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AANDIEDING BETERE EN ZELDZAME ZEGELS n l 1 O O D A 
VOOR RUIM EEN KWART MILJOEN GULDEN I C U R W I M 

i^LBANIË 
\* 250, 

200,— 
,12* 2 2 0 , -
0.15/21 I I * 

220 
'.22/8* 600 

'-.LGIE 
a * , Luxe! 

220, 
80* 350,— 
5/78*, Uuxei 

675,-
«0/219** Luxe! 
) w.) 180,— 
2 A /K* 

900,— 
2* • 150,— 
' /83* 175,— 
O»* 175,— 
2/97** 185, 
V91 * 170,— 
J/51 * 100,— 
'.25/7* 200,— 
.100/27* 

350,— 
--,334/5* 

160,— 
p.378/97** 

125,— 

: L G . CONGO 
260,— 
160,— 

3 * 300,— 
• 110,— 

j.-t 6 c * + 6 d * 
150,— 

p.1, Kop-
.aande op
ruk! 750,— 
p.2 260,— 

, p.4* 300,— 

ATANGA 
51» 200,— 

Baden B .F .1 . * * 
Reinl. B.F.1.* * 
en Würt. 
B . F . 1 . * * Luxe! 

385,— 

BUNDESPOST 
1/2* 90,— 
3/6* 140,— 
7 / 8 * * 150,— 
7/8* 110,— 
9/24* 1.000 
25 /6 * * 225, 
25/6* 160,— 
27 /8 * * 120,-
27/8* 85,— 
29/32* * 195,— 
29/32* 135,— 
42/45** 135,— 
59/62* • 112,50 
62A/72B * * 
(20 w) 360,— 

BERLIJN 
1/20A** 475,— 

OSNIE 
84* 
84 

300,-
160,-

JLGARIJE 
1/7* 
3/63* 
=.12/4* 

YPRUS 

66* 
-3» 

3 5 0 , -
135,— 
75,— 

150,— 
1 4 0 , -
85,— 

1 0 0 , -
1 2 5 , -

'.6/170* 
'1/85* 287,50 

'ENEMARKEN 
1400,— 

a« 400, 
400,— 

* , Luxe! 
350 
400,— 
110,— 
215,— 
215 
275,— 

, 6 1 * * 
V/20* 
17/20 
p. 1/5* 

DUITSLAND 
chleswig-Hol 

oiein dienst 
I 14* (opdruk 

- ' ; . ! .S . 2.500,— 

S U I T S E RJK 
; 5 0 a * n 850,— 
, '7 110,— 
; 416/20* 

421/5** 
-427/30»* 

I; 431/4** 
470/80* 
Lp.20/6» 
Lp.27/34» 
Lp .35/7* 
Lp,38* 

iLp.40/2» . 
j BIZONE 20 

A/s» type I -I- II 
fcompleet 675,— 

100,— 
120,— 
180,— 
75,— 

200,— 
170,— 
175,— 
135 
200,— 
725,— 

FRANSE 
BEZETTING 
DUITSLAND 
Baden 
28/37* 80,— 
38/41 * 65, 
Rhelnland-Pfalz 
30/8* 55, 
41 /4 * * 90,— 
41/4* 60, 

Würtemberg 
28/37» 130, 
3 5 * * -t-
3 7 * » 
38/41» » 
38/41» 

100,— 
180, 
120, 

40o, 

41 d 
43d, 

46g, 

47 
48a, 

48d 
49a 
49c 
49d, 

1/20A» 
1/20 A 
1/18B« 

1/8B 
21/27» 
28/46* 
47/50» 
51/53* 
54/56* 
54/56 
61/65** 
68/72»* 
77/86» » 
98/102»» 
98/102* 
B.F .1* 

350. 
1.000. 

(14 w ; 
1.100, 

500, 
360,— 
480,— 
160,— 
2 5 0 , -
300 
375,— 
125, 
110, 
110,— 
175, 
130,— 
900 

Thereslenstadt 
1 * * gekeurd 

260,-

ENGELAND 
39 
41 
42 
89 
90 
121 
121* 
183 

750,— 
900,— 
900,— 
500, 
950, 
300, 
850,— 
525,. 

256/59** 110, 
256/59* 85,-
262/78» 
283/86» 
351/54» 

90,— 
200,— 
110,— 

DIenstzegels 
7 275,-
8 275, 
21, Luxe! met 
cert i f icaat 

2.000, 
24/27 235,— 
26 137,50 
49/50 135,— 
54 150, 
55, Luxe! 330,— 
55 275,— 
60, Luxe! 900: 
60, pr. ex. 

750, 
68, superbe' 

500,— 

Britse Levant 
49/56* 1.200,— 

FINLAND 
6» 250,-
9» 250,-
10, Luxe! 600,-
11» 240,-
1 8 » * , Luxe 

215,-
19* , Luxe! 

225,-
27 
27* 
54» 
L p . 1 * * 
Lp.» 

450,-
600,-
275,-
225,-
180,-

FRANKRIJK 
2, Smalgerand 

650,— 
29* * 165,— 
33 700,— 
40a, Luxei 

800,— 
Luxe! 

1.750,— 
1.250,— 

Luxe! 
100,— 

Luxe! 
100,— 
250,— 

Luxe' 
1.250,— 

800,— 
250,— 
325,— 

Luxe! 
1.100,— 

398* 
122' 
148/55* 
148/54 
1 8 2 * * 
182» 
206/8* 
241/2» • 
252» 
258/62* 
321» 
354/5» 
398» • 
850/52* D 

90, 
600,— 

2.000,— 
500,— 
350,— 
275,— 
215,— 
400,— 
130,— 
375,— 
260,— 
100,— 
115,— 

625,-
110,-

80,-
80,-

989/94** 
1027/32** 
1027/32 
Pré-obl i térés 
47* * 175,-

Luchtpost 
1/2* 300,— 
6c* Luxei 

350, 
14 225, 
14*Luxe! 

600, 
15 *Luxe i 

550, 
2 9 * * 87,50 
30/33** 190, 
30/33* 150, 
35/37* * 57,— 
B.F.1»» 750, 
B.F.2* 600, 
B.F.3*» 235, 
B.F.3 170,— 
B.F.4»* 

2.500 
B.F ,6 * * 150,— 
Port 23 340,— 
C.p.3* 250, 
C.p.99* 225,— 
C.p.131* 250,— 

GIBRALTAR 
6* 
8/14* 
14 
15/36* 
55, Luxei 

63/72* 

150,— 
280,— 
130, 
210,— 

850, 
275 , -
200,— 

GRIEKENLAND 
39* 375, -
101/11»»,Luxe! 

1.400,-
111» 600,— 
177/8* 450,— 
252* 120,— 

348/61» 
254* 
369/74* 
375/92* 
375/92 
452/61 * 
553/64* 
571/74» 
575/80* 
592/03* 

Luchtpost 
5/7* 
Cavalle 
26/27 
Lemnos 
1/22* 
Samos 
23/24* 
35/36* 

185,-
130,-
120,-
130,-
100,-
500,-
120,-
130,-
250,-
130,-

150,— 

225,-

400,— 

375 
725,— 

HONGARIJE 
35* 100,— 
106/22» 110,— 
125/41» 100,— 
371/8* * n 

500,— 
445/48* 200,— 
490/03* » D 

325 
26/34» 150',— 
B.F.14/15a»» 
( ) 400,— 
B.F.18/9»* 

175,— 
B.F.22»« 125,-
B F 2 5 * » get 
+ onget. fOO,-
Michel 
B .F .18** 
(U.P.U.) get. + 
onget. 600,— 
Port 11 B 145, 

IERLAND 
13/15* 260,-
37/39» 180,, 
65/67* 500,— 
68/70* 135,-

IJSLAND 
3, tanding 
12V2I 1.100,-
5, tanding 
14 X I3V2I 

1.100,-
18, Luxe! 

Opdruk, Vene-
zia Giu l ia , 
3 XI 18' 
1/17* 210,-
18* Rariteit! 

17.500,-

ITALIAANSE 
KOL. 
(Algemeen) 
23/31* + 
Lp.15/21* 
32/41* + 
Lp.22/29» 
46/50» + 
Lp.31/37 
46/50» * 

47/61 • 
'115/19* 
123/37* 
188 A / D * 
238* * 

400,-
200,-
110,-
325,-
130,-
150,-

Luchtpost 
4 / 8 * * 200,-
4/8* 150,-
Dienst 
44/58A* 600,-

ITALIË 
15* 
19* 
64/74» 
83/86» 
83/86 
151* 
481/03* 
503*» 
518/29» 
537*« 
537* 

500,-
900,-
675,-
225,-
110,-
375,-
350,-
250,-
300,-
375,-
250,-

Luchtpost 
42/47** 120, 
42/47* 
48/9* * 
48/9* 
78 /83** 
78/83* 
8 4 * » 
84» 

80,-
130,-
90,-

160,-
110,-

1.500,-
1.200,-

Port 
22/24* 550,-
65/78** 210,-

Flume 
1/28* 400,-
21 115,-

port 1/3* 250,-
opdruk ,Tren-
t ino, 3 nov. 
1918' 
1/15* 
1 6 * * 
16 
17» 

1.350,-
350,-
325,-

1.500,-

120,— 

225,-
150,-

Cyrenalca 
11/16* 300,-
Lp.30/9* 140,— 

Erytrea 
Lp.7/16* 140,-

Somallë 
Lp.7/16* 140,-
port 10 SO,— 

Tripolltanië 
64/69»» 200,— 
64/69» 
125/34* 
135/41* 
Lp.21/36» 
Lp.37/8* 
Lp.63/72* 

150 
135, 
125,— 
200 
150,— 
150,— 

LIECHTEN
STEIN 
1/3* 100,— 
46*t.9V2 180,— 
52/59* 125,— 
63/71 * 92,50 
72/81 * 175,— 
94/07* 350, 
117» 180,— 
128»* 750,— 
128* 625,— 
129 100 
129* 100,— 
272* * 200,— 
272 110, 

Luchtpost 
1/6* 100,— 
7/8» 225,— 
B . F . 1 * * 

2.500, 
B.F.6* 200, 

Dienst 
1/8* 375, 
9/10 375,— 
9/10* 350,— 

LUXEMBURG 
1, Superbe' 

120, -
2, Luxe! 200,-
2, Breedgerand 

150,-
7, Luxe! 275,— 
3/5 625, 
7 175, 

250,— 
2 3 0 , -
250, 
300,— 
240,— 
240 

9 
10 
11 
1 2 * * 
14 
17» Luxe' 

150 
17a» Luxe! 

150,— 
18» 200, 
19a* 110,-
20» Luxe! 

300,' 
20a» Luxe! 

325, 

21 * Luxe! 
500,— 

22 350 
23 130,— 
3 1 * Luxe! 

350, 
34! 300,— 
37, Luxe rand 
stuk! 525,— 
42» Luxe! 

160,— 
44* Luxe! 

115,— 
45* 175 , -
59/68** Luxe! 

175,— 
61a 150,— 
78» 100,— 
259/73» * 800,— 
259/73» 650, 
433/38** 100,-
443/48* 200,-

Luchtpost 
Luchtpost 
16/20* • 110,' 
16/20* 80. 
B.F.1A* 1.200,— 

Dienst 
3 600,-
4 * Luxe! 175,-
4 140,-
6, Luxe' 250,. 
22* Luxe! 

175,-
30* 240,— 
4 0 * * Luxe' 

175, 

426/29* 
430 
4 3 0 * * 
430» 
430a» • 
431/36» 
460A/65» 
471/76* 
477/80 
482/83* • 
482/83* 
484*» 1, 
543/52»* 
543/52* 
553/75* 
738A/54A* 

44. 
47/53» 
54/65» 
67/76» 
112'13* 

MONACO 
9 
46* 
47a* 
119/34* 
1 8 4 * * 
185/94* 
200/14* 
port 27/8» 

200,— 
400 
100,— 
160 
165,— 

375,— 
140,— 
350,— 
350,— 
150,— 
175,— 
110,— 

Luchtpost 
12/31» 240,— 
32/46** 240, 
54/60 270,— 
port 131/54* 

260,-
Opdruk 'K.U.K 
Veldpost 
1/21 325,— 
19/21» 300,-

POLEN 
1 300,-
1 * 1.000,-
88, Luxe! 800,-
500'02** 
Compl . ve i l . 
(12 St.) 2.500,-
500/02** 240,-
500/02* 
B .F .1* 
B.F.6 
B . F . 1 1 * * 
B.F.11* 

175,-

NOORWEGEN 
1, Luxe! 240,-
1 
2 
2* 
3 
4* 
6 
6 * 
7, 
7» 
9/10 
11/15 
13* 
15» 
20 
58/62 
63/65 
64* 
66/68 
66/68* 

# # 
112/23» 

175,— 
200,— 
360,— 
100,— 
200,— 
275,— 
400,— 

fraai 300,— 
650,— 
160,— 
200,— 
250,— 
225,— 
110,— 
200,— 
200,— 
135,— 
355,— 
625,— 
330, 
100, 

OOSTENRIJK 
5» , Luxe! 

1.250,— 
26» 1.000,— 
65/79» 250,— 
65/76** 260,— 
70.t10V2! 200, 
81/94»» 650,— 
81/94» 
(exol. 93) 375,-
119/34* 400,— 
378/89» 187,50 
393/98* 95,— 
398A/F 300,— 
398 A / F * 360,— 
399/04 130,— 
399/04* 145,— 
420/25** 285,— 
420/25* 190,, 
426/29** 540, 

360,— 
240,— 
350 
280 
800,— 
240,— 
107,50 
107,50 
112,50 
135,— 
90,— 

650,— 
330,— 
220,— 
480,— 

175,— 

Krantenzegels 
1< 
5, Luxe! 
5, mooi 
6 
7/8 

225, 
625 
425,— 
260,— 
260 

180,-
90,-

130,-
250,-
200,-

Port 
4, Luxe! 600,-
7* 160,-

RUSLAND 
1, Luxe! 450, 
4, Luxe! 
32b* 
36/37 
36* 
195B* 
215A** 
262B 
555/64* 
1440/1522 

800,-
400,-
550,-
300,-
400,-
300,-
125,-
300,-
150,-

Luchtpost 
2 6 A » * 150, 
26D 
27/30A* 
27/30B» 
31/32»» 
31/32» 
46/48» 
49/58» 
5 9 * * 
59» 

150,-
90,-

135,-
175,-
110,-
150,-
250,-
240,-
200,-

Ukralne 
54/70» 950,-
77/78* 550,-
80 1.750,-

Nlkolalevsk 
(alle zegels 
gekleurd) 
1,4/7» 
2 * 
4 B * 
9/10* 
13» 

315,-
1.250,-

750,-
275,-
500,-

14/6*.17* 
140,-

17A* 1.250,-
18/19* 210,-
19 150,-

Vladlvostok 
22 200,-

SAARLAND 
1/17* 175,— 
16 135,— 
30, Luxe! 650,— 
121/31* 680 
141/47 
148/54 
148/54 
155 /61* * 500,— 
155/61* 340, 
162/64** 200 
162/64* 
165/71 * 
277-F Lp.13 

170,— 
277*»-)-Lp 
1 3 » * 225,— 
277* 4-Lp.13» 

185 
B.F. 1/2* 450,— 

SAN MARINO 

240,— 
300, 
220,. 

150 
175,— 

6/7« 
44* 
141/58* 
164/67* 
168/75* 

500,— 
750,-
400,' 
120,— 
350,— 

176/79* * 600,— 
176/79» 400,— 
193/04» 100, 

Luchtpost 
1/10* 475,— 
11/16** 600, 
11/16» 450,— 
19/20» 300,— 
74/82 150, 
85» * 350,— 
86» 280 
86 250,— 
8 7 * » 137,50 
87 125,— 
8 8 ' 475,— 
88 450,— 

Port 
1 8 » * 160,— 
47/53»* 240,— 

SPANJE 
56 130,— 
68 500,— 
75* zeer fraai 

ex. 2.25/,— 
111 300,— 
128* 1.300,— 
139* mooi ex. 

1.100,— 
149 240,— 
149* 500,— 
150, mooi ex. 

650,-
182 
182» 
192 
192» 
195* 
201* 
210* 

18U,-
260,-
140,-
900,-
110,-
140,-
540,-

211* zonder 
qom 450,-
217/25* 1.000,-
220» 
221» 
225» 
226/35* 
231* 
233 
233» 
235» 
253» 
259/71 • 
268/71 
268/71 * 
272/87» (17w, 

700, 
300/12» 
313/28* 
317b*» 
329/38** 350, 
380/92* 110,-
441 * 380,-
566/75B** 

150,-
566/75B» 100,-
691/04* 300,-

Carllstes 
1 180,-
2 180,-

120,-
240,-
270,-
700,-
100,-
90,-

280,-
140,-
100,-
500,-
225,-
515,-

140,-
560,-
325.-

5/6 1 5 0 , -

Luchtpost 
17/30* 175,— 
31/36* 150.— 
50/55* 
111/12* 
168* 
168A» 
193»* 
193* 
202/11* 
236/37** 
236/37* 
262/63* 
B .F . Ia»» 
B.F.4» 
B.F.13/16 

B.F.ISa* 

160,— 
6 5 0 , -
500,— 
1 3 5 , -
225,— 
150,— 
3 5 0 , -
350,— 
300,— 
450,— 
180,— 
250,— 

# * 
625,— 

225,— 

Blenfalsance 
1/6* 240,— 

TSJECHO-
SLOWAKIJE 
9 * 125,— 
45a 1.000,— 
80» 
93* 

3 0 0 , -
100,— 

102 1.400,— 
133* 
143* 
203/05» 
209/12* 

350,— 
225,— 
175,— 
120,— 

Luchtpost 
1'3* 
4/6* 

TURKIJE 
177/93* 
306/30» 
336/422» 
652» 
686» 
695/740» 
744/71 * 
857/71 * 

115,— 
225,— 

375,— 
100,— 
350,— 
9 0 , -

300,— 
250,— 
125,— 
400,— 

VATIKAAN 
26/38* 
40/43* 
44/59* 
44/69 
6 1 * 
66/71 * 
66/71 
72^'9* 
72/85 
80/85* 
167/71» 
191*« 

95,— 
100,— 
185,— 
1 1 0 , -
300,— 
350,— 
1 0 0 , -
175,— 
1 1 0 , -
170,— 
100,— 
1 0 0 , -

Luchtpost 
16/17 
18/19* 
20/21 * 
22/23* 

JOEGO
SLAVIË 
108/11» 
170/81 * 
182/93»» 
182/93» 
239/50* 
643/54* * 
643/54* 

700,— 
275,— 
550,— 
130,— 

80,— 
110,— 
100,— 
60,— 
80,— 

200,— 
135,— 

Luchtpost 
32/40A*» 
42/44»* 
45/46** 
48* 
B.F.4* 

ZWEDEN 

85,— 
1 8 0 , -
160,— 
400,— 
260,— 

3 1.000,— 
4 450,— 
5, fraai ex. 

950,— 
1/5», herdrukk. 

2.500,— 
7 
7» 
14 
14» 
62/72* 

225,— 
3 5 0 , -
160,— 
325,— 
1 8 0 , -

» * = post-
fr is zonder 
plakker. 
* = onge
bruikt met 
plakker. 
= gebruikt 
b l . = blok 
van vier. 
U = onge-
tand. 
LP = lucht-
pubi. 
tsr- = souve-
nirblok. 
CP = spoor
weg. 

76/86 
76/86* 
87/96* 
163A/77 
178/92 
178/92* 
223* 
235/46* 

Dienst 
10*,t.14! 

^^^^^ 

240,— 
200,— 
300,— 
7 0 0 , -
7 0 0 , -
800,— 
130,— 
225,— 

2 7 5 , -

ZWITSERLAND 
2 fraai 
6 fraai 
14a 
16 
17, mooi 
20* Moo 
22, mooi 
23 
24, mooi 
26b* 
39* 
40, Luxe! 
40* 
41a 
113/27* 
143/44* 
167* 
196/11» 
230» 
313/15» » 
313/15* 
313/15*, 

800,— 
800,— 
6 7 5 , -

1.100,— 
9 5 0 , -
325,— 
4 5 0 , -
185,— 
900,— 
270,— 
500,— 
200,— 
500,— 
325,— 
500,— 
2 5 0 , -
100,— 
2 0 0 , -
200,— 
200,— 
1 4 0 , -

gri is-
groen papier 

415/11 
190,— 
425,— 

Luchtpost 
1/2»* 
1/2* 
3 / 9 * * 
10a/12a* 

13a/15a* 

500,— 
400,— 
135,— 

* 100,— 
* 300,— 

27/34»*- f 
42/43** 
27/34*4-
42/43» 
27/34» 

2 0 0 , -

160,— 
100,— 

34»» Blok 
van vier 
B.F.1 
B.F.5* 
B.F.14* 

Dienst 
1/8» 
9/16* 
17/31 
32/45 
46/61A 
54a 
62/77 
78/79 
206/26 
206/26* 
227/47* 
248/68* * 
248/68* 
354/61 * 

Port 
10/14 
15/20 

500,— 
900,— 
350,— 
2 5 0 , -

6 0 0 , -
112,50 
350,— 
475,— 
825,— 
4 0 0 , -
775,— 
1 6 2 , -
110,— 
110,— 
1 3 0 , -
1 5 0 , -
120,— 
125,— 

600,— 
490,— 

i DE MEEST 
UITGEBREIDE 

VOORRAAD POST
ZEGELS, KLASSIEK 

EN l\^ODERN, VAN 
ALLE LANDEN 

Postzegelhandel R. F. G. Sturms 
AMSTERDAM - ROKIN 10 - TEL. (020) 24 90 44 Specialisten in zeldzame zegels 
DAGELIJKS GEOPEND VAN 9 - 5.30, DONDERDAGS GESLOTEN - GIRO NO. 2239900. 
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CORINPHILA 
JUBILEUM-VEILING IN ZÜRICH 

26-31 mei 1975 

EEN WERELDREKORD IN DE PHILATELIE 

8000 kavelnummers met een geschatte waarde van 8 millioen Zw. Francs. Zeldzaamheden, die gro
tendeels in jaren niet meer op de markt waren, komen onder de hamer, en dat zonder z.g. limietprijzen 

Speciale gebieden: 
Oud-Zwitserland, Oud-Duitsland, Oostenrijk, Courantenzegels, gespecialiseerde verzameling 
Noorwegen no. 1, U.S.A. met unieke stukken en praktisch alle andere landen. 

