonden 
Hier hebben zelfs verzamelaars wal aan die elders teleurgesteld werden Het is echt iets voor ver
zamelaars die de iijd hebben het aliernaal uit ie zoeken In Londen hebben ze dat niet daarom 
alles maar in de doos. zodat u echt nog iets bijzonders kunt vinden Het is een ideale manier van 
kopen U zult enthousiast zijn. zoals vele verzamelaars voor u 
1 onden is het centrum van de wereld-postzegelhandel. en een van onze mensen daar koopi UJLI 
matig op veilingen, ook voor onze , dozen" Wy garanderen dat u tevreden zult zijn 
Hoge cataloguswaarde' Londense dozen verkrijgbaar van de volgende gebieden 

Britse Gemenebest, Overzee, Azië, Oost-Europa, Motief/egels, Minialuurvelletjes/Blokken, 
Westeuropa, Italië of ,,Gehele wereld" 
Bij wijze van proef een pracht doos voor ƒ 100,-

Prijs I Londense doos ƒ 200.- Dubbele doos ƒ 375,- Driedubbele doos f 5.S0.-
extra voor porto, maar daarvoor krijgt u dan een speciaal presentje m postzegels 

Steeds ƒ 5 -

Grote opruiming van een Londense postzegelhandel 
I Een gebruiksklaar en naar Michet ungeprijsd rondzendboek Europa/gehele wereld, met vele 
üoede waarden en een MiLhel-nettoprijs van toen Mi Mk 195 - en daarbij nog een prachtparlij 
bestaande uit ruimtevaartonderzoek zege Is verzameling van 64 verschillende zegels, 8 complete 
series, cat waarde ƒ 150.- Rusland lopwaarden 1950/55 cat w ƒ 12,50, Guinee ruimteonder-
zoekblokken en series cat w ƒ 55 - Burundi 4 bloemenseries in miniatuurvelietjes cat w ƒ 29.-
Rusland ^ complete series met 10 schilderijen cat w ƒ 15.- Postfrisse verzameling Kennedy met 
26 zegels over het leven van de President van de USA Nominale waarde alleen al ƒ 29.- cal 
waarde ƒ 57.50 
Verzameling van 40 miniatuurvelietjes van Rusland, waarbij vele zeldzame tot ƒ 45,- catalogus-
waarde per stuk 1964 Olympiade Tokio postfrisse serie van 10 zegels cat w ƒ 15.- Europa on 
getande Olympiadeserie cat w ƒ 9 - Deze prachtpartij beval honderden zegels, meer dan 100 
miniatuurvelietjes vele lopwaarden, complete series, zeldzaamheden, met een totale caialogus-
vvaarde van meer dan ƒ 1000 ~ volgens Yvert, voor onze Nederlandse cliënten in guldens omgere 
kend opruimingsprijs ƒ 100.-
Belaling bij opdracht s v p De snelste manier is vooruitbetaling in bankpapier in aangetekende 
brief aan ons Duitse correspondentieadres Europhil. D 28 Bremen, Augsburgerstrasse 18 of in
ternationale postwissel aan hetzelfde adret, Overmakingen op postgirorekening alleen op postgiro-
rekening Hamburg 2439 55-207 Direct Philatelic Exports, London 
Gaarne ƒ 5,- extra voor de porto kosten, u ontvangt fraaie frankenngen uit de binnengekomen 
post als dank daarvoor, waarvoor u uwbrief ook met de nieuwste gelegenheidszegels trankeeri 
Daar de partijen en verzamelingen in Londen opgeslagen liggen moet met een levertermijn van 1 
week gerekend worden U zult tevreden zijn 

Europhil, D 28 Bremen, Augsburgerstrasse 18. Deutsche Bundes Republik 

Nieuwtjes abonnees 
Om tot een nog perfectere verzorging van uw abonnementen te 
komen zal de verzending voortaan van het kantoor. 
Tollensstraat 92 te Oss 
geschieden In dit kantoor is uitsluitend onze nieuwtjesdienst 
gevestigd Aanmelding van nieuwe abonnementen gelieve u 
dan ook uitsluitend aan bovengenoemd kantoor te richten. 
Zoals u weet leveren wij de nieuwe uitgiften van alle landen in 
abonnementen 

Alle correspondentie betreffende onze veiling steeds naar: 
W. H. de Munnik 
Filatelistisch makelaar en taxateur 

Postbus 4760 - Den Haag 

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) 445362. 

293e postzegelveiling: 
WIE VAN DE DRIE? 

was het meest tevreden, de verkoper, de koper, 
de veilinghouder? 

ALLE DRIE waren zeer tevreden met de 
resultaten van deze veiling. 

Niet alleen EERSTE EMISSIE bracht absolute 
recordprijzen op, ook Ned. ENG ROS (ver 
boven, tot 2x cat.) en ISRAËL brachten enorme 
prijzen op. 

JAIUIIVIER 
dat u niet tot de inzenders behoorde. Neem 
een proef op de som: heeft u eerste emissie in 
goede kwaliteit of topstukken en series Europa, 
neem dan eens contact met ons op. 

J. K. RIETDIJK b.v. (^k DEN HAAG 
TEL 070-463917 ^ f Plaats 3 IA 

kwallteitsvellingen sinds 1919 

Richard Blackledge. In het septembernummer werd 
abusievelijk vermeld een Nederlands gironummer in plaats 
van het Engelse gironummer 4836057 



BERLIJN EN ZWITSERLAND 
BERLIJN 
13B ° 2,90 
21/5* 240,— 
28/46° 18,50 
45° 6.75 
53° 17.50 
63* 8.50 
70° 22.50 
71° 37.50 
74/6* 19.50 
77/86° 40.— 
79* 2.40 
82° 11.50 
84° 6.75 
85* 5.60 
85° 5,75 
96/7* 22,50 
103* 6,75 
104* 6,75 
104° 4,05 
106* 4,40 
106° 4,05 
113* 12,— 
116» 4,— 
121/2» 2,40 
121/2° 2,45 
123/4* 2,40 
123/4° 2,60 
162A/6* 3,60 
196/207*» 9,— 
196/207» 7,20 
219/25* 6,75 
230/41° 3.40 
278/83»* 5.25 
278/83* 4.50 

ZWITSERLAND 
45° 2.25 
46° 3.15 
67a° 3.25 
68a° 2,25 
86/8° 9,— 
88° 8,30 
124* 5,25 
142° 4,— 
149/50* 240,— 
154/6* 75,— 
154* 8,75 
155° 4,50 
165* 8,40 
169° 4,50 
170/2* 3,15 
174* 4,25 
175* 4,25 
176/8* 20,50 
177° 3,60 
192/5° 30,75 
195* 15,75 
205* 3,— 
225* 2,10 
226/9° 5,15 
229° 4,05 
230° 2,95 
235/8° 5,75 
238» 2,80 
244° 2,50 
246/9° 5,75 
249** 3,15 
250/3* 10,50 
250/3° 12,70 
253* 6,30 
258* 15,50 

259* 
271/7* 
276* 
277* 
286/8» 
288» 
289/97* 
307/10* 
310* 
319* 
320/8» 
320/8° 
332° 
347* 
351a* 
353* 
353° 
361* 
362» 
364* 
366* 
383** 
391» 
423/6° 
426* 
428/31° 
436° 
440»» 
445/8° 
448» 
457/60* 
480* 
489* 
491* 
492» 
511° 

»* = postfris; * = ongebruikt; ° = gebruikt. 

27,50 
46,50 
11,90 
35.— 
5.45 
3.85 

13.25 
22.50 
17.50 
2.45 

15.50 
6.— 
3,85 
2,65 
4,25 
2,95 
3,85 
2,10 
2,65 
2,80 
4,40 
3,50 
2,45 
5,65 
2,80 
8,30 
4,50 
6,25 
4,95 
2,45 
5,25 
4,20 
2,25 
3,50 
2,80 
8,50 

Numme 
catalogus. Aanbieding zolang de voorraad strekt. Bes 
f 100,— f 3 , — porto extra. 

Zendt U ons geheel vrijbli jvend Uw mancolijst 
Duitse Rijk, West Duitsland, Berli jn, Zwitserland 
rijk en Ver, Europa. 

J. H. BAAK 

van Ne 
Israël, 

MeIJhorsl 9111  Nijmegen  Tel. 080  44 48 83 

515** 
516** 
516° 
530° 
542** 
543° 
557° 

Luchtpost 
5* 
6* 
8° 
9» 
10° 
15a» 
16/8» 
32* 
34* * 

Dienst 
25° 
48A° 
53° 
56° 
71° 
74° 
244° 
247° 
324° 
386** 
389° 
390° 
392** 
398** 
410»* 

rs volgens 

6.— 
7.50 
6.75 
6,10 
5.— 
6,55 
6,30 

7,75 
22,50 
3,35 

15,75 
3,80 

70,— 
23,— 
3,50 

75,— 

12,— 
1 3 , 
13,50 
24,— 
24,— 
10,— 
4,80 

30,— 
3,— 
2,50 
3,20 
3,20 
2,50 
2,50 
6,75 

Yvert 
ellingen beneden 

derland en 
Engeland. 

O.G., 
Frank

Giro 2546505 

AANBIEDING NEDERLAND 
pi. = plakker; 

1 Pl. 
2 pi , 
3 p l . 
4 p l . 
5 p l . 
6 p l . 
7 p l . 
8 p l . 
9 p l . 
10 pl 
11 pl 
12 p 
13 pi 
14 p 
15 pl 
16p 
17 pl 
18 p 
19p 
20 p 
21 p 
22 p 
23 p 
24 p 
25 p 
26 pl 
27 pl 
28 o! 
29 pl 
34 pi 
35 pl 
36 p 
37 p 
38 pl 
39 p 
40 p 
41 p 
42 p 
43 p' 
44 p 
45 p 
46 p 
47 o 

1,100,— 
1.275,— 
1.600,— 

375,— 
490,— 
875,— 
85,— 

160,— 
490,— 
440,— 

1.100,— 
1 850,— 

32,— 
240,— 

16,— 
115,— 

51 ,— 
420,— 

8,50 
28,— 
52,50 
40,— 

295,— 
295,— 

77,50 
430,— 
490,— 
360,— 
510,— 

6,— 
4,— 

18,— 
26,— 
23,— 
49,— 
46,— 
38,— 
87,50 

490,— 
510,— 
625.— 
77.50 

190.— 

48 pl. 
48 pf. 
48 gebr. 
49 pf. 
49 gebr. 
5055 pf, 
56 pf, 
57 pf, 
58 pf. 
59 pf, 
■60 pf. 
61 pf. 
62 pf. 
63 pf. 
64 pf. 
65 pf. 
66 pf. 
67 pf, 
68 pf 
69 pf. 
70 pf, 
71 pf 
72 pf, 
73 pf. 
74 pf. 
75 pf. 
76 pf. 
5676 pl 
77 of. 
78 pf. 
79 pf, 
80 pf 
80 qebr 
81 of. 
8283 pf. 
8486 pf 
8789 pf 
EOpf. 
91 pf 
92 pf. 
93 pf. 
94 pf. 
95 pf. 

1.350,— 
420,— 
390,— 
100,— 
30,— 
34,— 

4,— 
4,— 
5,— 
5.50 
1,50 

20,— 
9,— 

200,— 
11,— 

130,— 
40,— 

210,— 
25,— 
20,— 
20,— 
48,— 
69,— 

157,50 
200,— 
65.— 

825,— 
110,— 
235,— 
510,— 

1,550,— 
790,— 
85,— 
18,50 

140,— 
28,50 

1 ,— 
1,40 
1,40 
8,10 
6,75 

34,— 

pf 
96 pf, 
97 pf. 
98 pf. 
99 of. 
100 pf, 
101 pf, 
101 qebr 
102103 pf, 
104105 pf 
106 pf 
•107109 pf. 
110113 pf 
114120 pf. 
121 pf. 
122 pf 
123 pf. 
124 pf 
125 pf. 
126 pf 
127 pf. 
128 pf. 
129 pf. 
i30 pf, 
131 pf. 
132133 pf, 
134135 pf. 
136138 pf. 
139140 pf 
141143 pf. 
149 pf. 
150 pf. 
151 pf. 
152 pf 
153 pf 
154 of, 
155 of 
156 of 
157 pf 
158 pf 
159 pf 
160 pf 
161 pf 
162 pf 

postfris 
34,— 
62,50 

120,— 
275,— 
495,— 

1.540.— 
825,— 
135 
670,— 

3,— 
145,— 
21,50 
58.50 
0,20 
0,40 
0,50 
0,63 
4,50 
7,50 
8,75 

36,— 
50,— 

400,— 
350,— 
160,— 
75,— 

225,— 
20,— 
21,50 

8,50 
2,75 
1,45 
3,90 
3,65 
4,50 

14,— 
23,— 
55,— 
38,— 
82,.1̂ 0 
76,50 

165,— 
76 ro 

590, 
18,50 
10, a 

575, 
140/. 

330 , 
140/. 
130/. 
25,

550, 
460, 

32, 
140,

11, O 

95, 
t 80'/. 

245,

163165 pf, 
166168 pf, 
169176 pf. 
177198 pf. 
199235 ± 
236237 
238286 ± 
287331 ± 
332345 
346349 of. 
346349 o l , 
350355 pf. 
356373 pf. 
374378 pf. 
379473 of. 
474489 pf. 
490517 pf, 
518533 pf, 
518537 pf, 1 200, 
538726 pf ± 80 '. 
7271051 pf. ± 75/ . 
ENVELOPPEN 
E l 690, 

E 2 400, 
E 3E 47 ± 75' . 
E 4 8  E 1 3 2 + 70''( 
ROLTANDING 
1 t/m 18 blok V, 4 
f1 plakker) 1 600,
LUCHTPOST 
1 t/m 3 pf, 57,; O 
9 pf. 34. 
1213 pf. 590.
BRANDKAST 
1 t/m 7 pf. 1.250,
1 t/m 7 pf, 875, 
ARMENVLAK 
1 t/m 8 pl, 310, 
Gebruikt praktisc i 
alles voorradig. 
Ter mtroduktie b i 
besteding van m 
nimaal f400 — 
666670 GRATIS I 
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A . D E R A A Y 
Casa 400  James Wattstraat 75  K. 220  Amsterdam 

Telefoon 020  35 71 81 tst. 220 
Bank: Alg. Bank Nederland Amsterdam, rek.nr. 54.99.34.81< 

Aanbieding Nederland gestempeld vigs NVPH 1974/75 
1/3 
4/6 
7/12 
13/8 
19/9 
30/3 
30b/3a 
34/45 
46/8 
49 
50/5 
56/6 
77/9 
82/3 

87/9 
90/100 
102/3 
106 
107/9 
110/3 
114/0 
121/9 
132/3 
134/5 
139/0 
141/3 
144/65 

Herhaling september 

300.— 
180,— 
410,— 
225,— 
325,— 

4,50 
3,75 

375,— 
600,— 
115,— 

1,25 
32,50 
13,— 
17,50 
2,65 
8,50 

210,— 
14,— 
1,30 
4.25 
2,75 

11,— 
14,— 
30,— 
55,— 

5,50 
11,— 
35,— 

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 
278 
279/2 
283/6 

8,25 
65,— 
16,— 
32,50 
12,50 
65,— 
11,50 
2,75 

17,— 
40,— 
21 ,— 

8,— 
60,— 
30,— 
65,— 
32,50 

8,— 
0,40 

32,50 
30,— 
11,50 
8,— 
2,— 

30,— 
20,— 
4,75 

12,— 
11,— 

287/8 
289/2 
293/6 
300/4 
305/9 
310/2 
313/7 
318/2 
323/4 
325/6 
327/1 
332/49 
350/5 
356/60 
374/8 
379/91 
392/6 
397/1 
402/3 
422 
423/7 
444/8 
449/3 
454/9 
460/8 
469/3 
474/9 
490/4 

6.— 
9.— 
1,75 
5,75 
6,75 
1,60 
4,75 
8,50 
3,30 
5,— 
5,75 

80,— 
6,— 
1 , — 
1,85 
1,60 
1,50 
1,25 

12,50 
0,30 
1 , — 
1,50 
2,80 
2,90 
1,40 
2,70 

15,— 
3,50 

495/9 
500/3 
504/5 
506/7 
508/2 
513/7 
518/7 
538/1 
542/3 
544/8 
550/5 
556/0 
561/2 
563/7 
568/2 
573/7 
578/1 
583/7 
588/1 
592/5 
596/0 
602/6 
607/1 
612/6 
617/0 
641/5 
647/8 
649/3 

2,50 
2,40 
1,75 
0,45 
2,25 
5,25 

31,50 
5,— 
3,25 
3,90 

21 ,— 
35,— 

1,75 
16,— 
16,— 
16,— 
16,— 
16,— 
2.40 

65,— 
9,50 

17,50 
12.— 
16,— 
6,50 

20,— 
2,25 

10,— 

655/9 
661/5 
666/0 
671/5 
676/0 
681//2 
683/7 
688/2 
693/4 
695/9 
700/1 
702/6 
707/1 
713/4 
715/9 
720/1 
722/6 
727/8 
729/0 
731/5 
736/7 
738/2 
743/4 
745/6 
747/1 
752/6 
757/8 
759/3 

15.— 
10.— 
12,50 
27,50 
10.— 
4,— 
8,— 
8,50 
1,85 
8,50 
1,60 

11.— 
11.— 

1 . — 
8,— 
1,15 

11,— 
2,60 
1,25 
7,— 
3,— 
8.50 
2.40 
2,50 
9,— 
7 — 
0,50 
6,— 

764/5 
766/0 
771/3 
774/6 
777/8 
779/3 
784/5 
786/0 
791 
792/4 
795/9 
800/1 
802/6 
807/0 
812/5 
816/7 
818/9 
827/8 
830/4 
836/8 
839 
840/1 
841 
842/6 
847/8 
849/3 
856/8 
859/3 

1,30 
5,50 
1.60 
4.— 
1.15 
5,— 
1,50 
5,— 
1,90 
0,30 
4,— 
2,— 
3,50 
0,80 
1,80 
0,40 
1,40 
0,55 
3,50 
1,20 
0,85 
1,25 
0,75 
2,50 
0,50 
2.75 
2.50 
3,20 

868/9 
870/4 
877/1 
878/1 
882/3 
884/5 
886/8 
889/3 
894/8 
901/5 
906/7 
909/1 
912/6 
918/9 
920/4 
925/6 
927/9 
932/6 
940/5 
965/9 
971/2 
973/4 
975/7 
978/2 
985/9 
990/1 
992/5 
996/0 

BEZOEK NA AFSPRAAK. (Geen winkel). Wijze van betaling, gaarne op ml|n AUTOMAATBOEKJES: Nu nog betaalbaar, 
girorekening 1139196, of op de AIMROBANK N.V.  giro Bank 1091055 
Heuvelring Tilburg t.g.v. rek. nr. 45.50.15.201 van J. F. H. Brouwers. 

MANCOLIJSTEN GEVRAAGD A.U.B. 

Te koop gevraagd Automaatboekjes, aanbiedingen met prijs worden gaarne 
ingewacht. 

Catalogus Automaatboekjes 1974/1975 f 6,50 plus porto. 

POSTZEGELHANDEL J. F. H. BROUWERS 
Westerpark 72  Tilburg 4408  Telefoon (013) 67 00 71 

1 H 
1 Mx 
1 My 
1 l^z 
2 H 
2 Mx 
2lvlv 
2lvlz 
3 y D 
3 y W 
3 a 
4 y D 
4 y W 
4 z 
5 m 

6,50 
10,50 
8,— 

18,— 
9,— 

10,— 
10,— 
12,50 
6,— 
5,50 
3,50 
5,— 
5,— 
5,— 
4,50 

5 n 
6 a 
6 c 
6 d 
6 e 
6eF 
6fFp 
6fFa 
7 a 
7b 
7bF 
8 a 
8aF 
8 b 
8 b F 

4.50 
3.75 

30.— 
12.50 
3.50 
2.75 
2,25 
3,— 
3,— 
2,75 
2,75 
3,50 
3,50 
3,25 
3,25 

8 c 
8 c F 
9 a 
9aF 
9cF 
9 d 
9dF 
9e 
9 e F 
9 f 
9 f F 
9 g 
9 p F 
9 i i 
9hF 

0,40 
2,65 
3,25 
2,50 
0,75 
1,55 
9.— 
3,— 
3,— 
4,30 
0,90 
1,55 
4,25 
0,90 
6,50 
1,10 
5,50 
4,75 

10,— 
6,— 
0,70 
0,70 
3,50 
5,— 
6,— 
0,65 
2,50 
3,30 

4,— 
4,— 
3,75 
3,75 

30,— 
12,50 
9,50 
9,50 

15,— 
7 , ^ 
7,— 
3,— 
3,— 
3,— 
2,50 

1003/6 
1007/8 
1010/1 
1012/4 
1015/9 
1020/3 
1026/9 
1030/1 
1032/5 
1038/1 
1043/5 
1046/9 

3,85 
0,75 
0,30 
1,20 
3,50 
3,— 
4,— 
0,65 
1,40 
3,75 
1,20 
3,75 

LUCHTPOST 
1/3 
4/5 
6 
9 
10 
11 
14 
15 

DIENST 
20/4 
25/6 
27/0 

10 a 
10 aF 
10 bF 
11 a 
11 b 
12a 
13 a 
14 a 
14 b 
15 a 
16a 
17a 

4,50 
1 , — 
2,50 
0,55 
0,65 
0,40 
1 , — 
0,50 

3,— 
6,— 
3,50 

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



stokpaardje om cadeau te geven 

Een stokpaardje waaraan veel plezier valt te 
beleven: het verzamelen van postzegels. En 
deze mooie hobby kunt u iemand cadeau 
doen. Met een abonnement bij de filatelisti-
sche dienst maakt u het alle beginnelingen 
bijzonder gemakkelijk. En u doet ze er vast een 
groot plezier mee. 
Als abonnee krijgt men iedere postzegel thuis 
bezorgd, gegarandeerd iedere postzegel die 
bij de Deutsche Bundespost verschijnt. Zo kan 
men zonder veel moeite een verzameling aan
leggen. Een verzameling postzegels die ieder
een genoegen verschaft. 
De postzegels van de Deutsche Bundespost 
hebben allemaal iets te vertellen: over steden, 
mensen en onze geschiedenis. En om te ver
zekeren dat Duitsland in miniatuurformaat in 
goede conditie bij de verzamelaar aankomt, 
besteden wij zeer veel zorg aan de verpakking. 
Alle postzegels worden eerst in een perka
menten zakje gelegd. Stevig karton verhindert 
dat de postzegels onderweg knakken. Ten
slotte zorgt een waterdichte envelop ervoor 
dat de zegels hun bestemming droog berei
ken. 
Wilt u iemand een plezier doen, laat u zich dan 
eens uitgebreid over onze filatelistische dienst 
inlichten. U hoeft alleen maar de bon op een 
briefkaart te plakken. Vergeet vooral niet uw 
naam en adres te vermelden. 

F T 003194 261 

Overigens: schrijft u ons gerust ook als u zelf 
abonnee wilt worden. U krijgt in ieder geval om
gaand antwoord. 
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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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-
plakt in ruim 500 schriften, w.i. o.a. mooi Zuid 
Amerika, Aziatische landen etc. etc, over 
het algemeen uitgeprijsd tegen slechts 30 cent 
per Yvert-franc. 
Voorts hebben wij een vrijwel complete stock van: 
D.D.R., Rusland, Tsjechoslowakije en Turkije. 
Uw mancolijst is van harte welkom. Ook 
vele brieven, proeven, foutdrukken etc. 
Aparte boeken o.a. voor Kosmos, Treinen, Schepen, 
Sport, Lokaalposten, Israël, Franse koloniën 
ongetand, proeven, 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. 

Postzegelveiling 
«Twenthia» 

Nu iedere maand belangri jke ve i 
l ingen, Neder land, Europese lan
den en Overzee. Voorts restanten 
en parti jen, in iedere veil ing een 
Belangri jke afdeling 
Brieven- Postal History. 
Ook Literatuur wordt geregeld aan
geboden op onze veil ing. 

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

Vraagt uw catalogus aan: 

Postzegelveiling 
«Twenthia» 
Postbus 177, Almelo, 
tel. 05496-2820. 

Kantooradres 
Melissehof 39, Wierden. 

nederlandsch 
maandblad voor 
Philatelie 
raad van beheer 
Secretaris: 
Mr. Ant. v.d. Flier, 
Tortellaan 69, 
's-Cravenhage-2023. 

Penningmeester: 
H. P. van Lente, 
De Cooise Warande, Flat 17B, 
Mezenlaan 19, Bussum-TiSI 

hoofdredacteur 
A. Boerma, F.R.P.S.L., 
Bronsteeweg 86, 
Heemstede-1546, 
telefoon 023-28 40 15 

Correspondentie over 
individuele abonnementen 
naar de 

administrateur 

A. van Laer, Da Costalaan 21, 
Amstelveen-1134, 
telefoon 020-41 29 56 

Verschijnt in de tweede helft 
van iedere maand 

51e j aa rgang 
o k t o b e r 1974 
(601) 513 t / m 580 

I N H O U D 
oktober 1974 

Hoofdart ikel 
De Wereldpostverenig ing ju 

abonnementen 
Voor leden van aangesloter 
verenigingen is het 
abonnementsgeld in de 
verenigingscontributie begrepen. 

Voor niet-aangeslotenen (b 
vooruitbetaling aan de 
penningmeester) franco pe 
per jaar ƒ 22,~ (binnenland) 
ƒ 30,- (buitenland). 

Bij ingangsdatum per 1 apr 
of 1 juli naar evenredigheifl 
tot het einde van het jaar; 

1 

r post 

1 

bij ingangsdatum per 1 oktober 
alleen in combinatie met d ̂  
daaropvolgende volle jaargang. 

Losse exemplaren, nummers van 
vorige laargangen voor zover 
voorradig, bestellen bij de 
penningmeester, ƒ 3,- franco per 
post. 

Alles bij vooruitbetaling op 
girorekenmg 70 69 68 
ten name van de Pennmgmeester 
van het Nedeilandsch 
Maandblad voor Philatelie 
Bussum. 

ADVERTENTIES 
FILATELIE 
Sijthoff-Pers B.V. 
Wagenstraat 37, 
's-Gravenhage 
Telefoon 070-624562 
Toestel 464 of 405 

aileert 
De eerste postvlucht naar Nederlands-Indië 
in 1924 4̂1 . . _ 
Spoorwegen In de fi latelie (9) 
Het moderne Nederland (2) 
Noordsche correspondent ie 
Tien jaar uit het leven van G 

(5) 
acomo Zatt ini (6) 

Achter kinderzegels 1974 gaat een rijk famil ie
leven schuil 
Vijft ig jaar geleden 
Voor uw boekenplank 
Agenda van fi latelistische ge 
Tentoonstel l ingen en jubi lea 
Nederland 
Rijksdelen overzee 
LuchtDost 

jeurtenissen 

Postwaardestukken - Stempels 
Nieuws uit België 
Brief uit Londen 
Verenigd Europa 
Zuid-Afr ika _ _ 
Nederlandse Bond van Filatel isten-Verenigingen 
Verenigingsnieuws 
Wi j lazen voor u 
Nieuwe uitgif ten 
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528 
531 
536 
538 

540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
553 
555 
557 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST' 1974 
Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 

Kinderpostzegels 1924-1974 
Met ui tzondering van de oorlogsjaren 
1942, 1943 en 1944 zijn er m ons land 
m de afgelopen vijft ig jaren postze-
gelseries uitgegeven waarop een toe
slag wordt gelegd die bestemd is 
,,Voor het k i n d " Na Zwitserland met 
zijn Pro-Juventutezegels was Neder
land het tweede land m Europa dat we l -
dadigheidszegels uitgaf Een vanzelf
sprekende zaak IS dat nog steeds 
niet, getuige het feit dat pas volgend 
jaar m Croot-Bnttannie postzegels 
met een bijslag voor een sociaal doel 
zullen verschijnen 
Het publ iek heeft moeten wennen 
aan deze vorm van fondsvorming, 
maar het moet gezegd worden dat de 
baten steeds ruimer zi jn gaan vloei
en De eerste opbrengst was 
f 56 000 —, een bedrag dat na vi j f t ig 
jaar met honderd vermenigvuldigd 
mag worden Al in 1927 was het aan-
vangsbedrag verdubbeld, terwi j l m 
1941 het bedrag van 1927 weer was 
verdubbeld De wereldcrisis weer
spiegelde zich m de opbrengsten tus
sen 1929 en 1937, die schommelden 
rond de ƒ 150 000 — De eerste jaren 
na de oor log was de opbrengst rond 
het halve mi l joen, in 1956 werd het 
eerste mi l joen volgemaakt, in 1962 
werd het tweede overschreden, in 
1965 het derde, in 1966 het vierde, in 
1967 het vi j fde en m 1972 het zesde 
De sprongen met mi l joenen van de 
naoorlogse jaren zi jn te danken aan 
de actie van de schoolk inderen, 
waardoor vri jwel niemand meer aan 
de aandacht ontsnapt 
Internationaal t rekken de Neder
landse kinderpostzegels de aandacht 
van de verzamelaars door hun aan
trekkel i jke voorstel l ingen Sinds 1929 
IS er niet meer afgeweken van de re
gel dat de voorstel l ing ,,des k inds" 
dient te zi jn en sinds 1948 wordt op 
elk van de vier of vijf zegels een an

dere afbeelding gezet Een ander 
kenmerk is het streven om steeds 
een andere kunstenaar aan het werk 
te zetten, hetgeen een grote ver
scheidenheid heeft opgeleverd 
Het doet ons oprecht genoegen dat 
het velletje dat in het begin getroffen 
werd door de verbodsbepalingen 
van de Federation Internationale de 
Philatelie op de overmatige bijslag dit 
jaar weer zo is samengesteld dat het 
totaal van de bijslag niet meer be
draagt dan de helft van de frankeer-
waarde (ƒ 2 , - + ƒ 1 - ) 
De ontwerpen van dit jaar zi jn ont
leend aan een famil ie-album en het 
bl i jkt dat de kinderen van toen als 
volwassenen in leven zi jn De twee 
meisjes bij de stoel op de zegel van 
45 -I- 20 cent zi jn twee dames wier 
portret en levensverhaal u m dit 
nummer zult tegenkomen 

Kinderzorg thema van Surinaamse 
kinderpostzegels 
De kinderpostzegels van Suriname ver
schijnen dit jaar op 27 november vijf 
tweekleurige zegels en een verticaal in
gedeeld strookje De ontwerpen wer
den verzorgd door de Engelse drukke
rij Bradbury, Wi lk inson & Co in New 
Malden 10 + 5 c e n t - k i n d met vruch
ten als symbool van goede voeding, 
15 + 8 cent - welzi jn en veil igheid uit
gebeeld door een zorgvuldig gebouwd 
Vogelnest, 20 + 10 cent - bescher
ming en opbloeien uitgebeeld door 
moeder met kind en bloem in volle 
pracht, 25 -I- 12 cent - kind met graan-
aren als symbool van goede voeding, 
30 + 15 cent - spelende kinderen, het 
resultaat van welzi jnszorg 
De prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ2,70 Het strookje be
staat uit twee zegels van 10 + 5 en een 
van 20 + 10 cent; de prijs per strookje 
bedraagt, eveneens m Nederlandse 
munt, ƒ1,08 

Speciale Dam-envelop met bijzonder stempel op de 

Dam te Amsterdam ter 

1924 JAAR KINDERZEGELS 1974 

Van 12 tot en met 14 november zal 
een ti jdeli jk postkantoor op de Dam 
te Amsterdam een bi jzonder stempel 
gebruiken ter gelegenheid van het 
begin van de jubi leumkinderpostze-
gelverkoop 1974 
Behalve kinderzegels zul len aan dit 
kantoor ook speciale Dam-envelop-
pen verkrijgbaar zijn met een van
wege het gouden jub i leum nieuw 
ontworpen vignet Poststukken aan 
dit kantoor afgegeven krijgen het bi j 

zondere stempel, dat PTT voor dit 
gebeuren beschikbaar stelt 
Ook kunt u de speciale Dam-envelop, 
geheel verzorgd met de serie kinderze
gels en afgestempeld met het b i j 
zondere stempel, thuis bezorgd 
krijgen door ƒ 3,25 over te maken op 
postgiro 30460 van het Comité voor 
Kinderpostzegels te Amsterdam 
Hierbij afgebeeld het voor deze gele
genheid ontworpen vignet dat op de 
envelop in drie kleuren is afgedrukt 
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De 
Wereld
post-
vereniging 
jubileert 
1874 - 9 oktober - 1974 - J. Dekker 

Inleiding 

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de 
Wereldpostvereniging wi l len wi j eens met u nagaan 
welke haar grondslagen zi jn en hoe zij ui tgroeide tot 
„Special ized Agency" van de Verenigde Naties. 
De ontwikkel ing, zoals deze zich afspiegelt in de fi latelie, 
is al eerder in grote lijn in ons blad uiteengezet. (NMP 
1965, juli en augustus.) 
Het op 9 oktober 1874 te Bern getekende verdrag be
oogde de opr icht ing van de UNION GÉNÉRALE DES 
POSTES, die op 1 juli 1875 in werkmg trad. Op dat mo
ment hadden alle Europese Staten, plus het Turkse Rijk, 
Egypte en de Verenigde Staten van Amerika, zich aange
sloten. 
Op het volgende congres, te Parijs in mei 1878, werd be
sloten tot naamswijziging in UNION POSTALE UNIVER
SELLE, de naam die ook nu nog in gebruik is. Dat laatste 
woord is nog steeds niet geheel terecht, want sinds jaar 
en dag zijn er drie gebieden nog niet aangesloten. 
Het zijn twee ei landgroepen m de Indische Oceaan de 
Lakadiven en Maladiven, alsmede Mongol ië , de twistap
pel tussen de Unie der Socialistische Sovjet Republieken 
en de Volksrepubliek China m Centraal Azië. 

De grondprincipes 

1 Het gezamenli jke grondgebied van de aangesloten 
staten vormt éen enkel postgebied. 

2 Eenheidsporten uitsluitend opk l immend naar gewicht 
gekoppeld aan eenheid van munt en gewichtschalen. 

3 Vri jheid van transit over het gehele verenigingsgebied. 

Een belangrijk hulpmiddel om de frankering te kunnen 
controleren vormden de standaardkleuren voor het en
kelvoudig gewicht van de belangrijkste catagorieen, de 
brieven, briefkaarten en drukwerk. 
Gezien de interessante filatelistische aspecten daarvan 
wil len wi j dit punt niet overslaan. 

Zwitserse herdenkingsbnefkaart UPU-monument 

Sir Rowland Hill (1795-1879) Britse postmeester-generaal (1854-
1864) 

Sir Rowland Hill en von Herfeldt 

De eerste postzegels ter were ld , de 1 penny black en de 
2 pence blue vertegenwoordigden geen afstandstarieven 
doch de eerste en tweede gewichtsklasse over iedere af
stand binnen het Verenigd Koninkri jk. 
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ferste eenheidstarief zonder atstandsbeperkjng ter wereld: 7 
penny black 

Hier werden direct al voor de eerste keer ter wereld de 
latere basisprincipes van de Wereldpostvereniging in 
praktijk gebracht. 
Kort na de invoering van de Engelse posthervorming gin
gen er stemmen op tot hervorming van de ingewikkelde 
internationale regelingen. De Duitse econoom von Her-
feldt publ iceerde in 1841/42 twee artikelen waarin hij een 
lans brak voor een internationale organisatie. De snelste 
vervoermiddelen moesten via de kortste weg worden ge
bruikt. Dagelijkse uitwisseling, lagere en eenvoudiger ta
rieven zonder transitovergoedingen waren andere belang
rijke punten. De transitokosten waren niet zo hoog 
en zouden over en weer gecompenseerd kunnen wor
den. Verder periodieke congressen van de internationale 
organisatie om postale problemen te regelen en een 
permanent bureau voor de uitvoering ervan. Het pro
gramma en de organisatie van de Wereldpostvereniging 
m een notedop! 

Particulier initiatief 

De International and Colonial Postage Association werd 
opgericht om de hervormingsplannen meer bekendheid 
te geven. De vertegenwoordigers van vreemde mogend
heden aan het Engelse hof werden benaderd om steun 
voor de plannen. Vele bl i jken van instemming werden 
verkregen. Dit was het eerste succes van de vereniging. 
Rowland Hill gaf zi jn steun aan het idee de principes van 
de Engelse hervoming internationaal toe te passen. Ook 
de Kamer van Koophandel zegde steun toe. 
Ceruggesteund door deze successen gaat de secretaris 
Manuel de Ysasi, consul-generaal van Spanje op reis. 
Verschillende landen betuigen hun instemming. Het In
ternationale Statistische Congres te Brussel in 1853 neemt 
een aanbeveling aan die door Ysasi werd opgesteld. 
Plannen om in 1855 een postcongres In Parijs te organise
ren mislukken echter doordat na de dood van Ysasi de 
vereniging wordt on tbonden. Acht jaar later komt er wel 
een postconferentie in Parijs bi jeen. 

Baden 7 Kreuzer met Inschrift: Deutsch-
Oster(reichischer) Postverein en rechts Vertrag 
d. 6 April 1850. 

Thurn und Taxis 7 S/76er Groschen met Inschrift 
Deutsch-Oster(reichische) Postverein 

De Deutsch-Österreichischer Postverein 

De Deutsch-Österreichischer Postverein werd opgericht 
bij verdrag van 6 apcil 1850 tussen Pruisen en Oostenri jk. 
Door verschil lende oorzaken trad zij pas op 1 juli 1851 In 
werk ing. Alle leden van de Duitse Bond van 1815 konden 
zich aansluiten en deden dit ook. Hiertoe behoorden 
eveneens Hongari je, Montenegro en de Oostenrijkse 
landen in Italië, alsmede Luxemburg. 
Na de oor log van 1866 tussen Pruisen en Oostenri jk viel 
de Duitse Bond uiteen en daarmede ook de postvereni-
glng. Haar bestaan is echter vastgelegd op zegels van Ba
den en Thurn & Taxis, waardoor zij haar onmiskenbare 
sporen in onze albums heeft achtergelaten. 
In 1861 stelde Pruisen voor een aantal eenheidskleuren in 
te voeren voor de belangrijkste tarieven. De kleurwijzi-
gingen In 1863 In een groot aantal aangesloten staten zijn 
hiervan het directe gevolg. Hierop komen we later terug. 
Het onmiskenbare belang van deze regionale postrege
ling Is de ervaring geweest die men daarmede opdeed. 
Deze was een praktisch argument om tot een meer om
vattende regeling te komen. 

De Parijse Conferentie van 1863 

Het Initiatief tot deze bijeenkomst van postale topmen
sen ging uit van de Amerikaanse postmeester-generaal 
Montgomery Blair. Hij schreef een brief aan de minister 
van buitenlandse zaken waarin hij stelde dat de" moeil i jk
heden die zijn dienst ondervond in het verkeer met het 
buitenland alleen zouden kunnen worden opgelost door 
multilateraal internationaal overleg. 

Montgomery Blair (1813-1883) 
postmeester-generaal van de Ver
enigde Staten van Noord-Amenka op 
recente Zwitserse herdenkingspost
zegel honderd jaar Wereldpostver
eniging 

Zo waren er zes verschillende postroutes naar Australië 
alle met verschil lende tarieven! 
De Verenigde Staten namen het initiatief en Frankrijk 
bood Parijs als conferent ieoord aan. Op 11 mei 1863 
kwamen er vijft ien landen bi jeen, twaalf Europese, de 
Verenigde Staten, Costa Rica en de Sandwich-eilanden, 
beter bekend als Hawaï! Ecuador en Rusland lieten afwe
ten. De Franse postadministratle had de veertien voor
stellen van de USA en de dertien van Engeland verwerkt 
in een lijst van 34 vragen, waaraan er ti jdens de conferen
tie nog twee werden toegevoegd op initiatief van de 
USA. 
Na een wi jd lopige plenaire vergadering, waarin slechts 
twee vragen behandeld werden, stelde men een commis
sie van vijf in . De overige 34 vragen konden toen in vijf 
zitt ingen worden afgewerkt! 
Daar de vragen vla meerderheid van stemmen werden 
beantwoord was het resultaat van de conferentie geen 
verdrag. Het werd een lijst van aanbevelingen hoe het In
ternationale postverkeer zou kunnen worden bevorderd 
en de administratieve rompslomp vereenvoudigd. Het 
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Zeebnet uit Noorwegen naar Amsterdam, gefrankeerd met 9 skil-
Img = 20 cent, waarop m Nederland bovendien het zeebriefport 
van 30 cent (geschreven op de voorzijde) moest worden betaald 

Brief van Nederland naar Engeland gefrankeerd met het ver 
laagde tarief van 15 cent (voorheen 40 cent) 

grote probleem vormden de hoge transitokosten en de 
vele administratie daaraan verbonden. 
De aanbeveling was - nadat het voorstel van Italië om ze 
geheel te laten vervallen verworpen werd - ze niet hoger 
te stellen dan de helft van het binnenlandse tarief en 
zelfs lager voor kleine landen. Voor het zeetransport zou 
een land niet meer berekenen dan voor de eigen corres
pondent ie betaald moest worden. 
Over de bepaling van de gewichtscoupures was men het 
vri jwel allemaal eens. Het metrieke stelsel werd aanvaard 
met 15 gram als eenheid voor brieven en 40 gram voor 
drukwerk, monsters zonder waarde en zakenpapieren. 
Waar mogeli jk moest het port voorui t worden betaald en 
de internationale afrekenmgen zouden worden geba
seerd op het brutogewicht van de dépêches, niet op het 
aantal stukken. 
Officiële postale correspondentie zou portvri j worden 
vervoerd en nazending in het land van bestemming zou 
gratis moeten gebeuren. 

De gevolgen van het overleg te Parijs 

Voor Nederland zien we de aanbevelingen van Parijs 
voor het eerst toegepast in het nieuwe verdrag met En
geland dat op 1 oktober 1864 in werk ing trad. In artikel 7 
van Circulaire 632 wordt dit duidel i jk omschreven: 
, , , ,Omtrent de verdeeling van het port der internationale 
,, br ieven, dat zi jn die herkomstig uit Nederland en be-
, ,stemd voor Groot-Bri t tanniè, of herkomstig uit Croot-
, ,Bri t tannië en bestemd voor Nederland, is bij de nieuwe 
,, Conventie een geheel nieuw beginsel aangenomen; 
,, nameli jk, dat elke Administrat ie de porten behoudt die 
,, zij ontvangt. 
, ,Dientengevolge vervalt alle verrekening tusschen de 
, ,beide Administrat ien, wat de hierbedoelde brieven be-
,, t re f t " 

in artikel 8 nog de belangri jke beperking: 

,, ,,De bepalingen der nieuwe overeenkomst hebben uit-
,, sluitend betrekking op de brieven die over Belgisch 
,, grondgebied met de gewone brievenmalen langs den weg 
,,van Ostende verzonden w o r d e n . " 
Hierdoor wordt de beperking van het aantal verzen-

^ 

^ß 

Brief van Dundee naar Nederland (,,Via Belgium") met verlaagd 
tarief van 3 d (voorheen 8 d) en het stempel Engeland/Franco, dat 
in de begintijd bij binnenkomst werd geplaatst 

dingswegen sterk in de hand gewerkt want de verzen
ding rechtstreeks en over Frankrijk bli jven even duur als 
ze waren! 
Het port naar Engeland wordt verlaagd van 40 tot 15 cent 
per 15 gram en omgekeerd van 8 tot 3 d. 
Ongefrankeerde brieven z i jn , ongeacht het gewicht, on 
derworpen aan een verhoging van 15 cent of 3 d . boven 
het bij voorui tbetal ing verschuldigde port. Bij ontoerei
kende frankering word t de waarde van de geplakte ze
gels in minder ing gebracht op het totale port als onge
frankeerde brief. 
De frankering van aangetekende brieven is verpl icht. Het 
aantekenrecht bedraagt 10 cent. 
In de t i jd tot 1 juli 1875 wordt nog een twaalftal verdra
gen afgesloten, waarbij vri jwel alle bestaande verdragen 
vern ieuwd worden . Door de invoering van het verdrag 
van Bern vervielen ze alle, behalve dat met Frankrijk dat 
pas op 31 december 1875 eindigde. 
In de navolgende lijst vindt u - na het land - de ingangs
datum en het port voor een gefrankeerde en ongefran
keerde brief van enkelvoudig gewicht, dat achter de 
schuine streep wordt vermeld. 
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België 1.7.65 10 - 15c./10gr. A+10c, 
E + A+30C 

Expressebrieven moesten tevens worden aangetekend 

10-15c. /15gr . A + 10c, E + 20C. Hannover 
Zone l i l meer 
dan 148,4 km 
Hamburg 
Denemarken 

Ver. Staten 
Frankrijk 
Zweden 
Zwitserland 
Italië 
over Duitsland 
(langer) 
Noordduitse 
Bond 

1 

1. 

8.65 

11.66 
4.67 

11.68 
1.68 
4.68 
9.68 
9.68 

10.68 

10.68 

20-25c. /15gr . 
20-25c . /15gr . 
20-30c. /15gr . 
15-30c. /15gr . 
40-55c . /15gr . 
20-30c. /10gr . 
25-35c. /15gr . 
15-25c. /15gr . 
25-35c. /10gr . 
20-30c . /15gr . 

10 

A+lOc, E+20C. 
A+20C. 

A + 25C. 
A + 25C. 
A + 20C. 
A+20C. 
A + 25C. 
A+IOc. 

20c./15gr. A+lOc, E+15c. 
Inclusief Baden, Beieren, Wür t temberg, Oostenri jk-
Hongari je. Ook aangegeven waarde 2c/20.- en 
postwissels later. 
Luxemburg 1.5.69 10 - 15c./15gr. A+10c, E + 20c. 
Spanje 1.7.71 25 - 35c./10gr. A+10c. 

A is aantekenrecht en E expresserecht. Speciale bi jzon
derheden worden bij het verdrag vermeld. 

Het 10-centtarief naar België bleef na 1 juli 1875 gehand
haafd, doch naar Duitsland en Oostenri jk veroorzaakte 
de invoering van het verdrag van Bern de enige verho
ging - tot 12V2 cent - naast alle andere verlagingen! 
Overzien we deze lijst dan valt op dat in alle verdragen 
een verhoogd port is opgenomen voor ongefrankeerde 
brieven. Dit werd ,,begunstigde f ranker ing" genoemd. 
Verder valt op , dat alleen in het verdrag met Hannover 
nog tariefzones vermeld worden . Dit staat in verband 
met de regelingen van de Duits-Oostenrijks'e postver-
eniging die in 1866 ter ziele ging. 
De posteri jen in Hannover werden op 1 april 1867 over
genomen door Pruisen. Hamburg werd , evenals Bremen, 
op 1 januari 1868 opgenomen in het Norddeutsche Post
bezirk. 
Zolang er nog geen nieuw postverdrag met Nederland ge
sloten was vielen deze gebieden onder het verdrag met 
Pruisen dat op 1 januari 1864 van kracht werd . Hierin 

wordt voor de eerste maal een bepaling over expresse
brieven gevonden, zodat er al zeven jaar expresse
brieven uit Duitsland in Nederland werden besteld en 
van hier naar Duitsland gezonden werden voordat deze 
mogel i jkheid in eigen land op 1 januari 1871 door de 
nieuwe Postwet geopend werd . 
Verder bli jkt nog lang niet in alle verdragen de in Parijs 
aanbevolen gewichtseenheid van 15 gram te zijn aan
vaard. Dit is de invloed van Frankrijk - in verband met de 
transitorechten. Het betreft de verdragen met België -
dank zij de Franse invloed - Frankrijk zelf natuurl i jk, Ita
lië - wegens de snellere gesloten depêches via de Mt 
Cenistunnel - en Spanje, dat alleen over Frankrijk be
reikbaar is. 
We zien wel duidel i jk de invloed van de aanbevelingen 
van het Parijse overleg in 1863. Hierdoor werden de 
geesten rijp gemaakt voor een multilateraal verdrag. Von 
Stephan deed hiertoe in 1868 voorstel len, die in feite de 
principes van Rowland Hi l l , aangevuld met de ideeën van 
von Herfeldt, toepasten op het internationale verkeer: 
een laag eenheidstarief voor het hele gebied en vereen
voudiging van de administratieve beslommeringen door 
het laten vervallen van de onderl inge verrekening van de 
por ten. 
Eerst stak de oor log van 1870 een spaak in het wie l . Na 
de oor log stelde Duitsland een conferentie voor in een 
neutraal land in het najaar 1873, doch nu waren het 
Frankrijk en Rusland die door interne oorzaken voor een 
jaar vertraging zorgden. Eindelijk gingen ze akkoord met 
de datum 15 september 1874. De Zwitserse regering zou 
als gastvrouw optreden. 

Waar het vandaan komt 

Het is duidel i jk dat de conceptie van Rowland Hil l voor 
zi jn eigen land de grondslag van de Wereldpostvereni
ging heeft gevormd. De complicaties, door von Herfeldt 
voorzien, ontstonden uit het feit, dat de wereldpostver
eniging bestaat uit soevereine staten elk met hun eigen 
postaal bedrijf. 
Ze waren alle op eigen voordeel uit en deden alles om 
de opbrengsten zo hoog mogeli jk op te voeren. Het was 
een gevecht van allen tegen allen en het voorbeeld van 
Engeland richtte de ogen voornameli jk op de in het be
gin sterk verliesgevende jaren. 
Ook toen al nam Frankrijk een eigen positie in, die du i 
deli jk wordt door de kleinere gewichtscoupure van 10 gram, 
in plaats van 15 gram overal elders. Frankrijk wist deze 
ook aan anderen op te leggen als zij Frankrijk nodig had
den bij transito-overeenkomsten die gewoonl i jk in de bi
laterale verdragen werden opgenomen. België was ge
heel op Frankrijk georiënteerd sinds de opstand tegen 
Nederland. 

(Slot volgt) 

Brief van Nederland naar Coblenz van 5 januari 7869, gefran
keerd met W cent. 
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De eerste 
postviucht naar 

NederlandsIndië 
in 1924 

door H. J. C. van Beek 
4 

De luchtpost met de HNACC 
Toen definit ief bekend was dat de vliegtocht zou door

gaan en dat het vliegtuig per 1 oktober 1924 zou vertrek

ken werd bekend gemaakt dat ook op bescheiden schaal 
post kon worden medegegeven O m het vliegtuig niet te 
veel te belasten werd bepaald dat er maximaal 2 kilogram 
post kon worden medegegeven 
De Dienstorder van de PTT van 25 september 1924 nr 
H 601 Luchtpost luidde (afbeelding 26) 
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27 ,Feuille D Avis (geleidebiljet) voor de eerste Nederlandse 
luchtpost naar Nederlands Indie (Verzameling Nederlands Post

museum) 
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Alle post welke werd meegenomen was door PTT m een 
speciaal daarvoor vervaardigd postzakje van zwaar l innen 
verpakt en van een label voorzien Dit zakje plus de label 
bevinden zich in het Nederlands Postmuseum te Den 
Haag evenals de begeleidende postdocumenten Een 
foto van het 'geleidebi i jet ' met vertrek en aankomst

stempels met datum en uuraanduidingen van vertrek en 
aankomst, wordt hierbij afgebeeld (afbeelding 27) 
Zoals in dit geleidebil jet ' vermeld zaten er 281 poststuk

ken (276 brieven en 5 briefkaarten) m dit postzakje (af

beelding 25 en 26) 
Het totale luchtrecht  ƒ 2850 - - werd door PTT aan het 
Comité Vliegtocht Hol land- lndie afgedragen 
De heer Van den Broeke die mij thans persoonli jk enige 
zeer waardevolle inl ichtingen heeft verschaft waarvoor ik 
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hem bi jzonder dankbaar ben, deelde mi| mede, dat hij 
nog precies het /uiste gewicht van het postzakje wist: 2,8 
kilogram (5,6 pond). Dit in afwijking van andere gewichts-
opgaven vermeld in diverse publikaties. De heer Van 
den Broeke vertelde verder dat het postzakje ti jdens de 
vlucht m het bagagenet boven de cabine heeft gelegen. 
Dat net was van gevlochten koord strak gespannen op 
ronde houten stokken, net als vroeger ook m de oude 
spoorwegcoupés waren aangebracht. 
Gedurende het oponthoud m Phil ippopel is het postzakje 
ti jdeli jk veilig ondergebracht ten huize van de plaatselijke 
onderwijzer, waar de vliegers logeerden. Op de dag van 
vertrek werd het meegenomen naar het vl iegtuig. Het 
was die dag van vertrek droog, nadat het de hele week 
daarvoor steeds enorm geregend had. Het zakje is ook 
tijdens de vlucht volkomen droog gebleven. Bovendien 
heb ik dit zakje nauwkeurig bekeken m het Postmuseum 

29. De twee gebruikte stempels (Verzameling Nederlands Post-
museum) 

en vastgesteld dat het niet is - of werd - geïmpregneerd. 
De veronderstel l ing dat het koelwater door de cabine 
heeft gelopen en het zakje nat heeft gemaakt, waardoor 
er een of twee brieven beschadigd werden door de verf 
waarmee het zakje zou zijn geïmpregneerd, is volkomen 
onjuist. De in mijn bezit zi jnde brief, die als bewijs zou 
dienen van deze crash doordat hij met deze verf was be
schadigd, kan niet in dit zakje zijn aangetast. Deze brief, 
die bestemd was voor iemand in Bandoeng, is eerst naar 
Bandoeng gezonden, waar geadresseerde bleek te zi jn 
vertrokken naar Calcutta, en toen naar Calcutta doorge
stuurd. Aangenomen moet nu worden dat de aantasting 
na de aankomst in Batavia op weg naar Bandoeng of naar 
Calcutta is geschied. 
Er IS geen enkele brief of briefkaart in het postzakje van 
de H-NACC beschadigd, aldus mijn conclusie. Wel een 
beetje teleurstel lend want het vermeende bewijs van 
deze crash door deze brief is nu onjuist gebleken. 
Van der Hoop overleed in 1970, en Van Weerden Poel
man is vlak na de oor log aangereden door een jeep. Hij 
werd bij dit ongeluk zo ernstig gewond dat hij korte t i jd 
later is overleden. 

(wordt vervolgd) 
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28 a en b. De ,,Mandoer-Post" met het postzakje met de eerste 
Nederlandse luchtpost naar Indie. 

30. Bnef met het bijzondere stempel ,,VUegtocht Nederland-
Indie met het sterretje tussen de ringen. 
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spoorwegen in 
de filatelie 

9 
Internationale samenwerking 
Aandachtige lezers, die zich nog herinneren dat dit on

derwerp reeds in september 1963 bij het veertigjarig be

staan van de U.i.C. behandeld werd, bieden wi j bij voor

baat excuses aan voor de herhal ingen. Het l i jkt echter 
niet wel mogeli jk een serie artikelen over Spoorwegen

indefi latel ie te schrijven zonder dit punt aan te roeren! 

Grensoverschrijdende spoorwegen 

Het was zonder meer duidel i jk dat de spoorwegen niet 
aan de landsgrenzen halt zouden houden. De eerste , , in 

ternat ionale" spoorverbinding in Europa werd reeds in 
1840 in gebruik genomen tussen Leipzig in Saksen en 
Maagdenburg in Pruisen, toen nog twee zelfstandige sta

ten. De eerste internationale verbinding die we in onze 
verzameling terugvinden is Straatsburg  Bazel van 1846. 
Voor Nederland is dat ArnhemOberhausen, waarvoor 
overigens alleen in Duitsland een speciaal stempel ge

bruikt is (afbeeldingen 1 & 2). 

«wwvp^iw^l ' * 
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Ook de postr i j tuigen gingen mee de grens over. We to

nen u van Nederland een stempeltje ,,Bokstel  G o c h " 
van de vroegere NoordBrabantsDuitse Spoorweg Maat

schappij en van Zwitserland ,,Basel  Milano  Basel" van 
de postwagen die tussen deze twee steden , ,pendelde" 
(afbeeldingen 3 & 4). 

Technische samenwerking noodzakelijk 

Het was natuurl i jk nodig dat de technische kanten van dit 
grensoverschri jdend vervoer goed geregeld werden. Wel

iswaar zijn er ook nu nog verschil len  In Nederland r i j 
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den de treinen rechts, in België links  maar de spoor

breedte is bi jvoorbeeld in geheel Europa  met uitzonde

ring van Rusland  geli jk. 
Reeds in 1870 werd hierover de eerste internationale 
overeenkomst gesloten over het wederzi jds toelaten van 
rol lend materieel op eikaars netten, de , ,Unite Technique 
des Chemins de Per". Deze overeenkomst werd in 1886 
en 1907 nader vastgesteld. 
De , ,Un i te " bestaat nog steeds en is officieel gevestigd te 
Bern. De uitvoering ervan is opgedragen aan het Zwit

serse federale departement van posteri jen en spoorwe

gen. Uit deze , ,Un i te " vloeiden twee overeenkomsten 
voort waarvan men de letters regelmatig op het rol lend 
materieel ziet: R.I.V. (Regolamento Internazionale Veico

li) voor het goederenmaterieel en R.I.C. (Regolamento 
Internazionale Carozze) voor de personenri j tu igen. Ze

gels of stempels die hiermee te maken hebben ken ik 
echter nog niet. 

Juridische problemen 

Om een einde te maken aan de rechtsonzekerheid ten 
aanzien van het internationale spoorwegverkeer (bi jvoor

beeld constateren van beschadigingen, aansprakeli jkheid 
en procedures daarbij) kwam in 1890 de C. l .M. (Conven

t ion Internationale sur Ie transport des marchandises par 
Chemin de Fer) tot stand, welke in 1893 in werk ing t rad. 
Ook deze werd te Bern gevestigd en we zien het 75jarig 
bestaan daarvan in 1967 herdacht. U ziet de zegel met 
twee verschil lende stempels, eerst als eerstedagenvelop 
van 18 september 1967 waarop gesproken wordt van de 
, ,Off ice International des Chemins de Fer" en daarna het 
jubi leumstempel van 4 december 1967 waarin gesproken 
wordt van de , ,Off ice Central des transports internatio

naux par chemins de fer" . Het laatste opschrift is het 
juiste en in dit geval komt het mij voor dat in een thema

tische verzameling beter het jubi leumstempel dan het 
eerstedagstempel kan worden opgenomen (afbeeldingen 
5 & 6). 
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Spoorwegcongressen (A.I.C.) 

In 1885 werd het halveeeuwfeest van de Belgische 
Spoorwegen m Brussel onder meer gevierd met een we

tenschappelijk congres over spoorwegproblemen. Dit 
leidde tot de opr icht ing van de A.I.C. (Association Inter

nationale du Congres des Chemins de Fer) die ten doel 
had periodiek dergeli jke congressen te beleggen en we

tenschappeli jke publikaties het l icht te doen zien. Vele 
van deze congressen zijn aanleiding geweest tot het uit

geven van speciale postzegels. Wi | noemen hiervan: 
1930 Spanje, elfde congres, 429/41, luchtpost 50/55 en 
Expresse 10. (afb 7) 
1933 Egypte, twaalfde congres, 146/9. (afb 8) 
1937 Frankrijk, dert iende congres, 339/40. (afb 9) 
1939 Belgiè, moet het veertiende congres zijn geweest, 
205/9 (Spoorwegzegels), (afb 10) 
1947 Turki je, na de oor log het vi j f t iende congres, 1057/9. 
(afb 11) 
1958 Spanje, zeventiende congres, 921/6. (afb 12) 
1962 WestDuits land, achtt iende congres, alleen stempel, 
(afb 13) 
1966 Frankrijk, negentiende congres, 1488. (afb 14) 
Behalve de herdenkingszegels voor de congressen zelf 
heeft België in 1960 bi| het 75jarig bestaan van de A.I.C. 
nog een speciale herdenkingsserie uitgegeven, 367/70 
(Spoorwegzegels). De beide uitgaven van België, 1939 en 
1960, tonen het embleem van de A.I .C. (afbeeldingen 
10 en 15). Bij de Franse zegel uit 1966 is het Inschrift , ,pre

mier |our " op de enveloppe onjuist, dat was 11 juni 
maar het congres was op 16 jun i . Ik koos ook hier weer 
voor het congresstempel en niet de eerstedagenvelop. 

U.I.C. 

De genoemde internationale organisaties beperkten hun 
werkzaamheden in het algemeen tot een bepaald aspect 
verband houdende met het internationale spoorwegver

keer. Daarnaast bestond reeds van 1846 af de in Pruisen 
opgerichte ,,Verein Deutscher Eisenbahn Verwal tungen", 
waartoe vóór de eerste wereldoor log ook nog toetraden 
de spoorwegadministraties van Oostenri jk, Hongarije, 
Nederland, Luxemburg, België, Roemenie en Russisch

Polen. Door de eerste wereldoor log viel deze organisatie 
uiteen, doch op de Economische Conferentie van Genua 
in 1922 sprak men zich uit voor een hernieuwde nauwe 
samenwerking op spoorweggebied teneinde het interna

tionale verkeer te herstellen. 
Op 17 oktober 1922 kwamen de spoorwegadministraties 
van alle Europese en enkele Buiteneuropese landen in 

Parijs bijeen en werd opgericht de U.I.C. (Union Interna

tionale des Chemins de Fer) die op 1 december 1922 in 
werking t rad. Na de tweede wereldoor log werd de U.I.C. 
door de Verenigde Naties aanvaard als hoofdorgaan van 
de Europese spoorwegen met het recht deze overal te 
vertegenwoordigen in de andere internationale organisa

ties. 
De taak van de U.I.C. kan worden omschreven als het 
verzekeren van de uniformitei t en het aanbrengen van 
verbeteringen bij de spoorwegen met het oog op het in

ternationale verkeer, alsmede het brengen van coördina

tie en eenheid van handelen met betrekking tot de inter

nationale spoorwegorganisaties (RIV, RIC, CEH, LIM en

zovoort) . 
Postzegels ter herdenking van de U.I.C. zijn pas versche

nen bij het vijft igjarig bestaan in 1972, doch stempels 
vinden we al veel eerder daar de organisatie, hoewel in 
Parijs gevestigd, regelmatig elders congressen hield, bi j 

voorbeeld Stockholm 1947, San Sebastian 1968 (afbeel

dingen 16 & 17). Voor alle jubileumzegels verwijzen we 
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naar de nieuwtjesrubriek van 1972. Het congres m Parijs 
m 1963  tevens viering van het veertigjarig bestaan viel 
samen met de ingebruikneming van een nieuw gebouw, 
dat ook in het speciale stempel afgebeeld wordt (afbeel

ding 18 & 19). 

Dienstregelingconferenties 

De internationale t reinen moeten, bi jvoorbeeld met het 
oog op aansluit ingen, passen in de nationale dienstrege

l ingen. Hierover moest overleg gepleegd worden. Dit 
gebeurde reeds van 1868 af in de C.E.H. (Conférence Eu

ropéenne des horaires voyageurs). Van deze conferenties 
vinden we enkele zegels, bi jvoorbeeld Polen 528 en 
Duitse Bondsrepubliek 95 en heel veel stempels (afbeel

dingen 20 & 21). Bij landen waarvan u de tekst van de 

stempels niet kunt ontci j feren, bi jvoorbeeld Rusland, 
TsjechoSlowakije, helpen de letters CEH en EEK (Eisen

bahn Fahrplan Konferenz) (afbeelding 22). Volgens gege

vens van de Nederlandsche Spoorwegen is het beginjaar 
hiervan 1868, volgens een Zwitsers stempel echter 1872 
(afbeelding 23). 

Reisbureautreinen 

Tussen de normale t reinen door r i jden er speciale toeris

tentremen die bi jvoorbeeld van Nederland naar Oosten

rijk of Zwitserland gaan zonder onderweg reizigers op te 
nemen of uit te laten. Ook hiervoor moet een dienstre

geling vastgesteld worden , waardoor we dan ook weer 
een paar nieuwe stempels rijker worden. Dit keer zelfs 
van Nederland (Amsterdam 1966) (afbeeldingen 24 & 25). 

Goederentreinen 

Hiervoor is de internationale samenwerking van veel la

tere datum, namelijk van 1929. Toen werd opgericht de 
Conference internationale des horaires marchandises, 
bekend als Conference du LIM (Livret International des 
trains de Marchandises) Ook deze LIM heeft ons vele 
speciale stempels opgeleverd, waarbij m onleesbare ta
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len  althans voor ons  de letters LIM altijd herkenbaa 
zijn (afbeeldingen 26, 27, 28). 

Dierenvervoer 

Dit IS een vervoer dat zeer speciale eisen stelt  helaa 
kwam vroeger en zelfs nu nog wel dierenvervoer wel on 
geveer gelijk met dierenmishandel ing  en ook hierove 
wordt nu in internationaal verband geconfereerd. Ik kei 
slechts éen speciaal stempel, Bern 12 oktober 1964 (afbeel 
ding 29). Uit het stempel ziet u dat ook de EAO (Fooc 
and Agriculture Organization) van de Verenigde Natie' 
hierbi j een rol speelt. 

FAOOIEOMS 
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Buiteneuropese organisaties 

De genoemde organisaties zijn alle in de eerste plaats op 
Europa georiënteerd. Doch ook buiten Europa bestaan 
soortgeli jke organisaties. Zo werd in 1960 m Brazilië reeds 
het t iende congres van de Panamerikaanse spoorwegen ge

houden (afbeeldingen 30 & 31) in 1963 gevolgd door het 

m P 

30 
31 

\'I CONGEESO PANAMfRlC^NO 
Df FERROt i f f f S E s i ^ 

PRIMLR DI\ ir D C ) 

530 



Het moderne NEDERLAND 
Lebeau en Veth vijftig jaar 2 door j . Dekker 
Hoe een duif kan vliegen - Lebeau 1934-1948 

Tussen februari en september 1934 verschijnen alle waar
den, op de 4 cent na, in de nieuwe perforatie. De 4 cent 
komt nog na de IV2 cent grijs van juni 1935 en wordt 
emd februari 1936 gemeld. Daarmee is ons stel compleet, 
naar men denkt. 
Inmiddels had PTT besloten op uitgebreide schaal buiten
automaten te plaatsen, ten gerieve van het publiek t i j 
dens de sluit ingsti jd van de kantoren. Allengs verschijnen 
de blauwe Verbl i fa-automaten alom in het land voor ze
gels van IV2, 5 en 6 cent alsook voor briefkaarten. Nu 
zullen van deze waarden veel grotere aantallen worden 
verbruikt. Enschedé koopt hiertoe in 1935 een rotatieras-
terdiepdrukpers Albert-Frankenthal. Daarmee kunnen de 
automaatrollen , ,e indeloos" worden gedrukt en vervalt 
de rollenaanmaak uit aaneengeplakte vellen voor ge
noemde waarden. Ze worden in juni en juli 1936 voor de 
eerste maal afgeleverd en in juni 1938 volgt de 3 cent 
voor het verlaagde tarief voor lokale br ieven. 
Het duurt echter tot november 1938 voordat er enige bi j 
zonderheden worden gepubl iceerd. Dat de rolzegels van 
IV2 en 3 cent in rasterdiepdruk zi jn uitgevoerd, tegen
over de offset van de vel lendruk, wordt echter nergens 
expliciet vermeld. Wel geeft ir. Reus uitgebreide bi jzon

derheden over de grotere en kleinere afstanden die re
gelmatig om de twint ig zegels terugkomen. De eindeloze 
drukbaan bevat vijft ien rijen zegels naast elkaar in de 
breedte. De perforatie geschiedt eveneens aan de rol , 
telkens met vier dwarse ri|en tegelijk per slag. 

•»••^PW»^»W^WW»iW»W»»»**WWFI^W 

14 Twee paren Lebeau automaatrolzegels in rasterdiepdruk Let 
op de brede afstand tussen de zegelbeelden bij de Vh cent 

Testrollen 
Om de automaten na een reparatie te kunnen controle
ren werden speciale testrollen gedrukt. In 1936 eerst het 

32 

siPUSUaUE FÉDtMLE DU MMEROIM SCAMtfOJN 

^• 

33 

BRUXELLES 

elfde in Mexico (afbeelding 31), beide herdacht met zegels 
(Brazilië 698, Mexico 700 en luchtpost 242). 
In Afrika werd in 1967 de vijfde conferentie van de spoor
weg technici van Afrika en Malgache (Madagascar) gehou
den, herdacht door een serie van Cameroun waar dit in 
Yaounde plaats had (afbeelding 32, 434/5). 

Verkeersministers 

In feite is het spoorwegverkeer een onderdeel van het 
gehele verkeer, ter zee, te land en in de lucht. Bij confe
renties van verkeersministers komen ook de spoorwegen 
ter sprake en speciale zegels of stempels hebben dan ook 
vaak het gevleugelde wiel als spoorwegembleem opge
nomen, bi jvoorbeeld België in 1963 toen dit instituut t ien 
jaar bestond (1253, afbeelding 33). 

Verantwoording 
Ook dit keer wil ik niet besluiten zonder een woord van 
dank aan de afdeling voorl icht ing van de Nederlandsche 
Spoorwegen die mij indert i jd een zo duideli jk overzicht 
over A.I .C., U.I.C. enzovoort verschafte. Zonder deze 
documentatie had dit stuk niet geschreven kunnen wor
den. Alle nummers verwijzen naar de catalogus van Yvert 
& Tellier. 

(wordt vervolgd) 
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meisjeskopje  in de wandel ing ,,Shirley Temple"  in 
groen, roodbruin en blauw, respectievelijk de kleuren 
van de 5, 6 en 12'/2 cent Veth, en daarna nog eens in 
bruin gedrukt van de tamelijk versleten cil inder. Een vel

deel in bruine kleur is onlangs in Engeland opgedoken in 
de vorm van een groot gedeelte van de drukbaan van 
vijft ien ,,zegels" breed. 
In 1938, of mogeli jk al eerder, werd Shirley Temple ver

vangen door een wit Andreaskruis in gekleurde recht

hoek, in verschil lende k leuren; grijs (IV2), l ichtblauw 
(1941?), zalmkleurig, rozerood, rood (15 en prof i l 1965?) 
blauw (6 en face) en paarsblauw, alle met gl immende 
Arabische gom. Verdere meldingen worden gaarne te

gemoetgezien; nu mogeli jk met doffe synthetische gom. 

15 „Zegels" van testrollen met ,,Shirley Temple" 1936 en An

dreaskruis 1938? 

De duif gekooid  1940 

Evenals de koning van Noorwegen moest onze naar Enge

land overgestoken koningin op last van de bezetters van 
de zegels verdwi jnen. Op 1 oktober verschenen de op

drukzegels van 5 tot en met 25 cent. Op 10 oktober de 

5—""ÏSa^l^ Yif e'̂ rf 
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76 Traliezegel op briefkaart naar het buitenland 

rest van de serie. Crondzegel was de 3 cent duif in ras

terdiepdruk groen, doch rood voor de 7V2 en blauw voor 
de I2V2, met het oog op de verdragsbepalingen van de 
Wereldpostvereniging. Begin november volgen nog de 

17 Sluit'itrook automaatrol 1941 duif 7V2+2V2 kopstaand geplakt 

automaatrol len, afwisselend Vh en 2V2 cent, beide op 
rode zegels van 3 cent. De vroegst gemelde datum var 
gebruik is 2 november 1940. 
Bij de briefkaarten van 5 en 545 cent kunnen we twee 
variëteiten onderscheiden; opdrukken op de juist over

bodig geworden kaarten van 3 cent, die in offset waren 
gedrukt, en aanvullende oplagen met opdruk, waarvan 
de grondkaart in rasterdiepdruk is uitgevoerd. 
In 1939 werden voor het eerst ook vellen postzegels aan 
de rol gedrukt. Ze zijn herkenbaar aan de enkele etsing

nummers, blauwe dubbel l i jn ige vijfcijferige velnummers 
op beide lange zi j randen, alsmede een afsnijstreep mid

den op de korte zi jden. De bekende kniptekens ontbre

ken. In 1939 was het alleen de 5 cent Veth als meest ge

bruikte waarde. In 1940 volgde de 5 cent Koni jnenburg. 
Bij de tralieserie wordt een zestal waarden gevonden. 
Hiervoor zijn slechts drie verschil lende onderdrukci l in

ders gebruikt, waarvan twee zowel in groen als in rood. 
We kennen de volgende combinaties: 

A 1 groen met 5 cent 1 en 2, alsmede 10 cent 2 
rood met 7'/2 cent 1 

B 3 groen met 22 V2 cent 2, 25 cent 2, alsmede 40 cent 2 
en zonder zwart etsingnummer 

B 4 groen met 5 cent 2 en 3 
rood met 7V2 cent 2. 

Een Nederlandse oplossing 

De tralieemissie was een duidel i jke noodoplossing na de 
gedwongen in t rekking van de zegels met de beeltenis van 
koningin Wilhelmina. Nu kwam het probleem van 
de vervanging. Naar ons idee heeft men toen de ver

korte serie uitgegeven in het duiftype van Lebeau om 
de t i jdel i jke afwezigheid van de vorstin te accentue

ren. Deze keuze was een tegenzet tegen de aandrang om 
volkse symbolen en dergeli jke op de zegels te zetten als 
teken van de , ,nieuwe orde" . Zodoende behielden onze 
postzegels een ver t rouwd Nederlands uiterl i jk. 
Niet lang meer, want directeurgeneraal Damme ging 
eind 1941 met pensioen en werd met ingang van het 
nieuwe jaar opgevolgd door een NSBer. Het eerste re

sultaat voor de postzegelverzamelaars waren de terecht 
gesmade Legioenzegels en b lokken, met Germaans ex

cessieve toeslag. 
Deze keer konden de rollen voor de automaten in beide 
zegelkleuren worden gedrukt : rood en groen, om en 
om. Bij deze serie van 1941 komen we geen vellen tegen 
met veltelnummers, doch wel met afsnijstrepen zonder 
contro leknip. Het zijn uitsluitend vellen van de 7V2 cent 
en wel met oplageletter A en etsingnummer 1, 
en C met 9, beide met de basis naar rechts. 
We vinden daarnaast C 14 van de 7'/2 cent en C 4 van de 
10 cent, terwi j l alle overige etsingnummers L en R verto

nen en derhalve van dubbelvel len gedrukt z i jn . De 
laatstgenoemde cil inder moeten we vooralsnog be

schouwen als enkele cil inder voor vel lendruk, ook al 
omdat we wel een knipteken v inden. Van de dubbele ci

l inder 7V2 C 14 was dß andere helft niet bruikbaar. 
In 1942 verschenen postbladen van 7V2 cent met plakran

den, net als de 7'/2 cent karbouw voor Indié vóór 1940. 

1000 f rankeer .ege lsS^00zege lsä7V.Ct . 
500 ä 2Va Ct. 
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Oeze zijn eveneens aan de rol gedrukt op de Albert

rrankenthal. Zij vervingen de bestaande postbladen met 
;eperforeerde rand op kaartpapier, die in 1941 versche

nen waren naast de enveloppen in het vooroorlogse for

maat. Deze werden op hun beurt vervangen door 
kleinere van veel dunner papier, al dan niet met afzen

derli jnen op de sluitklep. 

Verrassing: rasterdiepdruk lage waarden 

De grote verrassing van 1941 was de wijziging in druk

procédé, van offset in rasterdiepdruk bij de oorspronke

lijke lage waarden van 1 tot en met 4 cent. Natuurli jk 
werd de meest gebruikte IV2 cent als eerste gevonden, 
gevolgd door de 2V2 cent. Alhoewel ook in oktober 1941 
afgeleverd, werden de 1 en de 2 cent pas veel later ge

meld. De 3 cent is nog steeds van de oude offsetvoorra

den van 1940 en de 4 cent zelfs van juni 1938! Ze ver

schijnen beide pas na de bevri jding in rasterdiepdruk (zie 
overzicht). 
De briefkaarten voor plaatselijk gebruik van 4 en 4 4 4 
cent, tot nog toe in offset gedrukt, komen nu ook in ras

terdiepdruk aan de loketten. (Deze worden in Geuzen

dam niet vermeld!) 
In oktober 1942 wordt voor het eerst een oplage van de 
10 cent met strepen op de korte randen gemeld, in plaats 
van de sinds begin 1919 gebruikel i je oplaagletters. De 
verklaring van deze wijz iging wordt in december gege

ven: ,, . . . om tot een besparing van drukmateriaal te ge

raken." Door het weglaten van de letters werd het moge

lijk met dezelfde cil inder meer dan één oplage te druk

ken. Dergeli jke oplagen zijn dan niet meer aan een wijzi

ging van de randbedrukking te herkennen, doch uitslui

tend aan de verschil lende kniptekens. 

Spectaculair voorbeeld: 50 cent 

De verzamelaars hadden hiervoor echter nauwelijks 
belangstell ing, zodat het herhaald gebruik van de

zelfde cil inder nooit is gemeld. Een spectaculair voor

beeld in deze is de 50 cent, die werd doorgebruikt , en ook 
gedrukt, wegens het niet verschijnen van de 50 cent in 
de zeeheldenserie. Zelfs na de bevri jding is er nog een 
oplage gedrukt, voordat de 50 cent Koni jnenburg in ja

nuari 1946 verscheen. Er werden vier cilinders gebruikt 
voor de oplagen met de letters A tot en met D, met een 
totaal aantal van 24.552 vellen. Daarna een dubbelci l inder 
LR5 met drie oplagen van in totaal 35.869 vellen (decem

ber 1942september 1943) en tenslotte cil inder 6  enkel 

met 28.434 vellen in twee oplagen van mei 1944 en okto

ber 1945! Deze laatste cil inder produceerde meer dan de 
eerste vier samen. De besparing was geen loos argu

ment. 
De 50 cent heeft nog een andere bi jzonderheid. Het is 
de enige waarde die ook bekend is met horizontaal wa

termerk en het is niet toevallig dat de vellen met het ver

keerde watermerk bekend zijn met het etsingnummer L 
en R5 en derhalve in dubbelvel len zijn gedrukt. Het knip

teken is een vijfhoek, waardoor de oplage is vastgelegd 
op die van 10 september 1943, groot 18.883 vel. Dit is dan 
het maximum  ruim 21 percent van de totale oplage 

want het is niet gezegd dat alle vellen aan de verkeerde 
zijde tweemaal van de controleknip werden voorzien. Dit 
kan vrij gemakkeli jk daar een dubbelvel bijna vierkant is. 

Na de bezetting steendruk uit het zuiden 

Na de bevri jding van het zuiden van het land was de ver

binding met Haarlem verbroken en konden vandaar geen 
zegels, postwaardestukken enzovoort worden verstrekt. 
Zegels kwamen uit Engeland, maar briefkaarten en post

bewijzen werden door het t i jdel i jk hoofdbestuur te Eind

hoven aldaar bij de drukkeri j Van Gestel besteld. Door 
gebrek aan kaartpapier werden achtereenvolgens zeer 
verschil lende partijen verwerkt en de waardeaanduiding 
in het type duif werd voorzien van de toevoeging 
, ,NOODUITCIFTE" in de drie waarden 4, 5 en 71/2 cent. 
Vooral van de kaarten van 5 cent bestaan er vele variëtei

ten, veel meer dan er in Geuzendam zijn opgenomen. 
Na de totale bevri jding zijn de voorraden uit Eindhoven 
naar Haarlem overgebracht en vandaar uit over het ge

hele land gedistr ibueerd. Enkele vroege oplagen van de 4 
en de 5 cent waren toen al geheel in het zuiden ver

bruikt . Dit werd bevestigd door de aantekeningen op de 
geschiedeniskaarten. Hierop staan de aantallen die aan 
het t i jdel i jk hoofdbestuur in Eindhoven en de hoeveel
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19 Postbewijzen 5 cent Lebeau met „NOODUITGIFTE" steen

druk Van Gestel Eindhoven. Twee typen numeroteurcijfers klem 
en groot 

heden die aan de Controle te Haarlem werden afgele

verd. Ook de data waarop de betreffende stukken in het 
bevrijde zuiden voor het eerst werden verkocht zijn te

ruggevonden: 

Briefkaart 4 cent 11 januari 1945 142.399 150.000 
Briefkaart Scent 11 januari 1945 1.598.580 1.830.000 

313.146 
391.020 

Briefkaart 7V2 cent 13 maart 1945 123.795* 62.700* 
202.900 

Postbewi|s Scent 4 april 1945 1.575 48.825 
(twee typen serienummers klein en groot) 
*) dezelfde oplage. Op grijs. 
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Kort na de algehele bevri jding werd bepaald dat het type 
Koni jnenburg van 16 mei af weer geldig was. Voor de 
lage waarden zouden de nieuwe oplagen weer in het 
type Lebeau worden aangemaakt. De vertrouwde duiven 
konden weer ongehinderd uitvl iegen. 

Duidelijke verschillen 

Filatelistisch zi|n er echter duidel i jke verschillen met de 
vroegere oplagen. De randen dragen uitsluitend telcijfers 
en het etsingnummer. Ook hier een verandering. Nu 
worden romeinse in plaats van arabische cijfers ge

bruikt. 

I >» » m i l i p n ^ ^ p ^ 

22 3 cent Lebeau op dik papier, laatste rasterdiepdrukoplage van 
december 1946 

Bij de postwaardestukken duiken de briefkaarten van 5 
en van J'li + VVi cent met betaald antwoord voor het 
buitenland, die al in 1940 waren gedrukt , weer op. Pa

pierschaarste leidt tot briefkaarten en een adreswijzi

gingsformulier in het kleine formaat 105 x 74 mm in ver

schil lende uitvoeringen en op verschil lende kartonsoor

ten. Tevoren had de directeur van het postkantoor in La

ren al in het tekort van briefkaarten van 5 cent voorzien 
door een aantal van op dat moment overbodige kaarten 
van 7V2 cent te laten overdrukken met ,,5 cent" om zijn 
klanten te kunnen bedienen. Er werden duizend stuks 
overdrukt, waarvan het merendeel normaal werd ver

kocht en verzonden. 

MU 1 SU] S M ' 
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23 1946 Opdruk 5 op een ondergedoken fotokaart van 1936/40 
met de sinds 31 maart 1944 ongeldige 7'/2 cent Veth. 

In 1946 komen de fotokaarten van 1936/1940, waarvan de 
voorraden de oorlog overleefden, als binnenlandse brief

kaarten in gebruik met een opdruk 5 op Vh type Veth, 
dat na de ongeldigverklaring per 31 maart 1944 zelf niet 

BMEFCÄÄP1T 
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20 Papierschaarste: Briefkaartje op de helft van het huidige for

maat 

herleeft, doch in deze vorm korte t i jd weer in gebruik is 
geweest. 

Het dikke papier en het einde 
Het verschijnen van het type Van Krimpen in de waarden 
1, 2 en 4 cent op 1 november 1946 lu idde het einde in van het 
type Lebeau, dat ruim tweeëntwint ig j aa r  v i a de 50 cent en 
de postwaardestuken  onafgebroken dienst heeft ge

laren (HH) 7/6 194Ö 

WeiedS.Hoer, 
Haar aanleiding van Dw briefkaart van 31/b bericht 
ik O,dat op di t kantoor nog geen noodbriaïkaarten 
worden varkocht.Behalve die van 5 cent heb ik e r 
ook van 4 en 7^ et gezien. 
De briefkaarten van 5 ot duifjestype waren oi tva r 
kooht;do Controleur te Haarlem l i e t mij wachten op de 
aangevraagde zegels.Ik heb toen eon maatregel getrof 
fen,die zeer un.ek I s in de postale geschiedenis,Ik 
heb namelijk 1000 briefkaarten van 71 cent bij een 
drukker hie r laten overdrukken.Deze zijn aan hot l o 
ket verkocht.Aangenomen mag worden,dat het ovargroo
t a deal zs l worden vernietigd.De r e s t wordt aus zeei 
zeldzaam.Dit i s eon exemplaar. 

21 a, b. Service aan het publiek, de directeur van het postkan

toor te Laren liet deze overdruk vervaardigen en mr. G. W. A de 
Veer wilde er het zijne van weten 

Ik kan U t o t mijn leedwez 
helpen aan doubletten 
poststukken. 

Hoogachtend 
üwDw, 

èn n l s t 
BRlljEFKÄÄ 

 / / / . 
> , 

/y* 

KB, S'jVanWsst Exs 
Direotmir P en ïkantoor 

'. en We Ie d5. Heer 
Ifr S.W. A. de Veer 

Tromplaan 37 

l 
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Overzicht Lebeau in rasterdiepdruk aan vellen 1941-1947, verdeling naar randdruk 

Waarde 

1 cent 
IV2 
2 
2'/2 

4 
5 
7'/2 

10 
12'/2 
15 
17V2 
20 
221/2 
25 
30 
40 
50 

Letters 3'41-4'42 

Z 1 
L/M LR 1/13 
Y LR 1 
/\A/AB LR 1/2 

A/C LR 1/19 
A/B 1, LR 2/8 
C/D 9 LR 10/13 
A/C LR 1/3,4 
A/B LR 1,2/3 
A l / 2 
A/B 1/2 
/VC 1/3 
A/B 1/2 
A/B 1/2 
A/B 1, LR2 
A/C 1/4 
A/D 1/4 

14 

2 837 000 
187 165 600 

9 512 400 
14 402 600 

179 802 400 
320 553 200 

30 751 600 
11 335 400 
7 531 800 
6 739 000 
10 624 600 
3 035 200 
6 667 200 
8 334 800 
3 610 000 
4 910 400 

Strepen 9'42-5'44 

LR 14/22 

LR 1/2 

LR 20/21 
LR 22/29 

LR 5/7 

LR 3 
LR 3/4, 5 
LR 4/5 
3 
LR 3/4, 4/5 
LR 3, 4/5 
LR 5/6,7/8 
LR 5, 6 

95 396 400 

14 024 600 

26 391 200 
149 927 600 

28 375 200 

2 491 100 
9 819 400 
6 186 700 

933 300 
7 787 600 
8 473 500 
5 504 000 

12 828 500 

Blanco 7 45-1'47 

I 
LR l/VIII 

I, LRU, III 
LR III 80 gr 
I 
LR 11 80 gr 
I 

3 605 700 
192 146 900 

19 530 600 
4 142 600 
4 721 000 
4 570 600 
3 780 100 

Laatste offset en 
opmerkingen 
Y 431 8'40 
K 432/33 r41 
X 427 11'40 
Z 429/30 8'40 
dik papier 12'46/r47 
U 425/26 8'40 
dik papier 12'46 
N 369/70 6'38! 

Toelichtingen Etsingsnummers Indien LR 1/19 betekent dit dat alle dubbelcilinders waren, 
maar LR 1/3,4 duidt drie dubbele en een enkele cilinder aan 

50 cent met horizontaal watermerk LR 5 met knip vijf hoek sept '43,maximaal3 776 600,zietekst 
Tweede oplage etsing 6, okt '45 1 908 000 in totaal begrepen 

daan Doordat vele porten - 5, JVi, 10, I2V2 en 15 
cent - onder l ing 2V2 cent verschilden bleef er een grote 
vraag naar die aanvullmgswaarde Dit leidde tot twee op
lagen m december 1946 en januari 1947, die beide op een 
afwijkende zwaardere papiersoort werden gedrukt. Ook 
werd nog een oplage van de 3 cent gemaakt, doch hiervan 
IS de reden minder duidel i jk Daarnaast vinden Vve op het
zelfde d ikke papier van 80 gram d e l cent Van Krimpen en de 
15 en 25 cent Koni jnenburg, eveneens m die beide maan
den afgeleverd Ons werd een 2 cent Van Krimpen gemeld, 
doch bij de decemberopiage - twintigmaal groter dan die 
van de 15 en 25 cent - staat geen opmerk ing over het ge
bruikte papier. Men zou zich kunnen voorstellen dat de 
rest van die vellen dik papier tussen de overige voor de 2 
cent IS opgebruikt 

Dienstorder H 44 bis van 21 januari 1948 kondigt de defi
nitieve verdwi jn ing aan van het type Lebeau m alle uit
voer ingen: 
,1 Frankeerzegels naar het ontwerp van Ch Lebeau (het 

z g duifjes-type) en briefkaarten, postbladen, br iefom
slagen, postbewi jsformul ieren, briefkaartformulieren ge
hecht of gehecht geweest zi jnde aan arbeidslijsten, alle 
voorzien van een zegelafdruk van dit type . worden 
met ingang van 1 jul i 1948 buiten werk ing gesteld en voor 
trankering waardeloos 
2 Voor zover nog voorradig mogen postwaarden als hier 
bedoeld nog tot en met 31 maart 1948 worden verkocht 
5 Voor zoveel op de kantoren, waar een loket voor ver
zamelaars IS opengesteld, nog frankeerzegels als hier be
doeld aanwezig z i jn, moeten deze tot en met 30 juni a s 
aan dit loket verkrijgbaar bli jven " 
Merkwaardig is de uitvoerige omschri jv ing van de kaarten 

aan de arbeidslijsten tegenover het vergeten van de 
adreswijzigingen. Zijn ze vergeten omdat ze al per 30 sep
tember 1946 uit de verkoop genomen waren? Dit is zeker 
het geval met de vooroorlogse kaart ,,Kennisgeving van 
te le foonnummer" , ook van IV2 cent doch in het grote 
formaat van de huidige briefkaarten Destijds speciaal 
uitgegeven met het oog op de automatisering en nu zeer 
gezocht, vooral gebruikt ' Aan een zeer bewogen tijdvak 
van bijna vierentwint ig jaar kwam een einde 
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HANNOVER 
OSNABRÜCK 

door D. W. de HAAN 

Provisionele conventie met Hannover 
Ook met Hannover kwam men tot een zeer voorlopige 
regeling die op 1 maart 1815 m werk ing trad Op de

zelfde datum werd het Nederlandse grenskantoor ver

plaatst van Deventer naar Almelo. Dit kantoor wisselde 
pakketten met Bremen, Hamburg, Nordhorn en Osna

brück. 
Er mocht gefrankeerd of ongefrankeerd verzonden wor

den. Voor Bremen en Hamburg was het Nederlandse 
portgedeelte steeds 3 stuiver, hierbi) kwam het port tot 
Bremen 5 stuiver en tot Hamburg 7 stuiver Voor Hanno

ver werd een combmatieport gevraagd het port van het 
Nederlandse afzendkantoor tot Almelo  dit moest links 
van het adres geschreven worden  en het Hannoverse 
port Daar men niet de beschikking had over een Hanno

verse portli jst kon m de prakti jk alleen ongefrankeerd of 
franco grenzen verzonden worden. 
Van Nederlandse zijde was op 1 januari 1815 een grens

stempel: Noordsch Grenskantoor in een rechthoek in 
gebruik genomen (afbeelding 16) Dit stempel bestaat m 

yoo 

^cTiiäa/ntöor' 
76 

twee typen Bij het in Deventer, en ook nog korte t i jd in 
Almelo, gebruikte, heeft de rechthoek de afmetingen 
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40 X 25 mm. Kenmerkend is de stokvormige ophaal van 
de h. 
De rechthoek van het tweede type, alleen in Almelo 
gebruikt, heeft de maten 42V2 x 26 mm De ophaal van 
de h is een lus. De stempels zijn in fe lrood afgedrukt; 
van 19 juli 1815 af steeds op de achterzijde 
Voor de gefrankeerde brieven werd een stempel Franco. 
in schrijfletters (afbeelding 17) gebruikt Het is bekend 

(37r 
uWl^TZCÓ 17 

tot m 1841 in verschil lende afmet ingen; ook voor de na

derhand aangewezen grenskantoren Het volgt meestal 
de door het grenskantoor gebruikte mktkleur. 

Gebrekkig 
In 1839 werd het voor de correspondentie met Hannover 
vervangen door een FRANCO D m antiqua (afbeelding 
18) eerst in rood, van 1841 af in blauwgroen en nu ook 

FRANCO 
D 78 

voor de briefwisseling met Bremen en Hamburg De ge

maakte afspraken waren zeer gebrekkig Zo werd niet 
gesproken over het transito van de Franse brieven Deze 
kwestie werd actueel toen op 1 maart 1815 Wil lem I de 
t i tel Koning der Nederlanden aannam Sedertdien is de 
naam van ons land. Nederland De naam Hol land, die 
het slechts van 18061810 gedragen heeft, kan m publika

ties beter niet meer gebruikt worden . 



Nederland en België waren nu verenigd Hierdoor ver
loor Taxis, dat korte t i jd de post m België verzorgd had, 
de belangrijke doorgangsroute naar Frankrijk Taxis had 
7ich ti jdens de strubbelingen m 1814 nog al pretentieus 
gedragen Het had aangeboden de Hamburgse brie
yen via Dusseldorp te vervoeren en wi lde zich ook van 
de Engelse brieven meester maken 
Op 29 mei 1815 werden Lingen en Oost-Friesland door 
Pruisen aan Hannover afgestaan Over deze gebieden 
was ingaande 20 november 1814 een conventie gesloten 
tussen Nederland en Pruisen, waarbij besloten was dat Al
melo en Deventer correspondentie zouden onderhouden 
met Lmgen, Groningen en Winschoten met Weener Win
schoten gebruikte als grensstempel zi jn naamstempel m 
antiqualetters Op 1 april 1816 nam Hannover het post-
bestuur in deze gebieden over 

Willekeur 
Ondertussen was een overeenkomst met Hannover nog 
steeds niet getekend De partijen stonden zeer wantrou
wend tegenover elkaar De moei l i jkheden waren velerlei 
Door het ontbreken van een portl i jst kon Hannover wi l 
lekeurige bedragen als verschot rekenen Soms werden 
brieven uit Hannover opgegeven alsof zij uit Leipzig 
kwamen De post kwam niet op de afgesproken t i jd m 
Nordhorn aan, een kwaal waaraan ook de post uit Neder
land leed De Lingense postmeester Albrecht bleek brie
ven aan de maal te ont t rekken en ze mee te geven aan 
een wagendienst op Zwol le 
Er was onenigheid over de militaire brieven naar het le
ger van Hannover m België Nederland bracht deze brie
ven gratis over maar de onbestelbare werden door Han
nover wel als rebut berekend 

Eindeloos geredekavel 
Op 1 mei 1816 kwamen de partijen m Almelo bijeen Na 
eindeloze onderhandel ingen, ultimata en afbrekingen 
deelde Nederland in oktober 1818 aan Hannover mee dat 
het zijn laatste voorstel ook zonder toestemming van 
Hannover zou uitvoeren Hannover zond nu een portli jst 
en zonder ratificatie ging op 1 januari 1818 de volgende 
regeling in 
Almelo correspondeerde, behalve met Bremen en Ham
burg, ook m gesloten valiezen op Nordhorn, Lingen en 
Osnabrück, Winschoten op Weener en Emden 
Er kon gefrankeerd of ongefrankeerd verzonden worden 
Gefrankeerd alleen wanneer een brief m het kantoor van 
afzending bij vertrek gestempeld was 
Het port bleef een optel l ing van de twee tarieven 
Er mocht - m enkele gevallen van transitopost was het 
verplicht - Franco Grenzen verzonden worden Neder-
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land gebruikte hiervoor een stempel (afbeelding 19) dat 
bekend is in zwart, rood en groen 
Ook werden verschil lende bepalingen voor transitopost, 
aangetekende brieven en dergeli jke van kracht 
De portverrekening werd duidel i jk vastgesteld op 1 stui
ver IS geli jk aan tweederde Goede Groschen Ingaande 1 
september werd in Hannover een nieuwe portli jst inge
voerd 

Van medio mei 1819 af werd het stempel Noordsch 
Grenskantoor vervangen door vijf nieuwe stempels, Bre
men, Hamburg, Hannover Lingen, Hannover Nordhorn 
en Hannover Osnabrug (afbeeldingen 20, 21, 22, 23, 
24) Deze stempels zijn eerst afgedrukt in hetzelfde fel
rood als Noordsch Grenskantoor, begin november 1820 m 
zwart en van eind februari 1829 af m een lichter rood 

BREMEN 
20 

HAMBURG 
27 

HANNOVER 
22 L I N G E N 

KANfNOVEh 

«ANNOV-ER 
23 

24 

Hannover Lingen werd in 1843 vervangen door een Han
nover Lingen m schrijfletters (afbeelding 25). Deze stem-

25 

pels werden op 1 januari 1848 vervangen Op 1 juli 1831 
werd de correspondentie op Osnabrück samengevoegd 
met die van Lingen 
In deze lange periode zijn verscheidene stempels ge
bruikt BIJ nameten zijn kleine verschillen te vinden He
laas vindt men zelden een scherp stempel Duideli jk zijn 
de verschillen bij het Bremenstempel, waarvan het oud
ste 30 X 4Vi mm meet terwij l in 1837 een stempel met de 
afmeting 27V2 x 3V2 mm m gebruik is genomen De oud
ste Hamburgstempels meten 3 3 x 4 mm In 1837 komt 
een stempel van 31 x Vlimm m gebruik, dat behalve m 
rood, ook in blauw op de voorzi jde bekend is 
Op 1 januari 1822 werd m Hamburg het Stadt Postamt 
opgericht, dat het contract met Nederland overnam De 
Postinteressierten kregen een li jfrente van 11000 Thaler 
Per 1 januari 1825 werd het grenskantoor teruggeplaatst 
naar Deventer Het gebruikte de stempels die eerst m Al
melo aanwezig waren Dit kantoor werd op 1 juli 1831 
vervangen door Oldenzaal, waar als grensstempel het 
naamstempel Oldensaal in antiqualetters, dat al van 1809 
dateerde, fungeerde 

Stoomvaartverbinding Hamburg-Amsterdam 
Van 24 augustus 1825 af was briefvervoer met de stoom-
vaart dienst Hamburg-Amsterdam toegestaan op dezelfde 
condities als de andere verbindingen Alleen aangete
kende brieven mochten met aangenomen worden Het 
vervoer duurde 48 uur, maar aangezien de boot al voor 
aanvang van de dienst op het postkantoor vertrok, moesten 
de brieven daags tevoren op het postkantoor zijn 
Voor de ongefrankeerde aankomende brieven werd een 
tweeregelig stempel in schrijfletters Hamburg over Am
sterdam gebruikt (afbeelding 26) 

CvcnJhmteTclcmi 2, 
(wordt vervolgd) 
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Tien jaar 
uit het leven van 
Giacomo Zattini 

(18501860) 
6 

door 
Paul Chr. van Westering 

Daartussen loopt nog het stempel Brescia in kastje, 
uiterst zeldzaam op de eerste edit ie Lombardi je en op de 
zegels van Sardinië, die van juli 1859 af m die streek wer

den ingevoerd. Tot omstreeks 1861. Ook Brescia kent zijn 
staafstempel, zoals Milaan en andere steden, maar hier is 
de langwerpige rechthoek slechts in twee vakken ver

deeld. Het eerste met de plaatsnaam, het tweede met de 
datum, ook het jaar. Laatstgenoemd type vindt men op 
de eerste editie Lombardije uitsluitend in 1850 en in 1851. 
De eerste is nog te betalen, de tweede bijzonder duur. 
Hoewel het prachtige handboek van Sassone na het 
staafstempel een dubbelr ingstempel met een nieuwe tak 
als ornament geeft (in het midden van de tak een klein 
kruisje, in het Italiaans croce), gevolgd door een gear

ceerd rondstempel, waarbinnen plaatsnaam, dag, maand 
en uur staan aangegeven, ligt de volgorde in werkel i jk

heid anders. 
Sassone eindigt met drie rondstempels. C l , C2 en C3. 
Deze bestaan uit een enkele cirkel met de naam Brescia, 
boven halfrond, maar bij alle drie de types iets verschil

36. Bresciastempel, eenrings Cl. Mijn vroegste datum is 14 no

vember 1852. Letters van Brescia het dichtst tegen de cirkel 
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37 Bresciastempel, eenrings C2. Letters van Brescia verder van 
de cirkel verwijderd. Mijn vroegste 5 februari 1855 Mijn laatste 17 
februari 1858 

lend. In het midden m de vorm van een breuk dag en 
maand. 
Het handboek noemt wijseli jk geen jaartallen bij deze 
drie stempels. Trouwens ook niet bij het crocetype en 
het gearceerde rondstempel . Deze bi jzondere stempels 
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38. Bresciastempel, dubbelrings (binnenring nauwelijks zichtbaar) 
met ornament, takje met kruisje in het midden (Italiaansicroce) 
Dit IS mijn vroegste stempel 25 oktober 1857. Mijn laatste is 30 
december 1859 

worden namelijk steeds afgewisseld door de eenvoudige 
rondstempels C l , C2 en C3. 
Het type Cl verschijnt in mijn verzameling het eerst op 
13 november 1852 (afbeelding 36), de laatste is gedateerd 
1 februari 1854, maar wordt nog wel eens afgewisseld 
met het ornament takjef iamma. 
De eerste C2, waarvan de eerste en laatste letter van het 
woord Brescia iets lager ui tkomen dan bi) C l , trof ik op 
een brief van 5 februari 1855 (afbeelding 37). Daarna gaat 
men constant door tot 21 oktober 1857. Op 25 oktober 
1857 verschijnt mijn eerste dubbelr ingstempel met het 
crocetakje (afbeelding 38). 
Maar op 2 november 1857 verschijnt de eenvoudige éen

cirkel, type C2, opnieuw en blijft tot 20 november van 
dat jaar. 
Op 19 december 1857 komt het dubbelr ingstempel met 
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39. Bresciastempel op tweede editie, keizer Franz loseph ,,en 
profil". Stempel ,,croce"-type van 5 november 1858 

het crocetakje weer voor de dag. Dit type blijft aan bod 
tot 12 juni 1858. 
Dan verschijnt mijn eerste enkelr ingstempel C3, waarvan 
de letters kleiner z i jn, beginnen en eindigen boven de 
middenl i jn, terwi j l overigens normaal dag en maand zijn 
aangegeven. Omdat dit stempel, in tegenstell ing tot de 
types C l en C2, die weinig waarde hebben, wel geld 
kost, heb ik er maar één en wel op 18 september 1858. 
Het is niet duidel i jk genoeg om af te beelden. Ongetwi j 
feld zi jn er meer geweest, maar vermoedel i jk niet veel 
vroeger. 
Op 9 oktober 1858 verschijnt het crocetype opnieuw. 
Van 1 november 1858 af komt er een nieuwe zegel in 
Lombardije, de tweede edit ie, met het portret van de 
jonge keizer Franz Joseph links ,,en p ro f i l " . Tot aan het 
slot van mijn verzameling blijft het croce-stempel in ge
bruik zelfs voor een plaats als Monza, waar altijd een af
wi jkend type stempel voorkwam. Als duideli jkste exem
plaar van de tweede editie met croce-stempel geef ik de 
brief van 5 november 1858 (afbeelding 39). 