Wij bieden u een zakelijke en serieuze beschrijving van de zegels en redelijke taxatieprijzen. 
5 jaar garantie voor de echtheid. 
Luxe-catalogus met meer dan 160 bladzijden foto's (gedeeltelijk in kleur) gratis voor serieuze 
aspirant-kopers. 
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CORINPHILA 
Telefon (01)238081 

CH-8023 ZURICH 
Bahnhofstrasse 102, Postfach I 
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ZICHTZENDINGEN 
NEDERLAND EN O.R. zeer uitge
breid aanwezig, oudere emissies gespec, 
tand, div stempels port in typen, Speci
men, N O R vrij volledig in lO-tallen 
zichtzendingen opgenomen U ontvangt 
een steeds wisselende keuze 

BELGIË uitgebreid opgenomen v ar ""f no 
Izowelgebr alsongebr , ookdeBezetting. 
Spoorzegels etc 
BELG-CONGO uitgebr opgenomen 
vele zeldzame expl , gebr en ongebr 

LUXEMBURG Uitgebreid opgeno
men met vrijwel alle zeldzame zegels en 
series en series, blokken, dienst (zeer 
uitgebreid) kopst opdr etc Prachtige 
zendingen in pwima kwaliteit 

FRANKRIJK zeer omvangrijk opge 
nomen vanaf no 1 met vele zeer zeld
zame expl stempels, foutdrukken, onge-
tand. luchtpost, port. spoor vrijwel 
compl . voor 1940 gebr en ongebr , na 
'40 ongebr voor 1900 ook veel ongebr 
voorradig 

redelijke prijzen prima kwaliteit 
DUITSLAND voor 45 zeer uitgebreid 
opgenomen (mooie kwaliteit) alle betere 
»rd aanweziB DUITSLAND na 45 
ilsmede de DUITSE-KOLONIËN, 
OUD-D-STATEN, SAARLAND, 
DANZIG, MEMEL etc zeer uitge
breid aanwezig 

SCANDINAVIË incl IJSLAND 
e n FINLAND uitgebreid aanwezig, 
gebr en ongebr , na 1935 hoofdz on
gebr vele zeldzame zegels in mooie 
kwaliteit. 1ste emissies belangrijk opge
nomen 

ZWITSERLAND uitgebr voorraad in 
de zichtzendingen, waarvan vele met 
zeldz kantonale, blokken, luchtpost etc 
LIECHTENSTEIN uitgebreid opge
nomen met vele schaarse zegels en se-

OOSTENRIJK, tientallen vrij volle
dige zichtzendingen met o a uitgebr 
1ste emissies, na 1940 hoofdz ongebr 
tevens KRETA, LEVANT, 
LOMBARDIJE, VENETIË enz 

grote keuze 

ITALIË grote voorraad veel beter tot 
zeldzaam materiaal id TRIEST en 
FIUIUIE (gekeurd) gespecialiseerd IT-
STATEN en KOLONIËN uitgebreid 
opgenomen, met veel zeldzame zegels en 
senes 

S P A N J E vnj uitgebreid opgenomen, 
overwegend (ook van de oude zegels) 
mooie kwaliteit, tot 1900 gebr en on
gebr na 19(X) grotendeels ongebr , be
langrijke luchtpost etc 

PORTUGAL uitgebreid opgenomen, 
met veel betere expl en series 
PORT-KOLONIËN uitgebreid aan
wezig met vele moderne zeer moeilijke 
zegels en series 

RUSLAND, uitgebreid aanwezig tot 
ca 1950 vnjwel compl w o veel on
gebr betere series ALBANlE, tot ca 
1945 vrijwel compleet aanwezig incl 

luchtpost, vee! ongebr 

zonder bijkomende kosten aantrekkelijke korting 
ENGELSE KOLONIËN, zeer uit-
gebreide zichtz met prachtig materiaal 
o a Bahama's, Barbados. Bermuda, Ca
nada, Ceylon, Cyprus, Dominica. Gre
nada, Jamaica Leeuward enz echter 
ook. West-Austr . Tasmanie, NZ Wales, 
hngelse Kol in Afrika enz enz 

FRANSE KOLONIËN, zeer om
vangrijk opgenomen vele zeldzame (ge
keurde) zegels en series Vee! landen 
vnjwel of geheel compl opgenomen, 
prima kwaliteit Voor ieder verzamelaar 
iets te vinden 

HONGARIJE vanaf no 1 gespeciali
seerd opgenomen, na 1945 veel onge
tande uitgiften, ook v/d Luchtpost 
VATICAAN vrijwel compleet opge
nomen hoofdz ongebruikt, zeer veel 
postfris zonder plakker, prima kwaliteit 

U.S.A. uitgebreid aanwezig vooral voor 
1945. zowel gebr als ongebr belangrijk 

CUBA, EGYPTE, PARAGUAY, 
PANAMA, NICARAGUA vnjwel 
compl opgenomen, zeer veel emissies 
gespecialiseerd, met zeldz var mooie 
kwaliteit 

PROBEERT U HET OOK EENS! 
Alle bovengenoemde lan
den kunnen wij u uitge
breid toezenden, naast alle 
eenvoudige zegels, zijn de 
meeste topnummers opge
nomen, een enorme keuze 
ligt er voor u gereed welke 
dagelijks met nieuwe voor
raad en aankopen wordt 
aangevuld. Naast een nor
male beslist geen duurdere 
uitpnjzing, bij een afname 
van ƒ 70,— en korting van 
5% oplopend tot minstens 
12 tot 15% bij een afname 
van ƒ 200,—. 
Overtuigt u, en 

Probeert u het ook eens! 

POSHEGELHANDEL 
G. L. VAN TOOR 

POSTBUS 26 
GORFIEDIJK 

tel. 05166-261 

Postzegelhandel G. L. van TOOR 
Zend mij s.v.p. zichtzending(en) van: 

Ben: BEGINNEND/GEVORDERD (onderstrepen wat u bent). 

Als referentie geef ik op: 

Adres: te: 

Mijn naam: 

Adres: te: 

(s.v.p. invullen in blokietters) 

Z.O.Z. 



Zojuist verschenen 
supplementen 1974 voor de albums Importe 
(Holland), Davo, Unie, Erka, Zonnebloem, Stanley 
Gibbons. 
Torrens (spaans) Sportcatalogus 1975 met 
afbeeldingen en prijzen 19,50 
Trachtenberg (frans) Catalogus Sport, Olympiade en 
Padvinders 1975 met prijzen, zonder afbeeldingen 
14,00 
Lollini (frans) Catalogus Ruimtevaart 1975 met 
afbeeldingen en prijzen 24,00 
Siso (spaans) Catalogus Kerstzegels 1975 met 
afbeeldingen en prijzen 13,20 
Scott (amerik.) Speciale catalogus USA/UNO met 
afbeeldingen en prijzen 41,50 
Altijd gevraagd - HET REUZE-STOCKBOEK met en 
zonder middenstrook, verkrijgbaar in de kleuren 
blauw, groen, bruin, licht- en donkerrood 29,50 
Schneider (duits) Handboek stempels olympische 
spelen 1906-1960 10,00 
Opdrachten beneden ƒ 50,00 + 2,50 verzendkosten 
bij vooruitbetaling 3% korting. Giro 1253414 of 
Amro-Bank, Wassenaar (rek. 47 36.54 717). 

P. W. Meinhardt, 
van Naeltwijckstraat 10, Wassenaar 
Tel. (01751) 16901 

Deze artilcelen zijn ool< verl<rijgbaar bij: 
Fibo-Post, 
Prinsestraat 90a, Den Haag 
Couwenbergh, 
Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam 

■■ 

BRANDKASTEN. 
INMETSELKLUISJES 

BRANDVRIJE ARCHIEFKASTEN 

voor bedrijf en woning 
ALTIJD EEN GROTE COLLECTIE VAN BEKENDE MERKEN IN 
VOORRAAD TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN 

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

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

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

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

HIerlangs afknippen 

Hier 
postz 
35 cent 
plakken 

Postzegelhandel G. L van TOOR 

PRIJSLIJST 
Belangrijk voor elke ver

zamelaar 
Waarin ZEER UITGE

BREID wordt aangeboden 
NEDERLAND en O R 
WESTEUROPA 
ENGELSE KOLONIEN 
FRANSE KOLONIEN 
en vele andere buitenEuro

pese landen 
Verschijnt om de 5 weken, 
steeds met nieuwe aanbie

dingen 
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Postbus 26 

GORREDIJK 

Aan te vragen bij 

POSTZEGELHANDEL 
G. L. VAN TOOR 

POSTBUS 26 
GORREDIJK 

tel. 05166261 



BELEG IN POSTZEGELVERZAMELINGEN ! ! ! 
nds 1840 alleen prijsstijging; inflatjebestendig. Overal ter wereld gemakkelijk verkoopbaar. Winst belastingvrij. 
n uitzonderlijke aanbieding grote, betere en exclusieve LANDENSAMENSTELLINGEN, COLLECTIES en VERZAMELINGEN voor kwali 
ts en prijsbewuste verzamelaars en beleggers'i Ook geschikt voor handel ruil, wederverkoop rondzendverkeer etc All different Alle 
rschiilend Tous different 
0 versch Albanië 19 50 
J versch Albanië 59 50 

versch Albanië 99 75 
versch Albanië 199 50 
versch Arab Staten 37 50 
versch Armenië 40 — 
versch Austral ië 107 50 
versch Austral ië 250 — 

1 versch Bangladesh 43 50 
versch Bangladesh 
Sp 250 — 
versch Beieren 45 75 
versch Beieren 150 — 

I versch België 245 — 
versch België Sp 500 — 

0 versch Ex Belg 
Kolomen 20 — 

J versch {Ex)Belg 
Kolomen 40 — 

1 versch Boeroendi 19 75 
) versch Boeroendi 90 — 
3 versch Bohemen + 

Moravie 12 50 
versch Bolivia 50 — 
versch Bosnië 27 50 
versch Brazi l ië Sp 235 — 

1 versch Bulgari je 9 75 
) versch Bulgari je 69 50 
: versch Bulgari je 145 — 

versieh Cambodja 22 50 
0 versch Canada 20 — 
1 ve'sch Canada 65 — 

versch Canada 200 — 
versch Ceylon 6 — 

3 versch Ceylon 29 75 
) versch Chi i 25 — 
) versch Chil i 65 — 
1 versch Chil i (gr f ) 100 — 
3 versch China 28 50 
O versch China 345 — 
3 versch Cochin 90 — 

versch Columbia 20 — 
versch Columbia Sp 79 50 
versch Curapao (Ned 
Ant ) Speciaal 89 50 

0 versch Curapao 
(Ned A n t ) 395 — 

J versch Cyprus 29 50 
1 versch Cyprus 200 — 
3 versch Danzig 16 50 
j versch Danzig 75 — 
J versch Danzig 199 50 
) versch Denemarken 39 75 
3 versch Denemarken 99 75 
O versch Denemarken 195 — 

30 versch Duitsland Spec 
125 — 

JO versch Duitsland (Groot) 
295 — 

00 versch Duitsland (W ) 22 50 
00 versch Duitsland (W ) 60 — 
"■O versch Duitsland 

1872 1932 29 50 
00 versch Duitsland 

1872 1932 125 — 
30 versch Berl i jn (West) 29 50 
00 versch D D R 69 50 
00 versch D D R 150 — 
30 versch D D R Extr Sp 

495 — 
00 versch Egypte 25 — 
00 versch Egypte 400 — 
00 versch Engeland 39 75 
30 versch Engeland F D 49 50 
"O v'ersch Engeland 87 50 

versch Engeland 295 — 
O versch Engeland 695 — 

uo versch Engeland 995 — 
'00 versch Engeland 

poststaking 195 — 
300 versch Engeland post 

staking uniek 650 — 
000 versch Engelse 

Lokaalzegels 495 — 
500 versch Engelse Gebieden 

groot fo rmaat 35 — 
1000 versch Engelse Gebieden 

groot formaat 55 — 
2000 versch Engelse Geb 87 50 
3000 versch Eng Geb 189 50 
"̂ 000 versch Eng Geb 595 — 

10 000 versch Eng Geb 
1 975 — 

20 000 versch Eng gebieden 
Speciaal 9000 — 

50 versch Ethiopië 16 50 
300 versch Finland 24 50 
400 versch Finland 52 50 
500 versch Finland 78 75 
700 versch Finland 199 50 
750 versch Finland 995 — 
500 versch Formosa 125 — 
800 versch Formosa 400 — 
800 versch Frankrijk 85 — 

2000 versch Franse geb 129 50 
3000 versch Franse Kol Spec 

415 — 
50 versch Frans Guyana 12 50 

100 versch General 
Gouvernement 19 50 

125 versch General 
Gouvernement 45 — 

150 versch General 
Gouvernement 125 — 

95 versch Ghana 9 75 
50 versch Gibraltar 22 50 

100 versch Gibraltar 55 — 
150 versch Gibraltar 150 — 
500 versch Griekenland 55 — 

50 versch Groenland 37 50 
50 versch Guinee 10 — 

100 versch Gvïalior 15 — 
200 versch Haiti (gr f ) 39 50 
500 versch Hongarije 9 75 

1000 versch Hongari je 27 50 
1500 versch Hongari je 99 50 

75 versch Hyderabad 22 75 
125 versch Hyderabad 100 — 
100 versch Ierland 12 50 
150 versch Ierland 39 75 
200 versch Ierland Sp 135 — 
175 versch India (gr f ) 15 — 

300 versch India (gr f ) 27 50 
500 versch India 49 50 
600 versch India 100 — 
700 versch India 195 — 
800 versch India 350 — 
300 versch Ind Roofst Sp 

20 — 
500 versch Ind Roofst Sp 

55 — 
1000 versch Ind Roofst Sp 

125 — 
1500 versch Ind Roofst Sp 

300 — 
2000 versch Ind Roofst Sp 

850 — 
3000 versch Ind Roofst Sp 

4 975 — 

Rep Indonesië Extra Speciaal 
11 versch Foutdrukken 55 — 
33 versch Foutdrukken 195 — 

122 versch Foutdrukken 750 — 
600 versch Indonesië 29 76 
700 versch Indonesië 49 50 
800 versch Indonesië 99 50 

1000 versch Indonesië 275 — 
1200 versch Indonesië 600 — 

130 versch Indonesië Rep 
der Z Molukken (vign ) 

15 — 
50 versch Indonesië Rev 

Periode 1945 50 37 50 
100 versch Indonesië Rev 

Periode 97 50 
200 versch Indonesië Rev 

Periode 287 50 
300 versch Indonesië Rev 

Periode 395 — 
400 versch Indonesië Rev 

Periode 800 — 
100 versch Indonesië 

Weense drukken 6 — 
10 versch Indonesië Nood

frankering op echt gelo
pen postwissels 25 — 

120 versch Indonesië Nood 
f rankering op echt gelo 
pen postvïissels 295 — 

7 versch Indonesië Two 
days of Infamy 57 50 I 

1 2200 versch 
Sub ge 

2 versch 

Indonesië en 
bieden Sp 3 000 — 

Irian Barat nood 
Portstempels op frae 1 
kompi stuk (zeldzaam) 

300 versch Isle of Man 
(semi of*) 

200 versch 
300 versch 
400 versch 
500 versch 
575 versch 
500 versch 

1000 versch 
1500 versch 

300 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 
500 versch 
700 versch 
200 versch 
300 versch 
500 versch 

1000 versch 
1250 versch 
300 versch 
500 versch 

25 versch 
150 versch 
200 versch 
200 versch 
300 versch 
too versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 
500 versch 
600 versch 
700 versch 
500 versch 

1000 versch 
150 versch 
200 versch 
250 versch 
300 versch 
50 versch 

100 versch 
400 versch 
500 versch 
600 versch 
150 versch 
100 versch 
200 versch 
300 versch 
600 versch 
800 versch 
100 versch 

1950 
200 versch 

1950 
300 versch 

1950 
350 versch 

1950 
30 versch 

Israel 
Israel 
israel 
Israel 
Israel Spec 
Itahe 
Itahe 
Italië Sp 
Ital Kol 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Jemen 
Jemen (gr f ) 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Korea (Zuid) 

5 0 

475 — 
28 50 
45 — 
97 50 

189 50 
250 — 
21 50 
99 50 

450 — 
90 — 
20 — 
35 — 
85 — 

150 — 
395 — 

13 50 
30 — 
32 75 

107 50 
395.— 
75 — 

Korea (Zuid) Sp 

Kreta 
Kroatië 
Kroatië 
Liberia 
Liberia 
Liechtenstein 
Liechtenst 
Liechtenst 
Liechtenst 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Maleisië 
Maleisië 
Malta 
Malta 
Malta 
Malta 
Memel 
Memel 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Montenegro 
Mozambique 
Mozambique 
Ned Sp 
Ned Sp 
Ned Sp 

300 — 
14 — 
39 75 
65 — 
45 — 

137 50 
49 50 

199 50 
395 — 
695 — 
100 — 
215 — 
395 — 

85 — 
325 — 
29 50 
49 50 
98 75 

195 — 
24 75 
60 — 

169 50 
295 — 
5 2 5 
67 50 
11 50 
65 — 
15 75 
95 — 

275 — 
Ned Indie tot 

6 75 
Ned Indie tot 

19 75 
Ned Indie tot 

250 — 
Ned Indie tot 

Jap bezettln 
van Ned Indie (opdr 

115 versch Jap bezettln 
van Ned Indie 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

Spec 
500 versch 
400 versch 
300 versch 
500 versch 
600 versch 

Nepal 
Nepal 
Nepal Extra 

Nicaragua 
Nw Zeeland 
Noorw/egen 
Noorv^egen 
NoorvKegen 

595 — 
g 
) 

37 50 
g 
185 — 
12 50 
75 — 

200 — 
100 — 

90 — 
19 75 
99 50 

197 50 

Bi| vooruitbetaling EXTRA KORT 
Boven de / 
Boven de / 

100,— 2"/o 
300— 5% 

Boven de ƒ 1500,— 10% 
Bovendien 25 verschillen 
land gratis 

ie zege 
voor ledere bestellin( 

650 versch 

100 versch 
200 versch 

1000 versch 
1200 versch 

50 versch 
100 versch 
300 versch 
500 versch 

1000 versch 
500 versch 
800 versch 
300 versch 

1000 versch 
950 versch 

(gr fm 
1000 versch 
2000 versch 
1000 versch 
1500 versch 

compl 
5000 versch 

10 versch 
100 versch 

500 versch 

200 versch 

500 versch 

700 versch 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

30 versch 

NoorvKegen Sp 

Oekraïne 
Oekraïne 
Oostenri jk 
Oostenri jk 
Palestina Sp 
Palestina 
Paraguay 
Polen 
Polen 
Portugal 
Portugal 
Port kol 
Port kol 
Roemenie 

) Roemenie 
Roemenie 
Rusland 
Rusland in 

series 

395 — 
17 50 
75 — 
90 — 

215 — 
l o 
o s -
25 — 
12 75 
43 50 
49 50 

299 50 
23 50 

150 — 

25 — 
29 50 

295 — 
59 50 

175 — 
Rusland 2 975 — 
Zemstvo s Sp 
Zemstvo s SF 

35 — 

525 — 
Zemstvo s Sp 

3 000 — 
Russ Geb Sp 

Russ Geb S 
30 — 

P 
155 — 

Russ Geb Sp 

Saar 
Saar 
Saar 

475 — 
16 50 
59 50 

199 50 
Salvador Post-

waardestukken klassiek 

200 versch 
300 versch 
100 versch 
200 versch 
400 versch 
100 versch 
ISO versch 
200 versch 
300 versch 
300 versch 
100 versch 
500 versch 

1000 versch 
1500 versch 

100 versch 
150 versch 
650 versch 

1500 versch 
200 versch 

oor log 
500 versch 

oor log 
700 versch 

San Marino 
San Marino 
Saoedi-Arab 
Saoedi Arab 
Saoedi-Arab 
Servie 
Servie 
Servie 
Servie 
Slam 
St Vincent 
Skandinavie 
Skandinavie 
Skandinavie 
Slowaki je 
Slowaki je 
Spanje (gr f ) 
Spanje Sp 

100 — 
37 50 

125 — 
25 — 
67 50 

325 — 
18 50 
32 75 
75 — 

165 — 
52 50 
45 — 
12 75 
49 60 
99 50 
22 50 
40 — 

110 — 
395 — 

Spaanse Burger-
Speciaal 200 — 
Spaanse Burger-

Speciaal 800 — 
Spaanse Burger-

oor log Speciaal 1 
200 versch 
500 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 

10 versch 
20 versch 

100 versch 
200 versch 

compl 
1500 versch 

300 versch 
1000 versch 
1500 versch 
2000 versch 
500 versch 
500 versch 
600 versch 

ING 

Is van Rus-
3 V a ƒ 75,-

Spaanse Kol 
Spaanse Kol 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Tibet 
Tibet 
Togo 
Togo 
series 
Tjechoslow 
Tunesië 
Turki je 
Turki je Sp 
Turki je Sp 
Uruguay Sp 
U S A (gel ) 
U S A 

575 — 
19 50 
75 — 
79 50 

183 50 
350 — 
35 — 

195 — 
15 — 

24 50 
179 50 
69 50 
49 75 

125 — 
295 — 
75 — 
40 — 
35 — 

i/^^''' 
^ "^ 

m 

V 

^^ 
jl/ Js 
-^ 

700 versch U S A 60 — 
200 versch Vaticaan 95 — 
300 versch Vaticaan Sp 395 — 
350 versch Vietnam Sp 49 — 
100 versch Württemberg 

Spec 19 75 
150 versch Württemberg 59 75 
200 versch IJsland 67 50 
300 versch IJsland 195-
400 versch IJsland 495-
450 versch IJsland 875-
135 versch Rep der Zu id-

Molukken(cinderel la s) 
30-

400 versch Zweden 30 -
500 versch Zweden 48 — 
600 versch Zweden 79 90 
700 versch Zweden 125 50 

1000 versch Zweden 339 50 
300 versch Zwitserland 29 75 
500 versch Zwitser land 75-
600 versch Zwitserland 165-
700 versch Zwitserland 295 — 
800 versch Zwitserland 375 — 

1000 versch Zwitserland 695-

MOTIEVEN 
100 versch Auto s 8 50 
300 versch Bloemen 13 50 
500 versch Bloemen 29 50 
800 versch Bloemen 59 50 

50 versch Churchi l l 6 75 
100 versch Churchi l l 20 -
500 versch Dieren 18 75 
800 versch Dieren Sp 59 50 

1000 versch Dieren 45-
200 versch Drieh Sp 25-
200 versch Katten en 

Honden 25-
200 versch Kerst Sp 25 -
175 versch Landkaarten 25 — 
500 versch Madonna s Sp 

150-
500 versch Muziek Sp 95-
600 versch Muziek Sp ISO 
ISO versch Naakt 22 75 
200 versch Olympiade 15-
300 versch Olympiade 29 75 
527 versch Olympiade m 

compl series 100-
200 versch Paarden 15-
300 versch Paarden 37 50 
500 versch Paarden (gr f ) 

75-
50 versch Padvinderij 3 50 

100 versch Padvinderij 14 50 
200 versch Padvinderij 27 50 

95 versch Postzegel op 
Postzegel 39 50 

175 versch Religie 10-
200 versch Ruimtevaart 8 75 
300 versch Ruimtevaart 16 75 
500 versch Ruimtevaart 33 75 

1000 versch Ruimtev Sp 125 — 
200 versch Schepen 9 75 
300 versch Schepen 30 -
500 versch Schepen Sp 100-
500 versch Schi lderi jen 29 75 
800 versch Schi lderi jen 69 50 

1000 versch Schi lder i jen 125-
500 versch Sport 17 75 
800 versch Sport 50-

1500 versch Sport Sp 395-
500 versch Transport 32 50 
200 versch Treinen/Spoorw 

20-
275 versch Treinen/Spoorw 

49 50 
500 versch Tremen/ 

Spoorw 115 — 
200 versch Vissen Sp 18 — 
200 versch Vl inders Sp 17 50 
100 versch Voetbal 8 75 
200 versch Voetbal 20 — 
300 versch Vogels 27 50 
800 versch Vogels 150 — 
500 versch Vruchten 110 — 

2000 versch Wereld 22 50 
3000 versch Wereld 45 — 
5000 versch Wereld 89 50 
10 000 versch Wereld Sp 280 — 

POSTZEGELHANDEL W. TIEMAN - POSTGIRO 193598 
N.Z. VOORBURGWAL 334 b.h. Spui - AMSTERDAM-C - TEL.: 020 - 6 32 43, 16 69 10 - Bank: A B N , Amsterdam, rek.nr 54.01.81.307 

Lid Amsterdamse Vereniging De Philatel ist en Verbond voor Postzegel 
handelaren in Nederland Reeds 10 jaar ingeschreven bij de K v K te 
Amsterdam 

Uitsluitend al lemaal verschi l lende or ig inele postzegels 
^ LAGE PRIJZEN beslist uitstekende winstmogel i jkheden 
*• Prima kwaliteit Er zitten in de grote col lect ies alt i jd wat gratis extra 

zegels (Dit kleine verschi l is het grote verschi l met andere aanbiedingen) 
Deze voordeel aanbieding is geldig tot en met januari 1976 

Levering Liefst per voorui tbetal ing (gratis verzendingi) of onder rembours 
(ƒ 3 50 extra) Uw bestel l ing op de achterzi jde van uw giro overschri jving 
vermelden is voldoende De col lect ies worden u dan automatisch toege 
zonden 

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

TEVREDENHEID GEGARANDEERD 
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VEILING 469 
De grote toevloed van prachtige collecties, heeft 
ons genoodzaakt de voor april geplande veiling 
te verplaatsen naar 9 en 1216 mei a.s. 

Maar. . . 
deze veiling wordt dan ook een uitzonderlijke 
internationale prachtveiling, waarin nieuwe 
rekordopbrengsten verwacht mogen worden. 

Veilingindeling: 

9 mei 1975 14.30 uur Albums 
19.15 uur Insteekboeken en dozen 

12 mei 1975 13.30 uur Ie emissie Nederland 
19.15 uur Nederland vervolg 

13 mei 1975 13.30 uur Nederland 

19.15 uur Nederland 

14 mei 1975 13.30 uur Rest Nederland 

15 mei 1975 13.30 uur Europa 
19.15 uur Europa 

16 mei 1975 14.30 uur Poststukken 
19.15 uur Landen verzamelingen 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN B.V. 

TOURNOOIVELD 2  DEN HAAG 
TEL: 070464312 

VEILINGEN SINDS 1892 

Sluit nu uw Holland briljant filatelistenpolis 
Zeer ruime dekking, ook tijdens tentoonstelling, veiling of ruilbeurs, 
eventuele dekking voor verzekering van rondzendingen ten 
behoeve van verenigingen van partikuliere verzamelaars worden de 
premie en voorwaarden gaarne opgegeven, ook voor 
Muntenverzameling. Te bevragen: 

Assurantiekantoor A. J. van der Aat 
Burg. Eliasstraat 7 1 , AmsterdamW., telefoon 02013 77 2( 

WAT U IN NEDERLAND NIET KUNT VINDEN 
kunt u waarsctiijnlijk wel vinden in New York bij Frank Warner. Onze voor
raad van ongebruikte series en blokken van de gehele wereld, van 1920 tot 
nu toe, is voor 98,2% compleet, en dat tioudt natuurlijk in alle moeilijke uit
gaven van overzee en van ttiematiscfie zegels die maar zelden gevonden 
worden in de voorraad van onze Nederlandse collega's. 
Gedurende nu bijna 35 jaar heeft onze internationaal bekende postzegelfirma 
verzamelaars over de gehele wereld bediend. Het uitvoeren van mancolijsten 
is onze specialiteit. 