Afscheid van Zattini 

In juni 1859 wordt Lombardije bij Sardinië ingeli j fd, on
geveer van Milaan tot Mantua. Van Oostenri jker wordt 

Zattini dan Italiaan. Het aantal brieven dat hij met de 
tweede edit ie krijgt is, te oordelen naar mijn verzame
l ing, niet groot, maar ik weet niet wat de inzender of de 
vei l ighouder er uit heeft gehaald. (Zeker alle Sardiniëze-
gels op br ief!) . 
Er is nog een niet al te duidel i jk stempel Iseo met croce
takje bi j , dat in de catalogus hoog gewaardeerd wordt , 
juist deze briefschrijver adresseert niet naar Artogne maar 
naar Darfo, dus naar Zattini's woonhuis. Dat komt in de 
verzameling weinig voor. 
Zi jn vaste correspondent uit Monza is de enige, die ten
slotte nog regelmatig naar Artogne blijft schrijven. Wel 
gaat hij op enveloppen over, iets nieuws in de verzame
l ing. Men zal er zijn reden wel voor gehad hebben. De 
uiterste datum waarop Oostenrijkse zegels gebruikt moch
ten worden ligt volgens Sassone nogal verschil lend, af
hankeli jk van de plaats. Maar de meesten moeten er op 4 
jul i 1859 al eert eind aan maken. De man uit Monza gaat 
door tot 30 december 1859! De aankomst is op oude
jaarsdag 1859 en dan verdwijnt Zattini uit ons gezicht (Af
beelding 40). 
Hij zal nooit hebben kunnen vermoeden dat hij 114 jaar 
later het onderwerp van een artikelenserie in ons 
Maandblad zou worden. Zij nazaten hebben het met ver
bi jstering, mag ik wel zeggen, aanschouwd. 
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40. Laatste brief uit de Zattiniverzamelmg. Hoewel vrijwel overal 
afgeschaft of verboden, toch zegel Lombardije 2 in plaats van 
Sardinië vierde editie. Uiterste datum. Geschreven in Monza (bij 
Milaan) 29 december 1859, gestempeld (tweemaal) op 30 decem
ber, ontvangen in Corna en nog bezorgd in Artogne op 31 de
cember 1859. 

Vragen van lezers met 
antwoorden door lezers 
Experimental Post Offices 

In Brits-lndië, en ook na de onafhan
keli jkheid van India, duiken op ver
schillende plaatsen poststempels op, 
die in plaats van een kantoornaam het 
opschrift dragen: Experimental P.O. 
In 1903 werd een dergeli jk stempel 
gebruikt door de Tibetan Frontier 
Commission (in Tibet) (vergelijk Rob-
son Lowe, Encycl. I l l , p. 273-274, en 
Haverbeck, The Postage Stamps and 
Postal History of Tibet, p. 5-6). 

Zelf heb ik IR (Stanley Gibbons 
Commonwealth Cat. 1974, no 185) 
met dit stempel (1911), voorts 2 anna 
van Travancore-Cochin (S.C. no 7) 
met een soortgelijk stempel (1949), 
welk stempel ook afgebeeld is in Col l . 
Club Philatelist, XXXIII, p. 207-208, 
1954, in een artikel over Travancore-
Cochin, zonder enig commentaar 
over dit stempel. 
Tenslotte bezit ik een enveloppe met 
vier zegels van 1 anna (S.C. no 268) 
en één van 14 anna (S.G. no 277), 

beide waarden uit de serie 1940-1943, 
afgestempeld met 5 x Experimental 
S.O. met datum 7 juni 1948. 
Nergens vond ik evenwel vermeld 
wat dit stempel betekent, wanneer, 
bij welke gelegenheden en waarvoor 
het gebruikt werd. 
Dat het resultaten zouden zi jn van 
leerlingen van een Post Office Trai
ning School lijkt mij niet waarschijn
lijk, daar hier - voor zover mij be
kend is - gestempeld wordt met: 
Practical Class, en P.T.O. met plaats
naam. 
Kan iemand mij hierover nader inl ich
ten? 

Dr. L. J. Hut, Paterswoldseweg 520, 
Groningen 

539 



Achter 
kinderzegels 
1974 
gaat een rijk 
familieleven 
schuil 

7903; Sjaan (6) en Ans (5) Verbruggen 1974: S/aan Smits (77) en Ans Kerkmans (76) 

Kinderportretten uit de jaren rond de eeuwwisseling 
vormen de achtergrond van de op 12 november verschij
nende Nederlandse kinderpostzegels 1974. Een zeer toe
passelijk kader wanneer men bedenkt dat het dit jaar vijf
tig jaar geleden is dat in Nederland de eerste kinderpost
zegels verschenen met toeslagen die het k ind ten goede 
komen. 
Voor mi l joenen mensen vormen de nieuwe zegels ano
nieme afbeeldingen, die door de PTT ook als zodanig 
worden aangeduid: 30 cent -f- 15: jongen met hoepel ; 35 
cent + 20: meisjes naast baby op stoel; 45 cent -I- 20: 
meisjes, staande naast stoel; 60 cent + 20: zi t tend meis
je. 
Bij het zoeken naar de omschri jvingen van de afbeeldin
gen bli jken deze plotsel ing niet meer zo anoniem te z i jn. 
Zeker niet voor de , ,dames" op de zegel van 45 cent, die 
beide nog ,,springlevend' zijn en als mevrouw A. Smits-
van Bruggen (77) en mevrouw A. Kerkmans-van Bruggen 

Ontwerpster Antoinette Lucassen-van Oeffel 

(76) vol trots het rijke familieleven onthul len dat achter 
deze postzegelserie schuil gaat. 
Voor deze beide dames en hun famil ieleden is ,,de jon
gen met hoepe l " oom Gerrit (van Bruggen), jarenlang 
slager in Rotterdam en zes jaar geleden op 76-jarige leef
t i jd overleden. De zegel van 35 cent vertoont het portret 
van oom Jo (van Bruggen) die gedurende zi jn leven als 
melkhandelaar in Rotterdam-Zuid een grote populari tei t 
genoot, geflankeerd door zi jn oudere zusje Dora, wier 
man thans nog leeft. 
Zelf vormen Sjaan en Ans van Bruggen het duo op de 
zegel van 45 cent + 20. Het zi t tende meisje op de zegel 
van 60 -F 20 her inneren ze zich als een nicht van hun 
moeder. 
Het famil ie-album, waaraan de foto's werden ont leend, 
bl i jkt te hebben toebehoord aan Gerardus van Bruggen 
die aan het eind van de vorige eeuw met zijn bruid Cor
nelia van Nes een boerderi j betrok in het gehucht Haar-
lemmerl iede, onder de rook van Amsterdam. Vader van 
Bruggen was een ambit ieus man die - naarmate zi jn ge
zin (tot ui teindel i jk t ien kinderen) groeide - een steeds 
grotere boerderi j betrok. In Amsterdam tenslotte 
strandden zi jn ambities en raakte hij f inancieel in moei
l i jkheden. In 1906 ontvluchtte hij z i jn omgeving en trok 
met zi jn gehele gezin naar Duitsland. 
In 1912 keerde hij naar zi jn vaderland terug en vestigde 
zich in Rotterdam. 
Het foto-album kwam in bezit van een k le inzoon, de 52-
jarige Wim Smits, in het dagelijks leven docent aan de 
Akademie voor Beeldende Kunsten in Breda. 
Smits herinnerde zich dit album toen in 1969 een van zi jn 
leerl ingen, Antoinette van Oeffel , hem vroeg hoe zij aan 
oude famil ieportretten kon komen. Antoinette wi lde 
deze portret ten tot onderwerp maken van postzegels, 
waarmede zij haar geluk wi lde beproeven in een prijs
vraag voor het ontwerpen van een serie kinderpostzegels 
voor de Nederlandse PTT. 
De heer Smits stond de ontwerpster- in-de-dop het album 
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voor dit doel af Antoinette viel niet alleen m de pri jzen, 
de PTT besloot haar ontwerpen, gezien het karakter er
van, te reserveren voor het jubi leumjaar 1974 van de 
postzegels 
Op 23 november, ruim vijf jaar nadat zij haar idee gestalte 
gaf, zullen de zegels van de thans 23-)arige Antoinette 
van Oeffel , inmiddels vol leerd ontwerpster en gehuwd 

met Henk Lucassen, verschijnen Dan zullen de portret
ten van de nazaten van Gerardus van Bruggen en Corne
lia van Nes m grote aantallen over de wereld uitzwermen 
In een oplage van meer dan twint ig mil joen stuks Daar 
zal zelfs de inflatie geen afbreuk aan doen want de serie 
die vijf jaar geleden m het ontwerpstadium ƒ 1 5 0 
, ,deed' , heeft thans een waarde van ƒ 2,45 

Vijfiig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 3e laargang No. 9, 
6 september 1924). 

A. M. Benders, |odichemdreef 4, Odijk 

Nederland Nieuwe frankeerze-
gels Dienstorder H 465 bis van 
30 Juli 1924 luidt m de eerste ali
nea 
In plaats van de bestaande fran-
keerzegels van 1, 2, 2V2 en 4 
cent zul len m deze waarden ze
gels van een nieuw type worden 
uitgegeven De verstrekking van 
laatstbedoelde zegels zal geleide
lijk plaats vinden naarmate de 
voorraad frankeerzegels van 1, 2, 
V-I2 en 4 cent van het bestaande 
type raakt uitgeput 
Met het oog op de te verwach
ten nieuwe zegels, ook m het 
beeltenistype, zul len de postze
gelboekjes met zegels van 2 en 
10 cent, na u i tput t ing van den 
magazijnvoorraad bij het Hoofd
bestuur, voor loopig niet meer 
verstrekt worden 
- Zoo juist wordt het eerste ze
gel der nieuwe serie uitgegeven 
Het IS de 4 cent De eerste in
druk zal wel z i jn , dat men een 
z g vlieg-zegel voor zich heeft 
De duif met de gestyleerde vleu
gels IS daarvan vooral de schuld 
Ook de volle bedrukk ing doet 
zeer aan het genoemde type 
denken - De teekening is uitge
voerd door Chris Lebeau 

Alweer nieuwe opdrukzegels ' 
Dienstorder H 465 bis van 30 Juli 
1924 luidt m alinea 2 en 3 
Frankeerzegels van 3, 1, IV2 en 5 
cent zijn voorzien van een op
druk van resp 4, 5, 10 en I2V2 
cent en zi jn bestemd om te wor
den opgebruikt als portzegels 
Deze portzegels worden aan de 
kantoren op de gewone wijze 

verstrekt ter voldoening aan de 
periodieke zegelaanvragen 
Indien door het publ iek noch
tans portzegels als hier bedoeld 
worden verlangd welke niet ten 
kantore voorhanden zi jn, moe
ten de betreffende zegels wor
den aangevraagd overeenkomstig 
het bepaalde bij art 291 der V P 
binnenland 
- Dat hier gespeculeerd wordt 
op de zakken der verzamelaars 
ligt er wel wat heel dik o p ' 
De waarde 4 cent is verkregen 
door overdrukking op de 3 cent 
groen Er zijn uitgegeven ge-
heele vellen van 200 zegels Wi j 
zagen vellen met oplaagcijfer 10 
en letters D en E 
De waarde 5 cent is verkregen 
door overdrukking op de 1 cent 
rood (1899), ook deze m vellen 
van 200 zegels Wij zagen oplaag
letter C 
Hiervan zijn bekend exemplaren 
met kopstaanden opdruk 
De waarde 10 cent is verkregen 
door overdrukkmg van tête-
bêche vellen (gelijk de bekende 
7V2 cent) van de waarde IV2 cent 
blauw, de waarde 12V2 cent is 
verkregen door overdrukkmg 
van tête-bêche vellen van 5 cent 
rood 

Afstempelmgen Nederland De 
particuliere reclame bedient zich 
hier, evenals m Italië, van den 
poststempel Heer L C A 
Smeulders legt ons uit Rotterdam 
een machinestempel over, geda
teerd 31 VIII 

KOOPT HEDEN 
BLUE BAND 

VERSCH GEKARND 

Idem een contmueerend ma
chinestempel uit Breda, geda
teerd 1 IX 

Utr Philat Vereen - Candidaat-
lid A M Benders, te Utrecht 

(Adv ) Het vertrouwde adres 
voor verzamelaars sedert 1892 J 
L van Dieten, Jr , Rotterdam, 
Delftschevaart 44 - Postzegelvei-
ling No 206 van 20, 22-27 Sep
tember a s 

3e jaargang No. 10, 16 Oktober 
1924. 

Afstempel inge- Te 's-Graven-
hage zijn op de Tentoonstel
l ing 3 verschil lende '^tempels 
m gebruik geweest De eerste, 
op 6 Sept in gebruik genomen, 
was een caoutchouc stempel met 
Inschrift ,,Internationale Postze
geltentoonstel l ing" Van dezen 
stempel waren slechts zeer on
duidel i jke afdrukken te verkri j
gen, de ringen werden hoe lan
ger hoe meer gekarteld Het 
werd dan ook direct afgekeurd, 
een nieuw arriveerde op 12 Sep
tember Op 13 en 14 Sept werd 
een stempel voor den Philatelis-
tendag gebruikt 
Ook op de aanteekenetiketjes 
dient men acht te slaan De eer
ste op 6 Sept gebruikte etiketjes 
van gewoon model waarvan de 
groote R en het nummer in 
roode inkt gedrukt, waren met 
caoutchouc typen in violet over
drukt 's-Gravenhage I P T , 
doch hiervan schijnt geen groote 
voorraad aanwezig geweest te 
z i jn , op de stukken die de laat
ste uren van dien dag aangebo
den werden, werd met aniline-
pot lood een R en een nummer 
geplaatst Laatste nummer 284 
Op latere dagen de gewone 
strookjes van het hoofdpostkan
toor met een violet stempel 
I PT 
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voor uw 
boekenplank 

^ 

Postmechanisatie Q|y"'' ' ' ' ' ' ' ' ' IJ 
in Zweden 

Specialkatalog Zweden 1974/1975 S.F.F. 
De uitgevers van deze (en andere) ca
talogussen zi jn nog niet geheel op de 
hoogte van het onderwerp „ l u m i 
nescentie" bij postzegels en postwaar-
destukken. In deze nieuwe Zweden-
catalogus wordt beweerd dat in
gaande nummer 612 (Facit 607) alle 
zegels f luorescerend zijn ui tgevoerd. 
Dit klopt niet, want reeds 599 en 600 
(Facit 592 en 593) waren dit al. 
Bij de kaarten is de aanduiding of 
deze al dan niet met een f luoresce
rende balk zi jn uitgegeven, niet vol 
ledig. Voorts heeft de vertaler zich 
vergist door het Zweedse ,,f luoresce-
rande" weer te geven als , ,phospho-
r ised" in plaats van als , , f luorescent" 
(bladzijden 288 enzovoort) . In de vol 
gende editie zul len we dat allemaal 
verbeterd aantreffen. 
Intussen is in het tweede bul let in van 
de internationale tentoonstel l ing 
Stockholmia '74 (21-29 september) 
een artikel verschenen over Zweedse 
proefzegels van Gilbert Svenson, met 
vijf proefzegels op een inl iggend kar
ton . Nu is eindeli jk officieel gepubl i 
ceerd waar de eerste gelamineerde 
proefzegel werd gedrukt, die in 1950 
werd gebruikt om de Marchand-
Andriessenfacer - de eerste ter we
reld - op Hemelvaartsdag te demon
streren voor Nederlandse postautori-
tei ten. 

De zegel, gemaakt door chef-graveur 
Sven Ewert (1895-1959), werd gebruikt 
om in 1937 proef te draaien met de 
nieuwe Amerikaanse Coebel-pers. Hij 
heeft sedertdien vaker dienst gedaan, 
onder meer voor de boekjesmachine 

die in 1940 in gebruik werd genomen 
en ook voor de facer van Marchand-
Andriessen. Marchand-Andriessen 
kocht gelamineerd papier met een 
laag metaalfolie bij Neparofa in Rot
terdam en liet di t in 1949/1950 be
drukken door de Zweedse postze
geldrukker i j . Er zi jn nog vier andere 
proefzegels. Een met een tekening 
van de dom in Uppsala, die in 1967 in 
de waarde 4.50 kronen in rood 
verscheen als tweede f luorescerende 
zegel van Zweden (Facit 593). 
De zegels dragen het Inschrift Prov-
märke. 
G. H. F. MEIJER ing. 

Stanley Gibbons foreign stamp cata
logue, Europe section, VOL. 1, A - F, 
2e uitgave 
Sinds Gibbons twee jaar geleden met 
een nieuwe landenindel ing begon is 
er een vernieuwing ingetreden waar
door de secties A (luchtpost) en C 
(weldadigheid) in de gewone num
mering zijn opgenomen. Hierdoor 
werden onder meer Oostenri jk en 
België omgenummerd . Bij Oostenri jk 
komen nu de gehalveerde zegels op 
brief in de catalogus. De om
schrijving voor Lombardije en Vene
tië van 1850 tot 1857 is grondig 
herzien. 
De prijzen tonen het inmiddels be
kende beeld. Verhogingen van 50% 
tot meer dan 100% worden geno
teerd. Ook de zegels uit de dertiger 
jaren ontkomen niet aan een forse 
verhoging. Zo stijgt de ,,Anti-TBC-
serie 1932" van België van £ 13 naar 
£ 28 ongebruikt en van £ 9 naar £ 24 
gebruikt ! Om een enkel voorbeeld te 
noemen. 
Zoals ook in de vorige edities, wordt 
ieder land ingeleid door een korte 
historische omschri jv ing. 
Druk, afbeeldingen en uitvoering zi jn 
zoals wi j van Gibbons gewend z i jn . 

H. 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 391 
Strand, Londen, vertegenwoordiger 
voor Nederland Van Dieten Boeken 
Import, Den Haag, prijs f 25,-. 

Stanley Gibbons British Common
wealth stamp catalogue 1975, Editie 
77 
Deze eerste catalogus van Gibbons 
voor 1975 toont een uitgebreide 
nieuwe beschrijving van Australasia, 
Malakka en de Indische staten, waar 
nieuwe navorsingen voor een herzie
ning in de tekst zorgden. 
Wat daarnaast opvalt zijn de onge
kende pri jssti jgingen. De eerste post
zegels ter wereld, de zwarte penny 

en de blauwe 2d om te beginnen. De 
Penny black van £ 125 naar £ 175 on
gebruikt en van £ 12 naar £ 14 ge
bruikt ; de twopence van £ 250 naar 
£ 450 ongebruikt en gebruikt van £ 25 
naar £ 35. De bekende oranje £ 5 van 
1882 stijgt op het blauwachtige papier 
liefst van £ 500 naar £ 2.500. En zo 
zi jn er talloze voorbeelden dat niet 
alleen de oudste emissies maar ook 
die uit de jaren tot 1940 fors duurder 
zi jn geworden. 
Voor de verzamelaars van de Britse 
gebieden een zeer kundig geschre
ven en prima gedrukt werk. 

H. 

Uitgave van Stanley Gibbons Ltd., 391 
Strand, Londen WC2R OLX, verte
genwoordiger voor Nederland Van 
Dieten Boeken Import, Den Haag, 
prijs f 27,50. 

Collect Channel Islands stamps, 3e 
editie 
Voor wie deze handige boekjes ge
bruikt behoeft de derde edit ie geen 
verdere beschri jving. Als steeds een 
uitvoerig voorwoord met de afstem
pelingen vóór de postzegelt i jd, dan 
alle postzegels in kleur en vakjes om 
aan te kruisen wat men al dan niet 
heeft. De pri jzen zi jn bi jgewerkt naar 
de , ,grote" Gibbons catalogus. Een 
zeer handig werkje. 

H. 
Uitgave Stanley Gibbons Ltd., Strand 
391, Londen, vertegenwoordiger voor 
Nederland Van Dieten Boeken Im
port, Den Haag, prijs f 3,-. 

Catalogue Yvert & Tellier 1975 
Deel I, Frankrijk, met de Franse cul
tuur verbonden landen, Andorra, 
Noord-Afr ika, Monaco, Saargebied, 
rond 600 bladzi jden. Prijs ƒ 10,-
Deel I I , Europa, ruim 800 bladzijden 
ƒ 2 5 , -
Deel I I I , Overzeese landen, rond 
1300 bladzijden ƒ 27,50 

Ook van deze driedelige Franse we
reldcatalogus is het meest opvallende 
kenmerk de opwaartse beweging van 
de pri jzen over een breed f ront . De 
veelvuldige klachten over het b ind-
werk hebben geholpen. Mits voor
zichtig gebruikt , kan deze meest ge
raadpleegde prijslijst in postzegelland 
het u i thouden tot de tachtigste jaar
gang verschijnt 
Uitgave: Yvert & Tellier, Amiens, Im
porteur: Van Dieten Boeken Import, 
Prinsenstraat 60, 's-Cravenhage, prijs 
f 62,50. 
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agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het novem 
bernummer dienen uiterlijk op 18 oktober 
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 met plaatshebben van de genoemde 
evenementen op de aan haar opgegeven 
tijdstippen 

I 

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Cravenhage 2004 
Telefoon (070) 63 09 49 
EXPOSITIES 
Tot 1 november (verlengd) 
Vijft ig jaar luchtpost Nederland-)ava 
Tot 5 januari 1975 
Honderd |aar Wereldpostverenig ing 
- De kunst van de ontwerper 
- De to ts tandkoming van postze
gels in plaat- en rasterdiepdruk 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor )ongelui beneden de 16 |aar 
Het Postmuseum is dagelijks ge
opend van 10 00-17 00 uur, op zon
dagen van 13 00-17 00 uur 

Tot 10 november: 
Tilburg Textiel tussen Tandjes, ten toon
stelling van postzegels met text ie lmot ie-
ven Nederlands Text ielmuseum Cast-
huisrmg 23 Maandag-vri jdag 10 00-17 00, 
maandag 19 00-22 00 en zaterdag en zon
dag 14 00-17 00 uur Toegang ƒ 0 50, 
jeugd tot en met 14 jaar half geld 

Tot 10 november: 
Amersfoort Jubi leumtentoonstel l ing 35 
jarig bestaan van de vereniging Amers
foort , Zonnehof 8 

19 oktober: 
Soest Ruilmiddag de Rank, Soesterberg-
straat 18, Soest, 12 00-18 00 uur Toegang 
vrij In l icht ingen Meju f f rouw C de Bruin, 
Kastanjelaan 11, Soest-Z, te lefoon 02155-
12032 

19-20 oktober: 
Schiphol Dert iende Dag van de Aero-
Philatehe 1974 Restaurant De Wi jde We
reld, zaterdag en zondag 11 00-17 00 uur 
Tentoonstel lmg bi jzondere enveloppen, 
speciaal stempel 
Inl De Vl iegende Hol lander p/a F W N 
Hugenholtz Postbus 562, Ape ldoorn 

19-27 oktober: 
Budapest Internationale luchtpost ten
toonstel l ing Aerophi la 74, Bondsgebouw 

Inl icht ingen Secretariaat H-1387 Buda
pest P O B 4, Hongarije 

26 oktober: 
Arnhem Nationale rui ldag 10 00-17 00 
uur Kantine Cirokantoor, Velperweg 
Toegang vri j Handelaren ui ts lu i tend op 
ui tnodiging Inl J A W de Graaf, p/a 
COVA, afdeling Filatelie, te lefoon 085-
672431 

26 oktober: 
Epe (GId ) Ruildag Stern, Hoofdstraat 
108, 10 00-17 00 uur Inl icht ingen me
vrouw A C Doorman-Knuvers, Polweg 2, 
te lefoon 05780-2729 

26 oktober: 
's-Cravenzande Ruildag 10 00-17 00 uur 
De Brug, Koningin Julianaweg 61 Inlich 
t ingen mejuffrouw 8 A Lantink, Noord-
landseweg 5, telefoon 01748-3330 

26 oktober: 
Hilversum Veertiende nationale rui ldag 
Totohal, Soestdijksestraatweg, NS-halte 
(gemeenteli jk) Sportpark 10 00-17 00 uur 
Inl D Baas, Admiraal de Ruyterlaan 31, 
tel 02150-44626 

26 oktober: 
Zwol le Ruildag - elke laatste zaterdag van 
de maand - gebouw CJV Jubal, Jufferen-
wal 24 Inl ichtingen R Boom, Ter Pelk-
wijkstraat 9, telefoon 05200-15160 

26 oktober 
Vlaardingen Ruilbeurs, de Harmonie 
Schiedamseweg 51 10 00-17 00 uur In
l ichtingen H Deijs Joh Wi l lem Frisolaan 
56 Vlaardingen 

2 november: 
Leiden Najaarsruildag kantine P Clos & 
Leembruggen, ingang Derde Binnenvest 
gracht 10 00-17 00 uur Inl icht ingen J B 
Soet Morsweg 21a telefoon 01710 43574 

2 november 
Vlissmgen Ruilbeurs en vei l ing, 10 00-17 00 
uur, Scheldekwartier Inl J J van Luijk, 
Schubertlaan 30 Telefoon 01184-2785 

3 november: 
Brugge Ruil- en contactdag Vlaamse Bond 
van Postzegelverzamelaars, Ter Groene 

Poorte bij station 10 00-18 00 uur Toe
gang 5 frank Inl ichtingen E Denys Leo
pold II laan 126 

3 november: 
Wychen Nationale ruildag, zaal Sterre-
bosch, Kasteeilaan 4 10 00-17 00 uur In
l ichtingen Th de Kleyn, telefoon 08894-
3486 

9 november: 
Heerenveen Ruildag 10 00-17 00 uur 't 
Baken Inl icht ingen M Blaauw, Tjepke-
mastraat 32 

9 november: 
Zevenaar Ruildag 10 00-17 00 uur De Bui-
tenmolen Molenstraat Aparte hoek voor 
jeugd, met postzegelstand Inl ichtingen 
W H Stevens Brederostraat 38 telefoon 
08360-25712 

9 november: 
Noordwi jk Ruildag St Wi l l ibrordus-
school van Panhuysstraat Inl ichtingen 
mevrouw de Haas-Turk Jac Juchstraat 9 

9-10 november: 
Deventer Elfde internationale ruildag 
kantme Thomassen & Dri jver-Verbl i fa 
Zweedsestraat 7 Inl J A Kuitert, Gewest
laan 27, Diepenveen, tel 05709-2064 

9 november: 
Eindhoven Internationale rui lbeurs Phi
lips Ontspanningscentrum, Mathildelaan 
10 00-17 00 uur Inl M H Schenkelaars, 
De Koppele 78 

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

Veilingdata 

18, 19 oktober: 
Tilburg Van Amelsvoort, 
St Annaplein 7 

28 oktober-1 november: 
's-Gravenhage Veil ing 464 
Van Dieten Tou mooi veld 2 

8-9 november: Amsterdam Veil ing 
Wiggers de Vries Singel 276 Am
sterdam 

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

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

30 oktober-2 november: 
Londen Nationale tentoonstel l ing B P E , 
Seymour Hall, Marble Arch, London W1 

2 november 
Goor Tentoonstel l ing en rui lbeurs ter vie
ring t ienjarig bestaan Goorse postzegel-
d u b lts. Gruttostraat 1 Inl H E Ait ink, 
Scherpenzeelseweg 120 

16 november: 
Appingedam Internationale rui ldag Re-
hoboth Wijkstraat 24 10 00 17 00 uur In
l ichtingen N Lous Rengersstraat 35, tele
foon 05960-22257 

16 november: 
Leiden Ruildag 10 00-16 30 vei l ing 13 00 
15 00 uur, Logegebouw Steenschuur 6 
Inl icht ingen H J Hedenk Topaaslaan 14 
telefoon 01710-64808 

16 november: 
Katwijk Najaarsruildag, sporthal Cleyn-
duin 09 30-17 00 uur Inl icht ingen J L 
van Kempen, Boshuysenstraat 2, telefoon 
01718-14615 (met zondags) 
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tentoon
stellingen 
en jubilea 

Honderd jaar Wereldpostvereniging 
in het Nederlandse Postmuseum 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van de Union Postale Universelle op 
9 oktober is op die datum in het Ne
derlands Postmuseum de jub i leum
tentoonstel l ing ,, Honderd jaar Wereld
postvereniging" geopend. 
Naast zegels, foto's en prenten, die 
enkele saillante momenten uit de 
voorgeschiedenis van de U.P.U. be
l ichten, wordt een keuze getoond uit 
postzegels, die zi jn uitgevoerd in de 
zogenaamde verenigingskleuren. 
Na de opr icht ing van de Wereldpost
vereniging gingen namelijk steeds 
meer landen ertoe over voor de be
langrijkste verenigingstarieven een 
uni form kleurenschema aan te hou
den, naar het voorbeeld van de 
Duits-Oostenri jkse Postvereniging, 
die reeds in 1863 een dergelijk kleu
renschema kende. 
Voorts is er op deze tentoonstel l ing 
een vrij uitgebreide collectie postze
gels te zien, die betrekking heeft op 
de verschil lende congressen en jub i 
lea van de U.P.U. 
Bijzondere vermelding verdient het 
ontwerp van Gert Dumbar voor de 
recente Nederlandse U.P.U.-
herdenkingspostzegel, die vooral 
door zijn ruimtel i jke vormen van oor
spronkel i jkheid getuigt. 
De tentoonstel l ing duurt tot en met 5 
januari 1975 en is geopend op werk
dagen van 10.00-17.00 uur en op zon
en feestdagen, behalve nieuwjaars
dag, van 13.00-17.00 uur. 

Textiel tussen tandjes in Tilburg en 
Enschede 
In Ti lburg (2 oktober-10 november) 
en in Enschedé (23 november 1974-5 
januari 1975) word t een tentoonstel
l ing gehouden van postzegels met 
textielmotieven met bi jbehorende in

teressante realia, geheel betrekking 
hebbende op vele facetten van de 
ontwikkel ing van de textiel industr ie. 
In beide plaatsen wordt een interes
sante catalogus ten verkoop aange
boden met afbeeldingen van de ge-
exposeerde zegels en met een uitge
breide verklarende tekst. Er is ook 
een aantrekkeli jke affiche ontworpen. 
Deze catalogus kan worden besteld 
door ƒ 4 , — over te schrijven op 
bankgironummer 59.56.12.458 van de 
ABN te Oldenzaal, ten name van J. H. 
Molkenboer , werkgroep Textielpost
zegels. Het postgi ronummer van de 
Oldenzaalse ABN-vestiging is: 
80.14.24. 

GRWÏN^WA 

De nationale postzegeltentoonstel l ing 
Philiposta Groningana 75, die de Phi
latelisten Vereniging Groningen van 2 
tot en met 4 mei 1975 organiseert in 
de Groningse Mart inihal zal ruim 
duizend kaders omvatten. Tegelijker
t i jd zul len de bondsdag van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen en de Filatelistendag 
met de bekerlezingen worden ge
houden. Een honderdtal kaders zal 
gevuld worden door de Stichting 
voor het Philatelistisch jeugdwerk in 
Nederland, die eveneens het karakter 
krijgt van een nationale tentoonstel
l ing. 
Tijdens de tentoonstel l ing zullen b i j 
zondere enveloppen verkrijgbaar 
z i jn, ontworpen door de bekende 
graficus P. Wetselaar te Bennebroek. 
PTT zal daarvoor een bi jzonder stem
pel beschikbaar stellen. 
De Mart inihal , een modern expositie
complex, is uit alle delen van het 
land via autowegen gemakkeli jk te 
bereiken. Er is ruime parkeergele
genheid en in de omgeving ligt het 
aan natuurschoon rijke Stadspark van 
Groningen. 
Exemplaren van het tentoonstel l ings
reglement en aanmeldingsformul ie
ren kunnen worden aangevraagd bij 
L. I. Weber, Prinses Beatrixlaan 11, 
Paterswolde (D), telefoon 05907-2603. 
Inl ichtingen van algemene aard bij de 
algemeen secretaris: J. K. Smith, 
Oosterhamrikkade 64, Groningen. 
Telefoon 050-770406. 

KW 74 

Het organisatiecomité van de jubi 
leumtentoonstel l ing, die van 3-6 juli 
door de vijft ienjarige Katwijkse afdeling 
van de I.V. Philatelica is gehouden, 
deelt - in aanvull ing op het verslag in 
het ju l i /augustusnummer - mee dat 
van de vijft ien verzamelingen die 
voor het eerst werden tentoonge
steld, twaalf zi jn bekroond, waarvan 
één verguld zilver, vier zilver, vier 
verzi lverd brons, twee brons en één 
dip loma. 
De lijst met bekroningen: 
Verguld zilver: A. J. M. Annegarn 
(Bloed en bloedtransfusie), J. A. 
Bruijn (West-Nieuw Guinea en Paar
den), F. J. A. de Groot (België-
voorafstempelingen), -C . Muys 
(Heerenveen-postmerken), G. Sze-
gedi (Bosnië), G. van der Velden 
(Tsjecho-Slowakije) en M. J. Vri jalden-
hoven-Oostra (Groot-Brit tannië-post-
mechanisatie). 
Zilver: W. F. Briel (Nederlands-lndië-
luchtpost), G. A. Geerts (Nederland
veldpost), B. W. Haveman (De oor
spronkel i jke bewoners van Amerika), 
A. P. M. Janssen (Ierland), M. de 
Jong (Nederland), H. Jongenburger 
(Finland), S. Jongsma (Zwitserland), 
W. Koejemans (De christeli jke kerk), 
Y. S. Kramer (Israël), G. H. F. Mei jer 
ing. , (Nederland-postmechanisatie), J. 
H. Möh imann (Croot-Bri t tannië en 
Kanaaleilanden), J. H. Munt inga (Ol i 
fanten), R. Reijngoud (Muziek), R. J. 
L. Rijkschroeff (Frankrijk) en G. M. 
Teuwisse (Groot-Brittan nië-Elizabeth 
II). 
Voorts zestienmaal zowel verzilverd 
brons als brons en drie diploma's. 

personalia 
S. L. Hartz officier in de Orde van 
Oranje-Nassau 

De heer S. L. Hartz te Haarlem, , ,gen
eral art director ' bij Joh. Enschedé 
Grafische Inrichting B.V., is benoemd 
tot officier in de Orde van Oranje-
Nassau. Wij verzamelaars, die de 
heer Hartz kennen als ontwerper en 
graveur van verscheidene Neder
landse postzegels, wensen hem 
gaarne en van harte geluk met deze 
koninkl i jke onderscheiding. 
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nederland 

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

De „Goede oude tijd" op l<inder-
postzegels 
Dit |aar is het vijft ig jaar geleden dat 
de eerste Nederlandse kinderzegels 
verschenen De emissie van 12 no
vember 1974 staat dan ook m het te
ken van ,,vi)ftig jaar kinderpostze
gels" Met het ontwerp is een , , l ink" 
naar de ,,goede oude t i j d " gelegd 
vier foto's van rond de eeuwwisseling 
hebben model gestaan voor deze ju -
bileumserie, welke door Antoinette 
Lucassen-van Oeffel uit Breda werd 
verzorgd 
Haar ontwerp is een van de be
kroonde inzendingen van een prijs
vraag welke m 1969 werd uitgeschre
ven met het oog op het zilveren jubi 
leum van het Grafisch Studie Cen
t rum te 's-Gravenhage Aan de prijs
vraag werd medewerk ing verleend 
door het Nederlands Comité voor 
Kinderpostzegels en de PTT 
Leerlingen van grafische scholen en 
academies konden meedoen door ei
gen ontwerpen voor een serie kin
derpostzegels en een eerstedagenve-
lop in te zenden Ook het ontwerp 
van de kinderpostzegels van 1973 
(onderwerp spelen, van Frits Haze-
lebach uit Rotterdam) is aan de in
zendingen van deze prijsvraag ont
leend 

Op de laagste waarde van de jub i -
leumserie, 30+15 cent, is een jongen 
met een hoepel afgebeeld De kleu
ren van de zegel zi jn bruin en don
kergrijs 
De oudroze zegel, 35 + 30 cent toont 
twee k inderen, waarvan de kleinste 
de grootste vasthoudt Op de grijze 
zegel van 45+20 cent staan twee 
meisjes bij een stoel Op de zegel 
van 60+20 cent zit een jong meisje 
naast een met snijwerk versierde kist, 
kleuren blauw en donkergri js 
De prijs per serie van vier zegels be
draagt ƒ 2,45 

In Nederland geschiedt een belang
rijk deel van de verkoop door 
schoolkinderen door middel van 
huis-aan-huis-verkoop van het be
kende velletje, dat voor dit jaar is 
samengesteld uit vier zegels van 
30+15, een van 35+20 en een van 
45+20 cent De pnjs per velletje is 
ƒ 3 , -
De zegels zullen verkrijgbaar blijven 
tot en met 3 januari 1975 De geldig
heidstermijn voor de frankering is 
onbepaald 

De nieuwe posttarieven 
konden wij in het vorige nummer 
reeds melden 
De heer G Wentzel te Deventer 
meldt ons dat hij als eerste dagen van 
afstempeling kan melden 
12 augustus 1974 - de adreswijzi-
gmgskaart met zegelbeeld van 30 
cent en fosforstreep naast het beeld, 
de briefkaart van 35 cent met fosfor
streep door zegelbeeld en het lucht
postblad van 60 cent met fosforstreep 
naast het zegelbeeld, 
22 augustus 1974 de nieuwe postze
gelboekjes PB 16a en 17a, 
28 augustus 1974 de briefkaart van 40 
cent met PAR AVION en fosforstreep 
door het zegelbeeld 

Uitgifte internationale serie „Neder
landse postzegels" 
(Dienstorder H 408 van 20 augustus 
1974) 

1 Algemeen 
Op 10 september wordt een ,, interna
tionale serie' van bi jzondere postze
gels uitgegeven De uitgifte geschiedt 
naar aanleiding van respectievelijk 
- het 30-jarig bestaan van de Benelux 

Economische Unie, 
- het 25-jarig bestaan van de 

Noord-Atlantische Verdrags Orga
nisatie, 

- het 25-jarig bestaan van de Raad 
van Europa 

2 Ontwerpen, voorstellingen, kleu
ren 
De Beneluxzegel is ontworpen door 
Michel Olyff te Haut-lt tre (België), de 
NAVO-zegel is naar een ontwerp van 
de heer F Smits te Voorburg en de 
Raad-van-Europazegel is ontworpen 
doo Tel-Design Associated te s-Gra
venhage 
De zegels zijn gedrukt bij Joh En
schede en Zonen Grafische Inrichting 
B V te Haarlem 

Waarde 30 cent - Weergave van het 
woord BENELUX m verschil lende 
vormen en de herdenkingsjaartallen 

1944-1974 Kleuren blauwgroen, licht
blauw en donkergroen 
Waarde 45 cent - Het embleem van 
de NAVO geplaatst op een schild in 
zilver Achter het schild een vlie
gende vogel die de daarmee verbon
den vri jheid symboliseert Kleuren 
blauw, zilver, zwart 
Waarde 45 cent - Tegen een donkere 
achtergrond is afgebeeld het em
bleem van de Raad van Europa, be
staande uit een blauw veld met een 
gesloten ring van 12 sterren Kleuren 
zwart, blauw en geel 

Bijzondere tekst: 
Beneluxzegel 1944-1974 BENELUX, 
NAVO-zegel 1949-1974, 
Raad-van-Europazegel 25 jaar RAAD 
van EUROPA 

3 Overige bijzonderheden 

Beneluxzegel 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Perforatie 
Papiersoort 

Gomming 
Vel indelmg 

Oplage 
Druktechniek 
Geldigheidsduur 

NAVO-zegel 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Perforatie 
Papiersoort 

Gomming 
Vel indelmg 

Oplage 
Druktechniek 
Geldigheidsduur 

33 X 22 mm 
36 X 25 mm 
14 12 3/4 
zonder watermerk, 
fosforescerend 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 
zegels 
20 000 000 
rasterdiepdruk 
onbepaald 

22 X 33 mm 
25 X 36 mm 
12 3/4 14 
zonder watermerk 
fosforescerend 
synthetische gom 
10 X10 = 100 
zegels 
12 500 000 
rasterdiepdruk 
onbepaald 

Raad-van-Europazegel 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Perforatie 
Papiersoort 

Gomming 
Velindelmg 
Oplage 
Druktechniek 
Geldigheidsduur 

25 X 36 mm 
25 X 36 mm 
12 3/4 14 
zonder watermerk, 
fosforescerend 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
12 500 000 
rasterdiepdruk 
onbepaald 
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4. Verkooptijdvak 
De zegels zijn op 10 september 1974 
op alle postinrichtingen en bij de be
stellers, belast met de behandel ing 
van postzaken aan huis ti jdens de be
stell ing, verkrijgbaar. 
Bij wijze van proef wordt geen ver
koopti jdvak vastgesteld. De zegels 
dienen te worden verkocht zolang de 
voorraad strekt. Aan het publ iek 
moeten van 10 september a.s. af bij 
aankoop van postzegels van 30 en 45 
cent de zegels van de internationale 
serie worden verkocht, tenzij speciaal 
om zegels van de normale uitgifte 
wordt gevraagd. 
Met de verkoop mag niet eerder dan 
op 10 september a.s. worden begon
nen. 
Om een geli jkmatige spreiding en 
verkoop te bevorderen zullen van de 
beide zegels van 45 cent de vellen 
, ,om en o m " in de standaardverpak
king worden opgenomen. Aan de lo
ketten dient vel voor vel verkocht te 
worden, waarbij in de verkoop uiter
aard wel rekening moet worden ge
houden met eventuele speciale wen
sen van het publ iek. 
Tot zover deze Dienstorder. 

Nu de zegels. De als een ,, interna
tionale serie" aangekondigde post-
waarden vormen allerminst een ge
heel. Behalve het internationale as
pect l i jken de zegels allerminst op 
een serie. Er is bli jkbaar op geen en
kele manier geprobeerd door coörd i 
natie door de betreffende PTT-dienst 
een samenhang in de beelden te ver
kri jgen. Zelfs de letters en cijfers ver
schillen op alle drie zegels. 
Over de ontwerpen zul len de menin
gen natuurl i jk verschil len. De Bene-
luxzegel laat tenminste duidel i jk zien 
waarom het gaat, maar daarmee 
houdt het ook op. De Raad-van-
Europazegel heeft in ieder geval een 
tekst, die aanduidt waarom het gaat. 
Het , ,s terrenembleem" kan men in 
Europa tegenkomen aan de plaats
naamborden van de Europese ge
meenten, die met andere Europese 
gemeenten verbonden zi jn, zodat 
men een aanknopingspunt heeft. 
De NAVO-zegel zegt van de drie ze
gels het minst. Het embleem is, sinds 
de heer S. L. Hartz in 1959 een prima 
ontwerp maakte, veranderd. Niets 
duidt op de NAVO en het vri jheids-
symbool van de vliegende vogel zal 
de meeste gebruikers wel ontgaan. 
Helaas hebben wi j nog niet kunnen 
vernemen wat voor een vogel deze 
vri jheid symboliseert. De kop lijkt op 
een meeuw en de vleugels op die 

van een reiger. Maar wi j zijn geen 
vogelkenners. Wanneer men aan een 
inwoner van een land waar de NAVO 
nagenoeg onbekend is zou zeggen 
dat het een zegel is voor het 25-jarig 
bestaan van een luchtvaartmaat
schappij, of desnoods een automo-
bielfabriek, zou men dit zonder meer 
aannemen. En dat kan onmogel i jk de 
bedoel ing zi jn geweest om een ver
dragsorganisatie als de NAVO bij het 
25-jarig bestaan te herdenken. Wi j 
vragen ons af of er geen ontwerper 
van naam te vinden was om een 
waardiger ontwerp te maken. 

De technische bi jzonderheden van 
de vellen z i jn : 

tanding: 
30 cent Benelux: boven- en onderzi j 

den een gat door lopend ; l inker- en 
rechterzi jden door lopend. 
45 cent Raad van Europa: boven- en 
onderzi jden twee gaten door lopend, 
l inker- en rechterzijde door lopend. 
45 cent NAVO-zegel : boven- en on
derzi jden door lopend ; l inker- en 
rechterzi jden één gat door lopend. 
etsingnummers: geen 
telcijfers: 
links 1 tot en met 10, rechts 10 tot en 
met 1. 
ponstekens: 
geen. 
marke erboogjes: 
geen 
overige bijzonderheden: 
kleurstrepen en kleurkruisen in de 
marges. 
afwijkingen: 
tot heden niet gemeld. 

rijksdelen 
overzee 

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

Kinderliedjes op Antilliaanse Kinder
postzegels 
De Kinderpostzegels van de Neder
landse Anti l len zullen dit jaar op 12 
november verschi jnen. De serie o m 
vat drie postzegels, waarvan de voor
stellingen tradit iegetrouw betrekking 
hebben op de wereld van het k ind. 
Deze keer zi jn het symbolische voor
stellingen van kinderl iedjes. De ze
gels zullen tot en met 11 december 
1974 verkrijgbaar z i jn . De geldigheids
termi jn voor de frankering is onbe
paald. De ontwerpen werden ver
zorgd door J. M. Capricorne uit W i l -
lemstad/Cura^ao. Bijgaande foto's 
werden genomen van de goedge
keurde ontwerpen. 

Waarden en voorstel l ingen: 
15 + 5 cent 
Een hoofd, een zaag en enige regels 

notenschrift als ui tbeelding van het 
liedje ,,Carpinté ta mas cu rey" (een 
t immerman is meer dan de koning). 
Kleuren: geel, oranje, rood, licht
blauw, donkerblauw, zwart. 

20+10 cent 
Twee kringen gevormd door voetaf
drukken en twee regels notenschrif t 
als ui tbeelding van het liedje ,,ban 
ban pasa un r o n d u " (laten we een 
rondje maken). Kleuren: oranje, 
rood, blauw en zwart. 

30+15 cent 
De zon, de maan en drie regels no
tenschrift als ui tbeelding van het 
l iedje ,,luna cu so lo " (maan en zon). 
Kleuren: oranje, l ichtgroen, donker
groen, violet, rood en zwart. 

Voorts komt op elke zegel de titel 
van het uitgebeelde liedje voor. De 
prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ 1,71. 

Nadere emissie^ 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukkeri j 

;egevens: 
25 X 36 mm 
idem 
123/4 : 14 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
John. Enschedé en 
Zonen Grafische In
richting B.V., Haar
lem 
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luchtpost 

rubriekredacteur: 
W. Dekker, 

I IJsselsteinstraat 36, 
1 's-Gravenhage 2030 
I 

Wat is aerophilatelie? 
Het deftige woord voor: luchtpost 
verzamelen. 
Maar wat houdt het allemaal in? 
Verzamelen van luchtpostzegels, 
luchtpostbladen, luchtpostet iketten, 
maar vooral luchtpoststukken. Ze ver
tellen alles over de ontwikkel ing van 
de luchtvaart, de verovering van het 
luchtruim door de mens, het gebruik 
van het luchtschip/vl iegtuig voor een 
vlugge communicat ie. 
De grondlegger van de KLM, dr. A l 
bert Plesman zei kernachtig: ,,Het 
luchtruim verbindt alle vo l ken" . De 
luchtpost is hiervan het bewijs. En elk 
)aar stijgt de hoeveelheid post, die 
door de lucht wordt vervoerd. 
Er is materiaal plenty om een boek 
vol te schrijven over luchtpost. Het 
zou een boek worden vol spannende 
avonturen, waarin echter ook een 
andere uitspraak van Plesman zou 
moeten worden opgenomen: ,,Niets 
blijft de luchtvaart bespaard". Dit had 
de titel kunnen zi jn van het boekje 
van Baron Six van Oterleek, dat hij 
echter , ,Rampstukken" noemde. 
De mens heeft alti jd de vogels beni jd 
en - als Icarus - vleugels wi l len heb
ben. Hij was de eerste van een lange 
reeks die verongelukte. 
De Romeinen gebruikten al duiven 
om berichten over te brengen. In 
onze eigen vaderlandse geschiedenis 
vinden we deze wijze van berichtge
ving onder meer terug bij het beleg 
van Haarlem in 1572. Het Handels
blad had in 1828 al een rubr iek: Dui-
venpost. Deze rubriek was niet inte
ressant voor duivenhouders maar gaf 
weer het buitenlandse nieuws dat via 
de duiven bij de redactie was bin
nengekomen. Na de ui tv inding van 
de telegraaf raakte de duivenpost in 
onbruik, maar het dagblad Le Matin 

organiseerde in het begin van deze 
eeuw nog duivenpost vanaf de sche
pen ,,La Savoie" en , ,L 'Ariane". 

Luchtrecht 

Verzending per boot / t re in werd / 
wordt als de normale verzendings-
wijze gezien. Wilde de afzender 
verzending als , , luchtpost" dan be
hoorde/behoort daarvoor extra be
taald te worden. Deze extra toeslag 
vindt men terug in het bedrag van 
het luchtrecht. In Nederland werd 
luchtpost snel de normale(re) wijze 
van vervoer. Moest in de periode 
1920-1927 een luchtposttoeslag, va
riërend van 5 tot 25 cent per 20 gram 
worden betaald; na de luchtpostcon
ferentie in Den Haag van 1927 werd dit 
5 cent per 20 gram voor alle bestem
mingen binnen Europa. 
Met ingang van 1 april 1935 werd de 
luchtposttoeslag voor brieven binnen 
Europa afgeschaft, slechts voor ver
zending van drukwerk geldt - ook 
binnen Europa - een toeslag. Met in
gang van 5 juni 1937 werd het lucht
recht voor brieven afgeschaft met be
stemming Indië. Van die dag af was 
12,5 cent voldoende frankering voor 
een luchtbrief naar Indië. Op die dag 
werd de post voor Indië voorzien van 
een bi jzonder stempel: 

5 V I 1 9 3 7 ^ ^ ^ ^ ^ 
yi NIEUUi/TARJET ( - L - ^ : ^ ^ ^ i 

/X LUCHTRECHT EN ETIKETf j ^ : S K r ~ - ^ 

_Ï>«SS>55®>3 VOORTAAN LEIDT NAAR. 
-^i'^jiJx.Mr- IMSULINDE DE POSTOi/CS— 
r : : : ^a f f i ^g iDOOR DE LUCHT" 

Nieuw tarief: luchtrecht en etiket 
vervalt, voortaan leidt naar Insulinde 
de postweg door de lucht " 
Met de ,,Specht" werd deze eerste 
luchtrechtvri je vlucht gevlogen. Merk
waardigerwijs frankeerden de ver
zamelaars bijna allen met de bekende 
driehoekzegel van 30 cent. 
Brieven, gefrankeerd met een zegel 
van 12,5 cent, ziet men maar weinig. 
In de eerste jaren van het vl iegtuig 
werden alom vliegdemonstraties ge
houden. Het kwam daarbij nogal 
eens voor dat speciale vignetten be
schikbaar werden gesteld met afbeel
ding van vliegmachine en koene p i 
loot, die op ansichtkaarten geplakt 
konden worden. 
Sommige vignetten kregen enige ja
ren later de status van semi-officiële 
postzegels, bi jvoorbeeld in Zwitser
land in 1913. De zogenoemde 
Scadta-zegels worden ook gerekend 
tot de semi-officiële luchtpostzegels. 

Scadta = Sociedad Colombo Ale-
mana De Transportes Aereos, opge
richt in 1919 door Duitse oorlogsvlie-
gers. Scadta kreeg van de Columbi-
aanse regering toestemming voor de 
inrichting van een eigen postbedrijf 
met eigen zegels waarmede het 
luchtrecht werd betaald. Er werd een 
druk gebruik gemaakt van de dien
sten van Scadta en de zegels werden 
grif verkocht, niet alleen in Colum
bia, maar ook door de Columbiaanse 
consuls in het buitenland, daar za
kenmensen direct deze zegels, on
ontbeerl i jk voor het luchtvervoer in 
Columbia, op de brieven wi lden 
plakken. Deze zegels waren in ge
bruik tussen 1921 en 1931. 
Ook in Canada kende men semi-
officiële luchtpostzegels. De vele Ca
nadese luchtvaartmaatschappijen kre
gen voor hun postvervoer geen cent 
van de Canadese PTT, maar ze had
den wel het recht $ 0.25 te vragen 
voor het vervoer van een brief. Zij 
gaven daarvoor zegels uit, die op de 
postkantoren konden worden ge
kocht en die op de achterzijde van 
de brief geplakt moesten worden. 

Ballonpost 

De mensheid heeft lang gezocht naar 
de mogeli jkheden zich door de lucht 
te verplaatsen. De Franse gebroeders 
Montgolf ier ontwierpen de eerste 
luchtballon die werkeli jk kon varen in 
1783. Het werd een succes dat in vele 
landen navolging vond onder meer in 
Hol land, waar een eerste opstijging 
plaats had op 11 december 1783. Het 
vervoer lichter dan lucht was gebo
ren. 
Van de mogeli jkheid om post per bal
lon te vervoeren werd in grote mate 
gebruik gemaakt in de Frans-Duitse 
oor log (1870-1871) toen Parijs geheel 
door Duitse troepen was omsingeld. 
Er vertrokken uit Parijs liefst 65 be
mande ballons met in totaal 164 per
sonen, 382 postduiven en (totaal over 
alle ballons) 10.000 kg post. De ,,Bal
lon M o n t e " is als oudste echte lucht
post door de specialisten zeer ge
zocht. Van vele vaarten zijn ver
voerde brieven bekend. Van de 65 
ballons kwamen er drie in Nederland 
terecht, één zelfs (de Ville d'Orléans) 
in Noorwegen, liefst 1400 km van Pa
rijs. 
Ook van de belegerde vesting Metz 
uit hebben de Fransen m 1870 ballons 
- zij het steeds onbemand, maar met 
post - opgelaten. Deze zogeheten 
,,Papillons de Metz " zi jn zeldzaam. 

(wordt vervolgd) 
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postwaarde-
stukken 

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

Nederland 
Op maandag 2 september kon ik te 
Bergen N.H. kopen: de nieuwe 
briefkaart 35 cent, Juliana Regina, 
turkoois, en de internationale ant
woordcoupon van 90 cent. 
Enkele dagen later ook het nieuwe 
luchtpostblad 60 cent, Juliana en pro
f i l , oranje en de verhuiskaart 30 cent, 
Juliana Regina, bru in. 
De voorraad luchtpostbriefkaarten 
van 35 cent blauw zal eerst worden 
uitverkocht voor buitenlands gebruik 
met 5 c bijgeplakt voordat de 40 cent 
verkrijgbaar wordt gesteld. 
In , ,Br iefphi la" nr. 19/20 lazen wi j 
een artikel van C. Stapel/C. Calvi 
over , ,Die Aerogramme der Nieder
lande" met oplagecijfers. 

België 
In ,,1'Entier Postal" 3/4 van 1974 ver-
schrijft A. Wéry een artikel met vele 
illustraties over de internationale 
antwoordcoupons van België. 

Frankrijk 
In ,,1'Entier Postal 1/2 van 1974 ver
scheen een artikel over de te lefoon
bi l jetten, geïl lustreerd. 

Groot-Brittannië 

Op 28 augustus verschenen nieuwe 
postbladen van 4V2 p. blauw, dubbe
le fosforbalk. Kostprijs BVi p. bij 
t ien tegelijk 52V2 p per pakje. 

Hawaï 

In ,,Postal Stationery" van ju l i -
augustus een artikel van A. j . 
Schwalm over briefkaarten, die gere
toucheerd werden, een vondst gedaan 
bij het platen der kaarten. 

India 
In ,,Postal Stationery" van ju l i -
augustus een artikel van dr. S. 
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Chowdhury over Indian Feudatory 
States Stationery used by Indian Post
al Department. Oude voorraden van 
Hyderabad, Travancore en Travancore-
Cochin werden door India opgebruikt 
door het stellen van opdrukken. Dit 
dienstverkeer kreeg geen stempels; 
wel aan de achterzijde een datumstem
pel van aankomst. 

Luxemburg 

In ,,rEntier Postal" 1/2 en 3/4 werden 
telkens vier bladzijden catalogus los 
ingevouwen. 

Roemenië 

In dezelfde nummers van 'E.P. een 
groot aantal nieuwtjes gemeld. 

Verenigde Staten van Amerika 

De tennisenveloppe verscheen in 
twee formaten, met en zonder ven
ster. Per set van vier totaal achten
veertig cents. 

Een voorafgestempelde envelop van 
1.8 cent verscheen op 23 augustus 
(CINPEX 74), ten behoeve van grote 
zendingen post door niet-commer-
ciële organisaties. 
In ,,Postal Stationery" 167 een kort 
interessant artikel van T. Hines over 
,,Revenue Cards and revenue use of 
Postal Cards". 

Zuidwest-Afrika 

Een serie van twint ig afbeeldingen 
van dieren op 3 c briefkaarten, 
b loem, rechthoekige luminescentie. 

Aerogrammen 

Australië. Kerstmis 1973, 14 c rood en 
zwart op blauw. Cherubi jn en ster. 
Madonna en k ind. 
Christmas Eiland. 14 c. steenrood en 
zwart, gestileerd vl iegtuig, links zons
ondergang en pa lmboom. 
Abu Dhabi. 25 fils op 30 op 20 en 

opdruk U.A.E. en 60 fils op 20 
met opdruk U.A.E. 
Bahamas. 11 c oranjerood en blauw 
flamingo's en koningin Elizabeth I I . 
India. 85 p roodbru in met inscriptie 
INDIPEX. 
Malaysié. 30 c, vl inders, veelkleurig. 
Mauritius. 50 c , schelpen, veelkleu
rig, achterzi jde: kuststreek. 
Venezuela. 0.60 B., zwart, zilver en 
blauw. Vierhonderd jaar Caracas 
1967, in 1973 verschenen. 

stempels 

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

Frankeerstempels 

Dienstorder 424 meldt dat de 
FRAMA-frankeermachines niet meer 
worden geleverd door Blikman en 
Sartorius, maar voortaan door 
Frama-Nederland B.V., Mathenesser-
laan 215b te Rotterdam. 

Gelegenheidsstempels 

Voor de Benelux-NAVO-Raad van Eu
ropazegels was op (en na) 10 sep
tember weer het gebruikel i jke hierbij 
afgebeelde eerste-dag-van uitgifte
stempel in gebruik, voorzover deze 
zegels alleen of tezamen op de 

semi-officiële enveloppen waren ge
plakt en op 10 september bij een 
post inr icht ing werden aangeboden. 
Ter gelegenheid van de deelneming 
van de Filatelistische Dienst aan de 
tentoonstel l ing ,,Stockholmia '74" 
heeft deze dienst van 21 tot en met 
29 september op aan zi jn adres toe-



gezonden gefrankeerde en geadres
seerde enveloppen een bi jzonder 
poststempel afgedrukt 

Machinestempels 

Omstreeks 1 september kwam m een 
Amsterdamse machme ook het kleme 
rondstempelt je met door lopende da-
tumbalk - vorig jaar te 's-Cravenhage 
op proef en onlangs definit ief te Lei
den - m gebruik Links vijf gol f l i jnen 
Een wel l icht verstrooide stempelma-
chinist te Hengelo (Ov) liet op 15 ja
nuari 1974 zi jn machme stempelen 
met links het plaatsnaamdatumblokje 
en rechts de ,vlag ' waarvan wij af
drukken met uurcijfer 18 en 19 m 
handen kregen 

KUf 25JAAR 
kan erbeslri jding 

WORDT LIO 

' V x l 

^ 2 1 X 9 
1974 J 

Aèi 

I T ?Nr 
\. I». u 

I 4Bffo^ 
^ ~ ? 

1 . 7 -o 

Sinds eind juni zagen wi j afdrukken 
van een totdusver met-gemelde ma
chine met plaatsnaam HULST (ZLD) 
Links de bekende ,,dienstvlag" Post
zegels rechts boven m de hoek vlug-

V ger verzending' 
De navolgende bi jzondere vlaggen 
werden/worden t i jdel i jk gebruikt 
1 te Amsterdam, 's-Cravenhage, Rot
terdam en LItrecht van 10 september 
tot en met 10 oktober de al van vo
rige jaren bekende vlag 9 oktober 
Dag van de Wereldpostvereniging, 
2 te Amsterdam van 19 september 
tot en met 17 oktober Houdt uw 
tanden schoon ' 60 jaar Nederland-
sche Maatschappij tot Bevordering 
der Tandheelkunde, 
3 te Heerlen van 27 september tot en 
met 24 oktober embleem + Wereld
kampioenschappen Kunstwielri jden 
en Cyclobal 24-26 oktober 1974 Heer
len, 
4 te Arnhem van 1 tot en met 28 ok
tober de al van enkele andere kanto
ren gemelde vlag 75 jaar Vogelbe
scherming, 
5 te Rotterdam en LItrecht van 1 tot 
en met 28 oktober 1874 - 100 jaar -
Pro Rege Prot Mi l Tehuizen 

De in het vorige nummer gemelde 
stempelvlag 25 jaar Kankerbestri jding 
werd te Leeuwarden, Maastricht en 
Zwolle m de Klussendorf-machme 
gebruikt en m de overige negen 
plaatsen in de LJniversal-
stempelmachines 

Typenraderstempels 

1 8 1974 
Opgeheven postagentschap Heer-
len-Sittarderweg 
15 8 1974 
Tijdelijk gesloten postagentschap 
Zandvoort-Pasteurstraat 
19 81974 
Naamswijziging postagentschap Ou-
dorp (NH) heet voortaan Alkmaar-
Ni jenburgh 
Gevestigd postagentschap Heerlen-
Schelsberg 
1 9 1974 
Opgeheven poststation Den Andel 
( C n ) 
2 9 1974 
Gevestigd postagentschappen Leeu
warden-Vroom en Dreesmann, Maas-
tricht-Burgemeester Cortenstraat en 
Maast richt-Einstemstraat 
Postagentschap Culemborg-Chopin-
plein weer opengesteld 
12 91974 
Gevestigd postagentschap Zevenaar-
Spaansmaat 
1 101974 
Gevestigd postagentschap Emmen-
Balingerbrink 

Veldpost 

In aansluiting op de vroegere mel
ding terzake kunnen wi j nog aanvul
len dat de tentoonstel l ing ,,Van Se-
mafoor tot Satelliet", waar ook een 
veldpostkantoor met eigen poststem
pel aanwezig is, te zien zal zijn te Ber
gen op Zoom van 20 tot en met 29 
september, te Groningen van 2 tot en 
met 6 oktober en te 's-Gravenhage 
van 11 tot en met 20 oktober Aan 
hen die ons stempels vroegen van 
de andere plaatsen zullen wij ook uit 
deze plaatsen een afdruk doen toe
komen 
Dienstorder 412 meldt voorts nog dat 
de militairen die hulp verlenen m de 
Soedan aldaar brieven, briefkaarten, 
drukwerken en pakjes portvri j kun
nen verzenden Deze worden via 
Utrecht-Veldpost verzonden en al 
daar voorzien van de aanduiding 
,,Port betaald Utrecht Ve ldpos t ' In 
het adres van deze militairen moet 
NAPO 30 worden vermeld 

nieuws uit 
belgië 

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

Postzegels buiten programma 
Het programma der Belgische uitgif
ten voor 1974 wordt als volgt aange
vuld 
- een speciale zegel m de waarde 4 
frank zonder toeslag ter herdenking 
van de zestigste verjaring van de 
sterfdag van korporaaal Leon Trezig-
nies, waarop diens portret en een 
gezicht op de plaats ,,Verbrande 
b rug " IS afgebeeld 
- een speciale zegel m de waarde 3 
frank zonder toeslag voor de veertig
ste verjaring van de overhandiging 
van de vlaggen aan de regimenten 
van de Ardense jagers, waarop ever-
zwijn m aanvalshouding is voorge
steld (het embleem van deze regi
menten) 
- een speciale zegel in de waarde 10 
frank zonder toeslag ter herdenking 
van de honderdste verjaring van de 
sterfdag van Adolf Quetelet 
- op 30 september wordt de koerse-
rende reeks aangevuld met een 
waarde 22 frank, type Elstrom, zwart 
- er zal ook een nieuw luchtpostblad 
verschijnen m de waarde 10 frank 

Waarden teruggetrokken uit de post
kantoren 

De volgende waarden worden met 
meer te koop gesteld 
Type heraldieke leeuw O 02, O 03 
O 75 frank en type Elstrom 1 75 en 
2 25 frank 

Geslaagde manifestatie 

De Cercle Royal Carto Philatelique 
van Charleroi ontving de Koninkli jke 
Kring Emile Vloors van Antwerpen 
Op het stadhuis van de stad werd 
een officiële receptie gehouden waar 
werd herinnerd aan de afbeeldingen 
van de gemeentehuizen van beide 
steden op een bi jzonder velletje m 
1936 De bijeenkomst werd besloten 
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met een bezoek aan het kasteel van 
de Roeulx, domein van de prinses 
van Croy. 

Prijs A. van Leent toegekend aan F. 
Dandois 

De jaarlijkse prijs A. van Leent werd 
voor 1974 toegekend aan de heer 
Fernand Dandois, een van de beste 
kenners van de Belgische ,,médai l
lons" . 

Belgische successen op de Internaba 

De Belgische deelnemers behaalden 
schitterende resultaten op de interna
tionale tentoonstel l ing Internaba in 
Bazel. Ereprijzen: F. Dandois (Médai l 
lons) en J. Palmans (Hongarije), 
Groot goud: J. Crustin (Belgié), Th. 
Bjaringer (Zweden), J. Dupont 
(Luxemburg) en J. Planquart (Peru). 
Goud: G. Marquet (België), Fr. van 
der Auwera (België), Wasserman 
(Venezuela) en H. Jacob (Vliegpost). 
Verguld zilver: mevrouw Noirsent 
(België), M. Hecq (Frankrijk), Ph. van 
Zuyien (Griekenland), W. Dalhman 
(Burma) met ereprijs, A. Bollen 
(Groot-Brittannië used abroad) met 
ereprijs. Zilver: R. de Graeve 
(Ruanda-Urundi), A. Buelens (Kaap 
de Goede Hoop), J. Henin (U.P.U.) 
met ereprijs. Brons: A. Singelijn 
(Maskers). Het Balasse Magazine be
haalde een diploma in de rang van 
zilver. 

Jeugdfilatelie 

Op 16 september verscheen de zegel 
van 3 frank gewijd aan de jeugdfi late
lie in een oplage van zeven mil joen 
exemplaren. 

Bijzondere afstempelingen 

9 jun i : Pepinster, Filatelistische ten
toonstel l ing ruildag Interphi l . 
9 en 10 jun i : Hastiere-Lavaux, Filate
listische tentoonstel l ing 
15 en 16 jun i : Eupen, Driehonderdja
rig bestaan van de stad 
29 jun i : Oostende, Feesten James En-
sor 
29 en 30 jun i : Huy, Fi'atelistische ten
toonstel l ing 
11 ju l i : Brugge, Groot Tornooi 
14 ju l i : Luik, Franse feesten 
13 ju l i : Schoten, Internationaal volks-
dansfestival 
21 ju l i : Uikhoven, Filatelistische ten
toonstel l ing 
27 ju l i : Moeskroen, Handelsfoor 

15 B M' /x )l374/ 

^N#k« *«%, 

4 augustus: Nieuwpoort , Nationaal 
hu ldebetoon koning Albert 
17 en 18 augustus: Carnieres, Her

denking aan de slag van Col larmont 
in 1914 
24 en 25 augustus: Roselies, Herden
king aan de slag van Roselies in 1914 
23 augustus: Cits, Vierde Belgische 
Jumbo-Run 
24 en 25 augustus: leper, Jeugdfilate
lie 
31 augustus en 1 september: Oost-
vletteren, Molenfeesten. 

brief uit 
londen 

Voor het eerst in de Britse postge-
schiedenis komt een burger voor de 
tweede keer op een emissie. Hij is 
niet zo maar een , ,burger" , maar Sir 
Winston Churchi l l , wiens geboorte
dag, honderd jaar geleden, gevierd 
wordt . 
De zegels tonen hem in vier verschil
lende stadia van zi jn veelbewogen le
ven (Voor bi jzonderheden zie rubriek 
Nieuwe Uitgif ten). 

Verdere nieuwe zegels 
Op 4 september kwam een 6V2p-
zegel uit voor eersteklas post in de 
gewichtsklasse van 2 tot 4 Engels ons, 
kleur pauwblauw. Op 6 november 

ehurchill Genlenary Stamps 
<' Oct()b<! 1')74 

komen de regionale zegels in Schot
land, Wales en Ulster in de nieuwe 
waarde van 4V2p uit. De kleuren zi jn 
staalblauw als voor de nationale 
emissie, maar iets donkerder. Voor 
de drie landen komen op de zegels 
voor de Leeuw van Schotland, de 
Draak van Wales en de Rode Hand 
van Ulster. De zegels hebben alle
maal twee fosforstrepen, en de 
nieuwe synthetische zetmeel gom om 
ze wat steviger te maken. 
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Daarnaast komen de regionale zegels 
in de oude waarden van BVip uit 
maar dan met een fosforstreep; op
gelet dus dat u compleet bl i j f t . 
Dan komt op 15 januari een nieuwe 
waarde van 7p, als er tenminste in de 
tussentijd geen staking uitbreekt. 
Deze zegel is bestemd voor tweede
klas post van 4 tot 6 Engels ons. 
Maar dan zijn we al in het nieuwe 
jaar. 

De eerste toeslagzegel 
Ook in januari komt de eerste Britse 
toeslagzegel uit met een toeslag voor 
l iefdadigheid van IV2 p. Dit is onge
veer t ien cent in uw geld; dus zeer 
matig. De opbrengst zal door een 
groep van onafhankeli jke beheerders 
onder een aantal instell ingen van 
l iefdadigheid verdeeld worden. 

Wat verder In 1975 komt 
In februari komt een serie van Britse 
schilders, dit keer ter herdenking van 

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

Ter gelegenheid van het Wereldbe
volkingsjaar 1974 geeft de postadmi-
nistratie van de Verenigde Naties een 
serie van vier postzegels uit. Het 
ontwerp, van de Amerikaan Henry 
Bencsath, toont drie peuters rond de 
aardbol, symboliserende de interna
tionale bevolkingsvraagstukken. 
Twee waarden in Zwitserse francs: 
0.60, gedrukt in geel, l icht- en don
kergroen, wit en zwart en 0.80, ge
drukt in l icht- en donkerblauw, geel, 
wit en zwart. Oplage voor elke 
waarde 2.100.000 stuks. 
Twee waarden in Amerikaanse dollar
cent: 10 in een oplaag van 2.250.000 
met dezelfde kleuren als de hoogste 
Zwitserse waarde en 18 in een oplage 
van 2.100.000 in de kleuren geel. 

J. M. W. Turner, die dan tweehon
derd jaar geleden geboren werd . 
In april een serie van vijf zegels ter 
herdenking van de Europese architec
tuur. 
Scheepvaart op postzegels in juni ter 
herdenking van verschil lende zeil-
vaartverenigingen, in augustus ge
volgd door een emissie die herinnert 
aan de 150ste verjaardag van de 
spoorweg van Stockton naar Darl ing
ton . 
Het door de Verenigde Naties tot jaar 
van de vrouw uitgeroepen jaar 1975 
krijgt gestalte in oktober, wanneer de 
beroemde Engelse schrijfster Jane 
Austin als eerste schrijfster op een 
postzegel vereeuwigd zal worden. 
Tenslotte sluiten de kerstzegels in 
november de rij van nieuwe uitgif ten. 
Londen, 30 september 1974. 

CHRISTIAN HOUSTON AIJP. 

licht- en donkerviolet, w i t en zwart. 
De eerstedagenvelop is ontworpen 
door Sabijic Milan, winnaar in de 
leerl ingenwedstri jd van de Konink
lijke Akademie voor schone kunsten 
te Antwerpen. De zegels zi jn in roto
gravure gedrukt door de Spaanse 
drukkeri j Heraclio Fournier. Verkri jg
baar z i jn : een fdc met de Zwitserse 
en een fdc met de Amerikaanse 

waarden, fdc met eén van de vier ze
gels en fdc met een blokje van vier 
van elk der waarden. 
Er wordt een herinneringskaart uitge
geven voor het wereldbevolkingsjaar. 
De oplage van deze zesde souvenir-
kaart, die in offset word t gedrukt bij 
Heraclio Fournier, is 350.000. De 
kaart kan voorzien worden van een 
bi jzonder stempel naar een ontwerp 
van de Zwitser Pén. 

Volledige informatie kan men vinden 
in het United Nations Population 
Handbook, dat verkrijgbaar is bij de 
Distr ibution and Sales Section, Palais 
des Nations, CH-1211, Geneva 10. 
Tot dusver heeft de UNPA tien bi j 
zondere afstempelingen gebruikt bij 
tentoonstel l ingen in Nancy, Péri-
gueux, Colmar, Bazel, Ludwigshafen, 
Stockholm, Straatsburg, Essen, 
Berlijn-Spandau en Hamburg. 
Er is een nieuwe opdrukenvelop ver
krijgbaar van het VN-hoofdkwart ier, 
naar een ontwerp van de Amerikaan 
Rocco Callari. Men ziet het VN-
complex op de zegel omringd door 
veelkleurige vlaggen. 

Buitengebruikstellingen: 
De 8 dollarcent van de definit ieve 
reeks; was verkrijgbaar fot april 1974. 
De 5 dollarcent van de definitieve 
reeks; was verkrijgbaar tot juni 1974. 
De souvenirkaart eeuwfeest Wereld
postvereniging, waarvan de verkoop 
werd gestaakt op 1 oktober 1974. 
De gelegenheidszegel Namibia, waar
van de verkoop werd gestaakt op 1 
oktober 1974. 

Afstempelingen 
Op 7 oktober 1974 is een nieuw ma
chinestempel in gebruik genomen: 
,,Operations de maintien de la paix 
des Nations Unies" (Cenève). 
Op 4 oktober 1974 was de laatste dag 
van gebruik van de stempel , ,Com
mission du droit international 
1949-1974". 
Verzamelaars kunnen een dergelijk 
stempel nog bemachtigen door een 
aan zichzelf geadresseerde envelop, 
gefrankeerd met VN-postzegel in 
Zwitserse waarden, op te sturen naar 
het Palais des Nations te Cenève met 
op de buitenkant de vermelding 
,,Slogan". 
Een vlagstempel met ,,International 
Law Commission 1949-1974" is in ge
bruik te New York. Deze afstempe
ling kan worden verkregen door een 
aan zichzelf geadresseerde envelop, 
gefrankeerd met Amerikaanse waar
den, te sturen naar de United Na
tions Postal Administrat ion, P.O.Box 
5900. Grand Central Station, New 
York, New York 10017, met op de 
buitenkant van de envelop: ,,Law 
Commission Slogan". 

Verenigd Europa 
De opsomming van landen die Euro
pazegels hebben uitgegeven (blad
zijde 408/409 van het juli/augustus
nummer) was nog niet compleet. An-
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dorra Frans (0.50 en 0.90) en Andorra 
Spaans (2 p en 8 p) staan ieder te boek 
voor twee waarden, evenals Italië 
(50 I en 90 I) en Spanje (2 p en 8 p). 

Verenigde Naties 
Op 24 oktober 1955 werd het t ienjarig 
bestaan van de Verenigde Naties 
herdacht met de uitgifte van bi jzon
dere postzegels door de UNPA (plus 
een blokje) en enkele Europese lan
den: DDR, Luxemburg, Joegoslavië, 
Oostenri jk en Zwitserland. 
De heer Gaston Schmeitz te Rotter
dam vestigt er de aandacht op dat de 
zegel van Oostenri jk niet is opgeno
men in de catalogi van het verzamel-

suid-afrika 

rubriekredacteur: 
dr. F. G. E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria, 
Pretoria, Suid-Afril<a 

Uitsaaiwese 1924-1974 

In die Juliemaand het twee beson
dere herdenkingseëls in die R.S.A. 
verskyn. Op 13 Julie is 'n posseël uit-
gegee vir die vyftigjarige bestaan van 
radiodiens in Suid-Afrika. 
Dit het in 1924 plaaslik in Johannes
burg begin en is uitgebrei na Durban 
en Kaapstad. Hierdie verdeelde luis-
termoont l ikhede was natuurl ik heel-
temal onekonomies. Gevolglik is op 1 
Apri l 1927 'n landswye organisasie in-
gestel, wat in 1936 uitgegroei het tot 
die huidige Suid-Afrikaanse Uitsaai-
korporasie (S.A.U.K., S.A.B.C.). 
In 1950 is 'n tweetalige advertensie-
diens ingestel, die sgn. Springbok 
Radio, twee jaar later gevolg deur 
spesiale programmas in die drie be-
langrikste Bantoetale. Dit het op sy 
beurt uitgegroei na ,,Radio Bantoe", 
wat nou in sewe verskil lende Bantoe
tale uitsendings behartig. 
Vandag is daar negentien verski l lende 
programmadienste, wat 1967 uur per 
week uitsaai. 
Die posseël vertoon in wit 'n groot 

gebied Verenigde Naties, waarin al 
deze zegels een plaats verdienen. De 
donkergroene zegel van 2.40 schil l ing 
draagt als voorstel l ing een wereldbol in 
een kring van vlaggen der deelne
mende landen. Op een opengelaten 
plaats staat een vraagteken, waar
schijnli jk met de bedoel ing dat daarin 
de Oostenri jkse vlag zou worden af
gebeeld. Het ontwerp is van profes-
sort Viktor Th. Slama, de gravure is 
van Georg Wimmer , de druk is uitge
voerd door de Oostenri jkse staats
drukker i j te Wenen. 

Wie kan meer licht brengen in deze 
kwestie? 

, ,50" met ui t lopende sirkels, teen 'n 
rooi agtergrond. In swart: 
Uitsaaiwese/Broadcasting/1924 - 1974, 
en die waarde: R.S.A. 4c. Die seëls is 
gedruk met silinders 619 (helderrooi) 
en 620 (swart), tanding 12, op Harri
son papier met fosforlaag en sonder 
watermerk. Die ontwerper is Ingrid 
Paul van Johannesburg. 
Daar is 'n regtig mooi eerstedag-
stempel gebruik: 13-7-1974/ 
regopstaande televisieskerm met 'n 
voel en radiomas/Johannesburg. 
Die eerstedagkoevert, no. 37, is uit-
gevoer in wi t en swart en het 'n af
beelding van die nuwe hoofkwart ier 
van die S.A.U.K. in Johannesburg. 
Die verstywingskaartjie het 'n kleur-
fo to van 'n konsole in die Uitsaaihuis. 

Britse Setlaarsmonument 

1 (ä) 

17 

Op dieselfde dag het 'n posseël ver
skyn vir die opening van die monu
ment vir die Britse emigrante wat in 
1820 na Suid-Afrika gekom het. Hulle 
was die belangrikste groep wat uit 
Engeland hierheen gekom het en 
hulle en hul nakomelinge het on -
noemlik veel bygedra tot die ontwik
keling van Suid-Afrika. Die Nasionale 
1820 Setlaarsmonument in Craham-
stad (oostelike Kaapprovinsie) staan 
egter as 'n nagedagtenis vir alle En
gelssprekende setlaars in Suid-Afrika. 

Die gebou is 'n groot ku l tuurmidde l -
punt met 'n skouburg en vergadersa-
le, volgens die modernste opvattings 
ingerig. Dis met 'n hele aantal kuns-
werke versier. 
Die posseël is ontwerp deur Cordon 
Cunningham: die monument teen 'n 
l igrooi agtergrond, die waarde
aanduiding in swart: R.S.A. 5c, en 
onderkant : Monument to British Sett
lers /Monument vir Britse Setlaars. 
Regs die embleem van die Setlaars 
met die jaartal: 1820. Die seëls is ge
druk met silinders 613 (helderrooi) en 
614 (swart), tanding 12, op Harrison-
papier met fosforlaag, sonder water
merk. 
Die eerste dag stempel bestaan uit 'n 
vertikale ovaal: 13-7-1974 em-
bleem/Crahamstown, die. eerstedag 
koevert (no. 38) vertoon die groot ou 
kerk in Crahamstad. Op die versty
wingskaartj ie is 'n k leurfoto van die 

ingangsportaal van die gebou. 
Die twee uitgawes bevestig weer die 
indruk dat besondere herdenking
seëls in die R.S.A. deurgaans net in 
lae waardes (hoogste is 15c) uitgegee 
gaan wo rd . Die twee seëls is netjies 
uitgevoer, net vir die kleurgebruik 
kon bietjie groter verbeeldingsver-
moë moont l ik wondere bereik het. 

Herdrulc 2c en 6c 

Ons hou goeie moed dat nog eendag 
die nuwe gebruikstel ons briewe sal 
versier. Vir die oombl ik is ons nog 
aangewys op 'n nuwe herdruk van 
die 2c posseël, gedruk met silinders 
621 (blou) en 622 (goudgeel), in veile 
A en B, op papier sonder watermerk. 
Ook die 6c seël het oornuut verskyn, 
gedruk met silinders 623 (groen) en 
624 (l igrooi), ook op papier sonder 
watermerk. Daar is by albei drukke 
weinig verskil met die vorige uitga
wes. 

pIlilitilSE 
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nederlandse 
bond 
van filatelisten
verenigingen 
Secretaris: L. Schmelzer, 
van Hogendorplaan 6, 
Woerden. Telefoon 03480-3228 
Penningmeester: P. W . A. M . W a p , 
Waddenstraat 465, Haarlem 1509 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
penningmeester van de bond 

t 
I 

Kandidaat-leden 
Twee verenigingen hebben het lidmaat
schap van de Bond aangevraagd. De statu
ten van de beide kandidaat- leden zi jn ko
ninkl i jk goedgekeurd. Statuten noch huis
houdel i jk reglement bevatten bepalingen 
die in stri jd zijn met de statuten en/of re
glementen van de bond . 
Het z i jn : 1. de ,,Filatelistenvereniging 
Vlaardingen en Omst reken" . Secretaris: L. 
Kramer, Mauritssingel 30, Vlaardingen. 
Aantal leden: 27. 
2. de ,,Postzegelvereniging Eemland', te 
Soest. Secretaris: meju f f rouw C. M. de 
Bruin, Kastanjelaan 11, Soest, te le foon 
02155-12032. Aantal leden: 320. 
Het bondsbestuur her innert aan artikel 3 
van de statuten waarin is vastgesteld dat 
mocht b innen dr ie maanden geen be
zwaar tegen de aanneming als l id bij het 
bondssecretariaat b innenkomen, het 
bondsbestuur deze kandidaat als l id kan 
aannemen. 

Tentoonstellingen 
Alle correspondent ie aangaande ten toon 
stellingen gelieve men ui ts lu i tend te r ich
ten tot de commissaris voor het ten toon-
stellmgswezen b innenland, de heer M. de 
Meijer, Ceestbrugweg 59, Rijswijk-2101. 

Begrot ingsformul ieren, beoordel ingsboek
jes en namen van jury leden en kandidaat-
juryleden zi jn op dit adres verkri jgbaar. 

Bondsinformatiebureau 
Voor in l icht ingen omtrent kandidaat- leden 
van bij de Bond aangesloten verenig ingen, 
alsmede voor de behandel ing van klach
ten omtren t verzamelaars of handelaren 
wende men zich schrif tel i jk tot de be
heerder H. P. van Lente, De Cooise Wa
rande, Flat B 17, Mezenlaan 19, Bussum. 

Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keur ing wi l voor leg
gen dienen gezonden te worden aan drs. 
A. M. A. van der Wi l l igen, Laan van Poot 
194, 's-Gravenhage. Alle overige corres

pondent ie naar |. A. C. Achil les, Zuider-
parkiaan 249, 's-Gravenhage, te lefoon
nummer 070-32 11 23. Voor de voorwaar
den zie meinummer 1974, bladzi jde 272. 

Nederlands Filatelistisch Centrum 
Het NFC stelt aan verenigingen dialezin
gen ter beschikking tegen vergoeding van 
de portokosten van heen- en terugzen
d ing. Enkele stelregels d ienen in acht ge
nomen te worden : veertien dagen voor 
het gebruik schriftelijk aanvragen, tenmin
ste even deugdeli jk verpakt terugsturen 
als de zending werd ontvangen, teksten 
mee terugzenden, dia's op volgorde en 
voltal l igheid controleren. Het is niet mo
geli jk meer dan fwee diaseries per keer te 
verlangen. 
Aanvragen bij de NFC-secretaris: |. C. 
Schäfer, Postbus 192, Weesp. 
Weesp. 

Bondsbibliotheek 
In l icht ingen: Gelderse Bibl iotheek, tele
foon (085) 432131. 
Bondsbibl iothecaris: W. F. Smit, Utrechtse
weg 33 C, Heelsum. Telefoon 08373-2607. 
De Bondsbibl iotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Gelderse Bibl iotheek. Ge
opend : uitgezonderd maandag en zater
dag dagelijks 10.00-18.00 en 19.00-21.00 
uur. Maandag geopend van 13.00-18.00 en 
19.00-21.00 en zaterdag alleen van 10.00-
18.00 uur. Adres: Koningstraat 26, Postbus 
1168, Arnhem. 

Nieuwe catalogus 
Voor mededelingen omtrent de nieuwe 
catalogus en de wijze van bestellen daar
van wordt verwezen naar het september
nummer 1974, bladzijde 485. 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te richten aan: E. C. de Poor
ter, Parkdreef 111, Budel-Dorple in, Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne
derlandse Bond van Fi latel isten-Verenigin
gen Budel Dorple in. 
De vol ledige lijst van verkri jgbare uitgaven 
is gepubl iceerd in februari 1974, bladzijde 
91. Aanvul l ingen: mei 1974, bladzi jde 335. 
C. G. van Balen Blanken en B. Buurman, 
Nederland 1852, 10 cent, platen IV en V 
ƒ 40,—. 
POKO issues of the Netherlands, Burton 
E. Bauder ƒ 9,—. 

Internationale tentoonstellingen 
Aanmeldingen kunnen worden gedaan 
voor drie internationale tentoonstel l ingen, 
die volgend jaar onder patronaat van de 
Federation Internationale de Philatelie zu l 
len worden gehouden. 
Arphi la 75 in ParijS van 6-16 jun i , en 
Themabelga '75 te Brussel van 13-21 
december, de laatstgenoemde ui ts lui tend 
voor thematische collecties. 
Belangstellenden kunnen alvast laten we
ten dat zij voorlopige aanmeldingsformu
lieren wensen te ontvangen. In l icht ingen: 
A. Boerma, Bronsteeweg 86, Heemstede. 

verenigings-
nieuws 
Administrateur: 
A, van Laer 
Da Costalaan 21 
AMSTELVEEN - 1134 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopi j voor het veren ig ingsn ieuws d ient , ge
tikt op officieel kopijblad (in duplo), tezamen 
met ae mutat iest rook jes voor de komende 
maand en eventueel de maandstaat, in het be
zit te zijn van de administrateur, uiterlijk op de 
vo lgende data 
n o v e m b e r n u m m e r 16 ok tobe r 1974 
d e c e m b e r n u m m e r 13 november 1974 
Nakomende mutat ies ui ter l i jk 12 dagen na de 
h ierboven genoemde data Nakomers al leen in 
k le ine hoevee lheden en mits U al eerder in de 
maand hebt i ngezonden In dat geval de 
maandstaat met de laatste zend ing strookjes i n 
zenden Noo i t meer dan een maandstaat per 
maand toezenden , doch we l elke maand, ook 
als er in die maand geen mutat ies z i jn voorge
k o m e n 
HH Secretarissen en leden-admin is t ra teurs 
wo rd t dringend verzocht z ich strikt aan de ge
n o e m d e data te houden Indien te laat wordt 
ingezonden, is plaatsing in het nummer van de 
komende maand BESLIST NIET mogeli|k. 

1 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr W F Smit , Ut rechtseweg 33-C, Hee lsum, te l 
08373-2607 Penningm /Ledenadm H A E Spaanen
bu rg , J H Leopoldstraat 13, Haar lem, tel 023-262919 
Dir Rondz J | Kroone, Socrateslaan 36, Ut recht , tel 
030-881032 
2 
Postzegelvereniging „Breda". Secr Mevr A 
Cramerus-van den WiJdenberg, Steynlaan 40, Breda, tel 
32307 
Ledenvergadering Maandag 28 okt '74, 19 30, Gemeen
schapshuis , ,De K le ibe rg " , Dr Struyckenstr 9, Breda 
Lezing Britse P T T 
]eugd-b i |eenkomst zondag 3 nov '74 in de Beyerd, 
Boschstraat 22, Breda, 9 30-12 00 uur 
3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hoi iandia", Am
sterdam. Secr A D Aei jel ts To lakkerweg 82, Ho l l and -
sche Rading, tel 02157-489 
Ledenvergadering vr i jdag 1 nov 74 (Okt -verg ) 20 15 
u , Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam 
Overleden 79 ) Emanuel, 627 Mevr H J de Gauw-
Schirmann 
4 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. Secr . P O M 
van Hasselt, Prins Hendr ik laan 101, Utrecht Leden-adm 
M r K G Wi ldschut , Vuurse Dreef 42, Hol landsche Ra
d ing 
Ledenvergadering d insdag 29 ok tober '74 20 uur in de 
kleine foyer van T ivo l i , Ut recht Agenda jaarverslagen 
dir rondzend ingen en vei l igmeester Bestuursverkie-
z ing a f t redend en herkiesbaar Mr K C Wi ldschut en 
Ir I O u d Eventuele tegencandidaten voor de vergade
r ing te me lden b i j de secretaris Landenwedst r i jd 
Scandinavië, vei l ing en ver lo t ing 
5 
Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secr L W Kri jger, 
Oranje laan 49 Rijswijk ZH Leden-adm F H de W I J S , 
C Reinierszkade 75, 's-Gravenhage, tel 070-831402 
Bi/eenkomst donde rdag 24 ok tobe r '74, 20 00 uur in D i 
l igent ia, Lange Voo rhou t 5, 's-Gravenhage 
6 
Internationale Vereniging ,,PhilateUca". Secr . M de 
Mei je r , Cees tb rugweg 59, Rijswijk (Z H )-2101 Tel . 
(070)-995572 Beheerder Centraal Ledenregister N F 
Hedeman, Va lkenboskade 86, 's-Cravenhage-2026 Tel 
(070)-390857 Bureau voor het rondzendverkeer Philate-
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hcahuis Valkenboskade 88 's-Gravenhage-2026 Tel 
(070)-659360 
Contributie 1975 Ter besparing van incasso- en admini
stratiekosten worden de leden dringend uitgenodigd, 
thans over te gaan tot betaling van de contributie voor 
1975 De bi| een afdeling aangesloten leden dienen de 
voor hun afdeling vastgestelde contributie te voldoen aan 
de penningmeester van de afdeling en wel voor de door 
het afdelingsbestuur vastgestelde datum De met h\\ een 
afdeling aangesloten leden worden verzocht de contribu
tie 1975 zo spoedig mogelijk te voldoen door storting of 
overschrijving op postgirorekening nr 315284 ten name 
van Alg Penningmeester I V Philatelica Hulshorststraat 
249, s-Cravenhage-2029 Gaarne hierbi) vermelden 
Naam en voorletters, het )uiste adres en het op de lid-
maatschapskaart 1974 voorkomende lidmaatschapsnum-
mer Voor de met bij een afdeling aangesloten leden 
bedraagt de contributie voor 1975 a in Nederland 
woonachtig ƒ17,50, b m het buitenland woonachtig 
ƒ25,-

Leden die onverhoopt hun lidmaatschap met wensen te 
continueren dienen hiervan, overeenkomstig het be
paalde in artikel 4, sub a der Statuten voor 1 november 
1974 schriftelijk kennis te geven aan het algemeen secre
tariaat of aan het bestuur van hun afdeling 
De lijst van afdelmgssecretarissen is als volgt gewijzigd 
Oostelijk Flevoland. A Haar De Oost 34 Dronten, 2e 
donderdag 20 00 uur ,Open Hof" Dronten 4e of 5e 
woensdag 20 00 uur Lelystad 
Venlo. ) Nogarede Albert Cuijpstraat 200 Venio, 2e 
maandag 20 00 uur op nader te bepalen plaats 
7 
Rolterdamsche Philateljsten-Vereeniging. Secr C H 
W Heusdens, postbus 2171, Rotterdam 3005 tel (010)-
24 48 71 Ledenadministrateur P W van der Stel, van 
Wijngaardenlaan 72, Rotterdam 3026, tel (010)-19 23 16 
Ledenvergadering maandag 28 oktotaer, 20 uur Gebouw 
,,De Nieuwpoort', Grotekerkplein 5, gewone agenda, 
extra agendapunt vaststelling contributie voor 1975 
Clubbijeenkomst iedere zaterdag van 14 tot 17 uur. 
Wijkcentrum , Middelland Ie Middellandstraat 103, 
iedere donderdagavond van 19 30 tot 22 uur kantine 3e 
Technische School, Hillevliet 90 Rotterdam Zuid 
Bezichtiging van de veilingkavels zaterdag 26 oktober 
van 15 tot 16 uur, clublokaal ,,Middelland" 
8 
Philatelisten Vereniging „Amersfoort". Secr P j de 
Vries Willem Alexanderdreef 2 Hoevelaken, tel 
03495-5423 
Bijeenkomsten ledere 4e donderdag van de maand in 
het Cafe-Rest , Kobus aan de Poort' Amersfoort Zaal 
open, 19 30 uur Aanvang 20 15 uur Ruilen veiling le
zingen Eerstvolgende bi)eenkomsten 24 oktober en 28 
november (feestavond) 
Kondzendverkeer Alle boekjes, ook voor gericht rond-
zendverkeer kunt u inzenden aan M P Bergers, Vin-
kenweg 20 te Soest tel 02155-16627 
Verenigingstentoonstelling ,100 jaar Post" van 5 okto
ber t/m 10 november as in Zonnehof, Zonnehof 8, 
Amersfoort t g v 35-jarig bestaan Phil Ver ,,Amers
foort" inl J A M S Joppe Gr v Pnnstererlaan 28 te 
Amersfoort tel 03490-18228 
9 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist". Secr L 
van Oosterwijk, W Brandligtstraat 51-i Amsterdam-
1016, tel 020-139093 Leden-adm Mevr A Hastnch-
Roos, Lehestr 42, Volendam, tel 02993-3598 
Bijeenkomsten dinsdag 5 nov ruilavond, dinsdag 
i9 nov ledenvergadering 
10 
Postzegelvereniging S.P.A. Secr Th | de Vente, Eiken
laan 32 Zwanenburg tel 02907-4387 
Bijeenkomsten 22 okt 12 en 26 november '74 
16 
Gelderse Filatelisten-Vereniging „De Globe". Secr J G 
Ouwenbroek, Brantsenstraat 24, Arnhem Telefoon 
085-450477 
Ledenadministratie Mej M J Renssen, Leeuwenklaan 
10 te Zutphen Telefoon 05750-14434 
Afdelingssekretanaten 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 
Brammen-Eerbeek J B Scharrenberg, Zutphensestraat 
36 Laatste maandag 
Dieren Mevr B J Schuijren Industnelaan 11, Dieren 
2e dinsdag 
Doesburg P Gerritsen, Waterstraat 30, Doesburg 2e 
maandag 
Doetinchem H Menting, Wilhelminastraat 106, Doetin-
chem 2e donderdag 
Ede Mevr Z Weener Tollenburg32 Ede Ie donderdag 
Eist F Lenz, De Kist 39, Eist 2e maandag 
Epe Mevr M Th Paape, Ki mopstraat 5, Epe Laatste 
donderdag 
Lichtenvoorde J J P Claessen, Wentholtstraat 41, Lich-
tenvoorde Laatste dinsdag 
iobith j E H de Groot, Graaf Gerardstraat 28 Lobith 
2e dinsdag 
Nijmegen C J E Janssen, Insstraat 44 Malden, Ie vrij
dag 
Oosterbeek L Mulder Hertenstraat 2, Doorwerth 2e 
dinsdag 
Renkum-Heelsum S L Harkema, Hartenseweg 10 Ren-
kum 3e maandag 
Kneden-De Steeg Mej Zr M Westerhoff, Huize St 
Michael Oversteeg 17, De Steeg Laatste maandag 