„Wij zijn op het moment bezig een fantastische collectie Japan, beginnende 
in 1871, uit te prijzen". 

FRANK WARNER, 441 Lexington Ave., New York, N.Y. 10017 USA 

'One of the most complete stocks of the world  in the world' 

H I L V E R S U M S E P o s t z e g e l  & M u n t e n h a n d e l 
Hilvertsweg 87, tel: 0215015095 b.g.g. 029421707 

Grote sorter ing Postzegels, F . D . C s en Munten Speciaal Ne

der land, alle merken albums, catalogi , stockboeken. Bil l i jke 
pr i jzen! Tevens te koop gevraagd Neder land voor goed mate

riaal betalen wij hioge pr i jzen! 
Geopend: 1018 uur, vr i jdag 21 uur, maandag gesloten. 
Wij stel len Uw bezoek zeer op pri js. 

Import kantoormeubelen 
ZUPA, Kadijkspletn 1 pakhuis 48. Amsterdam 
telefoon (020) 67873 % 

solide stalen brandkast 
voor uw... 
admin is t ra t ie , 
kont rak ten , kasgeld, 
f o t o  , f i l m  en 
geluidsapparatuur 
enz . ■ 
solide 
zware stalen kast 
(gewicht c a . 287kg) 
b l i j f t ook b i j instorten 
van verdiepingen 
bescherming bieden 

I 
hittebestendig 
beproefd door het 
staats laborator ium 
van Tsjechoslowakl je 
te Praag tot 780 ° C 

braakveilig 
beschermd tegen 
diefstal door zware 
deuren met negen 
massief stalen pennen 

uit voorraad leverbaar /1175 —exci. BTW 
Tevens alle kantoormeubelen in voorraad 



Zweden geeft alleen 
lationale motieven uit. 

Dit zijn de nieuwste. 

Carl Milles. Een auerhaan. De Röksteen. 

Het 100jaarsjubileum van de geboorte van de Zweedse 
eldhouwer Carl Milles wordt herdacht met deze postzegel, 

j et diens bekende beeld van Folke Filbyter. 
j Een auerhaan, een motief dat één van Zweden's grootste 
i )svogels weergeeft, waarvan de paringsdans buitengewoon 

"ooi en sierUjk is. 
De Röksteen. Het motief is een goed bewaard gebleven 

anensteen uit het begin van de 9e eeuw, die in Rök, in de 
provincie Östergötland, is gevonden. 

I Strenge eisen aan de keuze van motief. 
I Als vaste regel voor de uitgave van Zweedse postzegels geldt, 
I dat alle motieven iets over Zweden moeten vertellen. Als U 
I Zweedse postzegels verzamelt, kunt U een postzegelreis door 
| i de tijd maken, van de vikingtijd in de 8e eeuw tot de tegen
II woordige, in hoge mate geïndustrialiseerde Zweedse wel
■ vaartsstaat. Of een aardrijkskundige reis door Zweden, van 
I het vruchtbare lage land in het Zuiden tot de machtige berg
H massieven boven de Poolcirkel. Vooraanstaande kunstenaars 
1 zorgen ervoor, dat Uw reisbelevenissen van de hoogste gra
I fische kwaliteit zijn. 

I ^ 
I De Koninklijke Zweedse Posterijen 

1 

Onze drie nieuwe zegels, die U hierboven afgebeeld ziet 
worden op 20 mei uitgegeven. Ze zijn alle drie in staaldruk 
gedrukt. De twee zegels voor dagelijks gebruik, de Roksteer 
en de auerhaan, zijn door Majvor FranzénMatthews gegra
veerd. De jubileumszegel Carl Milles 100 jaar heeft Arne 
Wallhorn gegraveerd. 

Zes goede redenen o m Zweedse postzegels te 
verzamelen 
□ Zweden volgt een serieuze gedragslijn bij zijn uitgaven. 
Q Alle motieven weerspiegelen Zweden. 
□ Zweden heeft 4 van 's werelds beste postzegelgraveurs. 
□ De meeste postzegels worden gedrukt in staaldruk. 
□ Erkend hoge artistieke en technische kwaliteit. 
□ Goede filatelistische informatie en service. 

Vraag naar Zweedse postzegels bij Uw postzegelhandelaar, 6J, 
wie U zeker ook op nieuwe uitgaven kunt abonneren, of schrijf on 
inlichtingen aan Postens Filateliavdelning PFA, Fach, 
S10110 STOCKHOLM, Zweden. 

vv 



LIQUIDATIE VAN EEN 
HANDELSVOORRAAD 
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We zetten de liquidatie van een zeer grote handelsvoorraad voort en bieden nu enorme 
liquidatiepartijen aan met elk tenminste 600 verschillende postzegels met een cata-
ioguswaarde van meer dan 1000- DMk naar de Duitse Michel catalogus De liquida-
tiepnts bedraagt nu slechts / 34 65 - }a u hebt het goed gelezen u betaalt maar enge 
veer 3% van de cataloguswaarde voor vele honderden zegels Neem die kans waar' De 
partij bevat zegels en series met cataloguswaarden van bv 2 0 - 2 5 - 4 5 - 50-- en 
120- Ml Mk Veel motiefzegels hoge waarden complete series hele nieuwe zegels 
postwaardestukken brieven enz 

Van een voormalig konmkrljk in elke aanbieding een kostbaar veldeel met een 
cat waarde van 300- Mi Mk Van een nieuw populair postzegelland van dit jaar - de 
Faroer - ontvangt u een fraaie eerstedagbrief met 8 zegels - twee blokken van 4 - op de 
uitgiftedag gestempeld 

Een interessant klassiek object van West Europa een eofilatelistische brief 
van omstreeks 1815 1840 Verzekert u zich van zo n brief bij deze partij op vei 
lingen brengen dergelijke brieven veel geld op 

Betere zegels van West-Europa bv oudere zeldzame zegels van Portugal 1941 
catw Ml Mk 12-I Pakketzegels an België cat w Mi Mk 1 0 - Gevraagde hoge waarden 
van Ierland b v 2 oudere met cat w 6 - Mi Mk de nieuwe 10 20 en 50 P zegels cat w 
1 60 3 20 en 8 - Mi Mk Verder de 2/6 en 5/- sh van 1968 catw 6 - Mi Mk De 
waarde van deze hoge waarden van Ierland alleen is al 24,80 Mi Mk En dan nog een 
pakketzegel van 200 lire van Italië 

Interessante zegels van het Duitse Rijk bv een zeldzame variëteit postfris (Mi Mk 
20 } 1 - en 2 - DM zegels van West-Duitsland en een ongmeel pakket met zegels van 
Ukraine 

De partij bevat bovendien een ongetand tentoonstellingsbiok van Europa uit 1946 
Hoge waarden 3 50 en 4 50 kr van Zweden cat w 3 25 Mi Mk Van Frankrijk een bij 
zonder oud, postwaardestuk uit de eerste tijd omstreeks de eeuwwisseling verzonden 

50 verschillende lokale zegels van Engeland, bv 10 verschillende fraaie blokken catw 
3 0 - Ml Mk en 40 zegels in complete series cat w Mi Mk 46 - totale cat w dus 76 -
Ml Mk O a motiefzegels zoals olympiade ruimtevaart bloemen 4 hoge Roebel 
waarden van Rusland cat w b v 4 - 8 50 en 15 - Mi Mk per stuk totaal Mi Mk 29 50 
Postfnsse luchtpostzegets van 1965 catw 60 Mi Mk En dan de zegel van Denemar
ken met de hoogste nominale waarde 25-kronen rifkswapen 

Van de vele ongebruikte zegels van deze partij noemen wij verschillende waardevolle 
oudere uitgaven catw bv 45 5 0 - e n 80 Mi Mk bij eikaar 2 8 0 - M i Mk of meer 
dan achtmaal de prijs van de gehele aanbieding 

Populaire waardevolle motiefzegels bv een complete luchtpostsene uit 1951 catw 
Ml Mk 54 - Een ouder Kennedy-herinnenngsblok gestempeld (ongestempeld Mi Mk 
5 0 - genoteerd) Een zeldzaam Churchill-hermneringsblok gestempeld (ongestempeld 
Ml Mk 60 - genoteerd) 2 interessante tentoonslellingsblokken (ongestempeld NJi Mk 6 0 -
genoteerd) 

Ongetande serie van Europa naar aanleiding van de Olympiade m Tokio 1964 catw 
Ml Mk 2 5 - Een zeer zeldzaam luchtpostblok uit een Franse kolonie postfns nominaal 
1 4 0 0 - C F A IS ca / 1 5 - catw Mi Mk 3 0 - Europese jubileumuitgaven catw 6 85 
Ml Mk Fraaie zegels van Europa met volksklederdrachten catw Mi Mk 6 -

3 postfnsse waardevolle zegels door de politiektroepen m Vietnam Cambodja en Laos 
gebruikt cat w 40 - Mi Mk per zegel dus samen, Mi Mk 120,-, meer dan 3 x de prijs van 
de gehele aanbieding 

Gratis bij bestelling binnen 5 dagen 
Bestelt u het pakket binnen 5 dagen dan ontvangt u gratis een fantastische 
verzameling motiefzegels met ongeveer 500 verschillende zeer fraaie ze 
gels - alles m complete series - o a schilderijen ruimtevaart sport beroem 
de personen bloemen enz Ukunt deze verzameling geheel gratis behou 
den ook wanneer u de rest zou willen retourneren Bestel daarom nog vandaag 
Wij garanderen tevredenheid binnen 30 dagen mag u het terugsturen 
Stuurt u het terug danwordt het door u betaalde bedrag meteen gerestitueerd 

Let op Alle zendingen van deze partij worden met het eerste miniatuurvelletje van 
Denemarken (HAFNIA-tentoonstellingsblok nr 1) gefrankeerd zonder extra kosten 
voor u 

WIJ voegen verder een specificatie van de inhoud bij opdat u kunt controleren dat 
alle precies is zoals omschreven De voorraad is beperkt wij maken dus een voor 
behoud voor uitverkocht zijn 
De gehele partij de zegels precies zoals ze beschreven zijn cataloguswaarde meer 
dan 1050,-Ml Mk voor de sensatieprijs van / 34 65 Bestelnummer 357/D 

Zo kunt u betalen 
Vooruitbetaling van het bedrag van ƒ 34 65 op onze Nederlandse postgirorekening nr 
2999576 Arnhem en u ontvangt de zegels franco Wilt u onder rembours dan komen de 
portokosten er bovenop 

DBZ-test van een Wei bei-postzegel pakket (DBZ nr 3/1972) Deze zen 
ding uit Denemarken kan men met een goed geweten als een verhrugend licht 
puntje aanduiden Predikaat volledig aan te bevelen, vooral voor motiefver 
zamelaars 
De DBZ IS een van de grootste postzegelbladen in Europa 

olQIIEv 
Fredensgade 20 
DK-8000 Aarhus C 
Denemarken 
Postgiro: 
Arnhem 2999576 
Lid van de 
P.T.S , London. 



Uw verzameling is pas 
ompleet met de nieuwe 

iïlatelistenpolis van de Holland. 
D 

Een uitgebreide 
postzegelverzameling 
is te kostbaar om het zonder verzekering 
te stellen. 
Die verzekering is er. Voor u op maat 
gemaakt door de Holland: de nieuwe 
Briljant filatelistenpolis. 

Daarmee verzekert u zich o.a. tegen 
brand, diefstal, lekkage, storm en 
vandalisme. Oók tegen inbraak, wanneer 

uw verzameling zich in een ander ge
bouw bevindt, waar een tentoonstelling, 
veiling of ruilbeurs wordt gehouden. 

Omdat uw verzameling in waarde 
stijgt, zorgt de Holland daarbij ook nog 
voor een extra dekking van 25%. 

Wat gaat zo'n verzekering u kosten? 
U kunt erop rekenen, dat in de rege 

de premie vier gulden per f 1.000,-
verzekerd bedrag is. 

Bovendien worden verzamelingen 
met een waarde van f 12.000,- en hoger 
gratis getaxeerd door de filatelistische 
deskundige van de Holland. 
Uw eigen verzekeringsadviseur kan u 
het fijne van deze nieuwe polis vertellen. 

N.V. Verzekering Maatschappij Holland 
Archimedeslaan 10, Utrecht. 

HOLMND 

DaarstaatdeAMEVachter. 



Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden NEDERLAND Apnlmei 1975 

4* # 
4 
5»» 
5 
6 
8*« 
9 vanaf 
10 vanaf 
11 vanaf 
12* eert. 
N.V.P.H. iets 
geoxideerd 

1400,— 

600,— 
27,50 

g o e 
ie,50 

165,— 
250,— 

60,— 
30,— 

185,— 

12 vanaf 
14 vanaf 
1 5 * * 
1 6 * * 
16 
1 7 . « 
18 
20»» 
2C 
2 1 * * 
2 2 * » 
2 3 » * 
2 4 * * 
2 5 * * 
25 85,— 
26 F * * 1.250,— 
26 H a » * 900,— 
27G * * 1.000,— 
2 8 » * 700,— 
28 50,— 
2 9 » * 1.400,— 
29 vanaf 175,— 
30C I I » * » 32,50 
3 0 F I I » * 20,— 
3 2 C * * * 165,— 
3 2 F * * » 
3 2 * * n 
33a»» 

250,— 
100,— 

20,— 
225,— 
110,— 

75,— 
100,— 

50,— 
20,— 

100,— 
65,— 

600,— 
600,— 
125,— 

3 4 a * * 
3 4 * * 
36a** 
36c** 
36** 
3 7 a * * 
3 7 c * * 
3 7 * * 
3 8 a * * 
38c»» 
3 8 * * 
3 9 a * * 
39c** 
39** 
40c** 
40** 
4 1 c * * 
41 
4 2 a * * 
42c»» 
42»» 
43 
4 4 * » 
44 
45A** 

150,— 
650,— 

20,— 
20,— 
10,— 
90,— 
75,— 
30,— 

100,— 
215,— 

50,— 
90,— 

550,— 
35,— 

225,— 
175,— 

75,— 
135,— 

85,— 
115,— 

22,60 
200,— 
200,— 
190,— 

35,— 
1.000,— 

110,— 
1.250,— 

45A 
4 5 B * * 
45B 
45C*» 
45C 
46A** 
4 7 A * * 
47A 
4 8 * * 
46 vanaf 
4 9 * * * 
49** 
49 
56A76** 
Ook losse 
waarden in 
voorraad 
6 1 b » * 
61b 
61b paar 
7 8 B * » 
78C»» 
79A»» 
79C»» 
8 0 * * * 
8 0 * » 
80 
8 1 * * * 
8 1 " 
90/97»* 
90/97 

375,— 
1.200,— 

225,— 
1.200,— 

250,— 
150,— 
400,— 

70,— 
1.000,— 

500,— 
750,— 
450,— 
135,— 

1.200,— 

9 8 * ' 

99* 

125,— 
175,— 
400,— 
250,— 
250,— 
800,— 
500,— 

2.350,— 
1.350,— 
1.000,— 

150,— 
75,— 

115,— 
72,50 
85,— 
27,50 

225,— 
75,— 

475,— 
65,— 

1.350,— 
1.250,— 

100,— 
700,— 
400,— 
100,— 
700,— 
460,— 
675,— 
450,— 
325,— 
400,— 
400,— 

1 0 0 * * 
100 
1 0 1 * * 
101 
102/03* ♦ 
104/05*» 
104/05 
107/09»* 
121 /31* * 
121/31 
130/31*» 
130/31 
131»* 
144/62** 
163/65** 
163/iu'65A*» 

400,— 
163B/65B»* 

400,— 
169/98* * 375,— 
236B/37B » * * 

* 400,— 
Roltandlng 
1/18* * 725,— 
19/31»» 250,— 
33 /56** 380,— 
57/70* * 175,— 
71 /73** 115,— 
71/73 100,— 

71/73 paar 
210,— 

74/77** 70,— 
74/77 55,— 
78/81 p a a r * * * 

150,— 
78/81 * * 
78/81 
82/85*» 
82/85 
86/89*» 
86/89 
90/93** 
90/93 
94/97** 
94/97 
98/101** 
98/101 
Luchtpost 
1/3** 
6/8*»* 
6/8 
12/13»» 
12/13»* 
12/13 
Porten 
1/2 
13/26»* 
20fc * * 
31/43** 
31/43 
44/60** 
61/68** 
67a/68a* 

40,— 
25,— 
45,— 
21,— 
42,50 
30,— 
70,— 
42,50 
70,— 
45,— 
60,— 
35,— 

50,— 
85,— 
16,— 

700,— 
500,— 
250,— 

67a/68a« 

40,— 
260,— 
225,— 
165,— 
150,— 
115,— 

25,— 

40,— 
27,50 

Brandkast 
1/7*» 1.000, 
Dienst 
1/8»» 
9/15» » 
9/15 
16/19»** 
16/19** 

365,— 
9.000,— 

52,50 
90,— 
60,— 

16/19 32,50 

Postpakket v.z. 
1/2 60,— 

Postbewijs 
1 7,— 
2 7,— 
3 75,— 
5 200,— 
6 15,— 

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

25,

25,

6,

175,

50,

300,

10,̂  
20,

20,

40

40,

400,

Internerlng 
1'2*» 376,

350/55 
374/78 
379/91 
392/96 
397/401 
402/03 
428/42 
454/59 
460/68 
490/94 
495/99 
500/03 
508/12 
513/17 
538/41 
542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 

30,— 
9,75 
7,50 
6,50 
1,65 

11 ,— 
18,50 

4,— 
15,— 
7,50 
4,25 
7,50 
4,50 

11 ,— 
20,— 
5,— 

10,— 
32,50 
45,— 
7,— 

25,— 
25,— 
2 1 , — 
19,50 
2,25 

25,— 
8,— 

62,50 
13,75 

gebr. 
6,50 
2,— 
2,— 
1,65 
1,50 

13,50 
16,50 
3,50 
2,50 
3,75 
2,65 
2,65 
2,50 
5,75 
5,— 
3,75 
4,50 

20,— 
32,50 
1,75 

16,— 
16,— 
16,50 
16,— 
0,15 

16,— 
3,25 

60,— 

602/06 
607/11 
612/16 
617/40 
641/45 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
727/28 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 
795/99 
802/06 
807/29 
830/34 
835/48 
849/54 
856/58 
859/63 
870/75 
877/81 
882/85 

id. cp l . vel 
889/93 
894/99 
901/05 
906/11 
912/17 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
932/37 

975/77 
978/83 
985/89 
992/95 
996/1001 
1003/06 
1015/19 

* # * 
25,— 
14,— 
20,— 

140,— 
30,— 
12,— 
20,— 
12,— 
15,— 
40,— 
10,— 
32,50 
11,50 
10,— 
3,50 
9 , 

3,25 
13,— 
12,— 
9,— 

14,— 
3,25 
8,50 
3,— 
9,— 
3,— 
3,— 

10,50 
7,50 
7,— 
6,— 
3,65 
6,25 
5,75 
4,— 
3,25 
5,50 
2,75 
6,— 
9,50 
3,35 
2,75 
6,— 
2,75 
3,— 
8,50 

85,— 
3,— 
8,25 
6,— 
4,50 

12,25 
2,— 
6,50 
3,75 
6,— 

13,— 
7 — 
3,25 

14,50 
7,— 
3,25 
8,75 
4,25 
3,75 

gebr. 
16,— 
11,— 
14,— 
8,— 

22,— 
10,— 
16,— 
9,50 

13,50 
26,— 
9,— 
4,— 
7,50 
9,— 
2,25 
8 , 

2,— 
11,50 
11,— 
7,75 

11,50 
3,— 
7,— 
2,50 
8,— 
2,65 
3,— 
9,— 
7,— 
5,75 
5,75 
3,65 
5,50 
5,50 
3,50 
3,25 
5,25 
2,75 
6,— 
9,50 
2,65 
2,75 
6,— 
2,75 
2,75 
8,50 

9 0 , 

3,— 
8,25 
5,90 
3,— 

12,25 
1,35 
6,— 
1,50 
5,25 

13,— 
6,75 
3,25 

14,50 
6,50 
2,65 
8,50 
4,— 
3,50 

82/83 
84/86 
87/89 
110/13 
114/20 
133 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
166/68 
199/202 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
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 
346/49 
356/73 
402B/03B 
474/89 
518/33 
518/37 
534/37 

# # * 
18,50 

225,— 
35,— 
25,— 
85,— 

225,— 
95,— 

275,— 
24,50 
30,— 
25,— 
42,50 
75,— 
35,— 

175,— 
5 0 , 

62,50 
75,— 
77,50 
65,— 

400,— 
125,— 
87,50 

235,— 
100,— 

70,— 
40,— 

150,— 
85,— 
70,— 
OS

S S , 

90,— 
135,— 
72,50 
70,— 
55,— 
17,— 
60,— 
15,— 
36,50 
30,— 
37,50 
9,— 

20,— 
32,50 
13,50 
18,50 
22,50 
35,— 

750,— 
170,— 
165,— 
150,— 
250,— 

1.350,— 
1.200,— 

# * 
14,— 

125,— 
22,50 
15,— 
44,— 

115,— 
55,— 

210,— 
14,— 
16,— 
14,— 
22,50 
40,— 
20,— 
90,— 
25,— 
32,50 
37,50 
40,— 
34,— 

190,— 
65,— 
48,— 

120,— 
55,— 
35,— 
22,50 
80,— 
47,50 
40,— 
35,— 
18,50 
50,— 
70,— 
37,50 
36,— 
32,50 
10,— 
35,— 
9,— 

21,— 
16,— 
22,50 
6,— 

13,— 
23,— 
8,— 

10,— 
13,60 
25,— 

450,— 
125,— 
125,— 
100,— 
165,— 
750,— 
650,— 

gebr. 
17,— 
50,— 
8,76 
3,— 

11,50 
27,50 
60,— 

225 , 

5,26 
11,5C 
8,50 

15,— 
30,— 
12,— 
60,— 
12.— 
2,25 

16,75 
35,— 
18,50 
8,— 

60,— 
28,50 
65,— 
36,— 
7,50 
0,45 

31,50 
26,— 
10,— 
8,— 
2,— 

27,50 
20,— 

5,— 
12,50 
10,50 

7,— 
10,— 

2,— 
9,— 
6,50 
7,— 
2,— 
5,— 
8,50 
4,— 
6,— 
6,— 
6,50 

75,— 
160,— 
195,— 

20,— 
5,50 

32,50 
27,50 

• • • = postfr. z. plakker 
* * = ongebr. m. gom 
* = ongebr. z. gom 
zonder teken = gebruikt 

Herengracht 167 (bl) Leliegracht) 

Postzegelhandel Hartog Okker 
Amsterdam 1001 Tel. 0206 20 97 (b.g.g. 02019 00 23) 

■••u">/\i\ 

Postgiro 193156 

LEVERINGSVOORWAARDEN: Aankopen onder ƒ 150,— worden verhoogd met adm.- en verzendkosten. Ons onbekende kopers levering uitsluitend onder 
rembours. Buitenlandse kopers uitsluitend levering bij vooruitbetaling. Reclamaties binnen 4 dagen na ontvangst. Levering zolang de voorraad strekt. 
Dageli jks geopend van 9-5 uur ('s-maandags gesloten) 's-zaterdags 10-4 uur. 

Van 2-4 mei a.s. zijn wij mat een verkoopstand op de Nationale Tentoonstelling in de Martinihallen In Groningen. (Kantoor is gedurende deze tijd ge-
slotanl Van 15 juni-15 juli Is het kantoor gesloten wegens zomervakantlesl 



Enige opbrengsten uit onze recente 122ste veiiing 
(Afdeling Nederland excl. opgeld) 

1 o et Maastricht A 
5 et Hattem A (links kort) 

22V2 et 25L gebr 
25 et 42 postfris 

5 GId 48 gebr pr ex' 
1 GId 49 postfris 
20 et 68 idem 
50 et 74 Idem 
10 GId 101 gebr luxe 
2V2-5 GId 131/2 postfris 
Harz 474/89 postfr bl v 4 
Jul en Faee 518/37 postfr 
Lucfitp 12-13 postfr 
Brandkast ongebr m/pl 
FDC E-1 pr ex (opengesneden) 
Cur nr 450 bovenz onget 
etc , etc 

ƒ1200,-
560,-
360,-
360,-
725,-
700,-
480,-
370,-

ƒ 1100,-
ƒ 1250,-
ƒ 480,-
ƒ 1250,-
ƒ 600,-
ƒ 1050,-
ƒ 780,-
ƒ 2600,-

„GOEDE WIJN 
BEHOEFT GEEN KRANS' 

De ruim 1000 kavels van deze veiling brachten evenals de 121ste veiling ruim ƒ 400.000,- op, d.w.z. 
gemiddelde opbrengst per kavel pim. ƒ 400,-. 