Velp-Rozendaal W Vuistmg, Burg van Pallandtlaan 3, 
Rozendaal (C) 3e donderdag 
Wageningen A van der Willigen, Lijnbaanstraat 14 Wa
geningen 2e maandag 
Winterswijk J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 
Winterswijk Ie dinsdag 
Wijchen H J van den Heuvel Rietgorsstraat 48, Wij-
chen 4e donderdag 
Zevenaar W H Stevens, Brederostraat 38, Zevenaar 3e 
donderdag 
Zutphen Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zut
phen Ie woensdag 
Buitenleden Hoofd rondzenddienst P Veenhuysen 
Kuyperlaan 18, Doetinchem 
18 
Philatelisten Vereniging „Baarn". Secr N Pigge Ma!-
vestraat 11 Baarn tel 02154-6470 
Bijeenkomsten ledere derde maandag van de maand 
gebouw ,,De Schakel' Nassau laan 17, Baarn Vast 
agendapunt veiling 
Voor het rondzendverkeer gevraagd goede boekjes 
N O G Bellen 02154-2295 P Broers 
22 
Nederl. Filat. Vereniging „De Verzamelaar", Bussum. 
Secr J van Pol, Brinklaan 82 Bussum, tel 02159-31162 
Leden-bijeenkomst elke 2e maandag van de maand, 
zaal van de Lutherse Kerk, Meckienburglaan 52 Bussum, 
aanv 8 uur Voor rondzending B v d Meulen, J Toe-
backlaan 3, Naarden, tel 02159-40709 
24 
Philatelistenver. „De Fivel", Delfzijl. Secr E A Kruid-
hof, Horsbornplaat 31, Delfzijl, tel 05960-12902 
Bijeenkomst iedere Ie maandag van de maand in het 
Zeemanshuis, Landstraat 10, Delfzijl De grote UV-lamp 
is steeos aanwezig voor het uitzoeken van uw fluor ze
gels Verder steeds een grote verloting van zegels Komt 
allen' 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr F H Visser, Oranjepark 47 Dordrecht 
Bijeenkomsten iedere tweede woensdag van de maand 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsmgel, Dordrecht Aan
vang 20 30 u zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid tot 
ruil, kopen en verkopen 
30 
Postzegelvereniging „De Philatelist", Geleen. Secr J H 
Stevens Dahliastraat 5, Geleen 
Ledenvergadering elke eerste zondag van de maand, in 
d ,Heremiet ' Kluis 50, Geleen Op de agenda o a fila-
telistische mededelingen 5-mmutenpraatje veiling Op 
de decembervergadering lezing door de hr De Leeuw 
over thematisch verzamelen 
Rondzending Aangezien de hr De Ree, onze rond-
zendcommissaris naar Weert is verhuisd neemt de hr 
Tummers, Beatrixlaan 10, Geleen de rondzenddienst 
over 
31 
Postzegelvereniging „Gorinchem en Omstreken". Secr 
J A van den Anker, Busschieterstraat 7-C , Gorinchem, 
tel 01830-21327 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand, 
benedenzaal van de Exoduskerk, Mollenburgseweg, Go
rinchem Aanvang 20 00 uur 
32 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Gouda". Secr 
E ] P Mulders Dreef 42, Couda-2303 Tel 01820-19445 
Bijeenkomst 28 okt Dialezing door de hr A Smit over 
,, Koffie - Van bes tot drank" , Het Brandpunt", Turf
markt 58, Gouda Aanvang 20 00 uur 
Regionale ruilbeurs 1 nov 3 dec Burgerhal Stadhuis 
Gouda, 19 00-21 00 uur 
Rondzending Goede met-gelopen boekjes Ned OR en 
W Europa (mm inhoud ƒ150,-) inzenden aan hoofd 
Rondzending, A de korte, Turfmarkt 119, Gouda-2301 
35 
Philatelisten Vereniging Groningen. Secr R A Talens 
Lijsterstraat 16 Norg (Dr ) tel 05928-2748 Ledenadm 
G J Kolenbrander Westersednft 119, Haren (Gn ), tel 
050-344514 
Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand, cafe-
rest Het Boschhuis, Hereweg, Groningen Zaal open 19 
uur, aanvang verg ca 20 uur In oktober op de verga
dering een veremgings-veilmg Inl bi] de hr J Lagaay, 
De Sav Lohmanplein 12a , Groningen, tel 050-260214 
Op dit adres ook verenigingsboekjes inleveren voor het 
rondzendverkeer en voor de grote najaarsveiling m nov 
a s 
Jeugdafdelingen Groningen, secr I Smith, Oosterham-
rikkade 64, Groningen, tel 050-770406 Eelde-
Paterswolde secr L I Weber Pr Beatrixlaan 11, Paters-
wolde, tel 05907-2603 Bijeenk 1 x per mnd te Gron m 
De Trefkoel, te Paterswolde in het Dorpshuis Ook te 
Haren is een afd opgericht, ml hierover bij genoemde 
secretarissen 
Penningmeester is voorlopig M J Oosterhuis, Vlier-
straat 20, Groningen, omdat de hr P Eimers om per
soonlijke redenen voor deze functie heeft bedankt. 
36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging ,,Op Hoop van Ze
gels" te Haarlem Secr J C Repko Bloemendaalseweg 
193 teOverveen Tel {na 19 uur) 023-267394 
Ledenvergaderingen 1 november, 28 november en 19 
december in de aula van de A H Gerhardschool, Zijlvest 
25A te Haarlem Van 19 00-20 00 gelegenheid tot ruilen 
Na afloop vergadering veiling van ruim 80 mooie kavels 
Einde bijeenkomsten te 22 15 uur Er zijn nog steeds een 
aantal leden die de contributie ad ƒ 12 50 nog niet heb
ben betaald Overmaking dient te geschieden op postre
kening 245576, bij met betaling volgt royenng waarvan 

het bondsmformatiebureau in kennis wordt gesteld 
Helpt u mee dit te voorkomen Nieuwe leden kunnen 
zich melden op bovenstaand adres 
37 
Postzegelvereniging „Heerlen". Secr C van Dishoeck 
Lintjensstraat 21, HeeHen Telefoon 045-719931 
Bijeenkomst donderdagavond 7 november, 8 30 uur in 
hel Pancratiushuis Nobelstraat 33, Heerlen Gelegenheid 
tot ruil vanaf 7 uur Voor deze bijeenkomst verschijnt 
geen convocatie 
41 
Filatelistenvereniging ,,Hilversum en Omstreken". Secr 
P F A van de Loo Godelindeweg 9, Hilversum tel 
01250-45169 
Bijeenkomsten 17 oktober ledenvergadering, 21 nov 
Bingo-avond, 20 00 uur Elke zaterdagmiddag 13 30-17 00 
uur ruilbeurs Bijeenk in ,,De Delta", Havenstraat 139 
Hilversum 
Speciale ruildag met handelaren-stands 26 okt m de 
loto-hal bij het Sportpark, Hilversum 
42 
Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Lei
den. Secr H J Héderik Topaaslaan 14, Leiden, tel 
071-64808 
Vergadering dinsdag 22 oktober 1974 m het Logege-
bouw, Steenschuur 6, Leiden Aanvang 20 00 uur pre
cies Gewone agenda met veiling, gratis verloting en na 
afloop ruilen 
Jeugdafdeling Bijeenkomst elke 2e vrijdagavond van de 
maand m huize ,,Over 't Hoff", Gerecht 10, Leiden 
Aanvang 19 00 uur precies 
76 november 1974 grote postzegelruildag met veiling m 
't Parlement Nieuwe Rijn 52, Leiden Aanvang 10 00 uur 
Zie de grote annonce m het septembernummer 
44 
Postzegelclub „Groot Veldhoven". Secr P M Wil
lems Mullerlaan 75, Veldhoven Tel (040)-533429 
Ruilavond iedere 2e maandag van de maand in het 
Buurthuis d'Ekker Armehoefstraat 3, Meerveldhoven 
De eerstvolgende postzegelveiling 11 november waarvan 
de kavellijst wordt toegezonden 
47 
Postzegelvereniging Roosendaal. Secr P A Kokken, H 
G Dirckxstraat 17, tel 01650-41303 Leider Rondzend-
verk J F A Mortiers, Burg Prinsensingel 75, tel 
01650-37793 
Bijeenkomsten In de zaal van 't ,,Wit Roosken", Nis-
pensestraat 14 Zaal open 19 30 uur voor bezichtiging 
van de te veilen kavels 14 okt met clubtentoonst 
,,Schaken op postzegels", 11 nov met clubtentoonst 
Postzegel van Nederland, 9 dec met lezing van de hr 
Van Tienhoven Het opzetten van kaders voor een ten
toonstelling Zegels voor de veiling moeten uiterlijk vier 
weken voor de vergadering worden ingeleverd bij P 
Valkenburg, Burg Prinsensingel 31, tel 01650-36177 
48 
Philatelistenclub „Rotterdam". Secr Mevr T B 
Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79 Rotterdam-3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand. Beursge
bouw, ingang Meent 110, Rotterdam 
54 
Postzegelclub Wassenaar. Secr B Wijsman, van Hou
tenweg 80, Wassenaar 
Bijeenkomsten 14 november en 12 december, 20 uur 
Jeroenhuis, Kerkstraat 75, Wassenaar 
55 
Postzegelvereniging IJniuiden. Secr Mevr M de 
Meer-Van Gendt, Van Lenneplaan 54, Driehuis, tel 
02550-10421 Penningm A Bakker, Tasmanstraat 4, IJ
muiden 
Ruilavonden m Cultureel Centrum, 21 okt , 4 en 18 nov 
7-8 uur voor de jeugd 8-10 uur voor volwassenen 
59 
Vereniging van Postzegelverzamelaars De Langstraat 
e.o. Secr W de Rooy Hollandsingel 35 Waalwijk, tel 
04160-35284 Rondzenddienst Dn G de Louw Past 
Kuyperstr 15, Waalwijk Nieuwtjesdienst dir C Maas, 
Dr Donker Curtiusstr 7, Waalwijk, tel 04160-34018 
Bijeenkomsten iedere 2e donderdag van de maand in 
cafe-rest Passier 
69 
Filatelislenvereniging Veendam en Omstreken. Secr J 
D Neuteboom, Marg Hardenbergstraat 2, Wildervank 
Bijeenkomst donderdag 14 nov '74 in Hotel Java, Prins 
Hendrikplein 7, Veendam Zaal open 19 uur Als hande
laar aanwezig de hr Monster uit Meppel 
71 
Posizegelver. Drielandenpunt, Vaals. Secr W Bulles, 
St Pauiusstraat 1, Vaals 
Eerstvolgende bijeenkomst met ruilavond vrijdag 8 nov 
's avonds 8 uur in Hotel Gillissen, Maastrichterlaan 48 
Vaals Ook toegankelijk voor niet leden- filatelisten 
Goede rondzendboekjes van Nederland en West-Europa 
kunnen ingeleverd worden bij de Rondzendleider A H 
den Brinker, Lieve Vrouwestraat 1, Vaals (Telefonisch 
bereikbaar na 19 uur onder nr. 04454-1605) 
74 
Personeelsvereniging Thomassen & Drijver-Verblifa, 
Deventer. Afd Philatelie Secr J A Kuitert, Gewestlaan 
27, Diepenveen, tel 05709-2064 Hoofd Rondzenddienst 
E den Adel, Witte de Withstraat 36, Twello Tel • 
05712-2182 
Regionale ruilavond Ie donderdag van de maand, van 
19 00-21 30 m de cantine van het bedrijf Parallelweg 6 
Deventer Toegang vrij, ook voor niet leden 
Hb 
„Postzegelvereniging Heemskerk". Secr D A van 
Vliet Rousselstraat 16 Heemskerk tel 02510-32874 
Bijeenkomsten 28 okt en 11 nov zaal ,,Dam", naast het 
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Marquette theater Aanvang 20 uur Jeugd 19 uur 
88 
Postzegelclub „Hoogeveen" Secr M ] van Ei|sden 
baturnus 8 Hoogeveen tel 05280 65705 
Sifeenkomsten 3e donderdag van de maand 20 uur in 
de Tamboer Jeugd vanaf 18 30 uur ledere avond vei 
ling gelegenheid tot ruil en aanJtoop van zegels 
95 
Poslzegelver „Castncum" Secr C | Ellmg Lindelaan 
4̂ Castncum tel 02518 51026 

Penmngm en rondzendverk C Bi|man Bleumerweg 1 
Bakkum tel 02518 50336 
Eerstvolgende ruilavond maandag 30 sept m Hotel 
Kornman Mient 1 Castncum Aanv 20 15 uur 
103 
Postzegelvereniging „Eemland" Soest Secr Mej C 
M de Bruin Kastantelaan 11 Soest tel (02155) 12032 
Rondzending K Meinecke Soest erbergsestraat 135 
Soest tel (02155) 18166 
Bijeenkomsten ledere eerste vrijdag van de maand 

De Rank Soesterbergsestraat 18 Soest 
113 
Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Secr Mevr D Schneider Kwartelstraat 26 Oosterhout 
tel 01620 22032 
Bijeenkomsten voortaan elke laatste zaterdag van de 
maand in de Augustnusschool Ni)enrode/Hoek Strijen 
straat 

wij lazen 
voor u 

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

Alzijdig genie 
Met de woorden : ,,Zeldzaam in de 
geschiedenis van de mensheid zi)n 
die reuzen van de geest, die met hun 
alzijdig verstand niet alleen het hele 
weten van hun t i jd hebben omspan
nen, maar zelfs nog nieuwe wegen 
hebben gebaand naar onvermoede 
velden van kennis" , begint het inlei
dende artikel van de Unesco Koerier 
(juli 1974), dat geheel is gewijd aan 
het Aziatische, alzijdige genie, Aboe' l 
Raihan Mohammed ibn Achmad Al-
Biroeni (973-1048), wiens geboorte
dag, duizend jaar geleden, onlangs 
werd gevierd 
Postzegeluitgiften aan hem gewijd 
verschenen in Afghanistan, Iran, Pa
kistan, de Sovjet-Unie, Syrie en Tur
kije Verzamelaars van postzegels uit 
genoemde landen die zich hebben 
afgevraagd wie Al-Biroeni eigenlijk 
was en waarin zi jn betekenis schuilt, 
die congressen en herdenkingsverga
deringen rechtvaardigt, zul len even
als belangstellenden in leven en wer
ken van de grootste geesten der 
mensheid, met veel vrucht en genoe

gen kennisnemen van deze afleve
ring 
Al-Biroeni werd geboren als de zoon 
van het nog slechts m de herinnering 
van de mensen voort levende Cha-
resmie, een staat met een bi jzonder 
hoog ontwikkelde cultuur, gelegen 
ten oosten van de Kaspische Zee Als 
zovele geleerden van de oudheid was 
Al-Biroeni behalve een groot wiskun
dige ook een toonaangevend plant-
kundige, natuurkundige, sterrekun-
dige, mineraloog geoloog, histori
cus, wijsgeer en een vermaard dich
ter 
Bent u naast de filatelie ook nog 
cultuur-historisch geïnteresseerd dan 
doet u zichzelf tekort indien u dit 
nummer van de ,,Unesco Koerier" 
niet leest 

Onrust over Scott 
Filatelistisch Amerika is ongerust Zo
zeer dat James M Chemi, redacteur 
van The American Philatelist, de 
ruimte voor zijn ,,Timely Observa
t ions" in het junmummer afstond aan 
David Lidman, die aan die ongerust
heid uit ing geeft , ,Good Lord, 
What's happening to Scott?", nep 
David Lidman uit naar aanleiding van 
de kennismaking met de nieuwe ei
genaar van Scott Publishing Co, uit
gever van de bekende Amerikaanse 
,,Scott's United States Specialized 
Stamp Catalogue", door velen be
schouwd als de ,Bible of American 
Philately" 
Was de naam van de nieuwe eige
naar, Henry Ginsberg, al onbekend bij 
de Amerikaanse fi latelisten, van de 
kennismaking in het kader van de 
feesteli jkheden rond de verschijning 
van het met veel spanning verwachte 
boek over het werk van de beruchte 
Raoul Ch de Thuin, ,,The Yucatan 
Affair", maakten de heer Ginsberg 
en de zijnen zo'n harlekinade, dat 
het puikje van de Amerikaanse 
verzamelaars de schrik om het hart 
sloeg 
Het bericht van David Lidman wordt 
nog aangevuld met een lijstje van 
tien belangrijke vragen aan de 
nieuwe eigenaars van de beroemde ca
talogus Op die vragen werd , maan
den nadat James M Chemi ze aan 
Henry Ginsberg had voorgelegd, nog 
altijd geen antwoord ontvangen Na
vorsingen bij officiële instanties 
maakten slechts duidel i jk dat ge
noemde heer m vele ondernemingen 
IS geïnteresseerd die op onduidel i jke 
wijze m elkaar grijpen En nu vragen 
de Amerikaanse verzamelaars zich nog 

steeds af wat er met hun vertrouwde 
catalogus gaat gebeuren 

Terecht na 12 jaar 
Een heel ander, vroli jker, berichtje 
lazen we onder het opschrift ,,Cir
cuit Recovered lntact-12 Years Late", 
in datzelfde nummer van ,,The Amer
ican Philatelist" In 1962 werd de 
auto van een lid gestolen In die auto 
bevond zich ook een pakketje met 
tien rondzendboekjes De dieven wa
ren kennelijk niet geïnteresseerd m 
de inhoud want ze smeten het pakje 
ongeopend m de berm Een voorbi j 
ganger trof het daar onbeschadigd 
aan en nam het mee naar huis Ook 
hij opende het niet, legde het voor
lopig ergens weg en vergat het 
Pas toen de vinder twaalf jaar later 
verhuisde kwam het te voorschijn 
Gelukkig herinnerde toen de oudste 
dochter van de vinder zich de naam 
van de A P S uit een berichtje over de 
ontdekking van de Eisenhowerzegel 
van 8 c waarover we u in een vorig 
nummer berichtten Zo ontving de 
A P S na twaalf jaren het verloren 
gewaande eigendom terug De in
houd van het pakket bleek in per
fecte toestand te verkeren alsof een 
en ander pas was gereedgemaakt 

Witte Kunst 
De niet-filatelistische pers bracht ons 
deze maand Papier, een kwartaaluit-
gave voor de medewerkers van de 
,,Koninkl i jke Nederlandse Papierfa
brieken N V " te Maastricht en Lana-
ken (België) en enkele andere bedri j 
ven uit de papierbranche De heer j 
F Glatz, secretaris van de Neder
landse sectie van de internationale 
motiefgroep ,,Druk en Papier", ver
telt m het junmummer 1974 onder 
het opschrift ,,De witte kunst op 
bonte zegels", het een en ander over 
wat postzegels ons vertellen over pa
pier en papierfabricage Het artikel is 
vanzelfsprekend geheel afgestemd op 
de (nog) met m de filatelie geïnteres
seerde lezer 
Aan het slot van zijn opstel zegt de 
schrijver dat hij tevreden zou zijn in
dien de lezers hadden begrepen dat 
het bi jeenbrengen en bestuderen van 
postzegels (en poststempels) volgens 
een bepaald patroon, een bron van 
genoegen kan zijn en kan leiden tot 
het vergaren van veel kennis over het 
gekozen onderwerp De van aanste
kelijk enthousiasme getuigende tekst 
en de vele goede zegelreprodukties 
beloven dat het artikel aan zi jn doel 
zal beantwoorden 
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ALLES VAN BELGIË 
Postfris, gebruikt, moeil i jke series, luchtpost, spoorweg, telegraaf, porto, 
enz Verzorgde kwaliteit  redeli jke prijs  snel antwoord 
L. DE HOUWER  Fruithoflaan 13, 2600 BERCHEM, België. 

AANBIEDING NEDERLAND, O.G. 
Postfris  * ♦ , ongebruikt met plakker = * , blok van 4 = bl 

NEDERLAND 

31a** 
31a** bl 
52** 
60* 
67b** 
67b** bl 
82/83* 
92** 
94** 
97* 
105** 
106** 
110/113** 
114/120** 
130». 
136/138» 
139/140** 
141/143** 
163/165** 
179** 
189b** 
191b** 
193b** 
197b** 
220/223** 
229/231** 
236* 
236/237** 
236/237** 

248/251** 
252/255** 
256** 
261/264** 
269** 
278* 
287/288** 
289/292** 
293/295** 
310/312** 
313/317** 
318/322** 
323/324** 

3,25 
14,50 
4 — 
5,— 

49.— 
210,— 

12,— 
1,30 
6,30 

48,— 
300,— 

2,80 
19,60 
51 60 

384,— 
180,— 
17,50 
19,50 

575,— 
7,— 

55,— 
38,75 
1 0 , 

17,— 
32,50 
5 5 , 

43,— 
355 — 
bl 
1475,— 

70,— 
42,— 
3 0 , 

65,— 
25,— 
22 50 
13,50 
48,— 
14,50 
7,20 

1 8 , 

3 0 , 

1050 

326** 
326* 
356/373** 
374/378** 
392/396* 
404** 
405/421** 
422** 
423/427** 
443** 
444/448** 
454/459** 
469/473** 
495/499** 
500/503** 
50a'507** 
513/517** 
542/543** 
549** 
561/562** 
563/567** 
568/572** 
573/577** 
578/581 • • 
583/587** 
596/600 
601* * 
602/606** 
612/616** 
641/645** 
646** 
647/648** 
649/653** 
661/665** 
671/675** 
676/680** 
681/682** 
695/699** 
700/701 • • 
7,2*» 
713/714** 
720/721** 
736/737** 
738/1051 

1 0 , 

7,50 
117,50 

9,— 
4,25 
0 20 
2,25 
0,20 
060 
0 15 
1,40 
285 
2,80 
3,50 
6 — 
2,— 
7,70 
4 10 
1 10 
5,25 

19,— 
19,— 
17,50 
15,50 
19 — 
11,25 
0,35 

19,— 
1750 
22,— 

2,10 
2,65 

10,50 
10,— 
3 2 

880 
3 0 , 

7,25 
3,— 
1 ,— 
1,20 
1,— 
2,45 
70»/o 

cat prijs 1975 

POSTZEGEL
BOEKJES 
* met telblok 
diverse pic atfou

ten variëteiten 
voorradig 

56 
58 
58* 
59 
59a 
60 
60* 
61 
61* 
62 
63 
64 
65a 
66 
67 
67* 
Rode Kruis 

Portzegels 
1/2* 
29** 
29** bl 
29/30* 
64* 
68a** 
68a** bl 
69/79** 

Dienst 
20/24 
25/26 
27/32 
33/40 

7,20 
4,25 
5,25 
5,55 
3,40 
4,25 
5,25 
3,85 
4,85 
3,— 
3,40 
3,— 
3,40 
6,40 
255 
3,55 
5,— 

1 8 5 

4 — 
18,— 
7,75 
8,— 

14 — 
30,— 
14 — 

3 — 
6,— 
0,75 
4,— 

NED. ANTILLEN 
209/210** 
244** 
248/251 * 
253/254** 

10,— 
1,70 

10,50 
2 25 

255/256** 7,50 
257** 0 60 
258/260** 3,— 
261/491** 657o 
cat prijs 1975 

SURINAME 
127/129* 5,50 
137/140* 26,— 
141/144* 34,— 
146/149* 27,— 
179/182* 18 50 
183/186** 11,25 
183/186* 9,50 
190/193* 9.80 
206/209** 5,75 
206/209* 5 , 

214/219** 16,75 
214/219* 14,— 
239/243** 92 50 
247/248tLP** 

11 25 
274/275* • 1,20 
284b** 0,60 
284d** 0,60 
295/296** 9 , 

297/307** 9,40 
309/311** 42 50 
316** 1,— 
317/320** 7,50 
321/322** 7,50 
324/572** 65»/o 
cat prijs 1975 
340/344** 17,50 

Luchtpost 
1/7* 17,50 
20/22** 42,50 
24/26** 42,50 
27/28** 5,50 

Port 
33/35* 14 50 
36/46* 110,— 
47/57** 18,50 

Aanbieding zolang de voorraad strekt Event prijskorrekties voorbehouden 

Zendingen boven ƒ250,— franko 

Bezoek na telefonische afspraak (Geen winkel) 

A. C. SEVENHUYSEN 
Willem Beukelszstraat 6b - Rotterdam - Tel. 010-377760 - Giro 3108260 

S P E C I A A L K A T A L O G U S 
R O L Z E G E L S N E D E R L A N D 
Volledig overzicht van alle genummerde zegels op de rol Soorten gom en papier 
Hoofdnummers gebaseerd op de NVPH-katalogus Normaal- en kopstaande nummers 
Samengesteld door. L. A. Schlosser -
J. C. A. Hall - Arnhem 

Rotterdam, P, Portheine - Papendrecht en 

BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR OF RECHTSTREEKS BIJ HALI -
postgiro: 3016950, Prijs ƒ 3,95 plus 75 cent verzendkosten 

GROOT-BRITTANNIË IN LUXE KWALITEIT 
Alles postfris zonder plakker - met plakker kan tegen een gereduceerde 
prijs geleverd worden 
Niet goed - geld terug i 

REGELMATIG en BETROUWBAAR: Prachtige FDC NOG Trompet West-Europa, Isr 
USA UNO Allen ook pfrs Uitgebr Cirk 45c porto Sinds 1947 Bez onze stand Schip
hol 19 en 20 okt T Hartevelds FDC Service Lid NVPH Blondeelstr 36 Rotterdam-14 
Tel 010-20 40 70 Giro 507 407 

Herdenkingszegeis gewoon 
papier 

1924 Wembley 
1925 Wembley 
1929 Postcongres (4) 

28,50 
95,25 
27,— 

1929 Postcongres £1,-/- 1100,— 
1935 Jubileum 
1937 Kroning 
1940 Eeuwfeest 
1946 Overwinning 
1948 Huwelijk 
1948 Olympiade 
1949 U P U 
1951 Festival of Br 
1953 Kroning 
1957 Padvinders 
1957 Parlement 
1958 Gemenebest-Speler 
1960 1660-1960 GLO 
1960 Europa 
1961 Postspaarbank 
1961 Europa GEPT 
1961 Parlement 
1962 Productiviteit 
1963 Anti-honger 
1963 Postconfer Parijs 
1963 Natuurbescherming 
1963 Reddingsmijen 
1963 Rode Kruis 
1963 Kabelverbindinq 
1964 Shakespeare 
1964 Geographiecongres 
1964 Botanisch congres 
1964 Forth-bruq 
1965 Churchill 
1965 700 laar Parlement 
1965 Leger des Heils 
1965 Lister 
1965 Volkskunst 
1965 Slaq om Engeland 
1965 Televisietoren 
1965 Verenigde Naties 
1965 int Teiegr Unie 
1966 Burns 
1966 Westminster Abdij 
1966 Landschappen 
1966 Voetbal wereldk 
1966 Vogels 
1966 Engeland wint 
1966 Techniek 
1966 Hastings 
1966 Kerstzegels 
1967 EFTA 
1967 Bloemen 
1967 Schilderijen 
1967 Clichester 
1967 Uitvindinqe 
1967 Kerstzeqels 
1968 Bruggen 
1968 Herdenkingen 
1968 Schilderijen 
1968 Kerstzeqels 
1969 Schepen 
1969 Concorde 
1969 Herdenkingen 
1969 Kathedralen 
1969 Prins van Wales 
1969 Gandhi 
1969 Techniek 
1969 Kerstzeqels 
1970 Landhuizen 
1970 Herdenkinqen 
1970 Dickens 

5,75 
0,35 
5,70 
0,40 

77,— 
2,30 
2,90 
0,80 

16,50 
8,60 
2,45 
5,70 
8,10 
8,10 
4,80 
1,20 
5,— 
4,10 
3,40 
1,20 
1,10 
6,15 

10,— 
4,40 
9,50 
7,— 
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 
1,— 
1 — 
2,20 

fosfor 

2 5 , -
25,— 
8,— 
7,25 

26,— 
50,— 
18,50 
13 50 
22 — 
22,20 
4,50 
3,80 
2,50 
6,90 
280 
3 20 
6,95 
0,95 
2,20 
7,30 
1,90 
0,70 
2,50 
1 10 
090 

2,20 
2.30 
1 ,— 
1,— 
2,20 
1,20 
0,85 
2,20 
0,95 
2,— 
2,30 
1,90 
1,20 
3,20 
1,60 
2,80 
2,30 
2 — 
0 75 
2,— 
1,40 
2,20 
2,a5 
2 70 

Herdenkingszegels gewoon 
papier 

1970 Gemenebest-Spelen 
1970 Phiiympia 
1970 Kerstzegels 
1971 Ulster 
1971 Schrijvers-herdenking 
1971 Herdenkingen 
1971 Architectuur 
1971 Kerstzeqels 
1972 Poolreizigers 
1972 Herdenkingen 
1972 Kerken 
1972 B B C 
1972 Kerstzeqels 
1972 Zilveren Bruiloft 
1973 E E G 
1973 Eikeboom 
1973 Ontdekkmqsreizigers 
1973 Cricket 
1973 Schilderijen 
1973 Inigo Jones 
1973 Parlement 
1973 Koninklijk Huwelijk 
1973 Kerstzeqels 
1974 Kastanjeboom 
1974 Brandweer 
1974 Grote Britten 
GUERNSEY 
1969 Brock (4) 
1970 Bevrijding (3) 
1970 Landbouw (4) 
1970 Kerstzegeis (4) 
1971 De la Rue (4) 
1971 Kerstzegeis (4) 
1972 Postschepen (4) 
1972 Stier (1) 
1972 Wilde bloemen (4) 
1972 Zilveren Huwelijkfeest 
1973 Mailschepen (4) 
1973 Vliegtuigen (5) 
1973 Kerstzeqels (4) 
1973 Koninklijk Huwelijk (1) 
1974 Reddinqsboten (4) 
1974 U P U (4) 
EILAND iVIAN 
1973 V, o - £ 1,-/-(16) 
1973 15 p Inwijdingszegei (1) 
1973 Spoorwegen (4) 
1973 (vlotorraces (2) 
1973 Koninklijk Huwelijk (1) 
1973 2de Strafportserie (8) 
JERSEY 
1969 Inwijdmqssene (4) 
1970 Bevrijding (4) 
1970 Bloemenfeesl (4) 
1971 Wilde dieren (4) 
1971 Britse Legioen (4) 
1971 Schilderijen (4) 
1972 Wilde bloemen (4) 
1973 Wilde dieren il (4) 
1972 Burgerwacht (4) 
1972 Zilveren Huwelijksfeest 
1973 Societe Jers (4) 
1973 Luchtvaartuigen (4) 
1973 Spoorwegen (4) 
1973 Zeedieren (4) 
1974 Voorjaarsbioemen (4) 
1974 U P U (4) 
Ook de gewone frankeerzege 

fosfor 

2,50 
1,80 
1.50 
3,80 
3,— 
3,40 
3,80 
2 10 
3,20 
2,30 
3 50 
2,50 
1,60 
1,80 
1,60 
1,15 
2,50 
V,80 
2,20 
1,65 
1,70 
2,— 
1 70 
1 — 
1,95 
2,20 

18,40 
18,40 
25,— 
18,40 
18,40 
17,50 
11,— 
8,25 

10,— 
4,50 
8,60 
6,40 
5,— 
3,— 
4,75 
2,20 

19 10 
6,30 
2,30 
0,80 
2,75 
5 10 

18,50 
18,50 
27,— 
27,— 
18,70 
15,90 
14 30 
15,80 
14.30 
480 
9 50 
9,50 
6 30 
5,— 
2,50 
2,50 

s van 
Guernsey en Jersey zijn verkrijgbaar 
vraagt prijsopgave 

Speciale aanbieding: 
EILAND MAN inwijdingszegels 15 p in compleet vel van 50 stuks 

per vel f 255 — 
1974 Voorjaarsbioemen in complete vellen van 50 stuks per serie 

veilen f 95,— 
EILAND MAN (voorlopers) definit ieve serie decimale waarden 

4 stuks, 2V2 p, 3 p 5 p, 7V2 p per serie f 2 55 
Ook aanvragen van handelaren zijn welkom. 

1971 Ulster festival (3) 
1971 Dichters (3) 
1971 Bijz gebeurtenissen (3) 
1971 Gebouwen (4) 
1971 Kerstzeqels (3) 
1972 Poolreiziqers (4) 
1972 Bijz qebeurtenissen (3) 
1972 Kerken (5) 
1972 B B C (3) 
1972 Zilveren Huwelijk 20 p 
1973 Eikeboom 9 p 
1973 Ontdekkinqsreizigers 5 p 
1973 idem Th p 
1973 idem 9 o 
1973 Cricket 77; p 
Correspondentie graag in het Engels Aanvragen van handelaren voor zegels 
van Engeland gaarne ingewacht Wij kunnen in kleine en in grote hoeveelhe 
den leveren Verkoopvoorwaarden Contante betaling bij bestell ing wij leve 
ren niets zonder vooruitbetalinq Voor porto en verzekerinq ƒ1,30 extra bi) 
alle bestellinqen onder de ƒ 60— Betaling per giro cheque postwissel of 
bankpapier Alle aanbiedingen onder voorbefioud van wijzigingen in prijs of 
in voorraad Levering per kerende post Engels giro nr 483 6057 

RICHARD BLACKLEDGE 4 CO. 
2 High Street, Shrewsbury S41 Isp , Engeland 

4,10 
4,— 
4 10 
4 75 
2 20 
4 10 
3,10 
4,10 
2,55 
1 70 
0,90 
0,65 
1,25 
0,90 
0,80 

1973 idem 9 p 
1973 Schilderijen 5 p 
1973 idem Th p 
1973 idem 9 p 
1973 iniqo-Jones 3 p twee 

verschillende aan elkaar 
1973 Iniqo-Jones 5 p 
1973 Parlement 8 p 
1973 Parlement 10 p 
1973 Koninklijk Huwelijk 20 p 
£ 1 — 'Machin oude stijl 
£ 1 , — Machin nieuwe sti j ' 
Vele andere waarden verk 
zend ons uw mancolijst 
prompt uitvoeren 

0,90 
0,60 
0,90 
090 

1,30 
0,60 
1,10 
0,90 
4,10 
2,50 
4,70 

ijqbaar 
die WIJ 



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

Voor het verstrekken van inlichtingen en illustraties 
danken wi| de diverse postadmmistraties en 
agentschappen en de heer K Filet te Sao Paulo. 
Voor inlichtingen en/of illustraties - speciaal van ver
schillende Midden- en Zuidamerikaanse en van enkele 
Aziatische landen, - die ertoe bi) kunnen dragen de ac
tualiteit van deze rubriek te verbeteren, houden wi| ons 
van harte aanbevolen 

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

EUROPA 

ALBANIË 

12-8-'74. Derde gedeelte nieuwe ge-
bruiksserie. 
20 q . Oogstmachine in het veld, tarwe-
aar. 
1 . — I. Textielfabriek Mao Tse Toeng. 
1.20 I. Arbeiders in hoogoven. 
2.40 I. Lasser werkt bij p i jp le id ing. 

25-8-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
85 q . Were ldbo l en embleem Albanese 
poster i jen. 
2.05 I. Were ldbo l , vl iegtuig en lint met 
tekst. 

ANDORRA 
23-9-'74. Natuurbescherming. 
0.60 F. Coudv ink . 
0.80 F. Geelgors uit bergen. 

7-10-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
1.20 F. Gesti leerd bee ld ; brieven in post
kantoor en postzegels. 

I 6 7 4 - C E N T E N A I R E . ! 5 ? 4 
DÊ L WIQUPOSTAIE UNIVERSEltE 

BELGIË 
9-9-'74. Herdenking onder tekening, dert ig 
jaar geleden, van de Benelux - douane -
overeenkomst. 
5 fr. l ichtblauw, groen en donkergroen. 
Grafische composit ie in verband met de 
benaming van de drie l idstaten. 

16-9-'74. leugdfi latel ie. 
3 f. Reproduktie schilderij van Cornells de 
Vos (1585-1651): portret jongetje in 
zeventiende-eeuwse klederdracht. 

23-9- '74. Vincent van Gogh. 
1 0 - 1 - 5 frank. Zelfportret en won ing van 
de schilder te Cuesmes. 

BULGARIJE 
20-5-'74. Voorjaarsbi|eenkomst Interna
tionale automobielfederat ie. 
13 st. Silhouet van personenauto's. 

15-6-'74. Vierennegentigste z i t t ing uit
voerende raad van de UNESCO in Varna. 
18 St. Embleem UNbSCO, gebouw waar 
vergadering plaats heeft en hote l . 

5-8-'74. Honderd |aar Wereldpostvereni
g ing. 
2 St. Bulgaarse post i l jon, 1874. 
18 st. Bulgaarse postkoets, 1874. 
Blokje van 28 st. met embleem U.P.U. 

DENEMARKEN 
9-10-'74. Honderd |aar Wereldpostvereni
g ing. 
120 ó. blauw. Postduif met brief in bek, 

9-10-'74. Driehonderdvi j f t ig jaar Deense 
post. 
70 ó. Postbode te voet, 1624, postruiter 
omstreeks 1780, zegel poster i jen. 
90 ö. Lancering eerste bal lonpostvlucht 
over de Grote Belt, 1808; Nyborg - Cor-
soer. 

DUITSLAND BERLIJN 
15_-|0-'74. Openstel l ing nieuw vliegveld 
Berlijn-Tegel op 1 november 1974. 

50 pf. blauwviolet, blauw, geel en grijs. 
Maquette gebouwen van vl iegveld. 

29-10-74. Herinnering aan de porcelein-
fabricage in Berli jn. 
30 pf. Versiering op porcelein: Venus, 
door F. E. Meyer, 1775. 
40 pf. Astronomie, door W. C. Meyer, 
1772. 
50 pf. De gerecht igheid, door J. G. Mu l 
ler, 1785. 

15-10-V4. Weidadigheidszegels: toeslag
serie met b loemmot ieven; v i j fentwint ig jaar 
weldadigheidsseries. 
30 + 15 pf. Voorjaarsbloemen in bont 
boeket. 
40 + 20 pf. Boeket herfstbloemen. 
50 + 25 pf. Boeket rozen. 
70 + 35 pf. Bloemen en gedroogde bloe
men voor de winter. 

29-10-74. Kerstzegel. 
30 + 15 pf. Boeket met dennetakken en 
motieven voor de kerstboom, omwonden 
met rood l int. 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
15-10-74. Weidadigheidszegels met toe
slag voor de vi j fentwintigste maal, b loe
men. 
30 + 15 pf. Anjer. 
40 + 20 pf. Vingerhoedskruid. 
50 + 25 pf. Chinese roos. 
70 + 35 pf. Ereprijs. 

29-10-74. Toeslagzegel voor kerstpost. 
40 + 20 pf. Kerstster. 

29-10-74. Honderd jaar Wereldpostver
eniging. 
50 pf. Brievenbus, door de Duitse rijks-
post in 1896 gebruikt en brievenbus uit 
Bazel. 

29-10-74. Derde deel serie Duitse expres
sionisten. 
70 pf. Groot stilleven met verrekijker, Max 
Beckmann (1884-1950), uit Duitsland ver
dreven en in Amerika over leden. 
120 pf. Oude boer, Ludwig Kirchner 
(1880-1938). 
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GUERNSEY 
1941 
1969 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 

4-5 
Brock 
Bevri lding 
Landbouw 
Kerstmis 
De La Rue 
Kerstmis 
Schepen 
Veeteelt 
Bloemen 
Kerstmis 
Schepen 
Luchtvaart 
Kerstmis 
Huweli jk 

postfr is 
45,— 
22,90 
22,90 
28,— 
22,90 
22,90 
22,90 
12,50 
9,— 

11,90 
5,45 
9,— 
7,50 
4,80 
2,85 

Reddingsboot 4,80 

POSTBUS 2157 

gebr. 

12,50 
9,75 

12,50 
7.75 

19.20 
13.25 
9.50 
6,70 
7,75 
4,95 
8,90 
6,90 
4.80 
2.85 
5.60 

JERSEY 
1969 
1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
i972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 

Postdienst 
Bevri jd ing 
Bloemen 
Natuur 
Legioen 
Schi lder i jen 
Bloemen 
Natuur 
Burgerwacht 
Huweli jk 
Eeuwfeest 
Luchtvaart 
Spoorwegen 
Anne 
Zeeleven 
Bloemen 

Betal ing na ontvangst. Porto extra. 

B. J. M 
-

. VAN LEEUWEN 
ROTTERDAM -

postfr is 
22,90 
22,90 
31,75 
28.— 
22,90 
18,75 
13,90 
13,90 
13,90 
4,90 
8.75 
9,50 
8,75 
2,50 
6,75 
2,95 

gebr. 
18,75 
14,35 
18,75 
14,35 
14,35 
14.35 
9.50 
9.60 
9,50 
4.90 
9,50 
9.60 
8,75 
2.50 
7.35 
2,95 

GIRO 2766089 

Iste-dag-afst. en max. kaarten 

nieuwe briefkrt (2). adres krt, Ipblad, alle 4 op 1ste dag samen ƒ 6,-
KWF= 25 Jr: 12 plaats-afst., op Iste-dag v.d. intern, serie, totaal 36 covers- ƒ 49,50 
UPU = 100 jr.: op 4 plaatsen, tot. 12 env.: ƒ 19,50 
MAX. KRT: intern, serie (3kr1) ƒ 4.86 
SUR: padvinders (3 krt). ƒ 5,-; Sur Cour (2): ƒ 3,25; S.M I (2 krt): ƒ 3,25. 
Kon. Huis geb. Carolina, Fnso 6 jr. Const. 4 jr , krt/env p. stuk ƒ 2.25. 
ANT.: oheraffin. (3 krt): ƒ 5.50 

POST EN ZEGEL H Broertjesstr. 24. Den Helder, tel 02230-14087 

NIEUW - het engelse filatelistisch weekblad 
STAMP COLLECTING WEEKLY 

en (slechts voor handelaren) 
THE PHILATELIC TRAOER 
Proefexemplaren tegen 0.60 in postzegels 

CATALOGI 

NVPH spec, catalogus Nederland/O.G ƒ 7,50 

Yvert deel 1 Frankrijk 10,-; deel 2. Europa z. Frankrijk 25,- deel 3 Overzee 27,50 

Michel Duitsland Junior in kleur 5,25; Duitsland compleet 8,75; Duitsland Speciaal 28,25; 
Europa West 37,-; Europa Oost 25,50; 

Gibbons England/Commonwealth 27,50; Engeland 2,50; Kanaaleilanden 3,50 
VZWO Spec, catalogus België/Gebieden in kleur 13,25 

Austria Spec, catalogus Oostennjk 7,90 

Ceres Spec catalogus Frankrijk/Gebieden 9,80 

Borek-landencatalogi: Ver. Europa 4,50; Engeland/Geb. 4,50;ltalië 6,25; Skandinavië 
6,25; Span|e/Post 6,25; Arg./Chili/Braz. 10,75; Australië 5,50: China 5,50; Israel 
4,50; Japan 5,50;Canada 4,50; Zuid-Afnka 3,50; USA/UNO 
5,50; Duitsland compleet 8,25 

Lape Spec, catalogus Finland 8,50 

Norgeskatalogen Spec, catalogus Noorwegen 19,-

Slso (spaans) Kerstzegel-catalogus m. afb. en prijzen 6,60 

Veha-plakstroken - glashelder en zelfklevend geschikt voor het opbergen van b.v. 
brieven, kaarten, blokken, postzegelboekjes, foto's etc. in albums. 
100 stuks 3,35 / / / y^ 
1000 stuks 29,35 , 

Stampremover (engels fabrikaat) verwijdert postzegels van kaarten, brieven, albumbla-
den etc. binnen enkele seconden - zonder deze te beschadigen Flesje (2 oz.) 2,50 

SCHOONGLANZENDEN MUNTEN binnen enkele seconden - zonder poetsen en zonder 
vuile handen - met EVI. Fles + beker + poetsdoeken 8,70 
ALTIJD GEVRAAGD: Reuzestockboek met 64 bladen fomiaat 23 x 31 cm met en zonder 
midden strook verkrijgbaar wit karton 29,50 

Zojuist verschenen - nieuwe prijsllisf 1974/75 (gratis). 

Giro 1253414 of Amro-Bank, Wassenaar. 
Opdrachten beneden / 50.- + 2.50 verzendkosten. 
Bij vooruitbetaling altijd 3% korting. 

P. W. Mein hardt 
van Naellwijckstr. 10. Wassenaar Tel. 01751-16901 

Deze artikelen zijn ook verkrijgbaar bi j : 
FIbo-Post, Prinsestraat 90a, Den Haag 
Couwenl>ergh, Jone Roelensteeg 14, Amsterdam. 

VAN DIETEN 
POSTZEBELVEIUNGEN 

28 Okt. 19.15 u. Collecties in albums en in-
steekboeken. 

29 okt. 13.30 u. Insteekboeken, brieven, 
FDC's, diversen. 
19.15 u. Landenverzamelingen, dozen 
met zegels. 

30 okt. 13.00 u. Zegels Amerika-Zwitserland. 

31 okt. 13.30 u. Nederland 1852 - 1900. 
19.15 u. Nederland 1900 - luchtpost. 

1 nov. 13.30 u. Nederland Portzegels 
t/m Suriname. 
19.15 u. Engros Nederland en O.R. 

25 nov. Nederland ongebruikt compleet, 
typen, tandingen, foutdrukken. 

26 nov. 15.00 u. Zegels Amerika-Zwitserland. 
19.15 u. Collecties en diversen. 

28 nov. 13.30 u. Nederland. 
19.15 u. Indië, Cur. Sur. en engros. 

7-10 jan. Uitgebreide collectie 
Europa tot 1920. Collectie gehele we
reld. Collectie Nederland en O.R. 
met een aantal variëteiten, enz. 

Voor bijvoegingen in deze laatste veiling kan nog 
goed materiaal aangenomen worden tot eind oktober. 
Het nieuwe Jaar-Overzicht is verschenen. 
Veilingcatalogi voor nieuwe aanvragers ƒ 5,- per stuk, 
welke franco worden toegezonden na ontvangst op 
onze giro 17369. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
TOURNOOIVELD 2, OEN HAAG. 
Tel.: 070-464312. 
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DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPU
BLIEK 
27-8-74. Najaarsbeurs Leipzig. 
10 pf. Spoorwegkraan EDK 2000. 
25 pf. Landbouwmachine KS-6. 

10-9-74. Beelden uit poppencol lect ie van 
Kasteelmuseum , ,Mon Plaisir", Arnstadt. 
5 pf. Porcelein en spiegelkabinet. 
10 pf. Omroeper van toneelgezelschap. 
15 pf. Wi jnproeven in wi jnkelder . 
20 pf. Kuipersbaas en gezel. 
• 25 pf. (beperkte oplage). Doedelzakspeler. 
35 pf. Vrouw van slager en bedelares. 

m 
» Leipziger Herbstmesse 

DDR 

FINLAND 
24-9-74. Toeslagserie voor Rode Kruis: 
paddestoelen. 
0.35 + 0.05 mk. Mor ie l je (Cyromitra escu-
lenta). 
0.50 + 0.10 mk. Cantharel (Cantharellus 
cibarius). 
0.60 + 0.15 mk. Eekhoornt jesbrood (Boletus 
edulis). 

FRANKRIJK 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 489. 
7-10-74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
1.20 F. Gesti leerd beeld van postduiven 
met brief in bek, boven were ldbo l ; jaartal
len. 

7-10-74. Aanvul lende waarden gebruiks-
serie. 
0.60 en 0.80 F. „ M a r i a n n e " van Béquet. 

21-10-74. Nieuwe zegel in serie natuur
bescherming. 
0.65 l ichtbru in, blauw en groen. Reuze-
gordeldier uit Frans Guyana. 

12-11-74. Nieuwe zegel in serie kunst
werken. 
2.— F. Reproduktie schilderi) van Alfred 
Sisley (1773-1842): Kanaal van de Loing. 

18-11-74. Zegel in serie kunstreproduk-
ties. 
2.— F. violet, blauw, zwart, oker, geel en 
rood . Fabricage van gobel ins: ,,Eerbewijs 
aan Nicolas Fouquet", door Math ieu. Bei
de genoemde kunstzegels met smal 
strookje, waarop ,,Arphila 75 Paris" en 
embleem. 

18-11-74. Toeslagzegels in serie be
roemde persoonl i jkheden. 
0.80 -I- 0.15 F. lean Ciradoux (1882-1944). 
0.80 -I- 0.15 F. Barbey d'Aurevi l ly 
(1808-1889). 

ReUBUQU€ fRmCMX 

Portret, kort na terugtocht uit Duinker
ken, 1940. 
8 p. zalmkleur, rood en zilver. Minister 
van Oor log en luchtmacht, 1919. 
10 p. roodbru in , bruin en zilver. In uni
form van de Zuidafrikaanse lichte cavalle-
rie, in 1899. 

6-11-74. Aanvullende waarden regionale 
zegels. 
4'/2 c. blauw. Portret koningin Elizabeth 
met embleem voor de verschil lende ge
b ieden: Schotland, Wales en Noord-
lerland. De zegels met geli jke afbeelding 
voor deze drie gebieden, die met twee 
fosforstrepen was voorzien, zal nu met 
nog maar één streep verschi jnen. 

IERLAND 
2-9 -74 . Honderd jaar geleden Ierse rug
by en voetbalunie opgericht. 
31/2 p. donkergroen en 12 p. veelkleurig. 
Momen t ui t wedstr i jd . 

GRIEKENLAND 
14-9-74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
2.— dr. Versiering van een pot uit Myce-
ne, waarin centraal embleem U.P.U. 
4.50 dr. Hermes in beweging, vri je com
posit ie. 
6.50 dr. Brieflezende v rouw, tegen ach
tergrond van motief. 

^mmtt^smmm^ 

GROENLAND 
24-10-74. Koningin Margrethe van Dene
marken. 
90 ö. rood en 120 ó. blauw. Portret kon in
gin in anorak en koninkl i jk embleem met 
k roon. 

GROOT-BRITTANNIË 
4-9 -74 . Aanvullende waarde gebruiksse-
rie. 
6V2 p. blauw. Portret koningin Elizabeth. 

9-10-74. Herdenking geboortedag Sir 
Winston S. Churchi l l , honderd jaar gele
den. 
4V2 p. groen, blauw en zilver. Portret 
Churchi l l als Lord Warden of the Cinque 
Ports, 1942. 
5V2 p. l ichtgrijs, anthraciet grijs en zilver. 

ITALIË 
19-7-74. Herdenking sterfdag Frangesco 
Petrarca (1304-1374). 
40 I. Portret dichter, humanist en geleer
de, naar fresco van Alt ichiero, basiliek van 
Padua. 
50 I. Petrarca schrijft brief, miniatuur van 
Frangesco d 'Anton io Chierico in 
vi j f t iende-eeuws manuscript. 

12-8-74. Zegel voor exprespost. 
250 I. Gevleugeld paard. 

16-8-74. Herdenking sterfdag Giacomo 
Puccini (1858-1924). 
40 I. Portret operacomponist . 

JOEGOSLAVIË 
28-11-74. Dag van de republ iek: kunst in 
Joegoslavië door de eeuwen heen; re-
produkties schilderi jen van b loemen. 
0.80 d in . Wit te p ioenrozen, door Petar 
Dobrovic, (1890-1942). 
2.— d in . Vaas met anjel ieren, door Vi lko 
Gecan (1894-1973). 
3.— din. Boeket b loemen, door Milan 
Konjovic, (1898- ). 
4 .— d in . Witte vaas, door Sava Sumano-
vic, (1896-1942). 
5.— din. Ridderspoor, door Stane Kregar, 
(1905-1973). 
mmmmmmmmmmmm 
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* * * = postfr z plakker 
* * = ongebr m gom 
* = ongebr z gom 
zonder teken = gebruikt 

Postzegelhandel Hartog Okker 
HERENGRACHT 167  AMSTERDAM 1001  TEL. 02062097 

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden N E D E R L A N D Oktober 1974 

4 * * 
4 
5 * . 
5 
6 
8 * * 
9 
10 
11 
12 
14 
15** 
16B** 
16 
17** 
17 
18 
20** 
20 
25 
26H** 
28** 
28 
29 
34a** 
36a** 
36c** 
37c** 
37a** 
38a** 
38c** 
39* * 
39a** 
41 
41c** 
42a** 
43 
44** 
44 

5 5 0 
27 50 

650 — 
16 — 

140 — 
250 — 

60 — 
3 5 

150 — 
225 — 
85 — 
17 50 

165 — 
100 — 
6 5 
15 — 

100 — 
45 — 
2 5 
8 0 

650 — 
5 0 0 

40 — 
150 — 
20 — 
70 — 
60 — 

175 — 
85 — 
70 — 

400 — 
75 — 

175 — 
22 50 

115 — 
150 — 
3 5 

850 — 
100 — 

45B** 
46A** 
46 
47A** 
47 
48** 
48 
4 9 * * * 
49** 
49 
56/76** 
64** 
66** 
66 
68** 
74*« 
75** 
61b** 
65A** 
76A** 
67B** 
768** 
778** 
77C** 
788** 
78C** 
78D** 
79C** 
8 1 * * * 

900 — 
125 — 

15 — 
325 — 

55 — 
800 — 
550 — 
650 — 
350 — 
1 2 5 

1 000 — 
165 — 
100 — 

12 EO 
180 — 
130 — 
1 5 0 
100 — 
100 — 
65 — 
5 0 

350 — 
85 — 
85 — 

200 — 
190 — 
180 — 
465 — 
1 0 5 

8 1 * * * met 1 
hoekvelr 
82/83*** 
82/83 
87/89*** 
87/89** 
90/99** 
90/99 
95** 
95 

120 — 
1 6 
15 — 
30 — 
20 — 

4 0 0 
165 — 
25 — 
10 — 

96** 
96 
97** 
97 
98* * 
988* * 
99** 
100** 
1 0 1 * * * 
lOlf 
102/03** 
102/03 
104/05** 
104/05 
104*** 
107/09* 
110/13*** 
114/20** 
121/31** 
121/31 
131** 
132/33*** 
132/33 
133A** 
144/62** 
164** 
169/98** 

25 — 
10 — 
50 — 
45 — 
90 — 

125 — 
220 — 
400 — 
750 — 
350 — 

90 — 
12 50 

500 — 
300 — 
380 — 

85 — 
22 50 
40 — 

6 7 5 
450 — 
275 — 
1 6 5 
27 50 

120 — 
375 — 
200 — 
375 — 

402/038***135 1 
518/37*** i 

1 250 — 1 
617/40*** 110— 1 
Roltandmqen 1 
1/18** 
1/18 
19/31** 
33/56** 
71/73 
74/77*** 
74/77 

600 — 
300 — 
220 — 
325 — 
85 — 
95 — 
50 — 

78 /81* * * 
78 /81* * * 
paar 
78/81** 
78/81 
82/85** 
82/85 

60 — 

125 — 
35 — 
22 50 
40 — 
20 — 

40
86/89 25 
90/93*** 100
90/93^ 
90/93 
94/97*** 100 
94/97** 65 
94/97 
98/101** 
98/101 

40

40 — 
55 — 
32 50 

Luchtpost 
1/3** 
1/3 
6/8** * 
6/8 
9 * * * 
9 A * * * 
12/13*** 675

Porten 
20 bl v 4 
waarbii 
1 X 20fd 250 
27/28** 160

40 — 
5 50 

75 — 
16 50 
40
45

28fe** 
29/30** 
29/30 
31/43 
44/60** 
48Af*** 
61/64** 

69/79** 
69/79 
80/106*** 

Brandkast 
1/7** 

Dienst 
1/8** 
9/15 
16/19*** 
16/19 

Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 

134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
166/68 

75— 55 — 
180 — 

22 — 
23 50 
20— 12 — 

225 — 
10 — 
11 — 

150 — 
115 — 
450 — 

17 50 
3 75 

12 50 
5 25 

7 5 

950 — 

3 2 5 
50 — 
80 — 
3 5 

25 — 
25 — 
5 — 

175 — 
40 — 

7 50 
15 — 
15 — 
30 — 
30 — 

350 — 

gebr 
55 — 

185 — 
5 — 

11 — 
7 50 

199/202 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
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 

31 — 
60 — 
30 — 

130 — 

60.— 
60.— 
52 50 

325 — 
1 0 5 
75 — 

200 — 
82 50 
52 50 
3 5 

125 — 
75 — 
60 — 
57 50 
30 — 
7 5 

120 — 
52 50 
60 — 
52 50 
13 — 
55 — 
14 50 
32 50 
24 — 
36 — 
8 50 

20 — 
28 50 
14 50 
15 — 
20 — 
30 — 

20 — 
32 50 

80 — 
120 — 
27 50 
35 — 
3 5 
30 — 

165 — 
55 — 
42 50 
92 50 
50 — 
3 0 
20 — 
65 — 
42 50 
32 50 
30 — 
1 6 
45 — 
60 — 
30 — 
32 50 
30 — 

8 50 
32 50 

8 — 
20 — 
15 — 
20 — 
4 75 

12 — 
20 — 

6 50 
9 50 

14 — 

13 — 
27 50 
11 50 
50 — 

2 
14 50 
s o 
l o 
7 50 

50 — 
22 50 
55 — 
28 — 
6 75 
0 35 

26 — 
22 50 
8 75 
7 25 
1 75 

22 50 
17 50 
4 50 

11 50 
8 50 
6 50 
9 — 
1 65 
8 
5 75 
6 50 
1 85 
4 75 
8 50 
3 50 
5 75 
5 75 
6 — 

346/49 
350/55 
356/73 

575 — 
28 — 

1 2 0 

375 75 
6 

130 

EERSTE 
* ongea 

DAG BRIEVEN 
dresseerd of (verwijderd) 

potloodadres 
Zonder 
met ope 

aanduiding 
ngesneden met getypt of 

geschreven adres 

E 1* 
E2 
E6 
E7 
E 8 
E9 
E 10 
592/95 
E 12 
E 13 
E 14 
E 15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19* 
E 19 
E 20* 
E 21* 
E 21 
E 22* 
E 22 
E 23 
E 24* 
E 24 
E 25 
E 26* 

900 — 
4 2 5 
140 — 
67 50 
85 — 
75 — 
55 — 
75 — 
12 50 
70 — 
42 50 
5 0 
62 50 
37 50 
2 5 
45 — 
37 50 
35 — 
42 50 
30 — 
25 — 
20 — 
50 — 
45 — 
37 50 
55 — 
25 — 

E 26 
E 27 
E 28* 
E 28 
E 29* 
E 29 
E 30* 
E 36 
E 38 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 
E43 
E46 
E 47 
E48 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E53 
E 54 
E 55* 
E 55 
E 56* 
E 56 

22 ) 
50 
3 0 
25 
25 
20 
16 
12 ) 
15 
4 ' ) 
6 

10 
3 ) 

12 ) 
11 
17 ) 
2 
7 ■ ) 
5 
7 
6 
2 
6 
4 
3E 

1 0 
8 

LEVERINGSVOORWAARDEN Aankopen onder ƒ 1 5 0 — worden verhoogd met ƒ 3 5 0 adm en verzendkosten Ons onbekende kopers levering uitsluitend 
onder rembours Buitenlandse kopers uitsluitend levering bij vooruitbetaling Reclamaties binnen 4 dagen na ontvangst Levering zolang voorraad strekt 
Evt prijscorrecties voorbehouden Dagelijks geopend van 9-5 uur (/s maandags gesloten) /s zaterdags 10 4 uur 

O n z e z a a k is v e r p l a a t s t : 
K O R E N S T R A A T 1 0 

Van 1e Wormenseweg 11 naar het centrum van Apeldoori 
T E L . ( 0 5 7 6 0 ) 1 5 4 2 6 
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98** 
115** 
116** 

SPECIALE AANBIEDING S U R I N A M E 
2 6 ,  1 117b** 45,— 
32,50 11 17bfb** 57,50 
3 , - 1 116a** 3,50 

117d** 
123** 

50.— 
12,50 

1127/29 00 LP 

j brief, afstemp 
17 7 301 27,50 

1 130/36 op brief 
146/49 
151/56 

AANBIEDING NEDERLAND, FRANKRIJK, 
Nummers volgens N.V.P.H. cat 

I.V.M. HET 
40,— 
36,50 
23,50 

183/86** 
187/89 
194** 

LETLAND, 

BETREKKEN VAN ONS NIEUWE PAND 
13,50 
5.75 

30,— 

202/05»»f 
LP 23*» 8 0 . -
247/48»»!LP 

29/30** 
278/79** 
285/94** 

13,— 
9,— 

37,50 

295/96** 8.— 
312/15** 25,— 
317/20** 8,25 

LP 3/7** 4,50 
LP 24/26**41,50 
LP 27/28** 5,50 

LUXEMBURG, SAN MARINO, VATICAAN 
. en Yvert. Bestellingen boven ƒ 1 0 0 — franco Levering zolang de voorraad strekt 
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8.— d in . Rozen, door Petar Lubarda, 
1907-1974). 

MONACO 
November 74 . Herdenking verjaardag 
stichting schlldersgroep Impressionisten, 
l o n d e r d |aar geleden, reprodukt ies van 
schilderi jen. 
I.— F. De loge, Auguste Renoir. 
I.— F. De bal letschool, Edgar Degas. 
2.— F. Opgaande zon , Claude Monet . 
2.— F. Entree van het do rp Voisins, Ca-
mille Pissarro. 
2.— F. Het huis van de gehangene, Paul 
Cézanne. 
2.— F. Overst roming bij de brug van Mar
ly, Alfred Sisley. 

November 74 . Eerste internationale cir
cusfestival. 
0.02 F. Dressuur wi lde dieren. 
0.03 F. Figuur uit hogeschool van paarde-
dressuur. 
0.05 F. Dressuur o l i fanten. 
0.45 F. Sprong op dravend paard. 
0.70 F. Groepje clowns. 
1.10 F. Evenwichtsoefeningen op begane 
grond. 
5.— F. Trapezewerkers. 

November 74 . Herdenk ingen. 
0.60 F. Dr iehonderdv i j f t ig |aar numismat i 
sche kunst in Monaco (1624-1974): me
daille met afbeelding van prins Honoré I I , 
met deel wapen van Monaco. 

November 74 . Bijeenkomst internationale 
commissie voor wetenschappel i jk onder
zoek van de Middel landse zee. 
0.45 F. Zeebaars en onderzees landschap. 
0.70 F. Zeelandschap met zeesterren. 
1.10 F. Zeelandschap met verschi l lende 
plantensoorten. 

November 74 . Internationaal congres 
voor bloemsierkunst. 
0.70 F. Boeket violen en kamperfoel ie. 
1.10 F. Bloemstukje, samengesteld uit iris
sen, salomonszegel en zomerchrysanten. 

NOORWEGEN 
9-10-74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

ging-
100 ö. bruin en groen. Mensel i jke bouw
werken: belangri jke gebouwen uit alle de
len van de were ld . 

140 ö. blauw en bruin. Onze broeders op 
de were ld : mensen van verschi l lend ras 
en uit verschil lende delen van de were ld. 

OOSTENRIJK 
4-10-74. Herdenking sterfdag Edmund 
Eysler (1874-1949). 
2 , - sch. donker ol i j fgroen. Portret compo
nist. 
1-10-74. Vijft ig jaar Oostenri jkse radio-
omroep. 
2 , - sch. zwart, blauwgroen, rood en zilver. 
Gebouwencomplex Oostenri jkse radio in 
Salzburg. 

9-10-74. Honderd |aar Wereldpostvereni 
ging-
2.— sch. Postvervoer honderd jaar gele
den : bode te voet, postkar en oude t re in. 
4 .— Modern postvervoer: postbode, 
postbusje en vliegtuig. 

uMc^clls Alf .JMvt'JE'Ca'- vvEirpLi^ /^f^'^ 'fe" 3^ 

POLEN 
15-7-74. Tiende internationale schaakfes-
t ival. 
1 . — z l . Reproduktie van t i telpagina ,,Het 
schaken" door Jan Kochanowski. 
1.50 z l . Reproduktie gravure , ,Opvoe
d i n g " , door Daniel Chodowieck i . 

PORTUGAL 
4_9_'74, Herdenking honderdste geboorte
dag Gugl ie imo Marconi. 
1.50 e. Landschap met zendmast en zend-
golven. 
3.30 e. Zending van boodschappen door 
ru imte. 
10.— e. Hulp aan scheepvaart met radio. 

CFN1ES ""^1 

< 
e; 
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ROEMENIË 
Juni 74 . Culturele verjaardagen. 
20 b. blauw. Herdenking geboortedag 
prins Jan van Walachijë, 400 jaar geleden. 
55 b. rood. Dag van Roemeens leger: sol
daat bewaakt fabriek en elektrische cen
trale. 
1 . — I. blauw. Tweehonderdtwint ig jaar 
ijzer- en staalfabriek van Hunedoara: mo
derne hoogoven. 

1.10 I. sepia. Herdenking geboortedag van 
Avram lancu 150 jaar geleden. 
1.30 I. mauve. Herdenking geboortedag 
van Dr. C. I. Parhon, honderd |aar gele
den, portret . 
1.40 violet. Herdenking geboortedag van 
de geleerde Dosoftei , 350 jaar geleden, 
portret . 

20-7-74. Dertigste verjaardag bevri jding 
van fascistisch juk. 
40 b. Romeins cijfer XXX en datum 23 au
gustus. 
55 b. Gewapende verzetsstrijders met 
vlaggen. 

SOVJET-UNIE 
7-6-74. Nieuwe zegel in serie belangrijke 
parti j functionarissen en staatslieden. 
4 k. Portret I. S. Isakow (1894-1964, admi
raal Sovjetvloot). 

18-7-74. Herdenking bevri jding van Oe
kraïne van fascisten, dert ig jaar geleden. 
4 k. Standbeeld voor bevr i jd ing en vlag. 

20-8-74. Schilderkunst in Sovjet-Unie. 
4 k. De vl ierstruik, W. Kontchalowski. 
6 k. Naar de w ind , E. Kalnins. 
10 k. Lente, O. Zardarjan. 
16 k. Noordel i jke haven, C. Nissky. 
20 k. Dochter van de Sovjet Kirghiz, S. 
Technikow. 

20-8-74 . Nieuwe zegel in serie belang
rijke parti j functionarissen en staatslieden. 
4 k. Portret maarschalk S. M. Boedjenny. 

20-874. Vierhonderd jaar geleden ver
scheen eerste Russisch A B C-boekje. 
4 k. Bladzijde uit boek. 

23-8-74 . Dertigste verjaardag bevr i jd ing 
Roemenië van fascistische invallers. 
6 k. Bevrijdingsstandbeeld en nationale 
vlag, samen met die van de Sovjet-Unie. 

30-8-74. Stad Witebsk duizend |aar. 
4 k. Gezicht op de stad. 

4 -9 -74 . DDR 25 jaar. 
6 k. Monument in Berl i jn-Treptow, wapen 
DDR. 

4 -9 -74 . Dertigste verjaardag Bulgaarse re
volut ie. 
6 k. Wapen en vlag. 

4 -9 -74 . Unierepubl ieken vi j f t ig jaar. 
4 k. Turkmeense SSR. 
4 k. Moldavische SSR. 
4 k. Tadzjikische SSR. 
4 k. Kirgizische SSR. 
4 k. Uzbekische SSR. 
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SPECIALE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN 
PARTIJ 114: speciale opruimingspartij voor de prijs van / 35,— 
Bevat: 6 compl. velletjes van hoogwaardige Europese thematische uitgiften. Twee series van 10 waarden en 1 serie van 15 
waarden (1 ongebr.) Religie, het leven van Christus. Yv.w. meer dan Frs. 40,—. Een Zuidkoreaanse luchtpostserie. Yv.w 
Frs. 4,50. Een postfr. luchtpostserie. Yv.w. Frs. 37,50. Twee compl. p.fr. Kennedy-herdenkingsseries. Yv.w. Frs. 77,—. Een 
ongeperforeerde Europese Olympische serie en een collectie van 9 hoge Europese waarden. Yv.w. Frs. 24,50. Voorts een 
zeldzame Kennedyzegel met een Yv.w. Frs. 50,—. Een uitstekende Churchill-serie. Yv.w. Frs. 56,—. Dan nog een collectie 
blokken van 4 uit het Verre Oosten. Yv.w. Frs. 136,—. EN EEN TOEGIFT van een serie van 7 waarden ,,French Royalty" 
alsmede 10 herdenkingsvelletjes waaronder van De Gaulle, Napoleon, Jeanne d'Arc en een Britse lokale serie met een waarde 
van ƒ 12,—. 

PARTIJ 115: speciale opruimingspartij voor de prijs van / 25,— 
Een collectie van 150 versch. Paraguay allen complete series met luchtpost waarden. Een collectie van 20 versch. blokken, 10 
vogels en 10 bloemen (complete series). Een p.fr. velletje bloemenzegels en schilderijen, waarde ongeveer ƒ• 7,50. Twee 
Russische ruimtevaart velletjes. Een p.fr. serie Br. Commonwealth (Yv.Frs. 41,—). Voorts nog vele andere complete series, 
waaronder Europese thematische series. 

PARTIJ 116: speciale opruimingspartij voor de prijs van / 25,— 
Een collectie van meer dan 200 versch. zegels van Burundi, allen gr.form, thematisch, waaronder veel luchtpost en hoge 
waarden en het bloemen-herdenkingsveiletje. Voorts 2 attractieve p.fr. herdenkingsvelletjes van Gabon met een waarde van 
ong. ƒ 14,—. Ook nog 4 p.fr. kleine thematische velletjes uit de vroege zestiger jaren, met een waarde van ong. ƒ 20,—. Een 
prachtige p.fr. proef uit de Franse kolonies, normaal verkocht voor meer dan ƒ 10,— elk. Twintig recente uitgegeven herden
kingsvelletjes in complete series, 10 voetbal en 10 Olympische spelen. Voorts 2 UNO schilderijen herdenkingsvelletjes van 
Guinee Fran9aise met een Yv.w. van Fras. 16,—. Tenslotte nog een prachtige dierenserie die kortelings werd uitgegeven van 
20 waarden. 

PARTIJ 117: speciale partij British Commonwealth. Prijs ƒ 125,— 
Een speciale collectie van meer dan 500 versch. gr.f. British Commonwealth, waaronder de volgende speciale zegels of series: 
Zes £l-waarden, 4 van Afrika en 2 van Great-Britain en andere betere waarden. Twee p.fr. £5-zegels uit de 19e eeuw, met en 
zonder opdruk. Het zijn herdrukken gemaakt in Nederland van de originele platen. Een p.fr. serie van hoge waarde (Yv.Frs. 
41,—). Twee opdruk-variëteiten van St. Lucia. (Opdruk in zwart inplaats van rood.) Mi.cat. DM 26,50. Drie zegels met 
opdrukken voor gebruik in Laos, Cambodja en Vietnam (Mi.DM 120,—). The cancelled to order Ghana Independance, opdruk 
op zegels van Goudkust. Een Brits Somaliland George VI 3 Ruppe-waarde (Mi.DM 15,—). Een blok van vier van de 9d. 
George VI, met de zwarte balken opdruk van de Post Office Training School. Een moeilijk te verkrijgen zegel. Mi.DM 20,—. 
En voorts nog diverse andere interessante zaken van de Commonwealth. 

SPECIALE PRIJS VOOR ALLE VIER DE PARTIJEN: / 185,— 

Aan: 

DIRECT PHILATELIC SUPPLIES LTD. 
332 Kilburn High Road, London NW6 2QN, Engeland. 

Zend mij partij 114/115/116/117. Ik sluit het totaalbedrag groot 

ƒ voor deze partij(en) in. 

Betaal per: kas / bank / intern, postwissel / cheque of 

Naam: 

Adres: 

Te: 

Land: 

Onze bank: National Westminster Bank Ltd., Stag Place Branch, Bressenden Place, London SW1, Engeland. 



Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 493. 

SPANJE 
5-9-'74. Achtt iende kampioenschappen 
reddend zwemmen in Barcelona. 
2 p. Zwemmer met geredde. 

19-9-'74. Reprodukties schi lderi jen 
Eduardo Rosales. 
1 p. Tobias en de Engel. 
2 p. Portret van Rosales, F. Madrazo. 
3 p. Testament van Isabella de kathol ieke. 
4 p. Portret van Nena. 
5 p. Voorstel l ing van Don Juan van Oos
tenri jk. 
7 p. De eerste stappen. 
10 p. Sint Johannes de evangelist. 
15 p. Sint Mattheus de evangelist. 

9-10-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
50 c. Monumen t U.P.U. in Bern en vlag
gen. 

TSIECHOSLOWAKIJE 
29-8-'74. Zegels in serie verjaardagen. 
30 h. zwart, blauw, rood, oli jf en groen. 
Dertigste verjaardag Slowaakse nationale 
opstand: soldaat met geweer. 
30 h. zwart, zilver, rood en blauw. Vijf
entwint ig jaar Slowaaks dansgezelschap 
SLUK: v rouw in klederdracht. 
30 h. rood , groen zilver en goud . Vijf
entwint ig jaar academie voor muziek en 
dramatische kunst van Bratislava: toneel
speelster met twee maskers. 

25-9-'74. Gobelins uit Bratislava. 
2.— kr. zwar tbru in , geel, rood, l ichtblauw 
en donkerb lauw. Zevent iende-eeuwse 
gobel in . 
2.40 kr. zwar tbru in , geel, b ru in , blauw en 
rood. Zeventiende eeuwse gobel in uit 
Bratislava. 

26-9- '74. Schietschijven. 
30 h. zwart, geel, blauw en rood . Soldaat 
op wacht. 
60 h. zwart, geel, rood en blauw. Pierrot 
met ui l . 
1 . — kr. Diana kroont schutterskoning. 
1.60 kr. geel, bru in , o l i j fgroen en zwart. 
Stilleven met gitaar. 
2.40 kr. geel, rood , b ru in , groen en zwart. 
Salvo ter ere van schutters. 
3.— kr. zwart, blauw, rood , geel en licht
blauw. Turk met giraffe, schietschijf uit 
1831. 

TURKIJE 
26-8 - '74. Vredesoperatie op Cyprus. 
250 k. Kaart eiland, waarboven wit te duif 
met vredestak in bek en vlag van Turki je. 

VATICAAN 
26-9-'74. Herdenking sterfdag Sint Bona
ventura van Bagnoragio, zevenhonderd 
jaar geleden. 
40 I. Gezicht op middeleeuwse gedeelte 
van Bagnoragio. 
90 1. Levensboom, naar dert iende-eeuws 
motief. 
220 I. Portret Sint Bonaventura, naar schi l
deri j van Benozzo Gozzoli in Montefa lco. 

IJSLAND 
9-10-'74, Honderd jaar Wereldpostvereni
ging-
17 kr. Meisje koopt postzegels aan loket. 
20 kr. Postbode stopt brief in bus van flat
gebouw; beide zegels met embleem 
U.P.U. 

ISLAND Ä> 17 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
6-8-'74. Bescherming natuur en w i ld , vo
gels. 
I af. Aquila pomarina. 
6 af. Anser albifrons, Casarca ferruginea, 
Anser anser. 
I I af. Fulica atra. Crus grus. 

AITUTAKI 
9_9_'74. Opening eerste vliegdienst op ei
land. 
Twee zegels van 10 c , twee van 25 en 
twee van 35 c. Gelijk aan de in april uitge
geven zegels ter herdenking van de eerste 
Europese ontdekking van het ei land. 

ANGUILLA 
27-8-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni-

ging-
1, 20, 25, 40, 60 cent en 1.20 $. Alle zegels 
gelijk ontwerp: Embleem U.P.U. tegen 
achtergrond van eiland in zee. 

ARGENTINIË 
lul l '74. Luchtpost gebruikszegels. 
2.65 p. Gestileerd vl iegtuig. 

10-8-'74. Stichting nationale post- en tele
communicat ie onderneming. 
1.20 p. Embleem Encotel. 

Augustus '74. Zesde bi jeenkomst ministers 
van landen rond de Rio Plata. 
1.30 p. Vlaggen deelnemende landen: Ar
gent inië, Bolivié, Brazilië, Paraguay en 
Uruguay in cirkelvormige emblemen. 

AUSTRALIË 
9-1&-'74. Nationale postzegelweek: hon
derd jaar Wereldpostvereniging en hon
derdvi j f t ig jaar onafhankeli jke kranten. 
7 c. Portret W. C. Wentwor th , mede
oprichter van de ,,Austral ian", letter A. 
7 c. Gestileerde duif als embleem voor 
briefvervoer. 
30 c. Drie panelen geven postverkeer tus
sen de landen weer. 

BARBADOS 
16-9-'74. Nieuwe gebruiksserie, orchide
eën. 
1 c. Cattleya gaskelliana var. alba. 
2 c. Renanthera storiei. 
3 c. Dendrob ium ,,Rose Mar ie " . 
4 c. Epidendrum ibaguense. 
5 c. Schomburgkia humbold t i i . 
8 c. Onc id ium ampl iatum. 
10 c. Arachnis ,,Maggie O e i " . 
12 c. Dendrob ium aggregatum. 
15 c. Paphiopedilum , ,Puddle" . 
25 c. Epidendrum cil iare. 
35 c. Bletia patuia. 
50 c. Phalaenopsis schilleriana ,,Sunset 
G low" . 
1 . — $ Ascocenda ,,Red G e m " 
2.50 $ Brassolaeliocattleya , ,Nugget" . 
5.— $ Caularthron b icornutum. 
10.— $ Vanda ,,Josephine Black". 

BIRMA 
22-5-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni
ging-
15 p. Embleem U.P.U. en gestileerde 
postduif. 
20 p. Moeder leest brief voor. 
50 p. Embleem UPU en vel postzegels. 
1 . — k. Embleem en Birmaanse pop . 
2.— k. Postbode levert brief af, embleem. 

BOEROENDI 
9-9-'74. Luchtpostserie: vissen. 
Vier zegels van 10 f., vier van 14 f., vier 
van 17 f., vier van 24 f., vier van 26 f. en 
vier van 31 f. Geli jke waarden telkens in 
blokjes van vier samengedrukt: verschil
lende vissen, die m Boeroendi voorko
men. 
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SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND 18521974 
* * = postfris zonder plakker 

NEDERLAND 
5 NVPH** 

1 450 — 
5° 14 — 
6° 140 — 
7° 1 50 
8° 3 25 
9° v a 45 ~ 
10° V a 30 — 
11° v a 130 — 
12° v a 150 — 
7 II C* 110 — 
8 II C* NVPH 

215 — 
8 II C zq n o 
lo I I A * 485 — 
13° V a 3 — 
14° v a 75 — 
15° V a 2 — 
16° V a 75 — 
17° v a 15 — 
18° V a 70 — 
18 B * luxe 

600 — 
1 5 v ° 190 — 
17 V * 200 — 
18 V * 240 — 
19 C * 25 — 
19 K luxe * 15 — 
19 La luxe* 15 — 
21 C * 90 — 
21 J luxe * 135 — 
21 K luxe* 90 — 
21 L luxe * 92 50 
25 H * 95 — 
24 C * 400 — 
24 D * 365 — 
26 Ha * 525 — 
27 J • 675 — 
29 ° V a 135 — 
19 H bl * 60 — 
22 H bl * 225 — 
30 B 1 • * 35 — 
30 C 1 * 17 50 
3 0 a F I I * 150 — 
30 E II * 125 — 
33 D * 175 — 
33 F * 95 — 
33 C bl * 375 — 
34 a * * 27 50 
34 a * 17 50 
36 a * 60 — 
37 a * 72 50 
38 a * 57 50 
39 a • 160 — 
40 a * 160 — 
41 a • 95 — 
42 a * 125 — 
43 a * 650 — 
45 A * 750 — 
45 A ° 240 — 
36 c * 45 — 
38 0 * 275 — 
41 c * 95 — 
3 5 * * 8 — 
37 * 27 50 
39 * 52 — 
45 6 ° 210 — 
46 A * 85 — 
46 A * * 150 — 
47 A * 200 — 
47 A ° 45 — 
47 B ° 65 — 
48 6 luxe" 490 — 
49 * 300 — 
4 9 ° 115 — 
5 7 * * 5 — 
57 * 3 — 
58 • » 5 — 
5 9 * * 6 — 
6 0 * 4 — 
6 2 * 15 — 
6 3 * 6 50 
6 4 * 140 — 
6 5 * 7 
6 6 * * 150 — 
6 6 * 9 0 
67 * 27 50 
6 8 * 150 — 
6 9 * 18 — 
70 * 15 — 
71 * 15 — 
72 * 38 — 
72 l uxe** 65 — 
73 * 50 — 
7 4 * 125 — 
7 5 * 140 — 

7 6 * * 
62a * 
67a * 
71a * 
75a * 
65A * 
6 7 A * 
69A • 
70A* 
71A* 
75A* 
76A* 
656 * 
67B * * 
67B • 
70B * 
766 * 
616 * 
58 bl * * 
59 bl * * 

* = ongebruikt ° = 

75 — 
16 50 
32 50 
22 50 

140 — 
90 — 
27 50 
22 50 
15 — 
17 50 

135 — 
so
l o 
80 — 
37 50 
15 — 

325 — 
100 — 

22 50 
30 — 

66 bl l uxe** 

77B • 
77C * 
77D * 
786 * 
7BC* 
796 * 
7 9 D * 
81 »* 
82/3 * • 
82/3* 
84/6* 
936 * * 
9 4 A * * 
9 4 6 * * 
9 5 A * 
9 5 6 * * 
9 5 6 * 
9 6 A * * 
9 6 A * 
976 ♦* 
97B * 
97B° 
9 8 A * 
98A° 
986 * 
9 8 6 ° 
9 9 A * 
9 9 A ° 
1008 » 
1006° 
90Av* bl 
mm dun 

102/3 * * 

520 — 
85 — 
85 — 
75 — 

175 — 
165 — 
400 — 
385 — 

95 — 
17 50 
12 — 
90 — 
9 
7 25 
7 50 

22 50 
37 50 
22 50 
37 50 
22 50 
7 5 
45 — 
40 — 
75 — 
25 — 
97 50 
25 — 

175 — 
65 — 

325 — 
57 50 

1 ex 
NVPH 

8 5 0 
140 — 

102/3 bl **600 — 
102/3 * 72 50 
103 * * 
102f * 
104* 
104° 
105 * 
105° 
106 • • 
1 0 9 * * 
109* 
110/3** 

70 — 
90 — 

200 — 
1 7 0 
245 — 

95 — 
3 — 

75 — 
47 50 
22 — 

110/3 bl **100 — 
114/20** 
129° 
130* 
130° 
131 ° 
123B * * 
124C * * 
1 3 2 * * 
133* 
133 A * 
133B* 
133A° 
134/5 * * 
134/5 * 
136/8 * * 
136/8 * 
139/0 * * 
141/3 * * 
141/3 ° 
144/8* 
149/65 * 
151 * * 
1 5 2 * * 
153 * * 
159* 
1 6 0 * * 
153a * * 
164A * 

7 0 
8 — 

275 — 
200 — 
170 — 
22 50 
18 50 
2 — 

9 0 
100 — 
110 — 
37 50 
75 — 
47 50 

2 2 5 
145 — 

22 50 
25 — 
1 0 
27 — 

7 5 0 
1 10 
4 25 
3 75 

47 50 
70 — 
4 50 

110 — 

166/8** 
166/8 ° 
171Af * 
199/02** 
199/02 • 
203/7 * • 
208/11 • 
212/9 • • 
212/9* 
212/9° 
217A* 
220/3 * • 
220/3 • 
220/3° 
223 * • 
2 2 4 * * 
2 2 4 * 
224° 
225/8 * * 
225/8 ° 
229/31 • * 
229/31 * 
229/31 ° 
232/S * * 
232/5 * 
232/5 ° 
236* 
238/9** 
238/9* 
240/3 • * 
240/3* 
240/3 ° 
244/7 • * 
244/7 * 
244/7 ° 
248/1 • * 
248/1 * 
252/5 * * 
252/5 * 
252/5 ° 
2 5 6 * * 
256° 
257/0** 
257/0 * 
261/4** 
261/4 * 
261/4 ° 
265* 
266* 
267/8 • * 
267/8 * 
2 6 9 * * 
269* 
269° 
270/3 * * 
270/3 * 
270/3 ° 
274/1 * • 
274/7 * 
274/7 ° 
2 7 8 * * 
278* 
278° 
279/82 * • 
279/82 * 
279/82 ° 
283/6 * * 
283/6* 
283/6° 
287/8 *♦ 
287/8 * 
289/92 * * 
289/92 * 
293/5 * * 
293/5* 
296/9 * * 
296/9 * 
300/4 * * 
300/4° 
305/9 • * 
305/9 * 
310/2 " * 
310/2 * 
310/2° 
313/7 * * 
313/7 ° 
318/22** 
318/22 * 
318/22 ° 
323/4 * * 
325/6 * * 
327/31 * * 
332/45** 
332/45 * 
332/7V * * 
347° 
348 ° 

gebruikt 

21 — 
7 25 

275 — 
32 50 
18 — 
60 — 
18 — 

135 — 
85 — 
55 — 

120 — 
40 — 
22 — 
1 0 
27 — 
47 50 
27 50 
2 50 

57 50 
14 50 
62 50 
37 50 
32 50 
50 — 
30 — 
17 50 
45 — 

1 0 5 
60 — 
72 50 
42 50 
25 — 

2 0 0 
100 — 
55 — 
82 50 
47 50 
52 50 
30 — 

7 50 
37 50 
20 — 

115 — 
65 — 
75 — 
45 — 
25 — 
17 50 
1750 
55 — 
30 — 
2 9 
16 50 
1 75 

72 50 
45 — 
25 — 
95 — 
55 — 
17 50 
50 — 
27 50 
4 50 

57 50 
35 — 
11 50 
52 50 
3 0 
9 50 

16 75 
9 50 

55 — 
32 50 
15 — 
9 — 

3 2 
19 50 
2 5 

6 — 
35 — 
21 50 
8 
4 75 
2 — 

22 50 
4 75 

35 — 
21 — 

8 50 
13 50 
18 50 
22 50 
30 — 
20 — 

1 25 
650 

32 50 

bl = blok 

349° 
350/5 * * 
350/5 ° 
356/73 * * 
356/73 * 
356a/d • • 
356c • * 
356d * • 
356a ° 
356b ° 
374/8 * * 
374/8 ° 
391a * * 
392/6 • * 
397/01 • * 
397/01 ° 
405/11 * • 
412/21 •» 
423/7 * * 
428/42** 
444 /8* * 
449/53 * * 
454 /9* * 
460/8° 
459/73 * * 
469/73 ° 
474/86 * * 
487/9 * • 
474/89** 
490 /4* * 
490/4° 
495/9 * * 
495/9 ° 
500/3 * * 
500/3° 
504/5 * * 
506/7 * * 
508/12** 
508/12° 
513/7 * * 
513/7 ° 
538/41 * * 
538/41 ° 
542/3 * * 
542/3 ° 
544/8 * * 
544/8 ° 
5 4 9 * * 
550/5 * * 
550/5 ° 
556/0 * * 
556/0 ° 
563/7 * * 
563/7° 
568/72 * * 
568/72 ° 
573/7 * * 
573/7 ° 
578/1 * * 
5 8 2 * * 
583/7 * • 
583/7 ° 
588/91 * * 
592/5* 
592/5 ° 
596/0** 
601 * * 
602/6** 
607/11 * * 
612/6 * • 
617/36** 
618a/4a * * 
641/5 * * 
6 4 6 * * 
647/8** 
549/53 * * 
649/53 ° 
6 5 4 * * 
655/9** 
6 6 0 * * 
661/5 * * 
666/0** 
666/0 ° 
671/5 * * 
671/5 ° 
676/0 * * 
676/0 ° 
681/2 * * 
681/2° 
683/7** 
683/7° 
688/92 * * 
693/4 * * 
693/4 ° 
695/9 * * 
695/9 ° 
700/1 * • 

van vier 

32 50 
28 — 

6 25 
125 — 
1 0 0 
47 50 
17 50 
20 — 

1 — 
7 — 

10 50 
1 85 
7 50 
5 — 
1 50 
1 15 

75 
1 50 

75 
12 50 

1 30 
3 75 
3 — 
1 95 
2 85 
2 70 

65 — 
6 0 

120 — 
6 
3 50 
3 75 
2 50 
6 25 
2 25 
1 40 
2 — 
4 — 
2 25 
9 — 
5 — 

15 — 
4 50 
4 — 
3 25 
8 50 
3 75 
1 35 

30 — 
16 75 
47 50 
29 — 
2 5 
14 — 
2 6 
14 — 
2 0 
14 — 
1 8 
2 — 

22 50 
14 — 
6 50 

40 — 
45 — 
11 50 

35 
20 — 
11 50 
17 — 
23 50 
8 75 

27 50 
2 — 
3 — 

11 — 
8 75 
0 70 

16 50 
090 
9 50 

12 — 
12 — 
34 — 
24 — 

8 50 
7 75 

3 0 
3 75 

10 — 
7 25 
9 
3 — 
2 — 
7 50 
6 25 
3 — 

NVPH = + 

700/1 ° 
702/6 * * 
707/11 • * 
7 1 2 * * 
713/4 * * 
713/4 ° 
715/9 • * 
720/1 * * 
722/6 • * 
727/8 »* 
729/30 * * 
731/5** 
736/7 • * 
738/42 * * 
743/4 * * 
745/6 * * 
747/51 * • 
752/6 * * 
752/6 ° 
757/8 * * 
757/8 ° 
759/63 • * 
759/63 ° 
754/5 * * 
764/5° 
766/70** 
771/3 * * 
774/6 * * 
777/8 * * 
779/83 * * 
784/5** 
784/5° 
786/90 * * 
791 * * 
792/4 * * 
792/4° 
795/9 * * 
800/1 * * 
800/1 ° 
802/6 * * 
802/6 ° 
807/10 * * 
807/0° 
811 * * 
812/5 * * 
812/5° 
816/7 * * 
816/7 ° 
818/9 * * 
818/9 ° 
8 2 0 * * 
827/8 * * 
8 2 9 * * 
830 /4* * 
830/4° 
8 3 5 * * 
836/8 * * 
836/8° 
8 3 9 * * 
839° 
840/1 * * 
841 ° 
842/6** 
842/6° 
847/8 * * 
847/8° 
849/53 * * 
853° 
8 5 4 * * 
8 5 5 * * 
856/7 * * 
856/7 ° 
8 5 8 * * 
858° 
859/63 * * 
859/63 ° 
868/9** 
868/9° 
870/4 * * 
870/4 ° 
8 7 5 * * 
875° 
8 7 6 * * 
877//81 * * 
877/81 ° 
882/3 • * 
882/3 ° 
884/5 * * 
884/5° 
886 /8* * 
886/8 ° 
vel 886/8 
889/3 * * 
889/3° 
894 /8* * 
894/8 ° 
8 9 9 * * 

Certificaat 

2 — 
11 50 
11 — 
1 — 
1 25 
090 
7 50 
1 25 

12 — 
3 — 
1 45 
725 
2 75 
7 50 
2 50 
2 75 
9 — 
7 — 
6 25 
050 
0 50 
6 
6 25 
1 50 
1 25 
5 25 
1 75 
3 50 
1 10 
5 — 
1 35 
1 40 
490 
1 50 
0 45 
030 
3 40 
1 75 
1 75 
3 — 
260 
1 — 
090 
020 
1 65 
1 65 
050 
045 
1 25 
1 25 
0 20 
060 
0 25 
2 75 
2 30 
0 25 
1 — 

1 — 
090 
090 
0 80 
1 75 
1 75 
050 
050 
2 25 
1 — 
6 — 
0 25 
1 — 
085 
1 75 
1 — 
2 75 
2 25 
0 75 
0 40 
2 25 
2 25 
3 
3 50 
0 35 
2 75 
2 50 
0 95 
0 85 
1 75 
1 65 
850 
8 50 

85 — 
2 75 
2 50 
2 75 
2 25 
450 

899° 
900 * * 
901/5 * * 
901/5° 
906/7 * * 
906/7° 
9 0 8 * * 
909/11 * * 
912/6 * * 
917 * * 
917° 
918/9 * * 
918/9° 
920/4 f * * 
920/4° 
925 /6* * 
925/6 ° 
927/9 * * 
927/9 ° 
9 3 0 * * 
931 * * 
932/6 f * * 
932/6° 
9 3 7 * * 
937° 
9 3 8 * * 
9 3 9 * * 
939 a * * 
9 4 0 * * 
9 6 3 * * 
964 * • 
965 /9* * 
965/9° 
9 7 0 * * 
971 /2* * 
973/4 * * 
975/7 * * 
975/7 ° 
978/82 * • 
978/82 ° 
9 8 4 * * 
985/9** 
985/9 ° 
990/1 * * 
992/5** 
996/00 * * 
1001 * * 
1002** 
1003/6** 
1007/8 * * 
1009** 
1010/11 * * 
1012/4** 
1015/9 * * 
1020/3 * * 
1024 * * 
1025 * * 
1026/9 * * 
1030/1 * * 
1032/5 * * 
1036** 
1037 * • 
1038/41 * * 
1042** 
1043/5 * * 
1046/9** 
1050/1 * * 
te DAG 

5 — 
040 
5 — 
450 
1 50 
1 — 
050 
1 90 
5 25 
5 75 
5 75 
1 75 
1 25 
6 
5 25 
340 
1 50 
5 25 
4 75 
0 45 
0 45 
5 75 
5 25 
640 
6 50 
0 45 
0 55 
0 45 
040 
0 45 
0 45 
6 — 
5 50 
0 25 
1 50 
1 50 
3 — 
2 75 
4 — 
4 50 
0 25 
6 — 
5 25 
1 25 
2 85 
3 75 
3 75 
0 30 
3 75 
1 60 
0 45 
0 85 
1 50 
325 
340 
4 50 
0 35 
3 50 
1 25 
2 25 
080 
060 
340 
4 50 
1 10 
3 — 
0 85 

ENVELOPPEN 
MET ADRES 
E3 
E4 
E 6 
E 8 
E 10 
Itep 
E 12 
E 13 
Ë14 
E 15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19 
E20 
E 21 
E 2? 
E23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 37 
E 39 
E 40 

200 — 
150 — 
125 — 
75 — 
47 50 
47 50 
12 — 
65 — 
37 50 
45 — 
57 50 
35 — 
22 50 
35 — 
2 5 
30 — 
18 50 
40 — 
32 50 
45 — 
19 — 
45 — 
22 50 
18 75 
2 25 
4 — 
5 50 

E 41 
E 42 
E 43 
E44 
E 45 
E46 
E 47 
E 48 
E 50 
E 51 
E 52 
E53 
E 54 
E 55 
E 56 
E 57 
E 58 
E 59 
E60 
E 61 
E 62 
E63 

9 — 
3 — 

11 — 
6 — 
5 — 

10 50 
13 — 

1 50 
4 75 
6 — 
5 
1 75 
5 50 
7 50 
7 50 
2 50 
4 — 
2 25 
3 50 
3 — 
090 
2 — 

Vanaf E 64 
1 

adres 
E64 
E65 
E 65 
E68 
E 69 
E 70 
E 71 
E 72 
E 73 
E 74 
E 75 
E 76 
E 77 
E 78 
E 78a 
E 79 
E 80 
E 81 
E82 
E83 
E84 
E85 
E86 
E 87 
E 88 
E 89 
E90 
E 91 
E 92 
E93 
E94 
E95 
E96 
E 97 
E 98 
E99 
E 100 
E 101 
E 102 
E 103 
E 104 
E 106 
E 107 
E 108 
E 109 
E110 
E11 
E112 
E 113 
E 114 
E 115 
E 116 
E 119 
E 121 
E 122 
E 123 
E 124 
E 126 
E 127 
E 128 
E 129 

E 129 blok 
E 130 
E 131 
E 132 

Roltanding 
1/18* 
losse waa 
leverbaar 
19/31 * * 
19/31 * 

IWCI 

1 10 
2 25 
0 80 
0 75 
3 — 
0 75 
1 40 
1 25 
i 

2 — 
0 70 
2 25 
060 
090 
1 65 
2 50 
090 
2 25 
060 
2 50 
1 50 
850 
2 25 
2 25 
090 
5 — 
1 10 
090 
2 50 
5 — 
2 — 
6 — 
2 — 
5 — 
1 25 
1 75 
5 25 
090 
090 
090 
6 — 
1 40 
1 40 
3 25 
4 50 ^ 
5 25 
1 25 
4 50 
3 25 
\ 
4 25 
1 10 
4 25 
3 25 
080 
3 25 
2 25 
2 25 
1 10 
3 25 
750 
1 60 
3 25 
1 25 

700 — 
'den 

3 4 0 
190 — 

28 paar* 67 50 
28 paar** 100 — 
29 paar** 55 — 
30 paar** 210 — 
30 paar° 45 — 
3 0 * 6 0 
31 * 50 — 
31 ° 5 5 
31 paar° 125 — 
33 /56** 470 — 
33/56 * 300 — 
33/56 bl *1500 — 
46 bl * 225 — 
51 bl * * 150 — 
51 bl * 110 — 
51 bl ° 75 — 
53 b l * * 130 — 
53 bl * 80 — 
53 bl ° 50 
54 b l * * 260 — 
54 bl * 165 — 
5 4 b l ° 110 — 
55 b l * * 525 — 
55 bl * 300 — 
56 b l * * 375 — 
56 bl * 240 — 
5 3 a * 125 — 
57 /70** 210 — 
57/70* 130 — 
57/70 paar** 

450 — 
57/70 paar* 

3 0 0 
7 4 / 7 * * 90 — 
74/7* 55 — 
74/7 ° 45 — 
74/7 paar** 

215 — 
74/7 oaar° 110 — 
78/81 * * 55 — 
78/81 * 32 50 
78/81 ° 20 — 
78/81 paar** 

115 — 
78/81 paar° 47 50 
8 2 / 5 * * 65 — 
82/5 * 37 50 
82/5° 16 75 
82/5 bl ° 80 — 
8 6 / 9 * * 57 50 
86/9 • 35 — 
86/9 ° 24 — 
86/9 paar** 

120 — 
86/9 paar* 85 — 
9 0 / 3 * * 100 — 
90/3 ° 35 — 
90/3 paar** 

220 — 
90/3 paar* 

135 — 
90/3 paar° 80 — 
9 4 / 7 * * 100 — 
94/7 * 55 — 
94/7 ° 35 — 
94/7 paar* 

145 — 
94/7 Daar° 80 — 
98/01 * * 80 — 
98/01 * 50 — 
98/01 ° 30 — 
98/01 paar* 

110 — 
98/01 paar° 70 — 

Automaat 
boekjes 
57 6 50 
58 5 — 
59 6 
59a 4 — 
60 5 
61 4 50 
61a 2 25 
61b 2 75 
62 3 25 
62a 3 25 
63 4 25 
63a 4 — 
64 3 — 
64a 2 — 
65 4 50 
65a 3 — 
66 6 — 
67 2 50 
68 4 50 
69 3 — 

INTERPHILA / POSTPHILA 
eiq Dammers 
Laan van Meerdervoort 39 tussen Metropole Theater en Javastraat 
Daqehjks geopend van 10 18 uur Tel 33 33 25 (070) Giro 475338 
interphila Correspondentie adres Postbus 8034 Den Haaq 

Alle zegels prima kwaliteit prijzen mcl BTW Levering zolang de voorraad 
strekt Prijswijzigingen voorbehouden 
Zendingen beneden ƒ150— porti extra ƒ3 — 
Mmimum bestell ing ƒ25 — 



BRAZILIË 
6-8-'74. Honderdeenender t ig jaar gele
ien eerste postzegel, het , ,osseoog" uit-
egeven, postzegeltentoonstel l ing Lubra-
lex 74: Portugees-Braziliaanse ten toon-
tel l ing. 
' — er. Blok|e met modern schi lderi | van 
)i Cavaicanti uit museum van Sao Paulo. 

il'BRAPrX "-

SAO PAULO 
iROENEI 
'8-1(>-'74. Honderd jaar Wereldpostver-
•niging. 
.2, 50 en 75 c. Portret sultan en embleem 
J.P.U. 