De 123ste veiling wordt gehouden op 19 en 20 sept. a.s. 

POSTZEGELVEILING V. AMELSVOORT B.V. i.o. 
Hoes J. Th. Beëdigd Makelaar - St. Annaplein 7 
Tilburg, tel. 013-421776. Postbus 3106. 

Nijmeegse 
Postzegelveiling 
T. P. Verburg 

Onze 3e veiling 
zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei 1975 in het 
Schaeferhotel, Grote Markt 39 te Nijmegen 
(tegenover V&D). 
De veiling geschiedt ten overstaan van notaris 
H. J". de Jager te Nijmegen. 
Bezichtiging der kavels op vrijdagavond 23 mei 
van 19-23 uur en zaterdags van 9.30-12 uur. 
Aanvang der veiling om 13.30 uur precies. 
Catalogus gratis op aanvraag. 

Postzegelhandel 
T. P. Verburg 
Van Berchenstraat 54, Nijmegen 
Privé-adres: Paul Krugerstraat 78, Nijmegen. 
Telefoon 080-775844. 

N.B. Voorde volgende veiling kan steeds goed materiaal worden 
ingezonden. 
Correspondentie uitsluitend via Postbus 540, Nijmegen 

r i lV iK i Postzegelkilo's gezamenlijk inkopen 
IS gemakkelijk en goedkoper, bovendien minder 
risiko. Vraag eens vrijblijvend inlichtingen 
en een kleine attentie aan: 
J. W. Savelberg, Heutzstraat 11, Postbus 167, Venlo. 

VATIKAAN 
» • = postfr is * = 1ste plakker 

40-43* 100,— 
140-49* 90,— 
150-57* 22,— 
158-60* * 80,— 
161-62** 40,— 
163-66* 55,— 
1 7 3 * * 18,— 
174-75** 20,— 
187-88* * 37,— 
189-90** 32,— 
192-93* • 15,— 
194-99** 16,— 

200-02* * 22,— 
203-04»* 15,— 
205-06* * 15,— 
207-09** 34,— 
210-12** 12,— 
213-14* * 20,— 
215-17** 12,— 
218-20* * 13,— 
221-26** 12,— 
227-29» * 8,— 
230-31 * * 7,— 
232-33** 11 ,— 

234-36** 7,— 
237-40* * 8,— 
241-44** 7,— 
245-46» * 7 — 
247-50** 7,— 
251-56*» 3,— 
257-60* * 20,— 
261-64** 7 , -
265-67» * 24,— 
274-79** 25,— 
293-98* * 18,— 
313-15** 5,— 

316-18** 5,— 
319-21*» 17,— 
322-27** 16,— 
328-30* * 18,— 
331-34»* 7,— 
335-40*» 13,— 
344-47«* 6,— 
348-52** 20,— 
353-55* * 6,— 
356-58** 6,— 
luehtpost 

"55-58*» 30,— 
1963 t/m 1972, 40 et per frank. Series met 1ste plakker, 35 et per frank 

Nrs Yvert franco boven ƒ 100,-. Al le zegels eerste kwal i tei t met vol le 
garantie 

POSTZEGELHANDEL J. A. J. VAN DIJK 
ZWAANSHALS 240c - ROTTERDAM-3011 - GIRO 2137339 

BANK: MEES EN HOPE - TELEFOON: 650695 

de muntkoerier 
Alles over munten in het grootste MAANDBLAD 
voor de MUNTVERZAMELAAR. 
Vraag GRATIS proefnummer 

De Muntkoerier, Postbus 35 Mook (L) 
telef 08896-3618 



O N Z E UITVOERIGE OMSCHRIJVING VAN DE KILO'S - l O U W C a / X n / V I M l I C 
WANT WIE VEEL ZEGT (SCHRIJFT) - HEEFT VEEL TE VERANTWOORDEN! 

1STE KLAS MISSIE KILO'S 
AFRIKA 1 - een fantastische mooje ki lo met oven«egend zegels uit de 

landen Ghana - Nigeria - Rhodesia - Tanzania - Zuid-Afr ika en 
andere Afr ikaanse landen - zeer veel grootformaatzegels - veel 
hogere waarden - verzegeld pakket 

AUSTRALIA 1 - „E l i t e Austral ia 1971/74 met 70% grootformaat gele-
genheid/gedenkzegels - groot aantal zegels van beroemde perso
nen - motief - veel betere zegels - zeer mooie ki lo 

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

CUBA 1 - 95'/i) grootformaatzegels - zeer veel topwaarden van gelegen
heid - enorme sorter ing van oudere en moderne zegels 

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

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

GROOT BRITTANNie 1 - „F IRST 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 c i rca 20 Engelse kolomen en Domi
nions - zeer interessante ki lo - verzegeld pakket 

GEMENEBEST 1 - „F IRST CLASS CHARITY" ui ts lu i tend zegels van de 
Eng kolomen en Dominions - met meer dan SO"/» grootformaat ge-
legenheld/gedenkzegels - zeer veel landen veel hogere en topwaar 
den - zeer mooi - verzegeld pakket 

NOORWEGEN 1 - „SUPER EXTRA" een zeer interessant pakket met 
veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - met oudere en de 
laatste uitgif ten - veel hogere en topwaarden t/m 20 kronen -
fantastisch mooi - verzegeld pakket 

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

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

WEST-EUROPA 1 - een mooie sorter ing uit c i rca 15 landen - met 
hogere en topwaarden van bijna ieder voorkomend land - met 
tenminste 1000 grootformaat geiegenheid/gedenkzegels - zeer goed -
verzegeld pakket 

ZWEDEN 1 - „SUPER EXTRA" klein uitgesneden (voor Zweden veel 
zegels per ki lo) - een enorm groot aantal grootformaat gelegenheid/ 
gedenkzegels 90% - veel nieuwere uitgaven van 1973/74 - veel hogere 
en topwaarden t/m 20 kronen luchtpost - dr iezi jd ige, tweezi jdige en 
motief zegels - verzegeld pakket 

ZWITSERLAND 1 - Zeldzaam mooie sor ter ing met gegarandeerd min
stens 1200 k 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zéér veel 
Juventute/Patria zegels - zeer veel hogere waarden - veel zegels 
per k i lo 

Gratis zenden wl] U op aanvraag; pri jsl i jsten met honderden 
aanbiedingen. 

POSTVERZEGELDE KILO'S 
BELGIË 2 - „SUPER LUXE KWALITEIT" Spoorwegzegeis 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 - geweld ige sorter ing 

BELGIË 7 - „LUXE KWALITEIT" - Spoorwegzegeis van de laatste jaren 
(vanaf 1953) - ook met opdruk - met topwaarden van 100 - 200 -
300 - 500 frank 

BELGIË 1974 - met ui ts lui tend nieuwe spoorwegzegels - ook met ho
gere en topwaarden tot en met 500 frank 

D D R , Behordenpost 1975 - met waardevol le bi j lagen - complete 
sperwaarden series - F D C enz enz 

D D R - Postki lo 1975 - met nog betere waardevoi le bi j lagen -
losse sperwaarden - complete sperwaarden series - F D C - post-
stroken met veel betere zegels 

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

D D R 2a - , ELITE EXTRA 1974 - met waardevol le bij lagen met een 
gegarandeerde cataioguswaarde van 230— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 

EUROPA 2 - door de Finse posteri jen verzegeld - met ui ts lu i tend ze
gels van West-Europa - zeer hoge cataioguswaarde - is niet regel
matig te leveren ca 

FINLAND - alle jaren vanaf 1969 tot en met 1971 - iedere ki lo heeft een 
hoge cataloguswaarde - jaar naar keuze 

FINLAND 1972 - nieuwe k i lo - hoge cataloguswaarde 

72 50 

36,50 

39,50 

45 — 

69 — 

29 50 

39 50 

79 — 

49 50 

36 50 

39 50 

69 50 

79,50 

22 50 

24 50 

86-

97 50 

57 50 

325 — 

25 — 
32,50 

HONGARIJE 2 - postverzegeld ,,LUXES 1973 ' - veel hogere waarden -
met extra bi j 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 2 - ,, luxes 1975 - veel mooie groot formaat zegels - veel ze
gels van 500 yen - bij proefneming kwamen in veel doosjes voor 
samendrukken van automaatboekjes - tète bèche - en andere sa
mendrukken (iet op verzegeld doosje van 390 gram netto) 

POLEN 7 - postverzegeld 1972 - veel grootformaatzegels - veel hogere 
waarden 

POLEN 7a - postverzegeld 1975 - een geweldige mooie k i lo - met zeer 
veel grootformaatzegeis - en hogere waarden 

POLEN SUPER LUXES postpakketstroken - veel zegels op afge
sneden F D C - veel b lokken en complete series - veel hoge en 
topwaarden 

PORTUGAL - postverzegeld 1974 - mooi pakket met hoge en topwaar
den - iets bui tenland o a van Zwitser land - W Duitsland e d - per 
verzegeld 1 k i lo pakket 110,— per verzegeld 2 ki lo pakket 

TSJECHO-SLOWAKIJE 2a - postverzegeld 1974 - postpakketstroken -
met grootformaat en hogere waarden - enige bi j lagen van F D C 
afsnijsel 

ZWEDEN 2a - door de Finse posteri jen verzegeld - met hoofdzakel i jk 
hoge postpakket f ranker ingen van Zweden - met een wein ig andere 
landen - zeer hoge cataloguswaarde - is met regelmatig te leveren 
1964/65 245,— - 1967 235,— - 1968 200,— - 1969 185 — - 1970 220,— - 1971 

ZWEDEN 2b - Postverzegeld 1972 - zeer hoge cataioguswaarde 

39,S 

29,5 

24 6 

25,-

34,5 

60-

185-

26 6 

200-
125,-

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS Vi kilo kilo 
AUSTRALIË 3 - Mooie sorter ing van moderne zegels - met 

betere zegels - en een extra bi j lage van 45 yvert frank per 
'/i k i lo van betere Austral ische zegels 18 76 

BELGIË 3 - Prachtige sortering gelegenheid/gedenkzegeis - met enige 
betere zegels - Europa - Benelux en schi lder i jenzegeis 32,50 

BELGISCHE EX-KOLONIËN 3 - Hoofdzakel i jk Ruwanda met enige van 

6 5 -

120,— 

120,— 

49,50 

82,50 

75,— 

22 50 79 50 

40,50 152 50 

56 50 

79 50 

110,— 

Congo - Zaire - pracht ige plaatjes met veel motiefzegels 32,50 
CEYLON 3 - zeer mooie zegels - met een behoorl i jk aantal 

betere zegels van minimaal 1,50 yvert frank en veel hoger 15,— 
COLUMBIA 3 - veel betere zegels - veel luchtpost - zeldzaam 

mooie grote zegels 23,50 
D D R 3 - geweldig mooie sorter ing plaatjes - met betere ze

gels 21,50 
DENEMARKEN 3 - goede sorter ing - veel nieuwere uitgaven -

met ais extra bi j lage 45 yvert frank per '/< k i lo van hogere en 
topwaarden van Denemarken 

DUITSLAND 3 - ,Bundespost/Berl in ' met veel nieuwe uitgaven 
zoals grote schi lder i jen - Europa - WM 74 - gelegenheid/ 
gedenkzegels met toeslag - mooie grote sorter ing met veel 
rondstempel 

ENGELAND 3 - geiegenheid 'gedenkzegeis met de laatste nieu
we - nu met enig Guernsey - Jersey - Isie of Man - zeer grote 
sorter ing - c i rca 50 soorten - met als extra bi j lage voor 45 
yvert frank van oudere en betere Engelse zegels per '/i k i lo 16 50 

FILIPPIJNEN 3 - fantastische mooie zegels, goede sorter ing -
met toeslag 22 50 

FINLAND 3 - Geiegenheidszegels maar ook met de betere ge
denkzegels - en zoals normaal bij Finland bi jna al lemaal 
met rondstempel - met enige T B en Rodekruiszegels -
complete series - fantastisch mooi - meer zegels per ki lo 
dan normaal 30,— 

GEMENEBEST 3 - een enorme sorter ing uit de gemenebest 
landen - met zelfs de moei i i ik verkr i jgbare landen erm zoals 
b V Maurit ius - Jamaica enz - veel hogere waarden - en ook 
nog een extra bi j lage van betere zegels van 50 yvert 
frank per V* k i lo 

INDIA 3 - gelegenheid/gedenkzegels - mooie sorter ing - met 
hogere waarden 

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

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

PORTUGAL 3 - mooie sorter ing - veel nieuwe zegels - veel 
Europa - enige betere zegels - iets Portugese Kolomen 

SCANDINAVIË 3 - een geweld ige mooie sorter ing van de vier 
Scandinavische landen - met oudere en de laatste nieuwe 
zegels - veel hogere waarden 

SPANJE 3 - Mooie grote sorter ing - ook betere zegels -
U S A 3 - fantastische sorter ing gelegenheids/gedenkzegels -

met de laatste nieuwe - luchtpost - hogere waarden - veel 
zegels per ki lo 

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

WEST-EUROPA 3 - door de c i rca 15 landen die hier in verte
genwoordigd zijn een zeldzame grote sorter ing - hogere 
waarden van veel landen 

ZUID-AFRIKA 3 - goede sorter ing gelegenheid/gedenkzegels -
met hogere waarden 

ZWEDEN 3 - goed gesorteerd - veel moderne zegels - ook 
veel hogere waarden van 2 50 yvert frank en hoger 

ZWITSERLAND 3 - gelegenheid maar ook met gedenk en 
Europazegels - met zéér veel Juventute maar ook met Patria -
zeer mooie ki lo 40 50 152 50 

27,-

27,50 

27,50 

20,50 

23 50 

27,-
28 75 

21 50 
20 — 

27 50 

19 — 

20,— 

97 50 

97,50 

97 50 

72 50 

8 5 -

98,— 
105,-

75 — 
69 50 

97,50 

67,50 

69 50 

E. BREDENHOF Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wei een mooie FILATELISTiSCHE frankering. 
Import - export kiiowaar 
C. D. Tulnenburgttraat 210 - Rotterdam 3026 - Tel. (010) 8216 50 - Giro 53 39 84 

BONUS (alleen bi j k l lowaar) U ontvangt GRATIS bi j een bestel l ing boven de 50 gulden 25 yvert frank cataloguswaarde - boven de 100 gu lden 50 yvert 
frank en LET OP U ontvangt BOVEN ledere 150 gulden bestel l ing 150 yvert frank cataloguswaarde grat is - in complete series en/of hoge en topwaarden 
- dus boven 300 gulden 300 yvert frank - boven 450 gulden 450 yvert frank enz enz enz. 



POSTZEGELVEILING 

Wiggers de Vries 

Singel 276 
Amsterdam 
telefoon 020-249740 

Veiling van 24 - 26 april 1975 

in ,,Artis" 

Kijkdagen: 23,24,25 april van 10-22 uur 
26 april van 8.30-11.30 uur. 

Voor de veiling van 29-31 mei kunnen inzendingen worden aange
nomen tot ca. 5 mei 

Inzendingen voor de veilingen van 26-28 juni, 11-13 september en 16-18 oktober dienen ca. 1 
maand tevoren in ons bezit te zijn. 



DE POSTZEGELMARKT IS IN 
BEROERING 
Zo mogen wij het wel stellen Niemand weet waar het einde ligt 
Proberen wij het te analyseren dan staat er één punt centraal 

WAAR GAAT HET MET DE 
KOOPKRACHT VAN DE GULDEN 
NAAR TOE? 
Een aankoop die enkele jaren geleden als een fancy-prijs werd be
schouwd, bleek achteraf een reuze koopje te zijn Er zijn een aantal 
mensen die in postzegels meer heil zien dan in welke andere geld
belegging dan ook Tot nu toe leerde de praktijk dat ze gelijk 
hadden Hun aantal is met zo heel groot, maar de beschikbare 
middelen zijn aanzienlijk Dit beïnvloedt de prijzen op enorme wijze 
Het zijn echter hoofdzakelijk de topstukken, zegels zonder plakker 
en ranteiten die daar de meeste invloed van ondervinden 

IS GELDBELEGGING DAN NU DE 
ENIGE BEPALENDE FACTOR 
die de prijzen, de handel in en het verzamelen van postzegels be
heerst''' Natuurlijk niet!! Er is voor de oprechte verzamelaar nog 
ruimte te over om 

MET INZICHT EN GEDULD EEN 
MOOIE VERZAMELING OP TE 
BOUWEN. 
Dat men zich daarbij realiseert dat het bestede geld met is wegge
gooid, IS alleen maar een gezonde gedachte Hoeveel oudere ver
zamelaars verlustigen zich met in de aanblik van hun fraai verzame
lingen en tevens in het lekkere appeltje voor de dorst, dat ze op die 
manier kweekten Die lijn kan worden doorgetrokken, nog steeds en 
zonder twijfel" Als u aanvaardt dat lonen en prijzen elk jaar met een 
x-aantal procenten stijgen en postzegels daarop onmogelijk een 
uitzondering kunnen maken, dan zijn onze 

ZICHTZENDINGEN 
voor elke verzamelaar onverschillig groot of klem, DE AANGEWE
ZEN MANIER om zijn verzameling op prettige manier op te bouwen 
en te verfraaien Neem nu eens 

NEDERLAND & O.R. 
bij de kop De vele honderden boekjes die wij daarvan in omloop 
hebben zijn maar met zo te hooi en te gras in elkaar gezet Neen 
ze zijn met zorg geformeerd Alle zegels werden nauwkeurig gecon
troleerd Beschadigde, gerepareerde of verstempelde zegels treft u 

met in de boekjes aan En wat de prijzen betreft, ook al zijn de no
teringen van de spec cat 1975 voor verreweg het grootste deel 
achterhaald dan zijn zeker 95% van de zegels nog tegen cat prijs of 
daar nog onder uitgeprijsd Dit slaat natuurlijk met op de oudere 
zegels zonder plakker", op rariteiten en de zeldzame topstukken 

VERGEVORDERDE 
VERZAMELAARS 
vinden in onze boekjes o a vele betere en kostbare zegels, uitge
zocht op type en tandingen Er zijn afzonderlijke boekjes voor port-
zegels, roltandmgen, kieinrondstempels en Ie emissies Deze 
laatste zijn geplaat en genummerd door een zeer gezaghebbend 
specialist 
Hoe mooi de boekjes ook zijn, iedereen zal er begrip voor hebben 
dat lang met alles aanwezig kan zijn Terwijl de boekjes circuleren 
bouwen wij echter weer door aan een nieuwe thuisvoorraad Dat is 
juist het aantrekkelijke dat onze grote voorraad steeds wisselt Wat 
vandaag met voorradig was kan er morgen zijn Omdat wij de aller-
duurste zegels met altijd zo maar in de boekjes kunnen verwerken 
en er bovendien een aantal kleinere zegels zijn (heus met de duur
ste) die heel lastig zijn en haast nooit in de boekjes voorkomen, 
maken wij u speciaal attent op 

ONZE AANVULLENDE WERKWIJZE. 
Als WIJ u een zichtzending sturen dan vindt u in het betreffende 
doosje een paar mancolijstformuiieren. Door deze in te vullen 

BEZORGT U ZICH ZELF DE 
VOORKEUR. 
Die lastige kleine zegeltjes, die men met op veilingen of elders los 
kan kopen komen vrij regelmatig in ons bezit Ze komen echter 
haast nooit in de boekjes omdat ze direct al na het verkrijgen op 
mancolijst worden verzonden 

GEVORDERDE OF 
PASBEGINNENDE VERZAMELAARS 
vinden in onze boekjes een keur van zegels De kostbaardere ze
gels bv boven de ƒ 100,- ontbreken daann, maar wij hebben voor 
hen honderden boekjes beschikbaar in allerlei toonaarden 

ANDERE LANDEN VAN EUROPA 
Daarvan voeren wij alleen nog maar de navolgende landen BELGIË 
- FRANKRIJK - DUITSLAND MET GEB - SCANDINAVIË -
ZWITSERLAND INC DIENST - LUXEMBURG - ENGELAND -
OOSTENRIJK 
De sortenng daarvan is met zo uitvoerig als die van Ned & O R , 
maar zelfs de meest vergevorderde verzamelaar zal er iets van zijn 
gading in vinden 

LAAT U DE ZENDINGEN EENS VOOR ZICH ZELF SPREKEN!! 
Dat kost u mets, want wij betalen ook de retourporto U kunt de zendingen 1 x per maand of per 2 of 3 maanden 
laten komen Maar het budget moet dan toch wel zodanig zijn, dat er ƒ 150 - per zending kan worden besteed Wij 
blijven dan ook de retourporto betalen Graag opgeven of u gebr of ongebr met of zonder plakker verzamelt, 
vergevorderd of pasbeg bent En dan graag opgave van goed controleerbare referentie (bv maatschappelijke 
positie werkgever of dergelijke) 

POSTZEGELHANDEL VAN DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM - 3013 - Hoyledesingel 38, tel 010-224421, Giro 234272 



KILO WAAR 
^OSTVERZEGELDE KILO'S 

ELQIË Spoorwegzegels - hoofdzakelijk periode 1957-62 o a veel 
Yvert nrs 350A/B - tioge en topwaarden 

iELGIË 2 Spoorwegzegels - nieuwere uitgiften - in het algemeen 
de zegels 301/3 t/m 397, maar ook met bv 421 etc 
ENEMARKEN 1975 van de laatste maart-veilmg met veel 25 KR 
en veel tussenwaarden - iets buitenland - goed kilo 

1 D R Behordenpost 75 met waardevolle bijlagen - sparwaarde 
series - F D C etc - mooi kilo 
D R Postkilo 75 betere en nog waardevollere bijlagen dan in 
Behordenpost kilo s - sperwaarden, betere series, etc 

INLAND 1971 nieuwste kilo van Finland - hoge cat waarde 
^OLEN Super Luxus veel zegels gesneden van F D C - veel com

plete series en blekken - hoge en topwaarden 
ORTUGAL 1974/ 75 nieuwste levering van de laatste december 
74-veiling - met hoge waarden van de nieuwe koerserende se
rie - hoogste waarden van gelegenheidsseries - postpakketstro
ken Westeuropese landen - zeer mooi - let opn per verze
geld 2 kg-pakket 

ISLAND 1974 goed van inhoud - test gaf 16 x 100, 61 x 50 en ca 
100 X 25 Kr waarde van verschillende uitgiften - merendeel ho
gere en topwaarden van gelegenheidszegels - let op' per 1/4 
kg 

WEDEN 1974 enorm veel hoge en topwaarden - mooie aanvulling 
op voorgaande jaargangen - hoge cat waarde - goed kilo 

WEDEN - door Finse PTT verzegeld - hoge en topfrankeringen 
van Zweden - hoge cat waarde - verzegehngsjaar 1971 

VIISSIE KILO'S 

UBA-buitenland, voornamelijk luchtpostzegels uit U S A - groot 
formaatzegels van Latijns-Amenka alsmede van Spanje, etc 

JUITSLAND-west met ca 1300 grootformaat gelegenheidszegels -
goed gesorteerd met hogere waarden 
NGELAND leuk missie kilo voor weinig geld - met regionals etc 
lOORWEGEN - nieuwste zegels van Noorwegen - veel moderne 
gelegenheidszegels tot eind '74 begin 75 

WITSERLAND leuk kilo met ca 800 grootformaat gelegenheids
zegels waaronder Juventute en Patna 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS 

AUSTRALIË mooie sortering plaatjeszegels 
3RITS GEMENEBEST uitsluitend motief-, gelegenheidszegels en 

hogere waarden met landen zoals Malta, etc 
3RITS GEMENEBEST Super Luxus nagenoeg uitsluitend zegels 

van de kleine landen , zoals Cyprus, Mauritius, Seychellen, Ma
lawi Botswana, West Indies etc , een fantastisch mooi pakket 

OENEMARKEN mooie moderne sortering gelegenheidszegels 
DUITSLAND-west met Berlijn - mooie sortering gelegenheidsze

gels - ook met toeslag - nieuwtjes - zeer mooi 
FINLAND uitsluitend moderne gelegenheidszegels - oa 15 com

plete toeslagseries per kg - zeer mooi - tijdelijk slechts 
GUERNSEY/YERSEY een lust voor het oog - kort uitgeknipt - ca 

800-900 zegels per 1/4 kg waarvan ca SO'/o gelegenheidszegels -
goed gesorteerd - wordt zelden aangeboden - zeer mooi - let 
opii per 1/4 kg 

IERLAND mooie sortering gelegenheidszegels van 1964-71 
ISRAËL moderne sortering grootformaatzegels - is wat eenzijdig 
MALAYSIA mooie sortering - hogere waarden - gelegenheidszegels 
NIEUW-ZEELAND gelegenheidszegels - hogere waarden - mooie 

plaatjes 
PHILIPPIJNEN mooie zegels - goed gesorteerd - met toeslagzegels 
PORTUGAL mooie moderne sortering gelegenheidszegels 
SPANJE prachtige sortering - ca 200 soorten per kg - veel zegels 
SCANDINAVIË mooie sortering van de 4 'Noord'-landen - voor het 

merendeel gelegenheidszegels 
U S A - X kerstzegels - geringe sortering - koopje (geen 2/4 kg's) 
ZWEDEN gelegenheidszegels van de laatste jaren 
ZWITSERLAND gelegenheidszegels met minstens 300 toeslagze

gels per kg - goede sortering - zeer mooi 

32,50 

32,50 

67,50 

52,50 

92,50 
36,50 

62,50 

239,50 

297,60 

115,— 

205,— 

59,50 

65,— 
18,50 
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49,50 

72,50 

92 50 

147,50 
75,— 

147,50 

85,— 

52,50 
58,50 

118,— 
92,50 

95,— 
89,50 
84,— 

110,— 

87,50 
19,50 
52,50 

149,50 

Prijzen per kg, tenzij anders vermeld Grootformaat kilo's ook per 1/4 kg 
leverbaar Prijs 1/4 x kilopnjs plus ƒ 2,— Bestellingen door storting op 
postgiro 1642048 Levering PORTVRIJ. Minimum bedrag f 25,— 

R. DE VRIES 
Perim 273, Zaandam Tel. 075-172617 

L_ 

Koell 
poeki oeRema 

veilt 28 en 29 APRIL 1975 

Ruim 220 kavels Nederland 1e Emissie, 

NEDERLAND & OVERZEESE RIJKSDELEN 
ca. 1000 Kavels vrnl. postfris ENGROS, 

Prachtcollectie ENGELAND EN 
KOLONIËN, 
ca. 250 Kavels, Yvertw. ± 600.000 fr. 

VERZAMELINGEN etc. etc. 

Veilingcatalogus franco na ontvangst van 
/ 5 - op girorekening nr. 7668. 

Kantoor Prinsestraat 58, 's-Gravenhage 
Postbus 45 TELEFOON (070)-647611 

De veiling van Japanse Bezettingzegels 
vindt plaats op 23-25 juli 19751 

BOETIEK'ARIADNE' 
Rozenboomsteeg 10, AMSTERDAM-C bij Spui/Kalverstraat, tel 020-213694 

Eig Leo Gerritzen - Inkoop - Verkoop - Taxatie 

Postzegels - Munten - Bankpapler 

Grote sortering en vele speciale aanbiedingen m postzegels en munten 
Ook albums catalogi, etc etc 

WIJ stellen Uw bezoek zeer op prijs 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
parti jen, series en bundeis tegen contante betaling 

St Jansstraat 5, Amsterdam 1 e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam Tel (020) 2 3 6 6 2 5 , privé (020) 44 53 62 

Het beste album ? 

Voor postfr is ' ' 

SCHAUBEK 
SCHAUBEK 
BRILLANT 
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De Nederlandsche Postzegelveilmg B V 
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A C Sevenhuysen 
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J Bonn 
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Wolfgang Schaetzie 
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Richard Blackledge 
Omni Trading B V 
J H Baak 
Postzegelhandel J C J van der Kind 
Postzegelhandel Viking 
Van der Eynde B V 
i de Vries 
Europost 
J D MUIS - Postzegelhandel 
t Raedthuys 
De Apeldoornse Postzegelhandel 
Mira 
Vorstendom Liechtenstein 
Filektura 
P A Koopmanschap 
Phil makelaar-taxateur H Kuipers 
t Winkeltje 

A de Raay 
Wertzeichenverkaufsstelle PTT 
Silphila postzegelhandel en 
verzendhuis 
Inpeg 
Postzegelveilmg ,,Twenthia" 
Postzegelhandel ,,Ceres 
Kleine annonces 
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Davo 
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100e POSTZEGELVEILING 
Deze veiling hopen wij in mei te houden 
Wij danken onze relaties voor het gedurende de afgelopen 
jaren genoten vertrouwen, waardoor het mogelijk is deze 
mijlpaal te bereiken 
Ook in de toekomst hopen wij nog vaak uw belangen te 
mogen behartigen. 
Zoals steeds, garanderen wij u; gunstige verkaveling, 
laagste veilingkosten en vlotte afrekening 
Belangrijke posten worden, zonder extra kosten, bij u in 
ontvangst genomen Desgewenst renteloos voorschot. 
Inlichtingen vrijblijvend, catalogus gratis 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174 - Dordrecht - Tel. 078-40733 

POSTFRIS ALBUMS Ook verkrijgbaar bij uw 
handelaar ter plaatse 

POSTFRISSE VOORDRUK ALBUMS „NEDERLAND" 
Bestelnr Inhoud Aantal bladen Prijs 
108 Nederland 1852-1944 33 40 70 
109 Nederland 1945-1960 22 27 40 
110 Nederland 1961-1973 36 44 35 
110 ZD Nederland samenhangende zegels 8 10 45 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 3 4 20 
172 Ned Antillen 1949-1964 13 16 50 
173 Ned Antillen 1965-1973 14 17,70 
175 Sunname 1949-1964 17 21,35 
176 Sunname 1965-1973 26 32 25 
Bijpassende ringband om de Inhoud In te plaatsen: 
704 Luxe uitvoenng in gewatteerd plastic leverbaar in de volgende 

kleuren Wijnrood helderrood donkerblauw zwart en donkergroen 19 50 
807 Skai Bordeaux-rood-808 tabak-809 beschuit-805 donkerblauw-806 groen 28 — 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de nngband 704 12 — 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringbanden 805 t e m 809 12 50 
Van de Europa-landen SAFE-albums voorradig Vraag gratis SAFE-folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Levering franco boven / 25 — 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Botersloot 20 - Rotterdam - Tel (010) 143580 - Giro 661478 

MANCO'S 
Behandeling van manco-lijsten- Nederland en Overz. gab delen 
Indonesië, West- en Oost-Europa, Engel kol. UNO, USA, 
Ver Europa, Canada, Australië, Nw Zeeland, Zuid-Afrika. 

Postzegel- en Muntenhandel A. W. COUWENBERGH 
Jonge Roelensteeg 14 Amsterdam-C 

Tel 020-6.30 00 b.g g 22 98 95, g i ro 372032 

nederlandsch 
maandblad voor 
Philatelie 
r a a d v a n b e h e e r 
Secretaris 
Mr Ant v d Flier, 
Tortel iaan 69, 
's-C rave n hage-2023 

Penningmeester: 
H P van Lente, 
De Cooise Warande, Flat B17, 
Mezenlaan 19, Bussum-1351 

h o o f d r e d a c t e u r 
A Boerma, F R P S L , 
Bronsteeweg 86 
Heernstede-1546 
te le foon 023-28 40 15 

adreswi jz ig ingen 
niet naar de administ rateur van 
het Maandblad maar naar de 
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afdel ing waarbi j u bent 
aangesloten 

Correspondent ie over 
indiv iduele abonnementen 
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met-aangeslotenen 
naar de 
a d m i n i s t r a t e u r 

A van Laer, Da Costalaan 21, 
Amsteiveen-1134, 
te le foon 020-41 29 56 

Verschi jnt in de tweede helft 
van iedere maand 

52e jaargang 
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(607) 196 t /m 264 

a b o n n e m e n t e n 
Voor leden van aangesloten 
verenig ingen is het 
abonnementsge ld m de 
verenig ingscontr ibut ie begrepen 

Voor niet-aangeslotenen (bij 
vooru i tbeta l ing aan de 
penningmeester) f ranco per post 
per jaar ƒ 22 , - (b innenland) , 
ƒ 3 4 , - (bui tenland) 

BIJ mgangsdatum per 1 apri l 
of 1 jul i naar evenredigheid 
tot het einde van het jaar, 
bij ingangsdatum per 1 ok tober 
alleen in combinat ie met de 
daaropvolgende vol le jaargang 

Losse exemplaren nummers van 
vorige jaargangen voor zover 
voorrad ig bestel len bij de 
penningmeester , ƒ 3 , - f ranco per 
post 

Alles bij vooru i tbeta l ing op 
g i rorekening 70 69 68 
ten name van de Penningmeester 
van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te 
Bussum 

ADVERTENTIES 
PHILATELIE 
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's-Gravenhage 
Telefoon 070-624562 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN DE PHILATELIST 1975 
officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 

Op naar Groningen 
ledere rechtgeaarde verzamelaar 
heeft in zijn agenda de data geno
teerd van de nationale tentoonstel
ling m Groningen van 2 tot en met 4 
mei 1975, maar nog niet iedereen 
heeft besloten er ook heen te gaan 
Nu IS het t i jd om het voornemen om 
te zetten in een besluit waarvan u 
van tevoren kunt weten dat u er geen 
spijt van zult hebben In Groningen 
zult u alles bi) elkaar v inden waarnaar 
uw filatelistenhart uitgaat en u heeft 
het maar voor het uitkiezen U kunt 
naar een tentoonstel l ing kijken zoals 
er maar een m de twee jaar word t 

neergezet en iedere tentoonstel l ing is 
weer anders en zo mogeli jk beter en 
groter dan haar voorgangster U kunt 
ter afwisseling ook de handelaren-
stands aflopen op zoek naar een 
stukje dat een lang gekoesterde wens 
in vervul l ing doet gaan En heeft u 
dan nog behoefte aan variatie dan 
heeft Groningen gezorgd voor een 
aantal aantrekkeli jke excursies door 
het Gronmgerland, die uw verbl i j f al
daar onvergeteli jk zullen maken 
Er wordt gerekend op duizenden be
zoekers en u behoeft alleen maar te 
zorgen dat u er bij bent 

,, Goudkoorts" 
Toen de oplage van de , , ro lzegel" 
700-jaar-Amsterdam bekend werd 
sloegen vele „verzamelaars" aan het 
rekenen dat was voor een gelegen-
heidszegel zonder toeslag toch wel 
een zeer kleine oplage' Dat de ver
koop van complete zegels kinder- of 
zomerzegels de laatste jaren ook 
steeds op dat niveau lag mocht de 
pret niet drukken Men oordeelde 
„ d i e zegel kan wat w o r d e n " en de 
bestell ingen stroomden binnen 
PTT nam een verstandig besluit de 
oplage IS naar behoefte verhoogd, 
dan kan iedere verzamelaar zoveel 
kopen als hij wil Iedereen kon toen 
op zijn vingers natellen, dat deze zegel 
nooit , , iets" zou worden, maar nie
mand deed dat blijkbaar 
Op de 26ste februari brak een ware 
run op de postkantoren los De 
Nieuwsdienst deed er nog een 

schepje op en het spektakel was 
compleet ,,Begeerte had "de verza
melaars" aangeraakt" en de verzame
laars liepen alle kantoren af om maarzo 
veel mogeli jk van die kostbare zegel
tjes te bemachtigen 
Heftige krit iek barstte los Niet op ei
gen en anderer speculatie- en heb
zucht maar op PTT die deze waanzin
nige run niet voorzien had en mis
schien ook wel op de NVPH die op 
het laatste moment misschien met 
overal meer eerstedagomslagen te 
koop had 
Overigens schijnt men in verschil
lende postkantoren zo verstandig 
geweest te zijn de bezitters van zo'n 
eerstedagomslag voorkeur te geven 
bij de , ,d istr ibut ie" van de eerstedag-
zegels 
En wat heeft men nu met veel moeite 
en kosten veroverd? Een zegel met 

een frankeerwaarde van 30 cent 
Naarmate de tarieven stijgen zal de 
intrinsieke frankeerwaarde minder 
worden De cataloguswaarde word t 
misschien iets hoger dan van de ze
gel met tanden aan de vier z i jden, 
maar veel zal dat niet schelen En 
daarvoor heeft men zich nu zo aan
gesteld 
Men had zich de 4 cent jub i leum-
zegel uit 1963 kunnen herinneren 
Toen die vervangen zou worden door 
een 5 cent wegens de tariefsverho
ging stortte men zich op die 4 cent 
(NVPH nr 807) De cataloguswaarde 
IS nu 15 cent We hadden beter de 
5 cent kunnen kopen die nu 30 cent 
staat, al is het natuurl i jk allemaal m 
feite ,centenwerk" 
Toen kwam het verhaal dat de 
tweede oplage een andere kleur 
(schakering) zou hebben de specula
tie weer opwekken Ook daarbij is 
mets nieuws onder de zon De Euro
pazegel van 30 cent van 1958 (NVPH 
nr 714) bestaat m twee duidel i jk ver
schillende nuances Ze worden wel 
genoemd m een Duitse 

,,Europazegels"-catalogus, maar hoe
veel Nederlandse verzamelaars zou
den ze naast elkaar m hun verzame
ling hebben? 
Lieve mensen, laten we proberen het 
mooi te houden Wat zijn we nu ei
genlijk? Verzamelaars die proberen 
een goede verzameling op te bouwen 
of speculanten die proberen een zo 
groot mogeli jke voorraad op te bou
wen van zegels ,,die iets zullen wor
den?" 
En wat voor indruk maken we met 
dat alles eigenlijk op de buitenwereld? 
Als we ons deze vraag nog eens stellen 
kan er uit de goudkoorts van einde fe
bruari toch misschien nog iets goeds 
geboren worden inzicht dat ,,de ver
zamelaars" zich m feite aangesteld 
hebben' 
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Enkele bijzondere 
afstempelingen 

in 
bijzondere tijden 

Drs. W. J. van Doorn 
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Brief per koerierdienst van het ministerie van Financien \erzon 
den in de hongerwinter 1944/45 naar Deventer met afstempelmg 
in zwart op zegel van 7'h cent 

b 

Inleiding 

Nu het alweer bijna dertig jaar geleden is dat wi j de ge
hele bevri jding van ons land en het einde van de Tweede 
Wereldoor log in Europa mochten meemaken, is het mis
schien wel interessant nog eens te wijzen op enkele bij
zondere afstempelingen van zegels op brief welke plaats 
hadden in de maanden kort voor de bevri jding en in de we
ken na de bevri jding Deze afstempelingen waren geheel 
in strijd met de voorschri f ten, omdat het alleen aan PTT 
was en is toegestaan postzegels op poststukken, fo rmu
lieren en dergeli jke ongeldig te maken 
Voor de oor log heeft PTT haar medewerking verleend dit 
monopol ie te doorbreken en wel op een tweetal gebie
den, namelijk de afstempeling van treinbrieven met het 
bagagebureaustempel van de Nederlandse Spoorwegen 
en de afstempeling van de zogenaamde Paquebot-
brieven welke aan boord van schepen met eigen stem
pels van scheepvaartmaatschappijen werden afgestem
peld Aangezien een behandeling van deze afstempelin
gen geheel buiten het terrein van dit artikel ligt, meen ik 
belangstellenden te mogen verwijzen naar het artikel van 
drs A M A van der Wil l igen m het Maandblad van de
cember 1951, biz 269 ev, waarin deze afstempelingen 
nog eens besproken worden 

Gedurende de buitengewone omstandigheden tijdens de 
hongerwinter, toen ten gevolge van de spoorwegstaking 
nagenoeg het gehele openbare vervoer kwam stil te l ig
gen en m de eerste weken na de bevri jding, toen het 
openbare vervoer slechts moeizaam weer op gang kwam, 
hebben enkele instanties zich met het vervoer van brie-
venpost bezig gehouden, waarbij ook de postzegels wer
den afgestempeld In dit artikel zal ik een vijftal gevallen 
van deze afstempelingen en van dit , ,onrechtmatige" 
vervoer behandelen 

1 Ministerie van Financien 

In de oor log werd een gedeelte van het ministerie van 
Financien naar Deventer overgeplaatst Voor het vervoer 
van belangrijke stukken en dergeli jke werd een koeriers
dienst onderhouden, hetgeen vooral m de hongerwinter 
van belang was Daar toen echter het normale postver
voer zeer grote moei l i jkheden ondervond, gaf het Minis-
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Stempel van het Ministerie van 
Financien dat heden ten dage 
gebruikt wordt 

terie aan zijn ambtenaren onder bepaalde voorwaarden 
toestemming brieven voor ouders en/of kinderen met 
deze koeriersdienst mee te geven Deze brieven moesten 
normaal gefrankeerd z i jn , terwij l de postzegel ongeldig 
werd gemaakt door een stempel van het Ministerie (een 
34 mm ringstempel met de woorden MINISTERIE VAN 
FINANCIEN, m het midden het Nederlandse wapen en 
onderaan een vi j fpuntige ster) 
Een dagtekening ontbrak Het merkwaardige is nu dat ik, 
toen ik aan de directeur van ,,Het Nederlandsch Belas
t ingmuseum" om inl icht ingen vroeg, ten antwoord kreeg 
,,Het gaat hier dus met om postvervoer, maar brieftrans-
port buiten de post o m " 
Het IS wel duidel i jk dat deze opvatting bepaald niet juist 
IS het Ministerie handelde geheel m strijd met de pos
tale voorschriften Er werd wel degelijk post vervoerd en 
wel op een wijze waarvoor m onze t i jden de stadspost
diensten vervolgd werden 
Uiterst merkwaardig hierbij is de eis dat de brieven nor
maal gefrankeerd moeten z i jn, terwij l de ongeldigmakmg 
van de postzegels op deze wijze niet was toegestaan 
Dat echter getracht is een correspondentie tussen fami
lieleden in een zeer donkere oorlogsperiode van Neder
land mogelijk te maken valt alleen maar te prijzen 

2 Rode-Kruisafstempelingen 

Ook het Rode Kruis heeft zich m de winter 1S44/1945 met 
postvervoer bezig gehouden Omdat de geallieerde vlie
geniers overdag schoten op al het vervoer te land en te 
water, doch met op de auto's van het Rode Kruis, heeft 
men vri jwel zeker deze auto's gebruikt voor postvervoer 
Zo bezit ik een brief gepost m oktober 1944 m Tilburg 
met bestemming Den Haag, op de enveloppe staat een 
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Bnefkaart met rode afstempeling van het Nederlandsche Roode 
Kruis afdeling Zuid Beveland-West op postzegel van 5 cent, van 
Goes naar Haarlem op 25 oktober 1944 (Collectie H. van der Made) 

Stempel van de afdeling van het Rode Kruis van Ti lburg, 
terwij l de postzegel in Rotterdam door PTT werd afge
stempeld. Zo bestaan er meer soortgeli jke brieven. 
Kort voor de bevri jding van Zeeland werden op Walche
ren en Zuid-Beveland briefkaarten uitgereikt door de 
plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis, waarvan alleen 
de achterzijde gebruikt mocht worden voor famil iebe
richten. Het aantal woorden was niet beperkt, zoals dit 
wel het geval was bij de bekende Rode-Kruisformulieren. 
De postzegels op deze kaarten werden in verschil lende 
gevallen door de Rode-Kruisafdelingen afgestempeld. 
Hoe het vervoer heeft plaats gehad, is niet bekend, doch 
enkele kaarten, bestemd voor het westen van ons land, 
werden afgestempeld door PTT in Bergen op Zoom, 
Breda en Dordrecht. 
Er zijn kaarten vóór de bevri jding in het westen door PTT 
bezorgd. 
Enkele kaarten zijn afgestempeld door de Nederlandsche 
Censuurdienst: deze zijn zonder meer na de bevri jding 
bezorgd. Maar mag men hieruit afleiden dat kaarten 
zonder censuurstempels alle voor de bevri jding bezorgd 
zijn? Dit standpunt is te verdedigen, want het is bekend 
dat post welke door de geallieerde stri jdkrachten bij hun 
opmars op de postkantoren werd aangetroffen gecensu
reerd moest worden. 
Na de evacuatie van Arnhem in het najaar van 1944 zijn 
vele inwoners naar Rheden en omgeving getrokken. 

Brief met rode afstempeling van het Ned. Roode Kruis. Afd. Rhe
den op een zegel van J^li cent van Velp (Gelderland) naar Bever
wijk/Haarlem, met aankomststempel Beverwijk 24 oktober 1944 

Ook daar is het Rode Kruis zeer actief geweest, vooral 
ook omdat de evacue's trachtten hun familie op de 
hoogte te stellen van hun wederwaardigheden en van 
hun nieuwe adres. 
De afdeling Rheden van het Rode Kruis heeft in vele ge
vallen de postzegels afgestempeld en zeer waarschijnli jk 
geholpen met het vervoer van de post, want stempels 
van PTT komen wel op deze brieven voor, maar vaak van 
plaatsen ver van Rheden. 
Ook uit andere delen van Nederland zijn brieven met 
Rode-Kruisstempels bekend, bi jvoorbeeld uit Groningen, 
Meppel , Hengelo (O) en Dordrecht. Het afstempelen van 
postzegels gebeurde daar echter vri jwel nooit. 

3. Afstempelingen door militairen 

Na de bevri jding van het zuiden van ons land ontstonden 
enkele wr i j fpunten tussen het M.G. (Militair Gezag) en 
de N.B.S. (Nederlandsche Binnenlandsche Stri jdkrach
ten). Een tweetal van deze punten wil ik hier noemen. 
Ten eerste de censurering van brieven en ten tweede een 
eigen postdienst. 
Wat de censurering betreft, vast staat dat alleen het M.G. 
gerechtigd was de post, telefoon en de telegraaf te cen
sureren, hetgeen was vastgelegd in het B.B.S.B. (Besluit 
Bijzondere Staat van Beleg). Toen dan ook de N.B.S. tot 
censurering van brieven overging, is hier het nodige over 
te doen geweest, doch het heeft zeker tot in maart 1945 
geduurd voordat deze censurering werd gestaakt. 
De N.B.S. wi lde verder een eigen veldpostdienst opr ich
ten, doch deze is nooit goed van de grond gekomen. 
Wel is komen vast te staan, aan de hand van enkele ge
vonden brieven, dat dit onderdeel brieven heeft afge
stempeld. Ondanks langdurige nasporingen in de nog 
aanwezige archieven is het mij niet gelukt hierover na
dere gegevens te v inden, zodat alleen aan de hand van 
genoemde brieven getracht moet worden te reconstrue
ren wat er gebeurd is en zo mogeli jk het waarom vast te 
stellen. 
Het heeft geruime t i jd geduurd voor het postverkeer in 
het bevrijde zuidel i jke deel van Nederland hervat mocht 
worden. Deze hervatting geschiedde zeer geleidelijk en 
begon op 18 november 1944 voor het ressort Eindhoven 
en in Zeeuws-Vlaanderen, terwij l bi jvoorbeeld de post
verbinding met Ni jmegen, dat al in september 1944 be
vri jd werd , pas op 7 mei 1945 officieel mogeli jk werd . 
Er was echter een enorme behoefte aan postverkeer, zo
wel voor het gewone familieverkeer als voor zakelijke 
doeleinden. Het M.G. heeft direct na de bevri jding koe
riersdiensten ingesteld, waarvan langzamerhand de amb
teli jke instanties en later ook grote bedri jven en instell in
gen gebruik mochten maken. 
Hiermede waren echter de particulieren niet geholpen. 
Het meegeven van brieven met vr ienden, kennissen 
en/of militairen was streng verboden. Alleen gecensu
reerde brieven konden onder bepaalde voorwaarden met 
de koeriersdienst van het M.G. vervoerd worden. De 
moei l i jkheid was echter, wanneer men bi jvoorbeeld in 
Breda woonde en wanneer men dan een brief naar Ni j
megen met deze koeriersdienst wi lde meegeven, dat de 
censuur alleen kon gebeuren in Eindhoven, want daar was 
tot juni 1945 de Nederlandsche Censuurdienst gevestigd. 
Ik meen daarom dat om deze redenen de koeriersdienst 
van het M.G. er mee akkoord ging dat in enkele gevallen 
toch censurering door de militairen geschiedde, doch dat 
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Brief van Breda naar Nijmegen per koerierdienst m het laatste oor

logsjaar. De postzegel van Vli cent werd eerst in Breda in rood 
afgestempeld door de Gewestelijke Commandant van de Neder

landse Binnenlandse strijdkrachten en daarna op 13 januan 1945 
voorzien van het officiële dagtekeningstempel bij aankomst te 
Nijmegen 

omdat toch hierbij brieven van „ f o u t e " personen 
konden zi jn. Goede raad was duur, doch de oplossing 
zou als volgt geweest zi jn. De brieven werden door le

den van de Deventer Brandweer geopend en gelezen. 
Hierbi j werden mderdaad enkele brieven gevonden 
welke aan de Field Security Service moesten worden 
overgedragen. 
Na lezing zijn de postzegels van de brieven ongeldig ge

maakt met het stempel van de Deventer Brandweer en 
werden de brieven bezorgd. Ook ongefrankeerde brie

ven kwamen voor. Voorts is mij gebleken dat ook m de 
volgende dagen door de brandweer post over de rivier 
gebracht is. 
Ook hier weer vervoer en afstempeling in stri jd met de 
postale voorschri f ten, doch gezien de buitengewone om

standigheden volkomen verklaarbaar. Dit was de enige 
manier om contact te maken met famil ie en vr ienden, 
mede, omdat de post (nog) niet kon funct ioneren en 
omdat de censuurdienst toen nog in Eindhoven zetelde 
en leden van het Mili taire Gezag pas later tot censurering 
van post konden overgaan. Bovendien was het particulie

ren in de eerste dagen na de bevri jding van Deventer 
niet toegestaan de IJssel over te steken, mede omdat 
door het wegvallen van de brug dit vervoer alleen per 
roeiboot kon geschieden. 

de afstempeling van de postzegels door deze militairen 
uitsluitend een gevolg was van onbekendheid met de 
postale voorschri f ten. 