CANADA 
23-9-'74, Nieuwe waarden in Olympische 
serie: bli jf f it (in de winter) . 
8 c. rood. Wandelen met sneeuwschoe-
nen. 
8 c. rood. Gezin op ski's. 
8 c. rood . Groep schaatsende mensen. 
8 c. rood . Cur l ing. 
Alle zegels samengedrukt op een vel . 

9-10-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
8 en 15 c. purper, blauw en rood . Em
bleem U.P.U. en de god van de bood
schappers Mercurius met twee gevleu
gelde paarden. 

iMnmifiotisUitnttifSi* ia7<i IMon pneula onti««)«* 

CHILI 
5-9-'74. Ingebru ikneming vl iegroute San-
tiago-Fidzji door luchtvaartmaatschappij 
L.A.N. 
200 e. Manutara, mythologische vogel van 
Paaseiland. 
200 e. Inlands meisje. 
200 e. Kangoeroe. 
200 e. Kaart Fidzj i-ei landen. 

CHINA 
1-4-'74. Nieuwe gebruiksserie, bede-
vaartstsoorden van de revolut ie. 
1 f. Shaoshan, geboorteplaats Mao Tse 
Toeng. 
IV2 f. Plaats eerste congres communist i 
sche parti j China 
2 f. Nationaal inst i tuut van boerenbeweging, 
Kwangchow. 
3 f. Plaats van hoofdkwart ier bij opstand 
van Nangking. 

4 f. Grote zaal van het volk. 
5 f. Plaats herfstoogstopstand, Wen Chia 
Shih. 
8 f. Tien An Men. 
10 f. Tseping, bakermat revolut ie. 
20 f. Plaats bi jeenkomst van Kutien. 
22 f. Plaats bi jeenkomst van Tsunyi. 
35 f. Yenan, heilige plaats van de revolu
tie. 
43 f. Hsi Pai Po, plaats tweede plenaire zit
t ing van zevende centrale comité van de 
communist ische partij van China. 
50 f. Kelder in Lushan. 
52 f. Monument voor helden van het volk. 

COLOMBIA 
28-8-'74. Eeuwfeest bank van Colombia. 
1.50 $. Vliegende Condor, met wapen, 
embleem bank. 

COOK EILANDEN 
26-8-'74. Aanvullende waarden gebruiks
serie, die in mei is u i tgekomen: schelpen 
en portret . 
50 c. Conus textile 1. 
60 c. Oliva sericea roding. 
1 . — $. Portret koningin Elizabeth. 

16-9-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
10 c. Vijf verschillende zegels uit begin
t i jd : vier zegels van Nieuw Zeeland met 
opdruk ,,Rarotonga" en zegel Yvert 1. 
25 c. Oude landingsbaan van Rarotonga, 
waarboven DC 3 vliegt en zegel Yvert 12. 
30 c. Modern postkantoor van Rarotonga, 
embleem U.P.U. en zegel van Rarotonga, 
Yvert 18. 
50 c. Embleem U.P.U. omgeven door de 
zeven hierboven omschreven zegels. 
Ook blokje, waarin de vier waarden zijn 
samengedrukt; in rand si lhouet koningin 
Elizabeth en standbeeld U.P.U. in Bern. 

COSTA RICA 
22-8-'74. Vijfde Interamerikaanse postze
geltentoonstel l ing in Mexico: Exfilmex 74 
U.P.U. 
0.65 en 3.— $. Embleem Exfilmex-74. 

DOMINICA 
September '74. Herdenking geboortedag 
Sir Winston ( I I U M I I I I I honderd jaar gele
den. 
V2 c. Churchi l l bi| paarderennen 
1 c. Churchi l l en generaal Eisenhower. 
2 c. Idem met president Franklin D. Roose
velt. 

20 c. De staatsman in uni form van First 
lord of the admirality. 
45 c. Churchi l l als schilder. 
2.— $. Met twee vingers van de rechter
hand het V-teken gevend. 
Blokje met twee hoogste waarden; rand 
geeft beeld van aanvallen op Londen in 
tweede were ldoor log. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
27-6~'74. Heilige week. 
2 c. Gevel kathedraal van Santo Domingo, 
1514. 
6 c. ,,De wenende moeder" , schilderij 
Diederick Bouts. 
10 c. , ,Eeuwigheid" (Christus en de apos
telen), schilderij van Rosa Mesalles Budi. 

12-7-'74. Nieuwe bruggen. 
6 c. Brug van Rosario Sanchez. 
10 c. Idem van Higuamo. 

EQUATORIAAL GUINEA 
30-7-'74. De verovering van het westen 
(van de Verenigde Staten van Noord-
Amerika). 
0.30 e. Wi lde paarden op prairie. 
0.35 e. Indiaan te paard schiet met pijl en 
boog op b izon. 
0.40 e. Ontmoet ing Indianen met blanke 
te paard. 
0.45 e. Indiaan en blanke op jacht. 
0.50 e. Postkoets, getrokken door vier 
paarden. 
8.— e. Cowboy jaagt met lasso op rund
vee. 
60.— e. Cowboy bewaakt kudde koeien. 
Getand blokje van 130 e. Cowboy te paard, 
vangt koe met lasso. 
• Ongetand blokje van 200 p. Indianen ja
gen met pij l en boog op bizons. 
• Zegels ook ongetand uitgegeven in gewi j 
zigde kleuren. 

ETHIOPIË 
9-10-'74. Honderd jaar Wereldpostvereni-
ging-
15 c. Embleem U.P.U. en hand met stok, 
waaraan brief bevestigd is. 
50 c. Embleem, omgeven door vlaggen 
van deelnemende landen. 
60 c. Embleem U.P.U. 
70 c. Embleem tegen achtergrond van ge
bouw U.P.U. 

FILIPPIJNEN 
15-8-'74. Wereldbevolkingsjaar. 
5 s. en 2.— p. zowel getand als • onge
tand. Embleem van dit jaar. 

I1_9-'74. Herdenking sultan Mohammad 
Dipatuan Kundarat. 
15 s. Portret van deze zest iende/zeventien-
de-eeuwse regeerder van Mindanao. 

24~10-'74. Herdenking geboortedag Ratael 
Palma, honderd jaar geleden. 
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SINTERKLAAS is weer in aantocht! ^ O Bb 
Zoekt u een passend geschenk? Ja? Dan hier een paar tips. 

Een Ka-BE album bijvoorbeeld! - Er bestaat geen mooier en 
beter! 
Veel gevraagd zijn o.a.: 

NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
(nederlandse tekst!) 

Nederland tot 1944 
1945-1959 
1960-1969 
1970-1973 

Ned.-lndië, Nw. Guinea, Cura?ao 
Ned.-Antillen en Suriname 
Overzeese Rijksdelen compleet 

18,00 
13,00 
16,00 
11,00 

64,00 

79,00 
42,00 
75,00 
35,00 
99,00 

166,00 
265,00 

Apart verkrijgbaar: 

Ned.-lndië 
Nw.-Guinea 
Curasao 
Ned.-Antillen 
Suriname 

ISRAEL mèt TAB 

zonder TAB 

KANAALEILANDEN 
+ MAN 

compleet 
idem 
idem 
tot 1973 
idem 

1945-1959 
1960-1969 
1970-1973 
1945-1959 
1960-1969 
1970-1973 
1960-1969 
1970-1973 

Tekst 
op papier 

zonder 
klemstroken 

Tekst 
op ivoorkarton 

met 
klemstroken 

20,00 
20,00 
13,00 
13,00 
18,00 
11,00 
3,00 

10,00 

51,00 
13,00 
35,00 
46,00 

120,00 

53,00 
58,00 
40,00 
37,00 
50,00 
36,00 

9,00 
35,00 

Verder landen als: 
Belgié, Frankrijk, Groot-Brittannië, Liechtenstein, Luxemburg, enz., UNO (Ver. Naties), USA (Ver. Staten), Vatikaan, enz. 

Bijpassende banden: 

Kunstlederen gewatteerde klembanden 
Kunstlederen gewatteerde ringbanden 
Schroefbanden 

ƒ 33,00 
ƒ 27,00 } per stuk 
ƒ 16,50 

Alle prijzen incl. BTW - Prijswijzigingen voorbehouden. 

Een volledig overzicht verschaft u het KA-BE programma 1974, verkrijgbaar bij de filatelistische vakhandel of, op aanvraag, rechtstreeks bij de 
Importeur voor Nederland 

FILATELISTISCHE BOEKERIJ „FIBO" 
Postbus 15, 's-Gravenhage-2076 - Tel. 070/46.32.57 - Giro 26.16.56 

Een SINTERKLAAS-geschenk voor u als IVIotiefverzamelaar? 
Van de firma A. Vancauwenberghe te Parijs kunnen wij u leveren: 

AlbumsBLOEMEN in 4 b a n d e n - t o t 1972 / 189,00 
deel IV (1971-1972) / 45,00 

Albums DIEREN In 6 banden - tot 1972 / 300,00 
deel VI (1972) ƒ 49,00 

Catalogus BLOEMEN en DIEREN: per stuk / 14,75 
Supplement BLOEMEN 1973 / 40,00 
Supplement DIEREN 1973 ƒ 65,00 

in 
schroefband 

(uitg. 1975) 

Schroefband: ƒ 12,50 - Ringband: ƒ 25,00-
Luxe Band: ƒ 42,00 

Alle prijzen incl. BTW - Prijswijzigingen voorbehouden. 

Voor nadere inlichtingen wende u zich tot de filatelistische 
vakhandel of rechtstreeks tot de 
Importeur voor Nederland 

FILATELISTISCHE BOEKERIJ 'FIBO' 
Postbus 15, 's-Gravenhage - 2076 -
Tel. 070/46.32.57 - Giro 26.16.56. 



!5 s., getand en • ongetand. Portret van 
de schrijver, advocaat, polit icus en op

\ oeder. 

R11'74. Herdenking Teodora Alonso 
M8271911). 
1.50 p. getand en • ongetand. Portret 
moeder van president Dr. Jose Rizal. 

SORMOSA 
9'74. Twintigste dag van de str i |dkrach

■n. 

— $. Reprodukt ie schi lder i j : , ,De stri jd 
lp de Lukouchiao (Marco Polo brug) door 
.Ven Hsueh ju. 
Jok een blokje met acht geli jke zegels. 

0974. Bevordering van belangstel l ing 
1 de teelt van b loemen. 
—, 2.50, 5.— en 8.— $, Verschil lende 

oorten chrysanten. 

;AMBIA 
48'74. Honderd jaar Wereldpostvereni 

ing. 
en 37 b. Embleem U.P.U. en portret 

taatshoofd. 

JILBERT & ELLICE 
\ fbeeld ing zegel gemeld in september, 
j ladzi jde 499. 
mmm 

jRENADA 
September '74. Herdenking geboortedag 
l ir Winston Churchi l l , honderd jaar gele

den. 
'.5 c. en 2.— $. Twee verschi l lende por

'retten van de Britse staatsman. 
5lokje met twee waarden: 75 c. en 1 . — $., 
net in rand weer beeld van tweede we

reldoorlog. 

's'r: 

GRENADA/GRENADINEN 
September '74. Herdenk ing geboortedag 
Sir Winston Churchi l l , honderd jaar gele

den. 
Zegels van 35 c. en 2.— $., blokje met ze

gels van 75 c. en 1 .  $., geheel gelijk aan 
die van Grenada; alleen naam is verschil

lend. 

GUATEMALA 
lul i '74. Honderd jaar jongenskostschool : 
Varonesinsti tuut. 
3 c. luchtpost. Gezicht op voorgevel met 
hoofdingang. 

INDIA 
258'74. Herdenking geboortedag Kamala 
Nehru, 75 jaar geleden. 

Portret van deze Indiase poli t icus, zuster 
van de overleden eersteminister Jahawar

lal Nehru. 

Augustus '74. Wereldbevolkingsjaar. 
25 p. Embleem van dit jaar. 

310'74. Honderd jaar Wereldpostvereni

ging

25 p. Embleem U.P.U. 
1 . — r. Versiering in Indiase volkskunst: 
Madhubanist i j l . 
2.— r. In een tekening die sterk aan een 
swastika doet denken wordt het werk van 
de U.P.U. gesymboliseerd. 
mnmmmmrm 

INDONESIË 
178'74. President Suharto. 
40, 50, 65, 75, 100, 150 R. Portret presi

dent . 

198'74. Wereldbevolkingsjaar. 
65 R. Symbolische voorstel l ing en em

bleem van het jaar. 

99'74. Gezinsplanning. 
25 R. Welvaart: eengezinswoning. 
40 R. Opbouw: echtpaar, fabr iekscom

plex. 
65 R. Godsdienstig verantwoord: symbol i 

sche voorstel l ing. 

IRAN 
17'74. Tweede gedeelte serie zevende 
Aziatische spelen 1974 m Teheran. 
I r. Zwemmen. 
1 r. Tennissen, dubbel . 
2 r. Worstelen. 
2 r. Voetbal len. 
4 r. Volleybal. 
10 r. Tennis, dames enkel. 

67'74. Iraanse volksdracht. 
Zes verschil lende zegels, met vrouwen in 
oude klederdrachten uit verschi l lende de

len van het land; waarde elk 2 r. 

13774. Competit ie om Iraanse voetbal

beker. 
2 r. Beker, geïnspireerd op oude motie

ven. 

21774 . Tien jaar regionale ontwikkel ings

samenwerking tussen Iran, Turki je en Pa

kistan. 

Drie zegels van 2 r. met verschil lende ta

pi j ten uit elk van de deelnemende landen. 

18'74. Derde gedeelte serie zevende 
Aziatische spelen 1974 in Teheran. 
2 r. Voetbal len. 
2 r. Schermen. 
2 r. Wiel rennen. 
2 r. Geweerschieten. 

158'74. Achtste Iraanse kunstfestival in 
Shiraz, Persepolis, augustus '74. 
2 r. Antiek beeld met vazen, waarin bloe

men. 

19'74. Vierde gedeelte serie zevende 
Aziatische spelen 1974 in Teheran. 
Twee blokjes, ongetand, van elk 10 r., een 
met plattegrond van terrein waarop spelen 
plaatshebben, het andere met emblemen 
en tekst; beide omgeven door gestileerde 
afbeeldingen van verschil lende soorten 
sport. 

JAMAICA 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 499. 

JAPAN 
308'74. Derde zegel in serie natuurbe

scherming. 
20 y. Zwarte haas van de Anamis. 

99'74. Vijfde serie in reeks Japanse 
volksverhalen: Kobutori Jiisan (oude man, 
waarvan gezwel wordt weggenomen door 
demonen). 
20 y. Twee mannen met gezwel voor 
poort . 
20 y. Dansende mannen. 
20 y. Een man met twee gezwellen en een 
zonder. 

JORDANIË 
208'74. Wereldbevolkingsjaar. 
5, 10 en 20 f. Embleem van dit jaar en bi j 

schrift. 

KOREA ZUID 
307'74. Derde gedeelte serie inlands 
f rui t . 
10 w. Tak met peren. 
30 w. Idem met appels. 

138'74. Explo '74 in Seoel (tweede inter

nationale trainingcongres voor evangeli

satie. 
10 w. Embleem Explo met m het midden 
een kruis. 
10 w. Aarde en embleem. 
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POSTZEGELVEILING 

W. WIGGERS DE VRIES 
Singel 276 
Amsterdam 
tel. 020-222850 (tijdelijk) 

postgiro 45663 
bank: Amrobank Dam, rek. 43.50.56.786 

VEILING VAN 7-9 NOVEMBER 1974 
In „Artis" Plantage Middenlaan Amsterdam. 

De volgende veilingen vinden plaats van 19-21 decem
ber 1974 (inzendingen hiervoor kunnen uiterlijk tot 25 no
vember worden aangenomen) en van 23-25 januari 
1975. 

De catalogus voor deze veilingen wordt op aanvraag toegezonden. 
Renteloze voorschotten worden gaarne verstrekt. 



15-8-'74. Open ing ondergrondse in Seoel. 
10 w. Tunnel met ondergronds treinstel. 

20-8-74. Vierde gedeelte serie Koreaanse 
muziek inst rumenten. 
10 w. So, blaasinstrument. 
30 w. Haikeum, snaarinstrument. 
Ook blokjes, die telkens van elke zegel 
twee stuks geven. 

LIBERIA 
11-9-74. Tropische vl inders. 
1 c. Chrysiridia madagascariensis. 
2 c. Catagramma sorana. 
5 c. Erasmia pulchel la. 
17 c. Mo rph io cypris. 
25 c. Agrias amydon. 
40 c. Vanessa cardui . 
Blokje van 60 c. Pierella nereis, 

MALEISIË 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 499. 

MEXICO 
19-7-74. Vi j fentwint ig jaar Wereldge
zondheidsorganisat ie. 
40 c. Portret dokter Rodolfo Robles. 

26-7-74 . Vij fde Interamerikaanse postze
geltentoonstel l ing Exfilmex 74 UPU. 
40 en 80 c. Embleem tentoonstel l ing. 

2 -8 -74 . Tweede Latijnsamerikaans con
gres tegen analfabetisme. 
20 c. Buste Griekse spreker Demosthenes. 

20-8-74. Vi j f t ig jaar Mexicaanse lucht
vaartmaatschappij. 
80 c. Antiek v l iegtuig. 
2.— . $. Modörne straalverkeerstoestel, 
embleem. 

Augustus 74 . Serie natuurbescherming: 
beren. 
10 m. Ursus horr ib i l is. 
20 m. Ailurus fulgens. 

30 m. Ai luropoda melanoleucus. 
40 m. Ursus arctos. 
60 m. Melursus ursinusf 
80 m. Selenarctos t ibêtanus. 
1 . — t. Ursus arctos bruinosus. 

NEPAL 
19-8-74. Wereldbevolkingsjaar. 
5 p. Embleem van dit |aar. 

NIEUW ZEELAND 
7-8-74. Kinderen en hun d ieren. 
3 + 1 c. Hond en kat. 
4 -I- 1 c. Honden en poes. 
5 -I- 1 c. Twee honden. 

2-10-74. Kerstzegels. 
3 c. Aanbidding door de drie koningen, 
door Wi lz (vijftiende eeuw). 
5 c. Clas-in-loodraam uit oude St. Pauls 
kathedraal. 
10 c. Kerstlelie (Lilium candidum). 

9-10-74. Honderd jaar Wereldpostvereni

ging-
5 k. Embleem U.P.U. 
18 k. Wereldkaart, waarop verschil lende 
soorten transport aangegeven. 
30 k. Embleem U.P.U. en br ieven. 

O M A N 
8-9-74 . Internationale bestr i jding van 
analfabetisme. 25 en 100 b. 

9-10-74. Honderd jaar Wereldpostvereni

ging-
100 b. Embleem U.P.U., embleem Arabi
sche postunie en portret heerser van 
Oman. 

OOST-AFRIKA 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 503. 

PAKISTAN 
9-8-74. Boomplantdag. 
20 p. Handen beschermend om )onge 
plant. 

26-8-74. Dag van Namibia. 
60 p. Kaart van Afrika, waarop Namibië 
(Zuidwest-Afrika) speciaal is aangegeven. 

PENRHYN 
15-8-74. Nieuwe gebruiksserie, vissen uit 
gebied van de noordel i jke Cookei landen. 
'/2 c. Ostracion. 
1 c. Monodactylus argenteus. 
2 c. Pomacanthus imperator. 
3 c. Chelmon rostratus. 
4 c. Chaetodon ornatissimus. 
5 c. Chaetodon melanotus. 
8 c. Chaetodon raffessi. 
10 c. Chaetodon eph ipp ium. 
20 c. Pygoplitus diacanthus. 
25 c. Heniochus acuminatus. 
60 c. Plectorhynchus chaedonoides. 
1 . — $. Balistipus undulatus. 

27-9-74. Honderd |aar Wereldpostvereni
ging-
25 c. Kaart van eiland, waarboven eerste 
twee zegels nummers Yvert 1 en 2. 
50 c. Kaart en zegels uit definit ieve serie 
van 1920; Yvert nummers 20 en 21. 

30-10-74. Kerstzegels. 
5, 10, 25 en 30 c. Reprodukties schilde
rijen met kerstmotieven. 

PERU 
6-8-74 . Honderdvi j f t igste verjaardag 
veldslagen van Junin en Ayacucho. 
1.50 en 2.50 s. gewone post en 6.— s. 
luchtpost. Reproduktie schilderij ,,De slag 
van Junin" door Felix Yanez. 

• QATAR 
3-9-74. Derde verjaardag onafhankel i jk
heid. 
5 dh . Televisiegebouwen en zendmast. 
10 dh . Paleis van Doha. 
15 dh. Opleidingsinst i tuut voor onderwi j 
zers. 
75 dh. Klokketoren en moskee. 
1.55 r. Verkeersplein met omgeving. 
2.25 r. Portret heerser. 

REUNION 
12-11-74. Nieuwe zegel in serie kunst
werken. 
100 f. Opdruk op zegel, die op geli jke da
tum in Frankrijk ui tkomt, nu in francs 
CFA. 

18-11-74. Zegel in serie kunstreproduk-
t ies , 
100 t. CFA. Opdruk op zegel van 2 . ^ F. 
fabricage van gobelins van Frankrijk op 
gelijke datum. 

SIERRA LEONE 
Juli 74 . Mensenrechten. 
Zes waarden van de zelfklevende serie 
kaart van Afrika, met overdruk: , ,Human 
Rights demand Peace" en de omtrek van 
een van de volgende landen: Zuid-Afr ika, 
Mozambique, Rhodesië, Zuidwest-Afr ika 
en Angola. 
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INDIEN U ZELF MOCHT BIEDEN - BOOD U MEER 
Kavel 625 
BRITSE GEMENEBEST 
TOTALE CATALOGUSWAARDE VAN DEZE HOGE EN TOPWAAR
DEN 3988,75 YVERT FRANK, 
550 zegels met minstens een nominale waarde van 1 shiilling - 440 fijn 
gestempelde zegels en 100 zegels postfris 
U ontvangt 550 zegels met een nominale waarde van 75 x twintig sfiilling -
75 X tien stiilhng - 100 x vijf shilling - 25 x twee shilling zes - 75 x twee 
shilling vijftig - 25 x een shilling zes - 50 x een shilling vijftig - 25 x een 
shilling dertig - 100 x een shilling 
NU 3988,75 YVERT FRANK - U betaalt nog geen G'fc cent de yvert 
frank voor ƒ 245,-. 

Kavel 610 
BRITSE GEMENEBEST 
TOTALE CATALOG US WAARDE VAN DEZE HOGE EN TOPWAAR
DEN 1595,50 YVERT FRANK. 
220 zegels met minstens een nominale waarde van 1 shilling - 180 fijn 
gestempelde zegels en 40 zegels postfns w o 30 x twintig shilling - 3 0 x tien 
shilling - 40 X vijf shilling - 1 0 x twee shilling zes - 30 x twee shilling vijftig -
10 X een shilling zes - 20 x een shilling vijftig - 1 0 x een shilling dertig - 40 x 
een shilling 
U BETAALT nog geen 7 cent de yvert frank - NU 1595,50 YVERT 
FRANK VOOR ƒ 110,-, 

Kavel 600 
BRITSE GEMENEBEST- KOLONIEN EN DOMINIONS 
Een verzameling van ruim 1200 zegels -waarvan circa 1000 verschillende 
- 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 1 pound - 90 zegels 
met een nominale waarde van 25 et tot 1 dollar - of nog meer dan gelijke 
nominale waarde - allemaal hoge en topwaarden zoals 30 hogere en 
topwaarden van Ierland 194 25 yvert frank - 15 zegels van 10 yvert frank 
per stuk - 2 series hoge topwaarden van 319 yvert frank - 13 prachtige 
senes van Brtish Guiana met een cataloguswaarde van 69 yvert frank - 9 
topwaarden van India o a van de Asoka Colonne-28 topwaarden postfns 
van in totaal 308 50 yvert frank enz enz 

1000 VERSCHILLENDE NIET-BEREKENDE ZEGELS + 1000 YVERT 
FRANK BETERE ZEGELS - TIJDELIJK VOOR ƒ 95,-. 

Kavel 601 
HOOFDZAKELIJK WEST-EUROPA - (geen Oostblok of Arab staten). 
Een verzameling van circa 1000 oudere en moderne zegels - waarvan 
alleen berekend zijn de hogere waarden met een cataloguswaarde boven 
de 1 yvert frank en de complete series boven de 2 50 yvert frank 
TOTALE CATALOGUSWAARDE VAN DEZE BETERE ZEGELS EN 
SERIES MEER DAN 1000 YVERT FRANK. 
met o a een partijtje Scandinavische landen met vele kronen-waarden 
van 3-6 en 20 yvert frank - vele complete series - de totale catalogus
waarde hiervan is meer dan 350 yvert frank - topwaarden van Zwitserland 
en België - vele shillmgwaarden tot 1 pound met een totale catalogus
waarde van ruim 175 yvert frank - een partijtje postfrisse zegels enz enz 
IN TOTAAL MEER DAN 1000 YVERT FRANK AAN BETERE ZEGELS 
EN OOK NOG EEN HELE COLLECTIE VAN NIET-BEREKENDE ZE
GELS MET VEEL BETERE WAARDEN ƒ 105,-. 

Kavel 602 
WERELD-VERZAMELING VAN COMPLETE SERIES - HOGERE EN 
TOPWAARDEN. 

Deze verzameling bestaat uit 
een collectie samendrukken in complete senes van 22 50 yvert frank - 3 
complete series (eerste uitgaven) van 195 yvert frank - 3 senes - com
pleet met Airmail van Guinee 54 50 yvert frank - collectie van complete 
series van Zuid-Amenka, 113,50 yvert frank - hoge en topwaarden van 
West-Europa 123 50 yvert frank - 8 prachtige senes met motieven van 56 

yvert frank - een collectie betere zegels (ook postfris) uit diverse West
landen ruim 500 yvert frank NIET GEREKEND-de twee grootste post 
zegels ter wereld 1 zegel met het motief sport en zegel met schilderijmo-
tief 
IN TOTAAL MEER DAN 1300 YVERT FRANK CATALOGUSWAARDE 
VOOR ƒ 85,-. 

Kavel 650 
DENEMARKEN 
GEGARANDEERD MEER DAN 1000 YVERT CATALOGUSWAARDE 
Een pracht verzameling van meer dan 500 verschillende zegels - waarbij 
een extra bijlage van uitsluitend hogere en topwaarden o a 3 50 Kr - 4 50 
Kr - 25 Kr vele en vele malen meer - met een cataloguswaarde van ruim 
800 yvert frank - de gezamenlijke waarde van het gehele pakket ligt vele 
honderden yvert franks hoger omdat de ruim 500 verschillende zegels hier 
niet bij gerekend zijn - onder deze 500 zegels zitten ook nog goede 
nummers - kan ook met anders want 500 verschillende is voor Denemar
ken al een groot aantal 

DIT KOMT NOOIT MEER - NIET MEER DAN 150 PAKKETTEN TE 
LEVEREN - UITVERKOCHT IS UITVERKOCHT / 125,-. 

PARTIJEN 

GEMENEBEST-PARTIJ 
Een partij met een zeer hoge cataloguswaarde - bij het uitsorteren van een 
priefpakket troffen wij meer dan 1500 verschillende zegels aan - zegels op 
en zonder papier (dus veel zegels per partij) - veel hoge en topwaarden 
van diverse landen - bij iedere partij zit een extra partijtje hoge topwaarden 
van b V 30 yvert frank per stuk en andere hoog gecatalogiseerde waarden 
- alleen dit partijtje IS de prijs waard / 117,50. 

DUITSLAND-PARTIJ 
BIJ proefneming telden wij meer dan 1000 verschillende zegels - van de 
gehele Duitse tijd vanaf 1900 tot heden - veel Bundespost/Berlin met veel 
hogere waarden en zeer veel groot-formaatzegels - het aantal groot
formaatzegels was er meer dan 1500 - ook vonden wij D D R met com
plete sperwaardenseries - Deutsche Post- Bezettingszone - Deutsche 
Reich - verder troffen wij aan blokjes - enige eerstedagenveloppen -
zegels op en zonder papier - gebruikte en postfrisse zegels - veldelen - te 
veel om op te noemen maar iedere verzamelaar zal enthousiast 
zijn ƒ 120,-. 

SCANDINAVIE-PARTIJ 
Een partij met zeer oude zegels (geen oude rommel maar zegels in 
uitstekende staat) Wij telden meer dan 800 verschillende soorten - zegels 
op en zonder papier - een weinig postfnsse zegels - complete series - veel 
hogere en topwaarden van de 4 belangrijkste Scandinavische landen -
pracht partij ƒ 107,50. 

ALLE PARTIJEN WEGEN NETTO CIRCA 1100 TOT 1200 GRAM. 

PAPIER VRIJE KILO'S 
WERELD „A" - alleen grootformaat - een geweldige kilo met enorm veel 
mooie motiefzegels - veel complete series zelfs zeer dure - veel postfns -
veel hogere waarden - zeer veel verschillende landen - zeer veel zegels 
met een enorme grote sortering - per V4 kilo ƒ 45,— per kilo ƒ 175,-. 
WERELD,,B"-zelfde kilo als A maar nu met een weinig klem formaat
per V4 kilo ƒ 41,50 - per kilo ƒ 165,-. 
WERELD ,,C" - zelfde kilo als ,A maar nu met 1 ste-dagenveloppen -
blokjes - samendrukken -complete senes keerdrukken (tête bêche) - luxe 
velletjes enz enz - per 'U kilo ƒ 52,50 - per kilo ƒ 210,-. 
„SPECIAAL EXTRA"-bij afname van 1 kilo WERELD A of B of C ' -
gratis de hoge waarden 5 shilling - 10 shilling - 20 shilling van Kenya -
Uganda - Tanzania - 18 zegels met een cataloguswaarde van ƒ 144,65 
yvert frank 

E.BREDENHOF 
Bestellingen per giro, GEEN PORTO, maar wel een mooie FILATELISTISCHE frankering 
Import - export kilowaar 
C D Tuinenburgstraat 210 - Rotterdam-3026-Tel (010)-821650 Giro 533984 



ÜNGAPORE 
i10'74. UNICEFserie: dag van het kind 

10, 35 en 50 c. Vier uitgekozen kinder

' . 'keningen. 
Ook blokje met de vier zegels samenge

Tukt. 

_iNT LUCIA 
' . fbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
, iadzi]de 440 

OMALIA 
8'74. Sportserie. 
50 so. Hordenloper . 
— so. Hardlopers. 
40 so. Handbalspeler. 

9874. Cuulvi/ade 
1 40 en 2.— so. Twee verschi l lende zegels 
net padvinderachtige f iguren en vlag. 

i09 '74. Arabische l iga. 
1 50 so Kaart waarop landen van Liga 
langegeven. 
1.70 so. Vlaggen van l idstaten. 

!>RI LANKA 
' 10 '74. Honderd jaar Wereldpostvereni

ging. 
50 c. Letters UPU en IPU door elkaar 
•egen gedecoreerde achtergrond, em

uleem U P.U 

w'» W i m m i l u m i . 

■50 
|Oo ■ ' ,  * > 

n 074 

} ^RILANM 
* * 1 

SWAZILAND 
91074. Honderd |aar Wereldpostvereni 

ging

4 c. Nieuw postkantoor in Lobamba. 
10 c. Mbabane, t i jdel i jk postkantoor van 
1902. 
15 c. Kabelbaan, waarmee post vervoerd 
wordt . 
25 c. Door muilezels getrokken postkoets. 

■ i i n ^ m n i m i i » i i n i w * » t i i i 

ÉMijaAAÉiti I Jfc* l i l « I I» > >É * * 

TOGO 
7974. In eigen land voorkomende wi lde 
dieren 

20 f. Panthera pardus. 
30 f. Giraffen. 
40 f. Oli fanten. 
90 f. Panthera leo. 
100 f. Neushoorns. 
Blokje met drie hoogste waarden samen

gedrukt 

TONGA 
11974. Vrouweli jke padvinders. 
5, 10, 20, 40 en 60 s. Zeven emblemen van 
padvindsters. 
14, 16, 29, 31 en 75 s. Groep leiders van 
padvindsters, embleem. 
45 en 55 s., 1 . — p. Portret Lady Baden 
Powell, leidster padvindsters. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
September 74 . Herdenking reis om de 
wereld een jaar geleden, door Harold en 
Kwailan La Borde. 
40 c. De Humming Bird I, waarmee m 
1960 een tocht over de Atlantische Oceaan 
gemaakt werd. 
50 c De Humming Bird I I , waarmee de 
reis om de wereld gemaakt werd , portret

ten van de twee opvarenden. 
Blokje met de twee waarden. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding blokje gemeld in september, 
bladzijde 505. 

TUNESIË 
September 74 . Congres van de PSD (Parti 
Socialiste Destourien). 
25, 60 en 200 m. Verschil lende portret ten 
van president Habib Bourguiba. 
• Ook ongetand blokje van 500 m. 

TURKS EN CAICOS 
91074. Honderd jaar Wereldpostvereni

ging

4 c. Hoofdpostkantoor van Grand Turk. 
12 c. Kaart van eilandengebied en post

sloep, 
18 c. Gestileerde wereldkaart omgeven 
door elkaar vasthoudende mensen, em

bleem U.P.U. 
55 c. Emblemen U.P.U. en Turks en Cai

cos, posthoorn; l idmaatschap m 1881. 

i««*<*n**n*i« 
Ct«T£tlA(IÏ W TW 

twirvtasAt posTAi mm 

TURKS« C.A.1C0S ISLANDS: 

URUGUAY 
Augustus 74 . Honderdste verjaardag stich

t ing van stad San )ose. 
75 p. Portret stichter Eusebio Vidal en 
monument voor Vidal in San Jose. 

VENEZUELA 
68 74 . Honderdvi j f t igste verjaardag van 
slag bij Junin. 
2.— bs. Fragment van schi lderi j : Simon 
Bolivar t i jdens de veldslag. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
11074. Zegel speciaal voor gebruik van 
massapost. 
6,3 c. Luidende klok in verschil lende 
standen. 

231074. Kerstzegels 
10 c. Voorgestempelde, zelfklevende zegel: 
vredesduif als windwi jzer op huis van 
George Washington, Moun t Vermon. 
10 c. Reproduktie schilderij engel van het 
Perussiaaltaarstuk, vi j f t iende eeuw, 
Frankrijk. 
10 c. Winterse weg met arreslede en 
paarden, in 1853 uitgegeven door Currier 
en Ives. 

VIETNAM ZUID 
12774. Bevordering toerisme. 
5 d. Keizerlijk graf in Hue, toren in Phan

Rang, waterval in Dalat, jachtbeeld met 
ol i fanten, en strand. 
10 d. XomBongbrug in Nhatrang als deel 
van de eerste autoweg 
15 d. ThienMupagode in Hue, daterend 
van 1801. 

18874. Bloemenserie; orchideeën. 
10 d. Rynchostylis gigantea 
20 d. Cypripedium callosum. 
200 d. Dendrobium nobile 

YEMEN VOLKSREPUBLIEK 
91074 Honderd jaar Wereldpostvereni

ging

5, 20, 35 en 125 f. Vier verschil lende af

beeldingen, die betrekking hebben op 
werkwi jze U.P.U. 

571 



Complete serie van 3 E.E.G.-zegels 
plus 10 andere gelegenheidsuitglften 
voor 60 cent 

Deze speciale aanbieding zegels van GROOT BRIT-
TANNIË waaronder begrepen de 3 d Koninklijke Zilve
ren Bruiloft, ontvangt u als u er om vraagt. U ontvangt 
dan tevens onze nieuwe '3 in 1' zichtzending met een 
prijsreductie van 50%. U kunt de zegels behouden die 
u wilt en de rest zende u ons terug met de beta

ling voor wat u er uitgenomen hebt. We zenden u dan ook onze geïllustreerde 
catalogus van Britse zegels 
Schrijf uw naam en adres en sluit ongebruikte zegels tot een bedrag van 60 cent 
bij. 

The Stamp Club, (Department 6/18), Eastrington, Goole, England. 

U.S.A. 
HET adres voor 
Amerikaanse zegels: 

Onze prijslijst van gestempelde zegels 
der Verenigde Staten wordt 
u op aanvraag gaarne toegezonden. 
Ook uw manco-lijst is weikom. 

„U.K.A.'-STAMPS 
Postbus 1124 - 's-Hertogenbosch 

SONY-STAMP 
10 Rue du Nicagc, 1420 Braine rAlleud, België 

Specialiteit; exclusieve platelistische documenten op zijde. 

Braine rAlleiid. I september 1974. 

L.S., 
Hiermede berichten wij u. dat de alleenvertegenwoordiging voor 
Nederland voor onze Belgische zijde-f.d.c.'s (alsmede voor max. 
kaarten en documentatiebladen) is opgedragen aan de 

FIRST-DAY-COVER SERVICE ,,TROMPET" 
POSTBUS 135 VLAARDINGEN 

Onze zijde-uilgaven komen tot stand in samenwerking met de 
firma Cerès in Parijs, bekend van de Franse zijde-uitgaven. In-
lichtmgen. abonnementen en condities voor handel en particulie
ren zullen u gaarne door de F.D.C. Service ..Trompet" worden 
verstrekt. 

Hoogachtend. 
R. EVRARD M. DEGROOTE 

Postzegelhandel F. van Berkel 
Spuistraat 328, Amsterdam, tel. 020-232164. 
Gespecialiseerd in nieuwe uitgiften van geheel Europa en motieven der ge
fiele wereld. 

BRANDKASTEN 
voor al uw onvervangbare stukken. In de bedrijven van de KAPTINO'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. REMINGTON STANDAARD 
SCHRIJFMACHINES model 24D, winkelwaarde / 790,— bij KAPTINO 
/495,—. Nieuwe el. winkelkassa's/1 550,—.SCHRIJFBUREAUS, KANTOOR
STOELEN, KAPSTOKKEN enz. voordelige aanbiedingen. TELEFOON-
BEANTWOORDERS merk ,,Telefunken" gewoon de beste, uit voorraad. Stalen 
INDUSTRIEREKKEN met 5 legborden geen ̂ 50,— NU /39,47. Al deze artikelen 
excl. B.T.W. 

BIJ KAPTINO VOORDELIGER 
AMSTERDAM. Raadhuisstraat 42-44. Tel. (020) 22 38 00. 
HAARLEM. Zijlweg 53. Tel. (023) 32 69 66. Ook reparatie. 

DEN HAAG. Laan van N.O. Indië 10 en 12. Tel. (070) 83 94 46. 

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 verkoper 
dan bied ik minimaal de volgende prijzen (misschier 
wel meer als het maandblad uitkomt). 

Nederland 346/349 z. plakker ƒ 425,— 
Nederland 518/537 z. plakker ƒ 860,— 
Luchtpost 12/13 z. plakker ƒ 460,— 
Postbewijs 1 /7 op ongeadresseerde 
formulieren ƒ 3000,— 
(mag ook geadresseerd zijn) 
indien met. met puntstempel ƒ 10.000,— 
Oostenrijk Renner bloes 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. 



FRANKRIJK 
Hiervan kunnen wij u nagenoeg ieder gewenst ex. 
:.3veren. 
Onze prijs 15 tot 50 cent per Yvertfranc. 
Uw mankolijst zien wij gaarne tegemoet, snelle 
! jvering en vlot antwoord gegarandeerd. 
Uw opgave voor gestempeld- Postfris-met plakker 
r.an de speciaalzaak Frankrijk. 

^ostzegelhandel „Ceres" 
ostbus 27 
Vierden, tel. 05496-2820. 

i weet, dat voor elke verzamelaar „ H a W f C i k l e i T I S t r O k e n " 
iet Ideale middel Is voor het opbrengen van postfrisse zegels. Lever
aar zijn de volgende maten In zwart en wit. Pakjes ä 25 stroken, lengte 
1 cm 

loogte 16, 20, 21 , 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm p.pak ƒ 3,50 
ioogte 36, 39, 40, 41 , 44, 48, 49, 52 en 55 mm p. pak ƒ 4,65 
'akjes è 10 st roken, twee zi jden d ich t : 210 x 66, 
!10 X 86, 130 X 85, 148 x 105 en 160 x 120 mm per pak ƒ 3,50 
^akje ä 7 s t roken, twee zi jden d ich t : 210x170 mm p. pak ƒ 4,65 
Hawid k lemstrokensni jder ƒ 4,65; Hawid Simplex hefboom-
snijapparaat ƒ 17,50; tube l i jm ƒ 1,20 

')ij bestelling vermelden zwart of wit. Dit Is slechts een greep uit onze 
oorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst. 

Hel bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. 
3lj een bestelling van 10 pakjes of meer worden u de klemstroken 
portvrij toegezonden en u krijgt 10% korting. 

Postzegeihandel J. VAN MASTRIGT 
dotersloot 20 - Rotterdam-1 - Tel. (010)14 35 80 - Giro 661478 

JAPANSE BEZEniNG VAN NEDERLANDSCH 
OOST INDIE 

CATALOGUS 75e POSTZEGELVEILING 
Van deze buitengewoon Interessante veiling hebben wij een aantal catalogi 
extra laten drukken. Deze zijn thans met de opbrengstlijsten verkrijgbaar. 
Het IS een boekwerk van 480 pagina's, in kunstleren band Het behandelt 
bijna de gehele postdienst gedurende de bezetting Opdrukken, stempels etc. 
Ruim 6000 nummers met ca. 2000 foto's in zwart-wit en 16 pagina's in 
originele kleuren. Bovendien nog een folder, eveneens in kleurendruk. Alles 
op ware grootte. Reproducties van Japanse stafkaarten van Nederl. Indië in 
KATAKANA schrift. 
Dit gehele werk compleet / 100,-, porto ƒ 4,- extra. 

INDEX: Het Bonds-Documentetie-Centrum is een index aan het 
samenstellen. Hierin zullen tevens op- en aianmerkingen op het aangeboden 
materiaal worden opgenomen 
Het zal tegelijk met het in bewerking zijnde bioek 

„JAPANESE IMPERIAL POST IN THE OCCUPIED 
DUTCH EAST INDIES" 

verschijnen. 
Alle ons In de loop van de laatste 25 jaar bekend geworden gegevens over 
de postdienst worden hierin verwerkt 
[Medewerking van vele grote verzamelaars uit binnen- en buitenland 
Indien U interesse voor dit werk hebt, stuurt U ons een briefkaart. 
T.z.t. hoort U nadere gegevens van ons. 

's-Gravenhage 2076, Postbus 45 
Kantoor Prinsestraat 58 
Telefoon (070)647 611 
Giro 7668 
Bank: A.B.N., Hofweg 1, Den Haag. 
Rek. Nr. 51 95 22 192 

Roeir 
IJOGKi erna 

Keurmeester 

Speclallst In Japanse Bezettingszegels 

NIEUW! NIEUW! 

KA-BE ALBUMS 
Een kwaliteitsproduct! 

Van de ENGELSE DOMINIONS zijn thans de volgende teksten tot 
en met 1973 leverbaar: 

Gebied 

Antigua 
Ascension 
Bahamas 
Barbados 
Bermuda 
Falkland eilanden 
Papua 
Pitcairn eilanden 
St. Cristopher, N -I- A 
St. Helena 
St. Lucia 
St. Vincent 

Verdere gebiedsdelen dezer Dominions zijn in bewerking en zullen 
vermoedelijk volgend jaar verschijnen. 

Tekst op 
ivoorkarton 

zonder klemstroken 
/ 

24,00 
14,00 
21,00 
17,00 
15,00 
9,00 

20,00 
12,00 
14,00 
13,00 
17,00 
18,00 

Tekst op 
ivoorkarton 

met klemstroken 
ƒ 

48,00 
27,00 
42,00 
34,00 
30,00 
18,00 
40,00 
23,00 
29,00 
25,00 
34,00 
35,00 

NIEUW! 
Losse gewatteerde klembanden van kunstieder 
dito ringbanden 
Schroefbanden 

NIEUW! 
ƒ 3 3 , -
ƒ 2 7 , -
/ 16,50 

per 
stuk 

Levering via uw filatelistische vakman. 

Importeur voor Nederland i |ur 

FILATELISTISCHE BOEKERIJ„FIBO" 
Postbus 15 - 's-Gravenhage 2076 - Tel. 070-46.32.57 

Giro 26.16.56. 

RUIMTEVAART 
Bent U geïnteresseerd in de astrophilatelie? 
Vraagt U dan eens kosteloos en geheel vrijblijvend een exemplaar 
van mijn regelmatig verschijnend informatieblad. 
Hierin vindt U diverse aanbiedingen in zegels, f .d.c, startbrieven en 
andere covers tegen wel zeer aantrekkelijke prijzen en 

voorwaarden. 

Daarnaast bevatten mijn lijsten veelal diverse 

GELEGENHEIDSKOOPJES 
zoals restanten, kollekties, brieven, e.d. van de meest 
uiteenlopende verzamelgebieden. 

W. M. Hoekstra, 
Nassaustraat 19, Winschoten, tel. 05970-4200. 

H e t bes te a lbum ? 

Voor postf ris ' 

SCHAUBEK 
SCHAUBEK 
BRILLANT 



Alle Zweedse postzegels 
worden in de eerste plaats vervaardigd om 

gebruikt te worden voor frankering. 
Hier zijn de nieuwste. 

/̂ r^J-^ \̂̂ VAJ A/VXAA/VTÏ' r--j-\f a-^-J-J- j'j-j'j-s-.x^J^J 

1KR SV E R I G 

Lijndienstvaartuig. Vaartuig in aanbouw. Treinveerpont. 

j\JXj\.n^./^/\ 

S VE R ÎG E ^ TJKR 

IJsbreker. 

Het serieuze uitgave-gedrag van de 
Zweedse Posterijen 
leeft vertrouwen gewekt. 
)nze postzegels worden in de eerste plaats uitgegeven om te 
'oldoen aan een praktische, postale behoefte. Elke nieuwe 
)ostzegel wordt verkocht in ieder postkantoor van ons 1600 
dlometer lange land. Slechts 4 è 5 "o van de tijdens een jaar 
litgegeven postzegels gaan naar verzamelaars. Ook is het 't 
'ermelden waard, dat Zweedse postzegels nooit ongeldig 
vorden, maar altijd hun frankeerwaarde blijven behouden. 

Dat men Zweden in verzamelaarskringen tegenwoordig 
Is één van Europa's belangrijkste postzegellanden beschouwt 
3 zeker voor een groot deel te danken aan de zorg, die wij aan 
inze uitgaven besteden, zowel wat ideeën betreft als ook op 
rtistiek en technisch gebied. Wij weten, dat kwaliteit ge-
raardeerd wordt, ook door anderen dan verzamelaars. 

Kenmerkend voor onze postzegels is, dat elk motief iets 
ertelt over Zweden, onze geschiedenis, cultuur, aardrijks-
unde of bedrijfsleven. Vooraanstaande kunstenaars en 
rafici zorgen voor de artistieke uitvoering — onze postzegel-
raveurs worden tot de besten ter wereld gerekend. Technisch 
verweegt de staalgravuredrukmethode in onze uitgaven. De 
plagen zijn betrekkelijk klein. Een specialiteit is onze wijze 
an verpakken, in rollen en boekjes, wat volgens ons de voor-
eur verdient bij de hantering, vooral aan de loketten van de 
lostkantoren. 

Sleepboot. 

Een nieuw boekje postzegels 
met de titel "Svensk sjofart" (Zweedse zeevaart) geven wij uit 
op 16 november a.s. Het boekje bevat de vijf hierboven afge 
beeide postzegels. Ze zijn in staalgravure gedrukt. De waar Ie 
1 Kroon is het laagste porto voor een brief uit Zweden naar bet 
buitenland. Er zijn vroeger al twee boekjes uitgegeven rret 
motieven uit het Zweedse bedrijfsleven, nl. "Svenskt narings-
liv" (Zweeds bedrijfsleven) 1970 en "Svenskt glas" 1972. 

6 goede redenen om Zweedse zegelj; 
te gaan verzamelen. 
1. De motieven geven een beeld van Zweden, vanaf voo' 

historische tijden tot aan onze dagen toe. U maakt gemal. 
k'elijk kennis met land en volk. 

2. De uitvoering staat op een hoog artistiek peil. 
3. Staalgravuredruk, volgens velen het meest vooraan

staande drukprocedé, wordt gebruikt voor het merendeel 
van de Zweedse postzegels. 

4. De oplagen zijn betrekkelijk klein, hetgeen ertoe bijdraagt 
de verzamelwaarde te verhogen. 

5. Ongestempelde zegels behouden altijd hun frankeer
waarde. 

6. De interesse voor Zweedse postzegels neemt bij de 
verzamelaars sterk toe, dank zij een serieuze gedragslijn op 
het gebied van nieuwe uitgaven. 

De Koninklijke Zweedse Posterijen \ 0 ^ 
Vraag naar Zweedse postzegels bij Uw handelaar, of schrijf om inlichtingen aan 

Postens Filateliavdelning PFA, Pack, S-10110 Stockholm, Zweden. 