4. Deventer Brandweer 

Toen op 12 april 1945 Deventer bevri jd was, waren de 
Deventenaren bijzonder benieuwd of hun famil ieleden, 
vrienden en kennissen, die in de woonwi jk de Worp aan 
de westeli jke oever van de IJssel woonden, de gevechten 
tussen de geallieerden en de Duitsers hadden overleefd. 
Hetzelfde gold in omgekeerde zin voor de bewoners van 
de Worp. 
Op 13 april ging de toenmalige commandant van de 
brandweer met enkele vrijwil l igers per roeiboot de IJssel 
over, met toestemming van de Canadese militaire autori

tei ten. BIJ terugkomst bracht hij een groot aantal brieven 
mee. 
De Canadezen waren hiermede bepaald niet gelukkig. 

13 .̂, 194S>"' 
Q: 

Poct^iensf ove de I3~:?l 
ü e y ' . ! Soor censuur 

Brief vervoerd per brandweer over de IJssel met violette afstempe

ling Brandweer. Deventer op de zegel van 7'/2 cent. 

Bnef per Padvinders Post Dienst (P.P.D.) (Collectie W. Baron 
SIX van Oterleek) 

5. Padvinderspostdienst 

Direct na de bevri jding hebben vooral de padvinders ge

tracht te helpen het postvervoer op gang te brengen Het 
is alleen bijzonder te betreuren dat door hen hieromtrent 
niets is vastgelegd, zodat nu alleen aan de hand van 
bewaard gebleven brieven gepoogd moet worden te re

construeren wat zij in feite gedaan hebben. 
Vast staat wel dat zij vooral in het westen van ons land 
en in het bijzonder van Rotterdam en Den Haag uit koe

riersdiensten hebben onderhouden. Het merkwaardige 
hierbij is dat op een briefkaart uit die t i jd te lezen staat 
dat de afzender meer vertrouwen heeft in de padvinders

postdienst dan in het officiële postvervoer. 
Deze koeriersdiensten strekten zich over grote afstanden 
uit, hetgeen bi jvoorbeeld bli jkt uit een brief van Rotter

dam naar Vorden (C) en aldaar afgestempeld op 18 mei 
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Brief van Rotterdam naar Utrecht met groene afstempeling Padvin
ders Post Dienst op de zegel van 7V2 cent en stempelafdruk van 
de Nederlandsche Padvinders-Afdeeling Utrecht (Collectie W 
baron Six van Oterleek) 

1945 Hieruit bl i jkt dat de brief vri jwel zeker van Rotter
dam uit helemaal naar Vorden is gebracht 
Hoe deze koeriersdiensten werkten is niet bekend, bi j 
voorbeeld of de post door de ene groep aan de andere 
werd overgedragen, dan wel door bi jvoorbeeld de groep 
uit Rotterdam tot ver m Gelderland werd gebracht Een 
enkele maal staat op een brief een stempel van meer dan 
een groep padvinders Ook is niet bekend welke wijze 
van vervoer gebruikt werd , bi jvoorbeeld l i f tend, per fiets 
of anderzins Verder werden brieven soms eerst een stuk 

per padvinderspostdienst vervoerd en daarna door de 
PTT, omgekeerde gevallen zijn ook bekend 
De brieven van de padvinderspostdiensten zijn te her
kennen aan bepaalde stempels Gebruikt werden reeds 
bestaande stempels doch er werd ook een aantal stem
pels speciaal voor dit vervoer gemaakt Zowel rubber- als 
houten stempels komen voor 
Vooral m de eerste dagen van dit vervoer werden de 
postzegels op de normaal gefrankeerde brieven en kaar
ten verniet igd met een padvmdersstempel doch al spoe
dig werden deze stempels naast de postzegels geplaatst 
kenneli jk na opmerkingen van de zijde van de PTT 
En afgezien van het feit dat deze vernietiging van postze
gels door de padvinders onjuist was, was ook het post
vervoer m strijd met de voorschri f ten, hoewel uit ver
schillende feiten bl i jkt dat PTT met dit vervoer bl i j was, 
omdat m die eerste weken na de bevri jding zowel man
kracht als vervoermiddelen ontbraken om de brieven-
post enigszins redelijk te doen verlopen Opval lend is 
verder dat bij dit postvervoer ook nog een geheel ander 
punt m het geding kwam 
de mogel i jkheid werd geschapen brieven buiten de cen
suur, welke toen ook voor de binnenlandse post go ld , te 
houden, hetgeen vooral direct na de bevri jding gevaren 
inhield 
Bekend is dat juist in die dagen bepaalde personen el
kaar trachten te waarschuwen, hetzij gezien hun poli t ieke 
opvattingen (deutschfreundlich), hetzij ten aanzien van 
bepaalde goederen en dergeli jke Afgezien van deze 
schaduwzijde aan dit vervoer was een ieder de padvin
ders bi jzonder dankbaar voor het enorme werk dat zij m 
deze weken verzet hebben 

(Noot In de loop van deze maand zal in de reeks Postzaken van de 
Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverza
melaars een publikatie verschijnen die geheel zal zijn gewijd aan 
deze bijzondere postdiensten W J v D ) 

in memoriam 

L. C. Mademan 

Op 11 maart is te Antwerpen op bijna 
zestigjarige leefti jd overleden de heer 
Lode C Mademan, vooraanstaand Bel
gisch filatelist, jarenlang bestuurslid 
van de Koninkl i jke Borgerhoutse ver
eniging Emile Vloors Hij heeft ge
ruime ti jd voor het Maandblad het 
nieuws uit België verzorgd als redac
teur 
De heer Mademan was niet alleen 
een waardig lid van onze redactie 
maar ook een gewaardeerd vr iend 
HIJ was een vurig voorstander van het 
gebruik van goed Nederlands maar 
schuwde in de omgang het Antwerps 
niet, waarin wij menige filatelistische 
les van hem mochten ontvangen Zijn 
verzamelingen, waaronder vooraf-
stempelmgen van de Verenigde Sta

ten, waren bekend op onze nationale 
tentoonstel l ingen 
De heer W E K Engelbrecht heeft 
bij de ter aardebestelling ook de 
Raad van Beheer vertegenwoordigd 
Wi j zul len de nagedachtenis van de 
heer Mademan m hoge ere houden 

K. Otte 

Op 5 maart is m Middelburg overle
den de bekende Zeeuwse filatelist K 
Ot te erelid van de Internationale 
Vereniging Philatelica HIJ heeft vele 
functies in het Zeeuwse organisatie-
leven bekleed, onder meer was hij lid 
van het organisatiecomité voor de 
Zeelandia 1972 en redacteur van Phi
latelica Post van 1968-1974 Zijn col 
lectie Zeeland genoot landeli jke be
kendheid en hij schreef een ver
helderende studie over de propel lor-
stempels Zijn heengaan betekent 
een gevoelig verlies voor filatelistisch 
Zeeland, dat zijn innemende per
soonl i jkheid node zal missen 

personalia 
J. C. Norenburg 85 

Onze vroegere hoofdredacteur
administrateur, de heer J C Noren
burg, heeft op 5 maart zijn 85ste ver
jaardag m goede gezondheid gevierd 
De gelukwensen van het Maandblad 
zijn hem overgebracht door de heer 
C H W Heusdens, vice-voorzitter 
van de Raad van Beheer 
Het ZIJ de heer en mevrouw Noren
burg gegeven nog lang getuige te 
mogen zi jn van de voortgaande groei 
van het Maandblad, waaraan zij zo 
lang hun beste krachten hebben ge
geven 
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De stichting van de 
staat 

Pakistan 
de oorlog om 

Bangladesh 
en de filateüstische gevolgen daarvan 

CHINA 

door T. Vrijdag 
Daar, behalve door India en Bhutan, Bangladesh als 
nieuwe staat nog niet erkend was, werden deze zegels 
niet geaccepteerd, noch erkend door de UPU, ofschoon 
enkele brieven met deze etiketten erdoor geslipt schij

nen te zi jn. De directeur van het GPO te Dacca, hierom

trent eerder aangeschreven, antwoordde, dat slechts de 
waarden 10 paisa, 5 en 10 rupees, die op 20 december 
1971 te Dacca verkrijgbaar zouden zijn geweest, als gel

dig werden toegelaten. 

Post die de andere waarden droeg werd in beslag ge

nomen. Onder de talloze poststukken die inmiddels door 
mijn handen zijn gegaan, ben ik evenwel nimmer een 
gebruikt exemplaar tegengekomen. 
Als bi jzonderheid kan hierbij ten slotte nog vermeld 
worden dat het aanvankelijk in de bedoel ing heeft gele

gen de acht zegels ook te overdrukken met de tekst 
,,Bangladesh recognized", zulks ter herinnering aan de 
actie van India om de opstandige regering te erkennen in 
het begin van de burgeroor log. Ook het staatje Bhutan, 
gelegen ten noorden van India en het voormalige Oost

Pakistan (en wier buitenlandse polit iek bepaald wordt 
door India), erkenden de nieuwe staat. 

Derde zwendeluitgifte 

Op 1 februari 1972 gaf wederom hetzelfde agentschap 
een derde serie postzegels uit, bestaande uit vijft ien 
waarden en drie verschillende motieven. De muntwaarde 
was met langer de rupee, maar de TAKA. 

Verzamelaars die deze zegels kochten en in Dacca ter af

stempeiing aanboden kwamen bedrogen uit. De aange

Afbeelding 28. Serie met opdruk ,,Bangladesh liberated" 
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ssue of stamps from the Government of Bangte Desh 

Afbeelding 29. Dezelfde serie met fantasieeerstedagenvelop. 
Poststempel vals 

wmm^ 7 
Bangladesh 

O 
Bangladesh : 

BHaaMMÉ*M«*kMU 

Afbeelding 30 Drie zegels uit derde serie 

boden zegels werden in beslag genomen en onwett ig 
verklaard. Twee kleurige eerstedagenveloppen, stempel 1 
februari 1972 Dacca GPO Philatelic Bureau, begeleidden de 
serie. Hoedt u voor deze zwendel . De Bangladesh' rege

ring heeft intussen de betrekkingen met dit agentschap 
in Londen verbroken. 
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Bemerkenswaardig is overigens dat de hogere waarden 
van de 1 augustus 1973 verschenen frankeerserie voor 
langdurig gebruik wel degelijk gesteld zi|n in TAKA en 
niet in RUPEE. 
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' Rgrigia Desh 

Afbeeldjng 31 Eerstedagenveloppe van zwendelserie III 

De eerste officiële ,,eigen" uitgifte van de nieuwe staat 

Dit is de op 4 maart 1972 uitgegeven zegel in de waarde 
20 paisa (groen met rood), voorstel lende een gedenkte

ken ter herinnering aan de slachtoffers van het oproer in 
1952 der Bengalese Language Movement, een beweging 
voor het gebruik van een eigen taal die met geweld werd 
onderdrukt . De zegel werd gedrukt in India bij de druk

kerij te Nasik, in meerdere oplagen. 
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Afbeelding 32. Hennneringszegel slachtoffers taaioorlog 1952 

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag der onafhanke

li jkheid zagen op 25 maart 1973 drie nieuwe frankeerze

gels met een vlammenmotief het licht in de waarden 20, 
60 en 70 paisa. 
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Inmiddels zijn er meer uitgiften in het Maandblad ge

meld en wel : 
 16 december 1972 20, 60 en 75 paisa, , ,Victoryday"; 
 25 maart 1973 20, 60 en 1,35 taka. Herdenking 

slachtoffers van de bevri jd ingsoorlog; 
 10 december 1973 10 paisa en 1,25 taka, 25 |aar Human 

Rights; 
 en ten slotte op 1 augustus 1973 een definit ieve uit

gifte bestaande uit veertien waarden van 2 paisa t /m 10 
taka met voorstel l ingen van nationale produkten, f lora, 
fauna, gebouwen, handwerken, landbouw en veeteelt 
(zie afbeelding 54). 

De volgende postwaardestukken werden tot dusver uit

gegeven: 
 luchtpostbladen van 20, 30, 75 en 90 paisa met portret 

van ,,The great leader" (Bangabandhu) Sheik Muj ibur 
Rahman, uitgegeven op respectievelijk 17 maart en 28 
april 1972 (zie afbeelding 51). 

 enveloppe met ingedrukte zegel van 20 paisa, afbeelding 
van de nationale bloem de ,,Shapla". Uitgiftedatum 19 
juli 1972. Kleur oker. 

 zogenaamde , ,embossed" enveloppe met dezelfde 
waarde en afbeelding, echter in rode kleur. Uitgifteda

tum 4 april 1973 (zie afbeelding 52). 
 enveloppen voor aangetekende verzending in de waar

den 80 paisa met 20 paisa , ,stat ionery" toeslag. We

derom bloemmotief in twee soorten: kleur groen en 
kleur violet. Uitgiftedatum 12 februari 1973. Ant

woordbriefkaart 10 paisa, met portret van de leider. 
Datum 19 april 1972 (zie afbeelding 52). 

Het verloop der postdienst 

Op 26 maart 1971 riep het bevrijdingsleger van Bangla

desh, de zogenaamde MUKTI FOUZ, de zelfstandige 
volksrepubliek Bangladesh uit. Hoofdkwart ier van deze 
beweging, tevens hoofdveldpostkantoor, was gelegen in 
MUj lB NACAR, van waaruit clandestien postale operaties 
werden opgezet door middel van een aantal veldpostkan

toren. 
Het internationale veldpostverkeer liep aanvankelijk over 
India. Dergeli jke post ontving een speciaal handstempel 
met als tekst: APPEAL TO INDIAN POST OFFICES/FOR 
THE SAKE OF HUMANITY ACCEPT MAIL BEARING 
STAMPS OF BANGLADESH. Dit stempel is door de fi late

listische onderwereld vervalst en duikt later als namaak 
op allerlei maakwerkstukken op. Voor de f rankering 
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Afbeelding 33, Herinneringszegels een jaar onafhankelijkheid 
Afbeelding 34. Stuk met echt stempel APPEAL TO INDIAN enzo

voort 
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Afbeelding 35. Stuk met namaakstempel 

werden postzegels en postwaardestukken van Pakistan 
gebruikt, voorzien van een Bangladeshopdruk in Bengali, 
Engels of beide talen, waarbij soms de oude landsnaam 
Pakistan met balken of strepen onleesbaar werd gemaakt. 
India accepteerde dergeli jke stukken voor doorzending 
naar internationale kanalen en het buitenland accep
teerde de overdrukte postzegels. 

Afbeelding 36a. Brief gefrankeerd met Pakistanzegels met hand-
stempelopdruk BANGLADESH 

Na de terugtrekking der Pakistaanse troepen uit Oost-
Bengalen en de terugkeer van Sheik Muj ibur Rahman, 
leider der bevri jdingsbeweging, uit Westpakistaanse ge
vangenschap volgde op 20 september 1971 de opr icht ing 
en reorganisatie der officièle postdienst van de nieuwe 
staat Bangladesh. Voor het nu weer op gang komende 
binnenlandse en internationale postverkeer stonden 
slechts de enkele waarden en soorten propaganda- en 
andere herinneringszegels van oudere datum in kleine 
aantallen ter beschikking. Van de gebruikel i jke frankeer-
zegels en recentere bi jzondere uitgiften waren grotere 
voorraden Pakistanzegels voorradig. 

Plaatselijke opdrukken 
Gedurende de bevri jdingsoorlog was alleen verzending 
per veldpost mogelijk geweest waarbij toen al (machi
naal) overdrukte zegels werden gebruikt . Deze machinale 
opdrukken werden aangebracht in CHUADANGA in april 
1971. Erkenning door India geschiedde dadelijk en stuk
ken met deze zegels werden afgeleverd. Op 15 april 1971 
werd de verkoop opengesteld in BENAPOLE en gebeurde 
verzending via de veldpostkantoren, ook naar het bui ten
land. 

Op 24 april 1971 trok het Westpakistaanse leger Chua-
danga binnen en vernietigde naar men zegt de aangetrof
fen overdrukte zegels. Op hun beurt werden de West-
pakistani's verdreven op 30 april 1971. Of daarna nog 
nieuwe machinaal overdrukte zegels zijn aangemaakt is 
niet bekend. 

fii'S^mW- i?t* îi Cf̂  

Afbeelding 36b. Brief gefrankeerd met mactimale overdruk van 
Chuadanga 

Deze handelwijze werd nu bij officieel postdecreet als 
t i jdeli jke maatregel doorgevoerd. Alle in Bangladesh 
voorhanden zi jnde frankeer- en dienstzegels, alsmede 
postwaardestukken en ook zegels die in privé-bezit wa
ren, konden tot nader order voor het verzenden van post 
in b innen- en buitenland gebruikt worden. De diverse 
districts- en plaatselijke postkantoren werden aangewe
zen deze zegels met een handstempelopdruk van de 
nieuwe landsnaam te voorzien. De stempels moesten zelf 
worden aangemaakt. Grotere oplagen, waarvoor dit 
technisch mogeli jk was, werden machinaal van een op
druk voorzien. 
Hieruit volgt dat er een veelvoud van stempeltypen ont
stond, die, voor zover voorradig, uit drukletters werden 
samengesteld, als rubberstempel werden gesneden en 
zelfs in hout of andere materialen werden aangemaakt. 
Ook zi jn er postkantoren geweest waar de zegels niet 
werden overdrukt. 

Talloze frankeermogel i jkheden en combinaties zijn hier
van het gevolg geweest. Opdrukzegels, voorloperzegels, 
officiële uitgif ten, dienstzegels komen bont door elkaar 
gebruikt op één enveloppe voor. 

Als laatste bi jzondere uitgifte werd de UNlCEF-zegel van 
11 december 1971 uit West-Pakistan in Dacca afgeleverd. 
Deze en nog andere speciale uitgiften uit 1971 werden 
met opdruk opgebruikt en ook voor verzamelaars onge
stempeld in de handel gebracht. De oudere uitgiften ziet 
men relatief veel minder daar de restanten daarvan veel ge
ringer waren. Sommige zegels behoren zelfs tot de raritei
ten, in het bi jzonder de beide blokken nummers 1 en 2 
van Pakistan, die zonder opdruk al bijna niet te vinden 
zijn en die met handstempelopdruk of machinale opdruk 
door de detailhandel als grote zeldzaamheden worden 
aangeboden. 
(wordt vervolgd) 
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Geef eens een bloemetje. . . 
,Jn te vorderen stukken" 

door Paul Chr. van Westering 
s»"!*? 

In de vorige aflevering (maartnummer 1975) heb ik ge
tracht een overzicht te geven van de banden welke er 
bestaan tussen onze bollenstreek en een dergelijk gebied 
rondom Bergedorf ten zuiden van Hamburg. Daar komen 
de lelietjes-der-dalen vandaan. Men kan ze ook in het 
wi ld aantreffen maar wie ze dan plukt heeft kans dat ze 
al dood zijn voor hij zi jn huis bereikt heeft. 

Bij de aanvang van het vorige artikel, dat thematisch zo
wel bij de bloemenverzamelaars als bij hen, die geïnte
resseerd zijn in het geldwezen (beide postaal) behoort , 
heb ik de vraag gesteld of er nog wel galante mensen 
onder u waren, die op de eerste mei een dame, al of niet 
op leeft i jd, bezochten om haar volgens oude gewoonte 
een toefje lelietjes-der-dalen aan te bieden. De eerste 
die zich meldde was de hoofdredacteur van dit blad, de 
heer A. Boerma. Hij heeft enige jaren in Parijs gewoond -
de schrijver van dit artikel t rouwens ook - en was op de 
eerste mei alti jd op weg om bij een bloemist gekochte 
boeket lelietjes-der-dalen aan de dame van zi jn keuze 
aan te bieden. Deze meiklokjes van de bloemist kwamen 
zonder twijfel uit de omgeving van Bergedorf. 

Geld 

Geen rozen zonder doornen, geen bloemen zonder geld. 
Al die leveranties uit Bergedorf naar bloemisten in heel 
Europa moesten betaald worden. Aangezien Bergedorf 
klem was en in de jaren 1900 tot 1910 geen bank bezat 
liep dit soort betalingen via de post. Dit gold zeker voor 
kleinere plaatsen uit de omgeving van Bergedorf, zoals 
Curslack, Neuengamme, Altengamme enzovoort. Hier 
krijgen we te maken met de enveloppen die als opschrit t 
dragen ,, ln te vorderen s tukken" of ,,Valeurs a recou-
vrer" (zie afbeelding in het maartnummer). Het viel niet 
mee er achter te komen hoe dit geldverkeer, dat voor de 
meest doorgewinterde filatelisten onbekende stempels 
meebracht, precies funct ioneerde. 
Omdat de Duitse enveloppen ,,Postauftrag" vermelden 
zocht ik het eerst bij de Duitse handboeken in mijn ei
gen filatelistische bibl iotheek. Daar is het nieuwe ,,Gros
ses Lexikon der Philatelie" van Ulrich Hager dat ik niet 
genoeg kan aanbevelen. Onder het woord ,,Postauftrag" 
noemt hij het geldinnen via de post, waarbij een kwitan
tie of wissel met aangehechte borderel - een soort staatje 
- door een privépersoon of handelsfirma in een speciale 
enveloppe naar het aangegeven adres waar de postbode 
het geld inde. Volgens genoemd Lexikon kon er met de
zelfde enveloppe nog meer gedaan worden . Bijvoorbeeld 
het verzenden van een vóóraankondiging betreffende te 
verwachten wissels, terwij l ook een protest tegen een 
van Bergedorf uit ingediende rekening in enveloppe van 

onze bollenstreek naar die ten zuiden van Hamburg ver
zonden kon worden . 

Postzustellungsauftrag 

Het boek van Hager vermeldt verder dat de Duitse Rijks-
post, samen met die van Würt temberg en Bayern, al in
tern funct ioneerde van 1871 af. Als gevolg van de over
winn ing in de Duits-Franse oor log van dat jaar ontstond 
de neiging elk woord dat van een Frans woord was afge
leid te vervangen door een Duits woord , dat meestal 
kersvers was. Zo werd het woord ,,Postmandat", dat van 
1871 tot 1875 in gebruik was, in het laatstgenoemde jaar 
,,Postauftrag". Na de laatste wereldoor log heeft de Bun
despost gemeend voor het binnenlands verkeer - het in 
ternationale was opgeheven - een nog mooier woord te 
moeten verzinnen, nameli jk ,,Postzustellungsauftrag". 
Hager vermeldt in zi jn Lexikon nog dat er ook een inter
national Postauftragverkeer bestond. Hij zegt er zelfs bij 
dat in sommige landen speciale enveloppen met voorge
drukte tekst bestonden ten einde dit geldverkeer nog te 
bevorderen. Dan wordt het hem kenneli jk te ingewikkeld 
(of voor zijn lexikon te lang) en verwijst hij naar het 
enige hem bekende Duitse artikel over deze materie, 
namelijk het jub i leumnummer van de Berliner 
Philatelisten-Klub uit 1968. 

Hoewel we door het geld de bloemetjes haast niet meer 
zouden zien, vraag ik de lezer toch mij verder te volgen 
op mijn speurtocht in het voor mij tot nu toe onbekende 
land van het postale geldwezen. 

Speurtocht 

Ik wendde mij schrifteli jk tot de auteur van het ge
noemde lexikon, die mij mededeelde zelf het jub i leum
nummer van de tachtigjarige Berlijnse club uit 1968 niet 
te bezit ten, maar mij wel het adres van de secretaris van 
deze vereniging gaf. Deze heer, Erwin Neuhold, was de 
hoffel i jkheid zelve. Hij had nog een exemplaar van het 
jub i leumnummer kunnen bemachtigen. Hij had het zelfs 
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reeds op de post gedaan en vroeg als tegenprestatie het 
bedrag van DM 10,—. 
Dit geschrift bleek de prijs meer dan waard daar het een 
r i jkdom aan zeer gedegen en fraai geïllustreerde filatelis

tische artikelen bevatte. Daaronder ,,Der Postauftrag, 
eine philatelistische Betrachtung" von Dr. Gerhard 
Düntsch te Berli jn. Bij nadere informatie bleek dit een 
chirurg te zi jn, tevens keurmeester van de zegels uit de 
inflatieperiode 19201923. In zi jn uitgebreide collectie van 
dit moeil i jke onderwerp was hij per ongeluk enige malen 
een Postauftragenveloppe tegengekomen. Hij had deze 
oorspronkel i jk gekocht omdat er interessante inflatie

postzegels op zaten, maar was zich daarna voor de enve

loppe zelf gaan ineresseren. 
Intussen had ik ook bij Nederlandse informat iebronnen 
niet stil gezeten. Hoewel mijn eigen bibl iotheek nog wel 
inl ichtingen verschafte, onder meer via het prachtige, 
uitsluitend antiquarisch te verkr i jgen, ,,Grosses Lexikon 
der Philatelie" van Alexander Bungerz (uit 1923) en ,,Die 
Weltpost" door A. von SchweigerLerchenfeld. Uit het 
eerstgenoemde boek leerde ik alleen iets over de aller

vroegste enveloppen, namelijk die van Luxemburg tussen 
1877 en 1881 en die van Zwitserland uit de periode 
18751883. Daar liet de schrijver het bi j . 
,,Die Weltpost" ging veel verder en gaf land voor land 
aan, welke tarieven en frankeringen bij dit soort geldver

keerenveloppen vereist werden. Hier liep ik al vast, om

dat bij Nederland van 20 cent frankering naar 25 cent 
werd overgesprongen, waarbij de door mij aangetroffen 
22V2 cent niet voorkwam (zie afbeelding 7). 

7. Officiële enveloppe ,,ln te vorderen stukken" (Valeurs a re

couvrer) uit Groningen aangetekend naar Bergedorf. Afzender K. 
Kien/iet de Jonge, port 22V2 cent. Datum 15 april 1907. Op de 
achterzijde aankomststempel 76 april 1907 tussen 08.00 en 09.00 
uur. 

0017 

Mi jn vrouw maakte mij er op attent dat de posterijen er 
een klantenservice op na houden, die gratis onder het 
nummer 0017 niets liever doet dan alle postale wijsheid 
ter wereld spuien. Deze vriendeli jke mensen huizen in 
Leeuwarden  vermoedeli jk de voorhoede van alle tegen

stribbelende PTTambtenaren die het overbevolkte wes

ten maar niet wil len verlaten. De afdeling 0017 bestaat uit 
vijft ien wijze heren. Daaronder de heer P. van de Wi jn 
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8. Officiële enveloppe waarop ,,non" is doorgehaald en over

blijft: Valeurs recouvrees. Verzonden uit Utrecht op 6 oktober 
1904 en aangekomen in Bergedorf op 17 oktober tussen 08.00 en 
09.00 uur. De brief is ambtshalve aangetekend hetgeen blijkt uit 
de doorhaling. Onder 1) staat: doorhalen indien er aanleiding toe 
is. 

gaard die ik het geval zo goed mogeli jk telefonisch voor

legde. 
Hoewel hij al bijna twint ig jaar bij de PTT werkte had hij 
nog nooit van een enveloppe ,, ln te vorderen stukken" 
gehoord. Tegenover hem zat een iets oudere collega die 
het nog wel , ,geleerd" had, zoals hij zei, maar toen hij 
na de oorlog bij de PTT kwam bleek de enveloppe ,, in te 
vorderen stukken" niet meer te bestaan. Ik zond deze 
vriendeli jke dienst der PTT enkele fo tokopieën, maar 
men kwam er daar niet uit. Men verwees mij naar de 
Centrale Directie der PTT in 'sGravenhage en dan speci

aal het Bureel 3 van de Centrale Afdeling Postexploitatie. 
Hier was men al even bereidwil l ig als bij 0017. Ik bevond 
mij in het hart van het postale geldwezen. Daar heerst 
met milde hand de heer L. Carelsen, bijgestaan door de 
heer Van den Berge. Laatstgenoemde kwam via een 
schrijven met een zeer degeli jke informatie voor den 
dag. 

Wat Bureel 3 zei 

Zoals we allemaal weten via recente postzegels bestaat 
de Union Postale Universelle (U.P.U.) of Wereldpostver

eniging al sinds 1874. Wat er zelden bij verteld wordt is 
dat deze organisatie pas in 1878 begon te funct ioneren, 
zodat het honderdjar ig bestaan wel wat voorbarig is ge

vierd. 
Deze U.P.U. belegde een vergadering op 4 juli 1891 te 
Wenen waar men besloot het geldinvorderingsverkeer, 
met alle daarbij behorende complicaties, internationaal in 
te voeren. Dit postale geldverkeer startte op 1 juli 1892 
en bleef in Nederland in gebruik tot 10 mei 1940  in 
Duitsland een jaar langer. Daarna dwongen de oorlogs

omstandigheden tot opheff ing van deze dienst, welke in 
Nederland niet meer in deze vorm werd hervat. 
Bureel 3 kende twee soorten enveloppen: De eerste 
werden reeds uitvoerig afgedrukt in het maartnummer en 
houden volgens deze geldspecialisten uitsluitend ver

band met het invorderen van gelden (afbeelding 7). De 
tweede soort (afbeeldingen 8 en 9) dient voor toezending 
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9 Officiële enveloppe van de Noorse postadministratie waarop 
,,non" IS doorgehaald en overblijft Valeurs recouvrees. ,,Re

commande d'office" is met doorgehaald, waarom de brief wel 
ambtshalve is aangetekend. Verzonden uit Bergen op 27 oktober 
1903, verscheept via KristiansandFrederikshavn (29 oktober) en 
per trein HamburgVamdrup (31 oktober) naar Bergedorf, waar

van geen aankomststempel op de achterzijde. 

van allerlei bescheiden of paperassen die met eerstge

noemde handelingen samenhangen: het terugzenden 
van kwitanties, wanneer het geld gemd was, protesten 
tegen te hoge rekeningen enzovoort. 
Deze laatste soort enveloppen dragen alle het hoofd Post

administratie. Ik bezit er twee, één uit Utrecht en één 
uit Den Haag, beide aan het postkantoor te Bergedorf 
gericht. Die u\X Utrecht is afgebeeld. Hoewel Bureel 3 
ook nog opmerkte dat van 1 maart 1881 tot 1 juli 1892 
eveneens een dergeli jk geldverkeer tussen Nederland en 
Duitsland mogeli jk was geweest (zie Staatscourant no. 30 
van 15 februari 1881) heb ik mij gehaast, bij gebrek aan 
i l lustratiemateriaal, deze prehistorie de rug toe te keren. 

Wat het Bureau Geschiedenis zei 

Naar bovengenoemde afdel ing, beheerd door dr. G. C. J. 
J. Ottenheim, bijgestaan door de heer De Liefde, werd ik 
uiteindeli jk gestuurd om tot de ziel van deze affaire door 

te dr ingen. De heer De Liefde deed zijn naam eer aan en 
zond mij een fotokopie van het reeds eerder genoemde 
reglement der U.P.U. van 4 juli 1891. Deze oekaze ver

schafte mij zoveel verrukkel i jke inl ichtingen dat ik er dit 
keer slechts uit wil halen dat elke brief , , ln te vorderen 
stukken" aangetekend diende te worden verzonden en 
dat de naam van de afzender op de enveloppe aan de 
voorzi jde moet worden vermeld. 
In mijn verzameling doen alleen de Nederlanders en de 
Portugezen (afbeelding 10)  toen waren we al zo dik met 
elkaar  wat de wet voorschri j f t . De overige landen heb

ben geen zin de naam van de afzender open en bloot te 
vermelden en de wet bevat zelfs een artikel V waarin 
staat dat geldvorderingen zonder afzender, en zelfs zon

der naam van deze, op de desbetreffende papieren, toch 
moet worden geïnd op voorwaarde dat de schuldenaar 
aan de bedragen of het handschrift de afzender kan 
thuisbrengen . . . 
Welk een topservice! 
(wordt vervolgd) 

Enraye psr M. 

deimut'unt a 

rAtUi B *3J 

VALEURS^ Ä RECOUVREf̂ . 

{■ï, Bunau d« pfjste oe V 
T 

Provinoe .. 
OU 

Département de 

10 Officiële enveloppe van de Portugese postadministratie 
waarop ,,A" is doorgehaald en ,,recouvrer" met de pen is veran

derd waardoor overblijft. Valeurs recouvrees. Verzonden uit Lis

sabon op 26 april 1904 en aangekomen in Bergedorf op 30 apnl 
tussen 6 en 7 uur namiddag. De afzender. Servigo de Cobranca, 
IA Secgao Postal, Lisboa. De brief is ambtshalve aangetekend. 

Parachute 
Study Group 

In de Verenigde Staten van Noord

Amerika is een internationale studie

groep ingericht die zich bezighoudt 
met de geschiedenis van het gebruik 
van valschermen in de f i latelie. De 
groep geeft elk kwartaal een nieuws

brief uit geti teld: ,,Let's Talk Para

chutes". In l icht ingen: Charles Pugh, 
623 S. Henderson, Fort Worth , Texas 
76104, U.S.A. 
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De tandingen der 
jubileumzegels 1923 

van Nederland 
door Gert Holstege 

Illustraties 
W van den Oudenalder 
en mejuffrouw P Delfos 

(De vierde aflevering van deze serie is geplaatst in het 
februarinummer 1975) 

In deze aflevering zullen de tandingen van de 50 en de 
7V2 cent aan de orde komen 

50 cent 
De 50-cent)ubileumzegel verscheen op 10 oktober 1923 
m een zwarte kleur Het was de eerste maal sinds de uit
gifte van de zwarte wapenzegel uit 1869 dat deze kleur 
gebruikt werd voor een Nederlandse zegel Deze zwarte 
wapenzegel werd namelijk juist vanwege het feit dat af-
stempelingen er slecht op zichtbaar waren, en de zegels 
eventueel gemakkeli jk voor een tweede maal gebruikt 
zouden kunnen worden vrij snel door een groene ver
vangen 
BIJ de jubileumzegels 1923 was het eventueel minder 
goed zichtbaar zijn van afstempelingen op zwarte zegels 
blijkbaar geen argument meer om deze kleur niet te ge
bruiken Bovendien zouden na 1923 nog vaker zwarte 
Nederlandse postzegels worden uitgegeven zoals de 15 
cent Tentoonstel l ing 1924, de 60 cent type Veth met wa
termerk en de 6-centzegel der A N V V -serie 1932 
50 cent was het port voor binnenlandse expressebrieven 
(10 cent + 40 cent expresserecht) maar verreweg het 
grootste deel van de 50-centjubileumzegels zi jn gebruikt 
op postpakketkaarten Deze kaarten werden na bezor
ging van het pakket door de posteri jen behouden en 
kwamen dus normaliter met in handen van het publiek 
De gestempelde zegels werden door de posterijen uit de 
kaarten geknipt en verkocht op zogenoemde ri jksveil in-
gen Dit IS de oorzaak van het feit dat deze 50-centzegels 
zoveel meer voorkomen dan bi jvoorbeeld de 35 
centzegels van deze emissie, hoewel de oplagen 
(2 940 500 stuks voor de 50 cent en 2 326 200 stuks voor 
de 35 cent) vrij dicht bi jeen lagen (Zie Maandblad 1974 
biz 385-386 en Maandblad 1973 biz 583) 35 cent was 
namelijk het porto voor aangetekende brieven naar het 
bui tenland, zodat de 35-centjubileumzegels bij particulie
ren m het buitenland terechtkwamen en derhalve m veel 
mindere mate dan de 50-centzegels terugvloeiden m 
handen van verzamelaars 

Door deze ontwikkel ing bleek het mogeli jk anno 1975 
een schema op te stellen dat 925 zegels van 50 cent met 

leesbare datum bevat, terwij l Bolian in zi jn studie 
slechts 260 zegels had onderzocht Hij kon toen namelijk 
met of slechts gedeelteli jk op de zegels uit deze rijksvei-
lingen terugvallen 
Joh Enschede leverde alle 50-centzegels m oktober 1923 
af, namelijk 29 405 vellen van 100 zegels De afleveringen 
door de posteri jen aan de postkantoren werden in gra
fiek gebracht en leveren het volgende beeld op 

I I I I I 'I 
O N D J F M A M I J A S O N D I F M A M J J 

1 9 2 3 1 9 2 4 1 9 2 5 

Verstrekkingengrafiek 50 centzegels 

De collaterale verstrekkingen, (dus de verstrekkingen van 
50-cent-bontkraagzegels aan de postkantoren), verl iepen 
als volgt 

Ve l l en 

sept 
okt 
nov 
dec 
jan 
febr 
mrt 
apr 

k'an 100 zege ls 

1923 
1923 
1923 
1923 
1924 
1924 
1924 
1924 

2 971 
2 568 10 
2 361 
2 391 50 
1 581 
1 606 50 
1 520 40 
2 122 80 

mei 
jun i 
jul i 
aug 
sept 
okt 
nov 
dec 

1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 

2 551 
1 596 

1 50 
10 
38 40 

405 23 

- -
2 962 50 

0 6 

0 5 -

0 4 

0 3 -

0 2 

O 1 

I ! I I I I I 
S O N D J F M A M J J A S G N D J F M A M J I 

1 9 2 3 1 9 2 4 1 9 2 5 

Collateralengrafiek 50 centzegels bontkraag 

Wat betreft het onderzoek waarvan hieronder de resulta
ten volgen, gelden dezelfde voorwaarden zoals beschre
ven bij het onderzoek van de 10 cent (Zie Maandblad no
vember 1974) 
Alle gegevens werden weer in een schema onderge
bracht en worden hieronder in grafiekvorm weergege
ven 
De grafiek die de totale hoeveelheid gevonden 50-cent 
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jubileumzegels met leesbare datum aangeeft volgt hier
onder: 
In grafiek gebracht zien deze gegevens er zo uit : 

Totaal aantal 50-centzegels, ongeacht tanding 

Deze grafiek l i jkt wel enigszins op de verstrekkingengra
fiek, maar de uitschieters in oktober 1923 en november 
1924 daarin zijn hier niet terug te v inden. 

Hieronder worden de drie tandingen 11 x I2V2D, I IV2X 
11V2(F) en I IV2X I2V2 (H) weergegeven, zoals ze ook 
m het schema vermeld staan. 

I I I I I I I 
S O N D J F M A M J l A S O N D J F M A M i J 

50 cent 11 x I2V2 (D) 

50 cent IVI2 x IVI2 (F) 

Het bl i jkt dat zowel de grafieken van de tanding I IV2 x 
111/2 (F) als van de tanding 111/2 x I2V2 (H) li jken op de 
verstrekkingengrafiek, maar dat de tanding 11 x I2V2 (D) 
pas in april 1924 bl i jkt op te duiken. Dit komt trouwens 
overeen met het feit dat deze tanding pas m het jul i -
nummer van het Maandblad 1924 voor het eerst gemeld 
wordt . Gezien het feit echter dat Joh. Enschedé in okto
ber 1923 alle zegels reeds aan de posteri jen heeft afgele
verd moet het bestaan van een veel vroegere datum op 
een 50-centzegel in deze tanding niet worden uitgeslo
ten. De vroegste data die bij de verschil lende tandingen 
gevonden zijn worden hieronder vermeld: 
11 X I2V2 (D): 14 april 1924 
11'/2 X 111/2 (F): 23 oktober 1923 
11V2 X I2V2 (H): 15 oktober 1923 

Vroegste data van de 50 cent tanding IVii x 72V2 (links) en IPh 
X 12V2 (rechts). In de rechterzegel werden de ci/fers in het stem
pel iets bijgewerkt omdat ze anders niet tegen de donkere ach
tergrond zichtbaar zouden zi/n 

7V2 cent 
De 7V2-centzegel van deze emissie werd pas op 2 no
vember 1923 uitgegeven; 7V2 cent was het port voor b in
nenlandse briefkaarten. De afleveringen door Joh. En
schedé aan de posteri jen van deze waarde vertonen een 
nogal gri l l ig patroon. In november 1923 werden 40.000 
vellen van 100 zegels afgeleverd, in december nog eens 
22.751 vellen en in maart 1924, in twee afleveringen op 7 
en 27 maart, 220.800 vel len. (Zie Maandblad 1974 biz. 
383). In grafiekvorm ziet dit er als volgt uit: 

50 cent IVI2 x 72 V2 (H) 

I I I I I I I I I I I I I I I I 
S O N D J F M A M I l A S O N D J F M A M J J 

1923 1924 1825 

Afleveringen 7V2-centzegels door Enschedé aan de posterijen 
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50 cent 

maanden 

tandingen 

11 X I2V2 (D) 
I IV2 X I IV2 (F) 
I I V 2 X I 2 V 2 (H) 

totaal 

71/2 cent 

maanden 

tandingen 

11 x11V2(B) 
11 X 12V2 (D) 
I I V 2 X I I (E) 
I I V 2 X I I V 2 (F) 
I I V 2 X I 2 (G) 
I I V 2 X I 2 V 2 (H) 

1923 

sept. oktober 

3 
17 

20 

november 

4 
38 

42 

december 

6 
25 

31 

1924 

januari 

1 
37 

38 

februari 

6 
34 

40 

maart 

3 
30 

33 

april 

1 

11 

12 

mei 

5 

19 

24 

juni 

3 
4 

15 

22 

juli 

9 
12 
36 

57 

augustus 

4 
7 

71 

82 

septe nbe 

! 
, 1 
X ) 

— 
ok 

1(9 ^ 

1923 

sept. oktober november 

4 
1 

5 

december 

36 
41 

^^ 

1924 

januari 

52 
77 

129 

februari 

33 
79 

1 

113 

maart 

13 
95 

3 

111 

april 

9 
67 

7 

83 

mei 

10 
51 
36 

97 

juni 

2 

3 
40 
23 

68 

juli 

3 
5 

2 
49 
40 

99 

augustus 

4 

4 
58 
29 

95 

septe nbe 

2 

3 
116 
;9 

1') 

"öï 

« * i 
De volgende grafiek geeft de verstrekkingen door de 
posterijen aan de postkantoren weer. 

/ft 

Voorraadvorming 7^h-centzegels bij de posterijen 
I I r 

S O N D J F M A M J J A S O N D i F M A M I I 
1923 1924 192S 

Verstreld<ingen 7^l2-centzegels aan de postkantoren 

Het bli jkt dat behalve in november 1923, de maand 
waarin deze zegels werden uitgegeven, pas in augustus 
1924 redelijke hoeveelheden 7V2-centzegels aan de loket
ten verschenen, hetgeen tot en met februari 1925 het ge
val bleef. Combineren we de verstrekkingen van de pos
teri jen aan de kantoren met de verstrekkingen door En
schedé aan de posteri jen, dan kunnen we de voorraad
vorming bij de posteri jen per maand berekenen en in 
grafiekvorm brengen. Deze grafiek geeft aan dat eind fe
bruari de voorraad tot 15.000 vellen was gedaald, waarna 
in maart de grote afleveringen door Enschedé plaatshad
den. 
Het overzicht en de grafiek der collaterale verstrekkin
gen, worden onder de grafiek van de voorraadvorming 
weergegeven. Dit waren tot en met augustus 1974 7V2-
centz egels. 
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Collaterale verstrekkingen (J^h-centzegels bontkraag) 

De resultaten van het onderzoek z i jn , evenals die van de 
50 cent, in een schema ondergebracht. Hiernaast wor
den deze resultaten in grafiekvorm weergegeven. 



ok'ober 

r '' 
iO 
32 

1 ^6 

november 

4 
14 
83 

101 

december 

2 
22 
89 

113 

\-

ol ober 

1 ̂  8 

1 
31 

1 90 
31 

november 

3 
18 

1 
270 

72 

364 

december 

5 
13 

1 
1 

155 
159 

334 

1925 1 

januari 

5 
20 

25 

februari 

2 
7 

9 

maart 

1 
4 

5 

april 

-
1 

1 

mei 

1 
1 

2 

juni 

1 
-
1 

)uli 

2 
-
2 

totaal 

35 
135 
755 

925 

% 
3,78 

14,59 
81,62 

% Bölian 

2,7 
11,1 
86,2 

11 X 12V2 (D) 
I IV2 X I IV2 (F) 
I IV2 X 121/2 (C) 

1925 1 

januari 

5 
28 

4 
2 

99 
229 

367 

februari 

3 
19 

7 
4 

36 
195 

264 

maart 

5 
8 
9 
5 

39 
212 

278 

april 

3 
4 
4 
5 

36 
150 

202 

mei 

2 
3 
3 
2 

26 
70 

106 

juni 

2 
-
-
3 

10 
37 

52 

juli 

_ 
2 
1 
-
9 

19 

31 

totaal 

32 
116 

29 
193 

1595 
1431 

3396 

% 
0,94 
3,42 
0,85 
5,68 

46,97 
42,14 

% Bölian 

1,35 
3,50 
0,75 
1,70 

49,70 
43,00 

11 X 11V2 (B) 
11 X I2V2 (D) 
I I V 2 X I I (E) 
I I V 2 X I I V 2 (F) 
I I V 2 X I 2 (C) 
I IV2 X I2V2 (H) 

Overzicht collaterale verstrekkingen (vellen van 200) 

Sept. 
okt. 
nov. 
dec. 
jan. 
febr. 
maart 
april 
mei 
juni 

1923 
1923 
1923 
1923 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 

14.660,100 
15.630,100 
15.610 
10.518 
9.605 
8.638 
9.388,100 

11.087,100 
11.922 
11.266 

|uli 
aug. 
sept. 
okt . 
nov. 
dec. 
jan. 
febr. 
maart 

1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1924 
1925 
1925 
1925 

9.873 
1.620 

20 
114,45 
470 

37 
340 

1.685 
11.589,106 

Eerst de g ra f i ek d i e b e t r e k k i n g hee f t o p he t t o taa l aanta l 
zege ls , o n g e a c h t d e t a n d i n g : 

4 0 0 - | 

2 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 

S O N D I F M A M J J A S O N D J F M A M I I 
1 9 2 3 1924 

Totaal aantal 7^h-centzegels, ongeacht tanding 

Deze , , t o t a a l " - g r a f i e k k o m t r e d e l i j k o v e r e e n m e t d e ve r 
s t r e k k i n g e n g r a f i e k , v o o r a l i n d i e n r e k e n i n g g e h o u d e n 
w o r d t m e t he t t i j d s v e r s c h i l t u s s e n de a f l e v e r i n g e n aan d e 
k a n t o r e n ( = d e v e r s t r e k k i n g e n g r a f i e k ) e n he t g e b r u i k van 
d e z e zege ls d o o r he t p u b l i e k ( = d e , , t o t a a l - g r a f i e k " ) . 
H i e r o n d e r v o l g e n d e g r a f i e k e n d i e d e r e s u l t a t e n van h e t 
o n d e r z o e k v o o r i e d e r e t a n d i n g apar t a a n g e v e n . (Let o p 
de v e r s c h i l l e n d e y - a s s e n ! ! ) 

1 I I I I I I I n 
S O N D J F M A M J I A S O N D I F M A M I J 

1 9 2 3 1924 1 9 2 5 

Tanding 11 x IVh (B) 

I I I I I I I I 
S O N D J F M A M J l A S O N D J F M A M J I 

1 9 2 3 1 9 2 4 1 9 2 5 

Tanding 11 x 12^2 (D) 

'I I I I I I I I I I I I I 
S O N D I F M A M I J A S O N D J F M A M I I 

1923 1924 
Tanding 11^2x11 (E) 

Li. ̂ I I I I F ^ I 
S O N D J F M A M I l A S O N D I F M A M I J 

1 9 2 3 1 9 2 4 1 9 2 5 

Tanding IIVix 77V2 (F) 
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Tanding lIVix 12 (C) 

I I I I I I r 
S O N D J F M A M I l A S O N D J F M A M J J 

1 9 2 3 1 9 2 4 1 9 2 5 

Tanding nVi X nVi (H) 

1925. De resterende tandmgen nameiiji< 11 x I IV2 (B), 11 
X I2V2 (D), I IV2 X 11 (E) en 11 V2 x I2V2 (H) ver lopen alle 
volgens eenzelfde pat roon: de derde graf iekvorm. Geen 
van deze tandingen komt voor in de maanden tot en met 
februari 1924, terwi j l ze eind 1924-begin 1925 relatief het 
meest voorkomen. 

Echter uit een totaal van 1431 zegels in tanding 11'/2 x 
I2V2 (H) draagt één zegel de Stempeldatum 4 februari 
1924, terwij l de eerstvolgende datum in deze tanding 24 
maart 1924 is. We hebben hier dus te maken met of één in 
die t i jd (februari 1924) zeer zeldzame tanding of met een 
fout in de Stempeldatum. We moeten hieraan nog toe
voegen dat Waller In het februar inummer Maandblad 
1924 (zie ook Maandblad 1974 biz. 312) schrijft dat hi) 
reeds in het bezit van deze tandmg (I IV2 x I2V2 (H)) was. 
(Zie foto). 
Verder valt weer de duidel i jke overeenkomst tussen de 
tandmgen 11 x I2V2 (D) en I IV2 x I2V2 (H) op. 
Als conclusie zou men kunnen zeggen dat de eerste op
lagen die Enschedé in november en december 1923 afle
verde voornameli jk de tandmgen I IV2 x I IV2 (F) en I IV2 
x 12 (G) bevat moeten hebben. In de aflevermgen van 
maart 1924 zouden dan de overige tandingen met daarbi) 
tanding I IV2 x 12 (G) moeten hebben gezeten. 