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

1STE KLAS MISSIE KILO'S 
AFRIKA 1 - een fantastische mooie ki lo met overwegend zegels uit de 

landen Gtiana - Nigeria - Rtiodesia - Tanzania - Zuid-Afrika en 
andere Afrikaanse landen - zeer veel grootformaatzegels - veel 
hogere »laarden - verzegeld pakket 72 50 

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

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

"UBA 1 - 95% grootformaatzegels - zeer veel topwaarden van gelegen
heid - enorme sortering van oudere en moderne zegels 45 — 

lUITSLAND 1 - „Bundespost /Ber l in ' met gegarandeerd minstens 1200 
è 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel toeslag - enorm 
gesorteerd - veel hogere waarden - pracht ki lo - verzegeld 69 — 

ENGELAND 1 - FIRST CLASS CHARITY - de betere missie k i lowaar-
met gegarandeerd meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - hogere waarden - srmendrukken - enz verzegeld pakket 24 50 

5R00T BRITTANNIË 1 - , FIRST CLASS CHARITY ' - met gegarandeerd 
meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - met hogere 
en topwaarden van veel landen (minstens 1 x 1 pond zegel) - fosfor -
watermerken - regionals - veel oudere uitgaven van Koningin E II -
en met veel mooie zegels van circa 20 Engelse kolomen en Domi
nions - zeer interessante ki lo - verzegeld pakket 39 50 

3EMENEBEST 1 - .FIRST CLASS CHARITY" uitslui tend zegels van de 
Eng kolomen en Dominions - met meer dan SOVo grootformaat ge-
legenheid/gedenkzegels - zeer veel landen veel hogere en topwaar
den - zeer mooi - verzegeld pakket 79 — 

ERLAND 1 - , S u p e r ' 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 sortering - verzegeld pakket 24 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 sortering uit de vier Scan
dinavische landen - zeer veel grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - met oudere en de laatste nieuwe - veel hogere waarden -
staande luchtpostzegels - en topwaarden t/m 20 kronen enz enz -
verzegeld pakket 49 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 sortering uit meer 
dan 30 landen - met gegarandeerd minstens 1000 grootformaat ge
legenheid en gedenkzegels - hogere en topwaarden van veel 
landen - met blokjes - complete series e d - verzegeld pakket 36 50 

WEST-EUROPA 1 - een mooie sortering uit c i rca 15 landen - met 
hogere en topwaarden van bijna ieder voorkomend land - met 
tenminste 1000 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zeer goed -
verzegeld pakket 39 50 

ZWEDEN 1 - SUPER EXTRA klem uitgesneden (voor Zweden veel 
zegels per kilo) - een enorm groot aantal grootformaat gelegenheid/ 
gedenkzegels 90% - veel nieuwere uitgaven van 1972/73 - veel hogere 
en topwaarden t/m 20 kronen luchtpost - dr iezi jdige tweezijdige en 
motief zegels - verzegeld pakket 69 50 

ZWITSERLAND 1 - Zeldzaam mooie sortering met gegarandeerd min
stens 1200 è 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zéér veel 
Juventute/Patria zegels - zeer veel hogere waarden - veel zegels 
per k i lo 79 50 

ZUID-AFRIKA 1 - goede sortering - c i rca 40 a 50% grootformaat ge
legenheid en gedenkzegels - met betere zegels 32 50 

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

POSTVERZEGELDE KILOS 
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 60 

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 bij lagen met een 
gegarandeerde cataloguswaarde van 230— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 52 50 

EUROPA 2 - door de Finse posteri jen verzegeld - met uitsluitend ze
gels van West-Europa - zeer hoge cataloguswaarde - is met regel
matig te leveren ca 326 — 

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

FINLAND - postverzegeld 1970 - hetzelfde als voorgaande jaren - met 
iets meer moderne zegels 34 50 

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

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

HONGARIJE 7 - 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 bêche - 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 2a - , SUPER LUXES 1974 ' - Hoofdzakeli jk afsnijsels van F D C 
- met postpakketstroken - zeer veel complete series - veel blokjes -
enorme cataloguswaarde - met veel hoge en topwaarden 

ROEMENIE 7 - met veel zgn grootformaatzegels - enige gigantzegels 
TSJECHC-SLOWAKIJE 2a - postverzegeld 1974 - postpakketstroken -

met grootformaat en hogere waarden - enige bij lagen van F D C 
afsniisel 

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

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

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

ZWEDEN 2b - Postverzegeld 1972 - zeer hoge cataloguswaarde 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS 
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/Berl in ' met veel nieuwe uitgaven 

zoals grote schi lderi jen - Europa - WM 74 - gelegenheid/ 
gedenkzegels met toeslag - mooie grote sortering met veel 
rondstempel 

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieu
we - nu met enig Guernsey - Jersey - Isle of Man - zeer grote 
sortering - c i rca 50 soorten - met als extra bi j lage, voor 45 
yvert frank van oudere en betere Engelse zegels per V4 ki lo 

FILIPPIJNEN 3 - fantastische mooie zegels, goede sortering 
met toeslag 

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

FRANKRIJK 3 - mooie sortering met veel motief zegels 
luchtpost 

GEMENEBEST 3 - een enorme mooie sortering uit de gemene
best landen - met zelfs de moeil i jk verknjgbare 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 '/< ki lo 

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

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

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

Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wel een mooie FILATELISTISCHE frankering. 
Import - export kilowaar 
C. D. Tuinenburgsiraat 210 - Rotterdam 3026 - Tel. (010) 82 16 50 - Giro 53 39 84 



SINDS 1962 regelmatig postzegelveilingen. Laagste veilingkosten. 
afrekening. Goed materiaal steeds gevraagd. Catalogus gratis. 
Dordtse Postzegelveiling, Diepenbrockweg 174, Dordrecht. 
Tel. (078) 40733. 

Vlotte 

SAMMLER-DIENST, het Duitsefilatelistischetijdschrift 
• verschijnt eens per 14 dagen 
• gemiddeld 132 pag. per nummer 
• nieuwtjes met fotopagina's op 

kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs: A36,— per jaar 
of / 18,50 per halfjaar. 
Proefnummer gratis tegen porto-
vergoeding ad ƒ 1,10. 
Woordadvertenties; opschrift-
woorden. 80 ct., tekstwoorden: 35 et. 

Vertegenwoordiging voor Nederland: 
FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO: 51.69.28 - BANKGIRO: 47.59.00.146 - TELER: (01718) 1 40 68. 

PostzH: De Veluwe, A'doorn, Nieuwstr. 66, tel. 05760-16281. Verk: Ned. 
+ port/tandingen, kl/r, punt/langstempels op zegels en br/krt + 2-It, oude 
briefjes v. Uw streek verz. Munten + Hartbergers zelfklevende munthou-
ders/bl. Gevr: oude ansicht krt/brieven/coll. v. Ned./Indië en Europa. 

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 Rusland-verzameling op te 
bouwen. Let op de voordeelprijs: / 45,— 

2000 verschillende Rusland 

Een grote verzameling met vele zeldzame zegels. Zeer 
lage prijs: f 199,— 

3115 verschillende Rusland 
Een bijzonder grote verzameling, met vele complete se
ries en meerdere blokken. Ver onder de normale prijs: 

I ƒ 499,— 

50 verschillende blol(ken van Rusland 
Prima ruilmateriaal: / 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. m^ Fredensgade 20 

DK-8000 Aarhus - Dänemark. 
Mitglied von PTS, LONDON. 

ZELFS IN ABU DHABI 
heeft Frank Warner een cliënt - het bewijs is aan de uitge
ver van dit blad getoond. Er is, in feite, nauwelijks een land 
buiten de Oosteuropese staten en Afrika waar wij geen 
cliënten hebben. Het is duidelijk dat er reden moet zijn 
waarom een groot aantal verzamelaars met ons ingenomen 
is. Laat ons uw mancolijst maar eens uitvoeren, dan begrijpt 
u wel waarom dat is. Ondanks wijdverspreide tegengestelde 
geruchten, wij hebben niet alle postfrisse series en bloks 
van de gehele wereld van 1920 tot 1974. Wij hebben er al
leen maar iets meer van dan ieder ander. (Voor Nederland 
en O.G. mogen wij wel onze geachte collega's in Nederland 
aanbevelen.) 

FRANK WARNER 
441 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10017, USA 
„One of the most complete stocks of the world - in the 
world" 

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

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

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen. 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

MOZES KNAP EN ZOON 

N' 

21 C 
2CC 

Zi, 
m I 
V- ■ 
Ir 

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 

Specialist In Israel FilateUe 
nieuwtjesdienst; gebr.; ongebr.; F.D.C.'s e.d. 
PostzegeUiandel „Shalom" 
Goudsbloem.'itraat 14  Amersfoort  Tel. 03490 10702 

Op 24 oktober a.s. zal Winschoten worden 
uitgeroepen tot eerste V.N.stad ter wereld! 
Ter gelegenheid van deze unieke gebeurtenis zal 
een fraaie 

herdenkingsenveloppe 
(uitgevoerd in meerkleurendruk), gefrankeerd met 
de nieuwe 60 ets. zegel van de wereldpostunie 
(U.P.U.) en voorzien van een speciaal 
poststempel, worden uitgegeven. 

U kunt deze enveloppe bestellen door storting van 
ƒ 1,25 op postrekening 1792339 t.n.v. W. M. 
l-loekstra, secretaris van de werkgroep 
Winschoten - V.N.-stad, Nassaustraat 19 te 
Winschoten. 

VOOR WEDERVERKOPERS: 
Series Ned. en O.G. en Indonesia. Idem samenstellingen Ned. en O.G. 
en Indonesia. Zéér vele soorten samenstellingen van diverse landen. 

POSTZEGELHANDEL VAN DEN EYNDE B.V. 
Arubadreef 9 - UTRECHT - tel. 614320 

BUNDELWAAR NEDERLAND 
met veel hogere prijzen. 

Zend gefrankeerd couvert, en U ontvangt gra'tis de nieuwste 
INKOOPLIJST 
Postzegelliandel van den Eynde B.V. 
Arubadreef 9, Utrecht tel. 614320. 



/s uw v e r z a m e l i n g een v e r z e k e r i n g waard? 
1 aao 

verzekeringen 
Waarin opgenomen de Compagnie van Assuradeuren 

VERZEKERT 

POSTZEGELS EN MUNTEN 

SCHEVENINGSEWEG10-DENHAAGTEL.070 624011 

N IWE LANDENPAKKETTENI! 

1 Guinee 
2 Haïti 
2 ) India 

Complete jaargang 
ƒ6,50 Rusland 1973 ƒ23,50 

ƒ24,50 1000 Rusland 
ƒ 7,50 complete series ƒ 87,50 

Z voor uitgebreide prijslijst onze advertentie in het jul i /augustus-
r imer van tiet blad „ Philatelie" 
\ ig tevens gratis prijslijst aan voor zegels Nederland, 
1 nesië, Ver. Europa, Spanje. 

'OSTZEGELHANDEL „PHILIPOSTA", RODENRIJSESTR. 17, 
'DAM-11 Telefoon 010-245001 - Giro 719887 

/■ en bij bestel l ingen kunt U gebruik maken van ons antwoordnummer 
" Rotterdam (dus geen postzegel plakken) 

aagt gratis prijslijst met speciale 
nbiedingen van Ver Europa 
estEuropa Landen 
1EDERLAND& D G 
j Goudsche Postzege lhande l 

BEN JANSEN 
W de Zwijgersingel 216, Gouda 
Tel 0182015831 Ook verk aan 
huis 

Aangeboden: Nederland en O.G 
lijst, ook FDC. Biedt zéér 
collecties, verzamelingen, 
Westeuropese landen. 

X WILLEMSEN 
ervoorenstraat 

Jro: 1646933. 
6  AmsferdamW. 

hoge 
, gratis 
prijzen 

engros van 

Tel. 

prijs
voor 
alle 

(020)11.05.26, 

MANCO'S 
Behandeling van mancolijsten: Nederland en Overz. geb.delen. 
Indonesië, West en OostEuropa, Engel. kol. UNO, USA, 
Ver. Europa, Canada, Australië, Nw. Zeeland, ZuidAfrika. 

Postzegel en Muntenhandel A. W. COUWENBERGH 
Jonge Roelensteeg 14 AmsterdamC. 

Tel. 0206.30.00 b.g.g. 22.98.95, giro 372032 

Vraag onze gratis prijslijsten aan: 
7401 voor Stadspostzegels/FDC's; 
7402 voor Postzegelautomaatboekjes; 
7403 voor Jersey, Guernsey en Man, ++/o/fdc's. 
Tijdelijk bij aankoop uit onze prijslijsten boven ƒ 100,— 5% en bo
ven ƒ 250,— 10% korting. 
Min. afname ƒ 25,—, toezending franko, betaling binnen 8 dagen. 
W.K. voetbal 1974. Stadspost Apeldoorn/Leiden, serie 16 stuks 
ƒ 8,—. Idem op 4 fdc's ƒ 12,50 (getand of ongetand). 
Speciale aanbieding. Hawid-klemstroken, zwarte of blanke achter
grond, in de bekende maten ä ƒ 3,50 en ƒ 4,65 per pakje. 
Nu 10% korting bij afname boven ƒ 50,—. 

Postzegelhandel J. G. J. van der Kind, 
Papestraat 15 - 's-Gravenhage. 
Tel. 070-46.47 46 - giro 14.300. 

Verzamelingen en parfijen 
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 WERELDCOLLECTIES, LANDENCOL-
LECTIES, VERZAMELINGEN NEDERLAND EN OVERZEESE 
RIJKSDELEN, GOEDE LOSSE ZEGELS, SERIES, ENGROS 
EN PARTIJEN. 

Donderdags gesloten. 
Treed tegen oen tarief van 5 % oo*^ op als commissionair bij 
verkoop van uw collectie, ook wanneer u toch liever wilt 
laten veilen. Ik zorg dan voor juiste uitkaveling. 

Postzegelhandel 
„ t RAEDTHUYS" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 22 09 01, b.g.g. 12 31 23 
heeft voor u één van de grootste postzegelvoorraden van Neder
land, honderdveertig grote dikke winkelboeken vol tegen nor
male prijzen. O.a. 
Nttderland en O.G. Gebruikt vrijwel alles aanwezig, ook luchtpost Curasao en 
Suriname Al le weldadigheidsuitgiften voorradtq 
Weft-Europa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitsariand, ItalK, Vatl-
c«an, Zwedan, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvet -
franc, Ie pi 10% minder 
Oost-Europa; grote voorraad, vooral Rusland en Hongar^a (veel ongetand) 
m het algemeen 40 cent per Yvert-franc. behalve nieuwe uitgiften 
Enfl. Kol.: 14 winkelboeken vol . hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azlé: alle landen, veel Japan, Yemen enz enz 
Zuld-Amarlka: grote stock van alle landen 

Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. 
op POSTZ., SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA, 

SCHEPEN ^ ^ ^ ^ NIEUWTJES 
Albums, insteekboeken. catalogi, loupes m ruim« sortering voorradig 
U kunt bIj ons rustig zitten postzegelen onder het genot van een heerlijke 
kop koffie of een glaasje frisdrank Mancoti j t ten worden omgaand, m ieder 
geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. 



KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1 40 pe r m m exclusief B T W . 

Zoek alle gelegenheidsEegels van Ne
derland 1973/74, gebruikt in meer exem 
plaren Geef hetzelfde, naar wens van 
Duitsland, Engeland, Scandinavië of 
Portugal Kurt Hofmann, Eichendortf 
str 56, Kaarst 4044, Duitsland 

Verzamelaar m de Duitse Bondsrepu 
bliek zoekt ruilpartner in Nederland en 
Nederlandse Gebiedsdelen. Voor zegels 
van Nederland en motiefzegels dieren 
en planten - geef ik in ruil Duitsland 
(Bond & Berlijn), Zwitserland, Oosten
rijk, Liechtenstein en motiefzegels zoals 
genoemd Brieven aan K H Stein, D 
6301, Leihgestern, Waldstr 18 B D B R 

Brieven met stempels volgens Korte 
weg en Geuzendam H J v Dongen, 
Hogedijkseweg 40, Kesteren, tel 08886-
1477 

Zoek serieuze verzamelaars die mij on
gebruikte zegels van Nederland en 
Frankrük kunnen bezorgen, m ruil voor 
ongebruikte of gebruikte zegels van 
Zweden Basis Michel of Zumstein 
Brieven in Duits of Engels aan Arne 
Korlinger, Enksbersgatan 44, 114 30 
Stockholm, Zweden 

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 

Te koop gevraagd oude brieven en 
eofllatelle van Duitsland (staten) Ing 
Christian Schumann, D-8000 München 
83, Bunsenstrasse 11 

' Gevraagd: alle soorten Ned bundels, 
sterk verhoogde prijzen Dien offerte 

I in De Hamer E J W , Kastanjelaan 
13, Nijkerk, tel 03494-2879 

Gevr verzam , partijen, e d van 
ISRAEL, postfris, full-tab, 
NEDERLAND, postfris en gebr 
VER. EUROPA, postfris 
P Nieuwelink, Wiardi Beckmanstraat 
142, Soest 

Gevr grootrondst. op briefstukje 
Te koop kleinrondstempels. 
A H Bonefaas, Joh Geradtsweg 132, 
Hilversum, tel 02150-54808 

Te koop en/of te ruil gevraagd ze
gels van Nederland met velrand waarop 
etsing- of plaatnummer. Ook zeer klei
ne aantallen zijn welkom Tevens ge
vraagd vóórstempeiingen van Luxem
burg, Canada en België Aanbiedingen 
aan J H Kelderman, Bosboom Tous-
samtplein 44, Delft 

Gevraagd Alle soorten massawaar van 
Nieuw Zeeland tegen redelijke prijs, 
koopt E Heukels, 71 Beauchamp 
Street, Wellington 5, Nieuw Zeeland 

Duidelijke Esperanto-poststempels op 
gehele brieven of andere poststukken 
uit alle landen J Knijpers, Lombard 
kade 85b, Rotterdam-3001 

Verzamelaar vraagt ter overname oude
re luchtpostbrieven van Ned , Ned -In 
die. West Indie en buitenl tegen goede 
prijs of kl rondstempels M Verkuil, 
Jan Steynstr 3, Zaandijk 075 82488 

Postzegelvereniging B P V vraagt voor 
haar rondzending te koop verzamelin
gen Ned 4- O G en West-Europese 
landen Aanbiedingen aan H J de 
Jong, Majubastraat 19, Bolnes, tel 
Ü1804-12789 

Tristan da Cunlia. Te koop gevraagd 
gestempelde postzegels, postal history, 
postwaardestukken, brieven, proeven, 
ontwerpen, enz Aanbiedingen aan J da 
Cunha Nieuwerhoek 36, Amsterdam 

Part zoekt gestemp postz Scandina
vië, oud en nieuw, liefst in aant van 
5 of 10 Opgave aan B Visser, Burg 
Gulcherlaan 15, Hilversum 

Te koop gevraagd Ned. op brief: nr 
3, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 34, 36 43, 46, 47, 
64 76, 77-79, 82-83, 90-100, 102-103, 108-
109, 110 113, 114 120, 121-129, 132-133, 
134-135, 141-143, 147, 152-162, 163 165, 
166-168, 181, 184, 189, 190, 191, 192 
198 Verder alle kinder- en zomerzegels 
tot 1940 Aanb aan R Onstwedder 
Dopheideweg 10, Stadskanaal 

Verzamelaar vraagt te koop Nummer-
stempels van Nederland op alle voor
komende emissies zowel los als op 
brief Brieven met zichtzendingen en 
of nader te maken afspraken, te rich
ten aan A Berkhoudt, Souvereinstraat 
1, Oosterhout (NB) 

Postzegelcollecties. Liefst grote objec 
ten (snelle afwikkeling') P van Gils, 
Slotlaan 41, Ulvenhout 

Gevraagd: FDC's, stempels, postwaar
destukken met motief alpinisme Aan
biedingen E W B de Leer, Herman 
Gorterhof 120, Delft 

Gevr postz Ned postfr z pi no 81 
f 55,-, no 82 3 / 12,-, no 84-6 ƒ 110,-
Ook andere series van vóór 1940 Ook 
de duurdere zegels van O G , Indone
sia, Ver Europa, Ver Naties, België, 
Israel en Zwitserland. Uitsl postfr z 
pi Gaarne opg van nrs en prijs Br 
onder no P 115 

Te koop gevr proefboekjes Rotterdam 
I + n 4- Testboekje B. Aanb aan 
W. Kok, Kat Lagedijk 364, R'dam 21 

Groenland. Postzegels, afwijkingen, 
FDC's, en speciale brieven aangebo
den Prijslijst van 32 pagina's gratis 
Polarstamps, H P Christensenvej 14, 
4180, Soro - Danemark 

FrankrUk en Monaco tegen 50% Yvert 
Ook postfris Stuur uw mancolijst v 
Duin, Keldermansstr 60, Rotterdam 

Te koop 500 versch zegels West-Euro
pa (veel gr form ) of 250 versch W -
Europa gr form voor ƒ 12,50 P 
Boers, W de Withstr 21, Best Giro 
1324692 

Part biedt aan betere series België en 
Frankrijk ongebr m pi ä ƒ 0,28 per 
Yvert fr Tevens te koop enig postfr z 
pi en gest H Nieuwenhuizen, ws 
,,De Vrijheid", Veenendaalkade t o 
149, Den Haag Tel na 18 00 uur 070-
672504 

Venezuela-Colombia, Abo nieuwe uit
gaven ongebr of gestempeld Bewer
king mancolijsten Zielke, Alb Schweit-
zerstr 7, Krommenie 

U.S.A. Unieke collectie met vele kost
bare stukken en zegels in 13 landen 
vakkundig ondergebracht O a eerste 
emissies ook op poststukken, evenals 
vele andere oude zegels Luchtpost o a 
Zeppelin zegels en brieven, etc etc 
Aanbod van part Bijzonder beleggings
object' Brieven onder nr P116 bur 
van dit blad 

Part vr bod op zijn verz ZWITSER
LAND In blanco album, vanaf 1862 
(Yv 33) t/m juni '73 (Yv 929) Ge
mengd (ber /ongebr /postfr z pi in 
Haw kl s t r ) Vrijwel kompl na 1960, 
daarvóór manco's (bloemen geheel 
manco) Cat w (Y e T '74) Fr 3346,-
(Bij pnjsversch v d tanding etc 
goedk aangeh ) Van der Helm, Mere-
veldlaan 48, De Meern, Tel 03406-
3122 (niet op zondag) 

De beste kilowaar! Vraag prijslijst Luy-
pen, Verhammestr 3, Heemskerk (50 
cent postz insluiten) 

Verzamelaar Nederland gebruikt (los en 
series) na 1940 gem 70% catalogus 
Zend uw mancolijst, u ontvangt eerst 
prijsopgave Ook voor 1940 zegels be 
perkt voorradig Ik stop ermee A 
Duyvené, Lijsterbeslaan 84, Rijswijk-
2102 

Aangeb Prenten-, Stads- en Dorps-
beschrijvingen. Beschrijvingen (Pe
riodieken) over Aardewerk, Auto's, 
Ballonnen, Bijen, Glazen, Jacht, Klok
ken, Molens, Munten, Post, Treinen 
enz S C Lemmers, Wagenstraat 21, 
Lisse, Tel 02521-15332 

ISRAEL postfris, full-tab, FDC's 
VER. EUROPA, postfris 
NEDERLAND, postfris vanaf 1940 
Vraagt prijslijst P Nieuwelink, Wiardi 
Beckmanstraat 142, Soest 

Geef verhoogde prQzen voor alle bun
dels en massawaar A v d Heijden, 
Hengelolaan 1196, Den Haag 

Uit doublettenbestand 1000 zegels voor 
/ 8,50 op giro 1594664 J W Savelberg, 
Heutzstraat 11, Venlo 

Israel, word lid van de Eilat Club 
voor toezending van nieuwe uitgaven 
tegen nominale waarde, prijslijst gratis 
en 4 andere voordelen Eilat Club, P B 
542, Eilat, Israel 

Aangeb 2 zeldzame brieven FrankrQk, 
de nrs 867/872 op één brief (10-7-1950), 
de nrs 891/896 op één brief (4 6-1951) 
dus beide met Ie dag van afstempe
ling Cat waarde Ceres 2850 Fr = 
1974 Alsmede partij f d c en brieven 
J Eekman, Da Costastr 7b, Schie 
dam, tel 010 269841 

Ned Ind Luchtp no **11 f voor 
/ 1800, z pi ƒ 2050, tel 070-602461, 
na 18 uur 

Belgie-collectie in Schaubekalbun (i 
1971) Veel complete series vaak pos 
fris ,oud en nieuw blokjes en p̂oc 
weg Waarde ± 700 DM (Bord 
Ideale start voor dit verzameUebie 
Prijs ƒ 275,- (incl zeer veel dfubli 
ten) Tel 030-938127 

Te koop Polen 1971 t/m 1973 en DD 
1969 t/m 1973 Alles postfris en koi 
pleet Slechts ƒ 31,- per jaargang T« 
zending na storting op giro nr 483! 
t n V J Zytkiewicz, St Callenfel stn 
27, Rijswijk 2103 

Schaubekalbums. Klemband, groei li 
nen C Nabnnk, Nic Witsenstr 5 Ai 
sterdam 

Nederland gestempeld 500 ƒ 35 
/ 70,-, 700 / 110,-, 800 ƒ 180 
ƒ 320,-, 1100 NOR (geen Indon ) ƒ 225 
Alle versch Franco na ontv v t* 
drag op giro 103575 Ir. J. F. ! ( 
Mulder, Nijenrode 15, LÄndsmeer 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.? J 
Word dan lid van de gespec V 'rei 
ging op dit gebied Secr J M Sm 
lenberg. Postbus 183, Zeist, tel 349 
3567, na 18 00 uur 

Voordelige vakantie aan de 'oil 
Bianca dicht bij Benidorm Ap am 
menten met twee afzonderlijke 
kamers in een nieuw huis in d ii 
ternationale nederzetting 
Panorama-uitzicht Zeer voordeli; 
afspraak Chr Hahnspach, D 7J 
Emmendingen 13, Rossschweif 8 

Postzegelkiloklup PKK. Wij kope i 
zamenlijk postzegelkilo's in, doe mei 
Vrijblijvend inlichtingen antwoord 
J W Savelberg, Heutzstraat 11, 'V enk 

BOETIEK 'ARIADNE' 
Rozenboomsteeg 10 AMSTERDAM-C bij Spui/Kalverstraat, tel 020-23369) 

Eig Leo Gerritzen - Inkoop - Verkoop - Taxatie 

Postzegels - Munten - Bankpapler 

Grote sortering en vele speciale aanbiedingen m postzegels en muntei 
Ook albums catalogi etc etc 

Wij stellen Uvt bezoek zeer op prijs 

TAXATIES - TAXATIES - TAXATIE! 
W I J verzorgen voor u deskundige taxatierapporteii 
voor Verzekeringen - Liquidaties - Successierechten 

Advies bij aankoop resp verkoop van uw verzame 
l ingen - partijen 

Informaties - inl icht ingen - raadgevingen - bij aan 
koop-verkoop van u w verzamelingen - zegels op 
Binnen-Buitenlandse vei l ingen 

Onze courtagekosten zijn 
Voor taxaties, = %%dertax waarde, minimumbedrag 
f AQ,— plus 40 cent per km, van en naar uw w o o n 
plaats, min imum van f 25,— 

BIJ advies resp opdrachten tot aan-verkoop courta 
ges nader overeen te komen 

Phil, makelaar-taxateur H. Kuipers 
Mehssehof 39, W i e r d e n . T e l . : (05496) 28 20. 



HET GROTE Ewo ALBUM ^ O CRISTAL-ALBUMS 
NEDERLAND EN OVERZ. GEB. DELEN 

E^O 

Geheel linnen, donkerblauwe stempelband, uit
gevoerd in goud en blauw. Prima papier, bladen 
op royaal formaat, voorzien van clichés. Gewicht 
272 kg. Prijs f25,— 
Idem, alleen NEDERLAND ^15,— 
Idem, alleen Ov. Geb. Delen f-\5, 

LANDEN ALBUMS 
België /30,— 
Canada ƒ20,— 
Denemarken ƒ20,— 
Duitsland I (tot 1945) / 20 
Duitsland II (Bundesr., Berlin, enz.) . . f25 — 
Duitsland III (D.D.R.) /25',— 
Europa (met Nato, enz.) f25,— 
Finland ƒ20,— 
Frankrijk ƒ30,— 
Groot-Brittannië f25,— 
Ierland ƒ 20,— 
Indonesia /15, 
Italië / 3oi— 
Luxemburg f25,— 
Malta f 20,— 
Monaco f 25,— 
Noorwegen ƒ 20 — 
Oostenrijk I (tot 1939) ^20,— 
Oostenrijk II (vanaf 1945) /20 ,— 
Skandinavie / 65,— 
Spanje I (tot 1945) f 25,— 
Spanje II (na 1945) / 25,— 
Vaticaan f 20,— 
Ver. St. van Amerika 1 (tot 1945). . . . f 20,— 
Ver. St. van Amerika II (vanaf 1945) . . f 20,— 
IJsland f 20,— 
Zweden f 25,— 
Zwitserland / 30,— 
Formaat 23 x 2754 cm: 
United Nations /12 50 

m/O Albums- F.D.C. 
De allermooiste! Aansluitend bij de grote DAVO-
albums. Geheel linnen, donkerblauwe stempel
band met het Nederlandse wapen. 

GROOT FORMAAT: 3414 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, 
BELGIE/BELGIQUE, 
of FIRST DAY COVERS. Prijs / I S , — 

KLEIN FORMAAT: 28 x 24 cm, met 15 mappen 
voor 60 enveloppen, banden m rood, helder
blauw of groen linnen. Opschrift FIRST DAY 
COVERS. Prijs f ^0,— 

D/^^ -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 f 30,— 
[ D ^ - M U N T - A L B U M NEUTRAAL LUXE 
Op dezelfde wijze uitgevoerd. Prijs . .f2S,— 

[Dgg-MUNT-ALBUM POPULAIR . ./^15,— 

Uw zegels op de beste wijze beschermd. 
De[^5]-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 OVERZEESE 
GEDIEDSDELEN 
IN VIJF LUXE BANDEN 

^mmidm 

deel I NEDERLAND tot 1945 / 55,— 
deel II NEDERLAND na 1945 f 65,— 
deel III NED.-INDIE en NIEUW GUINEA f 55,— 
deel IV CURAQAO, NED.-ANTILLEN / 60,— 
deel V SURINAME / 65,— 
IN DEZELFDE UITVOERING: 
BELGIË in drie banden: 

BELGIË I (postzegels en blokken tot 1950) . . . f 95,— 
BELGIË II (postzegels en blokken na 1950) . . . / 100,— 
BELGIË III (luchtpost-, port-, spoorwegregels, enz. f 65,— 

CANADA / 70,— 
DENEMARKEN, kompleet f 70,— 
DUITSLAND in drie banden: 

DEUTSCHLAND I (tot 1945) f 85,— 
DEUTSCHLAND II (Bundesrep. en Berlin) . . . /100,— 
DEUTSCHLAND III (D.D.R.) ƒ 135,— 

EUROPA (met NATO, enz.) /135,— 
FINLAND, kompleet / 80,— 
FRANKRIJK in twee banden 

FRANCE I (tot 1950) f 85,— 
FRANCE II (na 1950) f 95,— 

GR. BRITTANNIÉ, kompleet met Channel Isl. . . . /110,— 
IERLAND, kompleet / 45,— 
INDONESIA, met Inan Barat en Riau f 75,— 
ITALIË in twee banden 

ITALIA I (tot 1945) / 75,— 
ITALIA II (na 1945) / 75,— 

LUXEMBURG, kompleet ƒ110,— 
MALTA, kompleet f 60,— 
MONACO, kompleet ƒ120,— 
NOORWEGEN, kompleet f 70,— 
OOSTENRIJK, in twee banden 

OSTERREICH I tot 1939 / 75,— 
OSTERREICH II na 1945 f 85,— 

SPANJE, m twee banden 
ESPANAI tot 1945 ƒ120,— 
ESPANAII na 1945 ƒ120,— 

VATICAAN, kompleet f 75,— 
VER. STATEN van AMERIKA, in tweebanden 

Ver. Staten v.Amenca I (tot 1945) f 80,— 
Ver. Staten V.Amerika II (na 1945) ƒ 85 — 

IJSLAND, kompleet f 55,— 
ZUID-AFRIKA (Unie en Republiek) f 75,— 
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 



U I T G E BR E I D E A A N B I E D I N G N E D l 
1 Luxe fandst 140,
1 Luxe randst met 
langst BEILEN $50,
1 Pracht paar, afst 
H Spoorweg 
1 Pr ex 
1 Paar 
1*PI VI Luxe ex 
1* breedqer 
1 * mooi exempl 
1 K I PI I Luxe 
1KJPI II volledige 
afst GOUDA A en na 
posttijd 350, 
1K1 PI II Staalbl 350, 
1K1PI III Luxe 325, 
l E I PI III mooi ex 

200, 
2 Luxe randst 
2 Luxe ex 
2 pracht ex 
2 Luxe paar, afst 
MIDDELBURG C 
2 Afst HAARLEM 
rood, zeer zeldz 
2* breedqerand 
2* Zonder gom 
2* Fraai ex 
2 ISl PI V Luxe 
randst 
2 K I PI VII I Luxe 
2 K I PI X dun papier 
zeer breed gerand 375,
2 K I Afst ASSEN C 

300,
2 K 
2 Klmoo i ex 
3 C Luxe randst 
3 Luxe ex 
3 Pracht ex 
3 Luxe paar 
3 Luxe ex afst 
TIELA 
3 volledig st 
GRONINGEN B 
3 B afst ASSEN B 300,' 
3* Breedgerand 2000,— 
3* Paar bovenzijde 
smal gerand 2000,— 
3* Zonder gom 1000,' 
4 Luxe 
4 Pracht ex 
4* 
4* Zonder gom luxe 

300, 
5 Luxe 
5 Pracht ex 
5 * * Luxe ex 
5* 
5* Zonder gom 
luxe 
6 Luxe 
6 Pracht ex 
6 K I met 4 ex \ 
15 et rariteit 
6* Luxe 

400,
60,

225,
1600,
1400,
1000,
375,

150,
100,
55,

400,
in 
450,

1700,
875,
400,

450,
350,

250,— 
200,— 
450,— 
400,— 
250,— 
750, 

4 0 0 , 

400,— 

45,
30,

450,

26,— 
17,50 

2000,— 
650,— 

450,— 
250,— 
175,— 

150O,— 
1400,— 

6* 1100,— 
7*v Luxe 375,— 
7** 30O,
8 I I * tand IOV2IOV. 

300,— 
9 Luxe 90,— 
9 Pracht ex 60,— 
10 II paar IOV2 10V<500,— 
10 Luxe 
10 Pracht ex 
10* 
11 Luxe 
11 Pracht ex 
1 1 * * Luxe 
11* 
12 Luxe 
12 Pracht ex 
12 mooi ex 
12* Luxe 
12* 
14 Luxe 
14 Pracht ex 
14Af* 
15Af* 
15B f* zond gom 
16 Luxe 
16 Pracht ex 
16A* Luxe 
16* 
17 Luxe 
17 Pr ex 
17* 
18 Luxe 
18 Pr ex 
18* Luxe 

50,— 
35,— 

600,— 
225,— 
150,— 

4500,— 
1500,— 
400,— 
275,— 
200,— 

3750,— 
2500,— 
150,— 
100,— 
400,— 
400,— 
275,— 
150,— 
100,— 
200,— 
150,
27,50 
17,50 
65,— 

120,— 
80,— 

900,— 

1 
19* 
20 Luxe 
20 
20** Luxe 
21 Luxe 
22 Luxe 
22* * 
23 Luxe 
23* Luxe 
23* 
24 Luxe 
24* Luxe 
24'' 
25 Superbe 
25 Pr ex 
25 ' 
26 Luxe 
26F* Luxe ex z 
rariteit 
27 Luxe 
27 Pr ex 
27* Luxe 
27G« Luxe 
27* 
28 Luxe 
28 Pr ex 
28* Luxe 
28* 
29 Luxe 
29 Pracht ex 
29 MOOI ex 
29 Puntst 86 
29* Luxe 
29* 
30A landing 14 
luxe ex rariteit 
30b** Luxe 
31a*« Luxe 
32a** Luxe 
33a** Luxe 
34/8* Luxe 
34/8* 
35** Luxe 
36* * Luxe 
37* * Luxe 
39* Luxe 
40** Luxe 
40" Luxe 
41 Luxe 
41 Pracht ex 
4 1 * 
42** Luxe 
42* Luxe 
42* 
43* Luxe 
43* 
43 Luxe 
43 Pr ex 
44 bl Zeldzaam 
44 Luxe 
44 Pr exemplaar 
44* Luxe 
44* 
45 Luxe 
45 Pr ex 
45 M O O I ex 
45* Luxe 
45* 
34a** Luxe 
34a* Luxe 
35a** Luxe 
35b** Luxe 
35b* 
36a* Luxe 
36a* 
37a* Luxe 
37a* 
38a* 
39a* Luxe 
39a* 
40a* Luxe 
40a* 
41a 
41a' 
42a* Luxe 
42a* 
45A bl rariteit 
45A Luxe 
45A Pr ex 
45A MOOI ex 
450* 
34c** Luxe 
34c* Luxe 
34c'' 
350*" Luxe 
3Sc* 
36c** 
36c* Luxe 
370* 
38c** Luxe 

Gr 

600,— 
30,— 
40,— 
30,— 

120,— 
2,— 
3,50 

125,— 
7,— 

600,— 
400,— 

7,50 
600,— 
400,— 
120,— 
85,— 

150,— 
6,50 

gom 
600,— 
22,50 
15,— 

9 7 5 , 
1150,— 
750,— 
62,50 
4 5 , 

725,— 
450,— 
250,— 
180,— 
140,— 
250,— 

1125,— 
750,— 
G 

800,— 
15,— 
10,— 

120,— 
60,— 

140,— 
100,— 
15,— 
75,— 

100,— 
100,— 
180,— 
90,— 
35,— 
2 5 , 
60,— 

375,— 
162,50 
1 2 5 , 
950,— 
650,— 
50,— 
35,— 

850,— 
140,— 
100,— 

1000,— 
700,— 
325,— 
225,— 
175,— 

1200,— 
800,— 
6 0 , 
27,50 

100 , 
30,— 
10,— 
80,— 
60,— 

100,— 
75,— 
60,— 

225,— 
175,— 
225,— 
175,— 
25,— 

1 0 0 , 
180,— 
140,— 

1600,— 
4 0 0 , 
300,— 
240,— 
850,— 
45,— 
20,— 
15,— 
27,— 

9,— 
125,— 
65,— 

125,— 
900.— 

38c Luxe 
39c* 
40c* 
41c 
42c** 
42c* 
46 Luxe 
46 Pr ex 
46* * Luxe 
46* Luxe 
46* 
47 Luxe 
47 Pr ex 
47** Luxe 
47* Luxe 
47* 
48 Luxe 
48 Pr ex 
48 Zeer fraai ex 
48* Luxe 
48* 
49 Luxe 
49 Pr ex 
49* * Luxe 
49** 
49* Luxe 
49* 
56/76* Luxe 
56/76* 
56* * Luxe 
56* 
62** 
64* 
65** Luxe 
66 
66** Luxe 

i 66* 
' 68* 

69** Luxe 
7 1 * * Luxe 
72** Luxe 
72* 
73** Luxe 
73* 
74* 
75** Luxe 
75* 
76* 
65A * * Luxe 
75A** Luxe 
67B** Luxe 
61b Blok van zes 
zeer zeldzaam 
61b bl 2 paren 
61b 
61b** 
61b* 
61c** Luxe 
77/80** Luxe 
77/9 
77** Luxe 
77* 
77B* 
78* 
78B* 
79* 
790* Luxe 
80 Luxe 
80 Pracht ex 
80 MOOI ex 
80** Luxe 
80* Luxe 

Luxe 81*1 
8 1 * 
82/3 
82/3** 
82/3* 
84/6** Luxe 
87/9** 
87/9 
90//101 
93/4** 
95* ' 
95* 
96* ' 
96* 
97 
97* * 
97* 

Luxe 

99 Luxe 
99 
99 MOOI ex 
99* Luxe 
99* 
99*' MOOI ex 
100 Luxe 
100 Pracht ex 
100 MOOI ex 

15,
120,
90, 
25, 

275,
130,
25 , 
15, 

300,
150,
100,
8 5 , 
5 5 , 

750 , 
375 , 
250,— 
700,— 
550,— 
450,— 

1300,— 
1000,— 
175,— 
125,— 
900,— 
600,— 
450,— 
300,— 

1100,— 
900,— 
75,— 
25,— 
30,— 

150,— 
15,— 
15,— 

200,— 
100,— 
160,— 
40,— 
30,— 
80,— 
40,— 

110,— 
55,— 

125,— 
300.— 
150,— 
50,— 

200,— 
300,— 

80,— 
paren 
1200,— 
2 7 5 , 
125,— 
200,— 
100,— 
700,— 

4000,— 
11,— 

165,— 
75,— 
85,— 

175,— 
190,— 
4 0 0 , 
500,— 

1100,— 
1000,— 
9 0 0 , 

2500,— 
1350,— 
1200,— 
120,— 
52,50 
12,— 
20,— 
11,— 

200,— 
33,— 
7,— 

2100,— 
17,50 
40,— 
25,— 
40,— 
25,— 
45,— 

100,— 
50,— 
27,50 
85,— 
90,— 
75,— 
60,— 

225,— 
200,— 
160,— 
85,— 
65,— 
50,— 

' Luxe 100' 
100' 
100* MOOI ex 
101 Luxe 
101 Pracht ex 
101 MOOI ex 
101** Luxe 
101* Luxe 
101* 
101* MOOI ex 
102/3 
102/3** Luxe 
102/3* 
104 Luxe 
104 
104 MOOI ex 
104** Luxe 
104* Luxe 
104* 
104* MOOI ex 
105 Luxe 
105 Pr ex 
105 MOOI ex 
105** Luxe 
105* Luxe 
105* 
105 MOOI ex 
107/9** Luxe 
110/3** 
114/20** 
121/31 Luxe 
121/31 Pracht ex 
130 Luxe 
130 Pracht ex 
130 MOOI ex 
131 Luxe 
131 Pracht ex 
131 MOOI ex 
121/31** Luxe 
121/31* Luxe 
121/31* 
131* * Luxe 
130/1* Luxe 
130/1* 
130/1* MOOI ex 
132/3** Luxe 
132/3* 
132/3 
134/5** Luxe 
134/5* 
134/5 
136/8** Luxe 
136/8* 
136/8 Luxe 
136/8 
139/40** 
139/40* 
141/3** 
141/3* 
144/65** Luxe 
144/65* Luxe 
144/65* 
146** 
163/5 bl 
163/5* 
163/5 
166/8** 
163/5*>' Luxe 
163/5* Luxe 
166/8* 
169/98** Luxe 
169/98* Luxe 
169/98* 
191** Luxe 
171 Af* 
177B/98Bbl * ' 

' Luxe 

Luxe 

450,— 
400,— 
320,— 

1150,— 
1050,— 
950,— 

2450,— 
1300,— 
1150,— 
1000,— 

13,50 
180,— 
80,— 

225,— 
200,— 
160,— 
450,— 
250,— 
225,— 
180,— 
125,— 
1 1 0 , 
90,— 

550,— 
310;— 
275 , 
2 2 5 , 

■ 150>
24,— 
67,— 

500,— 
460,— 
275,— 
250,— 
200,— 
225,— 
200,— 
160,— 

1250,— 
750,— 
685,— 
450,— 
675,— 
600,— 
500,— 
1 7 5 , 
100,— 
25.— 
82,50 
45,— 
50,— 

270,— 
150,— 
190,— 
170,— 
20,— 
10,— 
24,— 
13,50 

1550, 

775,— 
625,— 

7.75 
3000,— 
300,— 

11,50 
20,— 

750,— 
375,— 

11,25 
800,— 
400,— 
325,— 
30.— 

325.— 

177B/98B* 
199/202*» 
199/202' 
199/202 
203/7** 
203/7 
208/11** 
208/11* 
208/11 
212/9** 
212/9* 
212/9 
217A* 
220/3* 
220/3 
220/3B bl 
2238** 
224** 
224* 
225/8' * 
225/8* 
225/8 
229/31 ** 
229/31 * 

Luxe 

Luxe 

Luxe 

1300.— 
325,— 
33,— 
18,— 
13,— 
60,— 
26,— 
30,— 
17,— 
1 0 , 

135,— 
75.— 
52,— 

300,— 
21,50 
10,— 

700,— 
150,— 
65,— 
27,50 
60,— 
32.— 
14,— 
63,50 
34,— 

229/31 
232/5** 
232/5* 
232/5 
236/7** 
236/7* 
238/9** 
238/9* 
238/9 
240/3** 
240/3* 
240/3 
244/7** 
244/7* 
244/7 
248/51** 
248/51* 
248/51 
252/5** 
252/5* 
256** 
256* 
257/60*' 
257/60* 
257/60 
261/4*' 
261/4* 
261/4 
265/6** 
267/8** 
267/8* 
269** 
269* 
270/3'«' 
270/3" 
270/3 
274/7** 
274/7" 
274/7 
278*" 
278* 
279/82** 
279/82* 
283/6** 
283/6* 
287/8*" 
289/92*^ 
289/92 ■ 
293/5*' 
293/5* 
296/9** 
296/9* 
300/4* >■ 
300/4* 
305/9** 
305/9* 
310/2** 
313/7*
318/22** 
323/4** 
325/6** 
327/31** 
332/45** 
346/9** 
346/9* 
346/9 
350/5*' 
356/73* 
Na No 374 zijn alle 
series leverbaar 
Ie DAG BRIEVEN 

30.— 
52,50 
28,— 
16,— 

380,— 
160,— 
100,— 
56,— 
52,— 
75,— 
40,— 
25,— 

240,— 
110,— 
50,— 
8 0 , 
44,— 
27,— 
55,— 
30,— 
40,— 
20,— 

120,— 
65,— 
25.— 
75,— 
40,— 
24,50 
55,— 
57,50 
32.50 
27,50 
17,— 
75,— 
40,— 
22,50 
95,— 
52,— 
16,— 
52,50 
28,— 
60,— 
32,— 
52,50 
28,— 
15,— 
55,— 
30,— 
15,— 
9,— 

3 4 , 
18,50 
27,50 
15,— 
37,50 
20,— 
9,— 

22,50 
37,50 
12,50 
18,75 
24,— 
30,— 

650.— 
400.— 
77,50 
35,— 

150,— 

DE MEEST 
UITGEBREIDE 

VOORRAAD POST

ZEGELS, KLASSIEK 

E 1 Luxe 900,— 
E 1 Mooi ex 750,— 
E 2 Luxe 500,— 
E 2 Mooi ex 400,— 
E 3 Luxe 275,— 
E 3 Mooi ex 225,— 
E 4 Luxe 200,— 
E 4 MOOI ex 160,— 
E 5 Luxe 160,— 
E 5 MOOI ex 130,— 
E 6 Luxe 170,— 
E 6 MOOI ex 135,— 
E 7 Luxe 75,— 
E 7 MOOI ex 60,— 
Alsv serie met speciaal 
stempel Amsterdam in 
stituut voor de tropen 

375,— 
Alle F D C leverbaar 
ROLTANDING 
1/18** 1350,— 
1/18* 6 6 5 . 
1/18* Mooie ex 575,— 
1/18 Luxe 375,— 
1/18 Pracht ex 315,— 
19/31** 450,— 
19/31^ 225,— 
19/31* Mooie ex 200,— 
19/31 Luxe 170,— 
19/31 145,— 

— ongebruikt met gor 
*" = postfris z plakker 
K I = op brief 
bl = blok van vier 
Nummers volgens cat 
N V P H indien met an 
ders vermeld zijn de ze 
gels van prima kwaliteit 
Bestellingen boven 
f 100 —franco Alle prij 
zen zijn incl B T W 
Levering zolang de voor 
raad strekt 

33/56** 680,
33/56* 340, 
33/56* Mooie ex 300,— 
33/56 Luxe 290, 
33/56 245.— 
57/70*" 300,
57/70* 150,
57/70 Luxe 125,
57/70 Pracht ex 108,— 
71/3* 100,
74/7** 100, 
74/7 60,— 
74/7 45,— 
78/81** Paren 120,— 
78/81** 55,— 
78/81* 34,— 
78/81 20,— 
82/5** 85,— 
82/5* 40,— 
82/5 bl 9 5 , 
82/5 18,— 
86/9** Paren 130.— 
86/9** 60,— 
86/9 24,— 
90/3** Paren 225,— 
90/3** 97,50 
90/3 37,50 
94/7** Paren 200,— 
94/7*" 97,50 
94/7 37,50 
98/101*' 85.— 
98/101* 50.— 
98/101 Paren 65,— 
98/101 29.— 
Van al deze series zijn 
ook losse waarden voor 
radiq 
LUCHTPOST 
1/3** Luxe 100,— 
4/5** 1,30 
6/8** 80,— 
9 * * 4 5 , 
9* 20.— 
12/13** 675,— 
12/13* 450,— 
12/13 250,— 
PORTZEGELS 
I A * PI I 125,— 
3 Luxe** 45,— 
7B* T IV zonder gom 
rariteit 
9 * * Luxe 
10* ' Luxe 
26** Luxe 
13/26* 
14a/26a' 
27/8* 
27/8 
27" * Luxe 
30f" 
31/43* 
31/43 Luxe 
31/43 Pracht ex 
43* * Luxe 
43* 
37b** Luxe 
43f*'' Luxe 
35fa** Luxe 
35fa Luxe 
41 f a * * Luxe 
48af* 
67a/68b'" Luxe 
68b Luxe 

l 

2700,— 
350,— 
90,— 

135,— 
285,— 
300,— 
170,— 
170,— 
100,— 
85,— 

200.— 
2 0 0 , 
155,— 
150,— 
75,— 

350.— 
600.— 
350,— 
250.— 
4 0 0 , 
350,— 
6 5 0 , 
400,— 

BRANDKASTZEGELS 
1/7** Luxe 
1/7** Mooie ex. 
1/7* 
DIENSTZEGELS 
1/8'* Luxe 
1/8* Luxe 
1/8* 
1/8 Luxe 
1/8 
9/15 
16/9** 
16/9* 
16/9 

1700,— 
1300, 
1000,— 

720,— 
400,— 
340,— 
3 5 0 , 
280,— 
4 5 , 

100,— 
60,— 
30,— 

r a 
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