De vroegste data van iedere tanding m dit onderzoek ge
vonden zi jn wat de 7V2 cent betreft: 
11 X 111/2 (B) 7 juli 1924 
11 XI2V2 (D) 2 jun i 1924 
I IV2 X 11 (E) 24 december 1924 ! ! 
I IV2 X I IV2 (F) 23 november 1923 
11V2 X 12 (G) 29 november 1923 
I IV2X I2V2 (H) 4 februari 1924. (de eerstvolgende 24 
maart 1924). 

Bij het beschouwen van deze grafieken kunnen drie ver
schil lende vormen worden onderscheiden. Ten eerste die 
van de tanding I IV2 x I IV2 (F), welke tanding relatief veel 
voorkomt in de maanden december 1923 en de eerste 
dr ie maanden van 1924. Daarna word t deze tanding nog 
maar zeer sporadisch gesignaleerd. 
Een andere vorm is die van de tanding I IV2 x 12 (G). 
Deze tanding ver loopt ongeveer volgens de totaalgrafiek, 
behalve in de maanden december 1924 tot en met maart 

'9 

De vroegste data van de 7'^h cent, tandingen 1Vh x IT^h (F), IVh 
X 12 (C) en IIV1 x 11 (E) (van links naar rechts) 

Een misverstand dat nogal eens voorkomt is dat de 7V2 
cent ook in de tanding 11 x 12 zou bestaan. Bi) goed na-
meten bl i jkt dan alti jd dat de feitel i jke tanding niet 11 x 
12 maar I IV4 x 12 meet. De oorzaak van dit verschijnsel is 
dat bij één van de 11 Va-kammen zich een stuk bevond 
waar de perforeernaalden iets wi jder ui teenstonden, 
waardoor de tanding I IV4 x 12 kon ontstaan. (Zie De Phi
latelist 1932, bIz. 129). Er is hier dus geen sprake van at
mosferische beïnvloeding, zoals in De Philatelist 1927 bIz. 
42 wordt beweerd. Hetzelfde werd en wordt t rouwens 
ook beweerd van de 35 cent tanding 11 x 11, maar hier
over b innenkort meer. 

De vroegste (?) en de op eén na vroegste datum gevonden bij de 
71/2 cent tanding IVh x I2V2 (H) (wordt vervolgd) 
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Oppassen voor 
gevaarlijke 

vervalsingen 

In het februar inummer konden wi j de 
geheel vervalste Nederlandse welda-
digheidszegels van 1923 signaleren en 
het leek ons wenseli jk in aansluiting 
hierop thans melding te maken van 
nog enkele gevaarlijke vervalsingen 
en knoeieri jen met Nederlandse 
postzegels. 
Dit niet om de verzamelaars af te 
schrikken, of hun de moed te ont
nemen om - duurdere - zegels voor 
hun verzameling te kopen, maar wel 
om hen te waarschuwen dat vele ver
kopers dikwij ls uit onwetendheid te 
goeder - maar ook wel eens bewust 
te kwader - t rouw allerlei fraais aan 
de man/vrouw trachten te brengen. 

Valse tandingen 

Met enkele dagen tussenruimte ont
vingen wij begin maart twee Neder
landse bontkraagzegels van 10 gulden 
oranje voorzien van valse tanding aan 
één zi jde. 
Deze zegels waren in West-Duitsland 
gekocht; helaas zi jn daar fi latelisti-
sche (advertentie-) bladen welke (be
taalde) gastvrijheid bieden aan 
,,Reparatur-Anstalte für Briefmar
ken" . Het behoeft geen betoog dat 
deze filatelistische schoonheidsspe
cialisten het niet bij reparaties en 
valse tandingen laten maar bij de 
huidige vraag naar postfrisse zegels 
ook lustig de gompot hanteren! 
Wij keuren zegels dan ook liever niet 
op de vraag of zi j werkel i jk postfris 
zi jn, maar we kunnen de liefhebbers 
van dergeli jke zegels wel verzekeren 
dat naar schatting 99% van alle vóór 
± 1900 uitgegeven zegels welke als 
postfris worden aangeboden voorzien 
zijn van van geheel of gedeelteli jk 
valse gom. 

Immers tot ongeveer t ien jaar gele
den werden vri jwel alle ongebruikte 
zegels met gomstrookjes in de al
bums geplakt en aan dit noodlot (in 
de ogen van postfrisverzamelaars) is 
maar een onbetekenend aantal oude
re zegels ontsnapt! 

Zeldzame vierzi/dige roltanding gefabri
ceerd uit een tweezijdige rode Wilhelmi-
nazegel van 72'/2 cent. 

Valse roltanding 

Behalve de gewone tanding is ook de 
roltanding aantrekkeli jk voor verval
sers, want het is niet alleen lucratief 
om van de normale twee- of vierzi j-
dige roltanding der paarse 7^h cent 
een driegaatsroltanding te , ,produce
ren " , maar - zoals uit bijgaande af
beelding bli jkt - tracht men ook van 
een rode I2V2 cent met tweezijdige 
roltanding een zeldzame vierzijdige 
roltanding te maken. 
Verzamelaars met ervaring en goed 
onderscheidingsvermogen zullen 
overigens geen moeite hebben deze 
vervalsing te onderkennen. 

Valse afstempelingen 
Enkele maanden geleden werden 
voorts op de Amsterdamse open
luchtpostzegel markt verscheidene 
Nederlandse postzegels van de uitgif
ten 1869 tot en met 1899 aangetroffen 
met geheel valse afstempel ingen: 
tweeletter- en kleinrondstempels. 
Het is maar dat u het weet want de 
snel gestegen belangstell ing voor 
postgeschiedenis en afstempelingen 
lokt de vervalsers ook in déze rich
t ing. 

Valse eerstedagcouverten 

Naast de vervalsingen van de oudste 
Nederlandse eerstedagcouverten 
werd nu door het Algemeen Dagblad 
van 6 maart 1975 een soort ,,protest
vervalsing" gemeld. 
Voor de op 26 februari 1975 versche
nen nieuwe postzegels heeft een 
Utrechtse handelaar bij wijze van 
stunt eigen eerstedagenveloppen la
ten drukken, welke bijna geheel ge
lijk zijn aan de semi-off iciële, die 
recht geven op het verkri jgen van het 

officiële ,,eerstedagstempel". Alleen 
het vignet van de Nederlandse Ver
eniging van Postzegelhandeiaren in 
de rechterbenedenhoek is op deze 
enveloppe vervangen door het hierbij 
afgebeelde vignet, waardoor de Fila
telistische Dienst, in goed vert rou
wen, doch abusievelijk, duizend van 
deze enveloppen, alleen voorzien 
van de 30-centrolzegel met het of f i 
ciële stempel heeft afgestempeld en 
aan de aanbieder heeft teruggegeven. 
De initiatiefnemer(s) zegt (gen) hier
mede te wil len protesteren tegen de 
monopolieafspraak van de Post met 
de handelarenvereniging, maar naar 
onze mening zit er een commercieel 
luchtje aan. Wi j hopen dat de verza
melaars zo verstandig zul len zijn 
geen fancy-pri jzen te betalen voor 
deze echte zegels met echte stempels 
op imitat ie-enveloppen. 
Het spreekt vanzelf dat wi j over het 
algemeen liever niet ingaan op allerlei 
kenmerken waardoor vervalsingen na
genoeg zonder ui tzondering door de 
mand vallen, want het vermelden 
daarvan zou de vervalsers de gelegen
heid kunnen bieden hun handwerk 
te , ,verbeteren". 

Hoewel de Bondskeuringsdienst met 
enkele honderden keuringen per jaar 
al veel werk heeft, stelt deze zich be
schikbaar in twijfelgevallen de be
hulpzame hand te bieden. Op de 
condities vermeld in het januari
nummer (bladzijde 38) kunnen aange
tekende zendingen (liefst met filate
listische frankering en bijvoeging van 
antwoordporto) worden gericht aan 
onderstaand adres: 
Drs. A. van der Wi l l igen, Laan van 
Poot 194, 's-Gravenhage 2023. Tele
foon 070-394512. 

Bedrieglijk gelijkend op het officiële em
bleem op de semi-officiële eerstedagenve
loppen: WVDB (in plaats van NVPH), eer
ste dag enveloppe rolzegels (in plaats van 
Nederl. Vereeniging v. Postzegelhandela
ren) 1975 (in plaats van 1928 - de datum 
van oprichting van de NVPH) en R 1 (in 
plaats van het nummer van de envelop, 
waarvan het papier witter en de druk niet 
zo zorgvuldig IS als van de NVPH-envelop. 
Oorspronkelijke vraagprijs f 2,50 per stuk. 
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De nieuwe leidraad 
In de laarvergadering van het Bonds
documentat iecentrum (BDC) is beslo
ten te starten met de voorbereid in
gen voor een heruitgave van de be
kende Leiddraad, die ruim vijft ig jaar 
geleden door de Bond werd uitgege
ven. 
Nu de laatste jaren de Speciale Cata
logus steeds mmder speciaal wordt 
door het weglaten van tot voor kort 
alti jd vermelde gegevens, onder meer 
als voorbeeld de plaatnummers van 
de plaatdrukemissies, is er een aan
leiding te meer deze taak serieus aan 
te vatten. 
U zult begrijpen dat de zeven man 
die de hoofdcommissie van het 
bondsdocumentat iecentrum telt, het 
niet zonder hulp van andere geïnte
resseerde specialisten af kunnen. In 
dit l icht moet u ook de beide oproe
pen zien die in december vorig jaar 
en in januari van dit jaar in het 
Maandblad verschenen. 
Hierop kwam een tiental aanmeldin
gen voor de emissies 1872, 1899, 1924 
en de portzegels; en wel speciaal 
voor de laatste serie van 1947. Maar 
er zijn er nog meer, zoals u allen wel 
weet. Speciaal de juist verdwenen 
emissie 1953 Koningin Juliana en pro

f i l , waarbij de papierverschil len, al 
dan niet met fosfor, goede aandacht 
verdienen, evenals de geleideli jke 
overgang van de druk aan vellen op 
die aan de rol. 
Juist omdat dit materiaal nog wel te 
vinden is, is het een onderwerp voor 
verzamelaars die een specialisatiege
bied zoeken, of daaraan wil len be
ginnen. 
Het is de bedoeling eerst Nederland 

te bewerken, om, na de verschijning 
daarvan, met de vroegere koloniën 
door te gaan. Het hangt voornameli jk 
van uw enthousiasme af wanneer er 
iets kan verschijnen, zodat op dit 
punt nog niets met zekerheid kan 
worden gezegd. 
Het spreekt van zelf dat de bij het 
BDC aanwezige literatuurgegevens 
ter beschikking staan van de mede
werkers. 
Gezien het nog steeds groeiende 
aantal verzamelaars die het BDC we
ten te v inden, als ze iets tegenkwa
men dat hen niet duidel i jk was, heb

ben wi j zeker vertrouwen voldoende 
medewerkers te v inden. 
Er is een schema klaar voor de gege
vens van iedere emissie die wij ons 
voorstellen op te nemen, hetgeen u 
de bewerking vergemakkeli jkt. 
Omdat de bi jzondere emissies meest
al minder werk vereisen hebben wi j 
de normale emissies voorop gezet, 
maar dat mag u niet weerhouden als 
u het plan zou hebben alle kinderse
ries te wil len aanpakken of een an
dere greep wil t doen uit de rijke ver
scheidenheid. 
Van harte hopen wij dat u - nu het 
doel gesteld is - zich zult wi l len op
geven als medewerker om het ook te 
bereiken! 
Het adres is velen uwer al goed be
kend: 
J. Dekker, Plantage Parklaan 11, Am
sterdam 1004, dan wel (020) 24 31 50. 

Een halve eeuw filatelieloket in 
hoofdpostkantoor te Amsterdam 

Op 1 mei zal, zoals reeds werd be
kend gemaakt, door middel van een 
speciaal herdenkingsstempel in het 
Amsterdamse hoofdpostkantoor de 
aandacht worden gevestigd op het 
in gebruik nemen van een speciaal lo
ket voor verzamelaars, dan precies 
een halve eeuw geleden. 
En, terugduikend in de ,,historische 
s tukken" lezen we onder meer dat 
ti jdens de Internationale postzegel
tentoonstel l ing te 's-Gravenhage in 
1924, ,,het een van de bestuursleden 
van de Vereniging van Postzegelver
zamelaars , ,HOLLANDIA" was opge
vallen dat voor dit speciale loket zeer 
grote animo bestond" . . . 
Dat was aanleiding voor het toenma
lige Hollandiabestuur zich met de di
recteur van het hoofdpostkantoor in 
Amsterdam in verbinding te stellen 
om zo iets ook voor bi jvoorbeeld 1 dag 
per week in Amsterdam te kri jgen. De 
toenmalige directeur, de heer C. 
Schreuder, ,,heeft hiertoe zijne wel
wi l lende medewerking verleend, 
zoodat b innenkort , voor loopig bij 
wijze van proef, des Zaterdags van 
2-5 nm. de gelegenheid voor den 
verkoop van zegels zal worden open
gesteld. Over de verkrijgbaarstell ing 
van Koloniale frankeerzegels, post

stukken enz. wordt nog overleg ge
pleegd met het Departement van Ko
loniën. We hopen, dat de besprekin
gen hieromtrent ook zullen slagen". 

Aldus een bericht in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie van de
cember 1924, 
Dienstorder H 262 bis van 29 april 
1925 vermeldt : Verkoop aan verzame
laars: ten Postkantore te Amsterdam 
zal van 2 mei a.s. af, bij wijze van 
proef, des Zaterdags van 2-5 nam. 
een afzonderli jk loket zi jn geopend 
voor den verkoop van Nederlandsche 
en Ned. Oost- en West-Indische 
postwaarden aan verzamelaars. 
Niet zonder trots vermelden de no
tulen van , ,Hol landia" dan ook 
prompt ; de opening op 2 mei 1925 
van het speciale philatel isten-loket op 
het Hoofdpostkantoor te Amsterdam, 
waartoe onze penningmeester de 
heer N.A, Zilver de stoot heeft gege
ven en waar alle Nederlandsche en Ko
loniale postwaarden in J<oers verkr i jg
baar worden g e s t e l d . . . . 
Het succes was enorm! Het Maand
blad schreef onder meer: ,,reeds da
delijk om 2 uur bleek er voor deze 
nieuwigheid overgroote belangstel
l ing, welke den heelen middag aan-
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hield en zich niet alleen beperkte tot 
de jongere amateurs doch ook tot de 
oudere philatelisten Om een zegeltje 
te bemachtigen moest men soms 
meer dan een half uur geduldig 
wachten 

Vandaag kon men voor het eerst 
aan het aparte loket bemachtigen de 
tot nu toe weinig voorkomende 
nieuwe (roode) zegel van 1 cent En 
daarnaar was de vraag niet ger ing' 
De betreffende ambtenaar kwam 
bijna handen te kort om uit zijn ver

schil lende boeken het gevraagde te 
nemen 
Ter zijde van de kiosk zijn toonramen 
aangebracht waarin de verkri jgbare 
frankeer en portzegels zijn opge

hangen Deze uitgebreide collectie is 
nog gecompleteerd met verschil lende 
briefkaarten 
De proef is geslaagd, de verzamelaars 
werden tevreden gesteld en de Ne

derlandsche Staat kreeg weer ,,post

zegelgelden" binnen, die er mis

schien het hunne toe bijdragen om 

ons binnen afzienbaren t i jd een ver

laging van onze hooge posttarieven 
te geven 

De dienstorder H 559 van september 
1925 vermeldt vervolgens dat ,,voor

lopig voor een jaar, het Postkantoor 
te Amsterdam aangewezen is als cen

trale instell ing voor den verkoop aan 
verzamelaars van Nederlandsche, 
NederlandschIndische, Surmaam

sche en Cura^aosche postwaar

d e n " ► 

Vijflig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor PhilateHe, 4e Jaargang No. 4, 
16 april 1925). 

A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

Uitbreiding van het Maandblad 
 Vergadering Raad van Beheer 
Het blad wordt als proef voor 
een jaar uitgebreid tot 28 pagi

na's Nieuwe rubr ieken, zooals 
vervalschingen, luchtpost, enz , 
zullen worden geopend 
Beperking der vereenigmgsver

slagen  voor tal van lezers een 
zeer gewilde lectuur, waarop 
men niet beknibbeld wilde wor

den  had grote bezwaren 

De redactie brengt voorts nog 
het volgende onder de aandacht 
van alle lezers en medewerkers 
inzake de adresseering van hun 
bijdragen, enz 
Alle poststukken (ook die van 
Ned en Kol ) aan den heer W P 
Costerus te Edam 
Alles wat Nederland en Kolomen 
betreft (behalve de poststukken) 
aan den heer F H M Post, Ma

liebaan 104, Utrecht 
Afstempelmgen aan den heer J 
P Traanberg, Brouwersplem 25

rd, Haarlem 
Vervalschingen en Waarschuwin

gen aan den heer J B Robert, 
Balistraat 57, 'sHage 
Vragenbus aan den heer A. C 
Voss, Amsteldi jk 114, Amster

dam 
Nieuwe uitgiften en Luchtpost 
aan den Hoofdredacteur, den 
heer J. D van Brink te Hoek van 
Holland 

M a x T h i e r t Wederom verloor de 
philatelie een van haar beste zo

nen door den dood , de oude 
garde is opnieuw met een man 
verminderd, wiens lege plaats 
moeil i jk zal zijn aan te vul len 
Van welk een internationale be

kendheid was deze man, wiens 
simpel stempeltje , ,Thier", , ,Th" 
of , ,T" op de achterzijde van het 
zegel voor den bezitter een 
waarborg was van echtheid 

Nieuwe perforatie voor postze

gelrollen  Naar ons ter oore 
kwam zullen alle waarden tot en 
met de 60 cent verkrijgbaar ge

steld worden m strooken van 500 
en 1000 zegels, opgerold, ten 
dienste van in den handel zi jnde 
frankeermachines Daar de ze

gels al te licht van elkaar scheur

den, heeft men de perforatie 
tusschen de zegels onder l ing iets 
gewijzigd, en wel in dier voege, 
dat tusschen de zegels slechts 8 
mplaats van 12 gaatjes geponst 
zijn De twee middelste zijn 
weggelaten en aan lederen zi j

kant nog een Overigens is het 
eene 12V2 kamperforatie geble

ven O m de rollen te vormen 
heeft men blijkbaar de gedrukte 
geheele vellen in strooken van 
20 zegels verdeeld en deze met 
de randstukjes aan elkaar ge

plakt Machines, om de rol len m 
hun geheel te maken, schijnen 

er dus bij ons niet of nog met te 
bestaan 

Poststukken Hoewel een parti

culiere uitgave, komt het mij 
toch wenscheli jk voor de aan

dacht te vestigen op de Dorus 
Rijkers briefkaart De tegen

woordige kaart van 7V2 cent, 
bruin op roomkl met deelstreep 
werd links van de scheidingsli jn 
met advertentien bedrukt en 
voor 5 cent verkocht  Wij za

gen tot heden 3 verschil lende 

Opmerkingen van de heer A ) 
Warren  Wat betreft de mooie 
tanding 14 groote gaten Deze 
tanding komt weinig voor bij de 
zegels van Holland, doch meer 
bij die van Curasao en Suriname 
Het was mij vroeger opgevallen, 
hoe de tanding 14 bij de 2V2 
Gulden van Curagao varieerde 
was bij de donker gekleurde de 
tanding zeer mooi en door de 
randen getrokken, bij een l ichte

ren druk, ook getand 14, doch 
niet door de randen getrokken, 
waren een paar l i jnen erg aan 
het wankelen 
Onlangs bij de beeren Enschede 
zi jnde, hebben deze mij een 
oude koperen onderplaat laten 
zien, die toonde, hoe door het 
gebruik de gaten vergroot kon

den raken, veroorzakende een 
onzuivere l i jn, en het gebruik 
van die 'machine' onwenscheli jk 
maakte Zoo verdween tanding 
14, groote gaten, van het too

neel 

 Adv G Keiser & Zoon, Passage 
25, Den Haag Catalogus Yvert & 
Tellier 1925 (nieuwe uitgave) 
ƒ 3,50 (plus porto) 

^ ^ » ■ ^ ^ « ^ > 
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De dienstorder eindigt „ v o o r den 
verkoop van de betreffende zegels 
wordt voorts des Woensdags en des 
Zaterdags van 2-5 uur n m een af
zonderl i jk loket ten postkantore te 
Amsterdam opengesteld " 
Het einde van het sti lzwijgend ver
lengde proefjaar voor Amsterdam als 
centrale verkooppiaats aan verzame
laars in andere plaatsen van het land 
kwam op 31 augustus 1941, daar deze 
funct ie, vooral voor de weinig over
gebleven koloniale waarden ti jdens 
de oorlogsjaren, per 1 september 
1941 door het postkantoor te 's-Gra-
venhage werd overgenomen 
Hieruit zou later de Filatelistische 
Dienst voor tkomen 

Maar het eerste Nederlandse filatelis-
tenloket m het hoofdpostkantoor te 
Amsterdam is er nog steeds ,,de 

ingezonden 
Honneur aux Dames 

Met veel genoegen lazen wi j het arti
kel , ,Honneur aux Dames", dat ver
scheen in het februar inummer van 
het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie van dit jaar Wij lazen ook 
dat u onze vereniging vermeldt voor 
dames-filatelisten m Antwerpen Wij 
moeten u echter doen opmerken dat 
er niet eén maar twee kringen be
staan uitsluitend toegankeli jk voor 
dames Wi j noemen onszelf , ,Ant i
gone 2000 - Studie voor Dames-
Filatelisten en bestaan sedert 1961 
Dat WIJ waarachtige verzamelaarsters 
zi jn bevestigt de uitslag van de 
laatstgehouden nationale tentoonstel
l ing te Sint Lambrechts Woluwe voor 
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animo om zegeltjes te bemacht igen" 
IS na een halve eeuw nog onver-
f lauwd aanwezig, ,,de ambtenaar komt 
misschien wel eens handen, maar 
hopeli jk geen zegels te kor t " , en de 
openstel l ing voor het publiek is sinds
dien uitgebreid tot praktisch alle da
gen per week 
En zo zal er dan, na vijft ig jaar, op 1 
mei 1975 een kleine herdenkings
plechtigheid plaats hebben m de hal 
van het Amsterdamse hoofdpostkan
toor, waar om 10 00 uur 's morgens 
het speciale stempel 50 JAAR FILATE
LISTENLOKET IN AMSTERDAM in ge
bruik genomen zal worden in aanwe
zigheid van een aantal vooraan
staande hoofdstedelingen en natuur
lijk de nazaten van het bestuur van 
de vereniging , ,Hol landia", die dat al
lemaal op haar geweten heeft . . ! 
D de VRIES A I J P 

de zogenoemde tradit ionele verzame
l ingen, waar onze leden met zeven 
verzamelingen, vijf zi lveren, eenmaal 
brons en een diploma behaalden 
Een van haar kreeg zelfs de ,,Prijs van 
de Jury" om de hoogstaande voor
stelling van ,,Afstempelingen op 
Spoorwegzegels" en de mooie en 
verzorgde wijze van opzetten van 
deze verzameling 
Na het uitspreken van de gebruike
lijke groeten, volgen de onderteke
ningen van de onder-voorzitster en 
de voorzitster L PALMANS en R 
PRINCIERS Secretariaat J R Penha, 
Prins Albertlei 31 9B, 2600 Berchem, 
België 

Eerstedagenveloppen 

Het l i jkt na de laatste emissie dat de 
Nederlandse PTT definit ief gekozen 
heeft voor het Zwitserse uitgifte-

voor uw 
boekenplank 

Expeditie Rhijnspoorweg, Frans Blom. 
Enkele postale problemen In Neder
land en Nederlands Oost-lndle na de 
bevrijding, Drs. W. ). van Doorn. 

In de reeks Postzaken van de Neder
landse Vereniging van Poststukken
en Poststempelverzamelaars zijn twee 
nieuwe boekjes verschenen De au
teurs staan borg voor een filatelis-
tisch verantwoord verhaal. 

Uitgave Po&Po Prijzen f 7,50voorhet 
werkje van Frans Blom (zestig bladzij
den) en/of ƒ 76,- voor het boekje van 
drs Van Doorn (120 bladzijden) Bei 
de werken zijn geïllustreerd Ze wor
den franco toegezonden na ontvangst 
van fiet verschuldigde bedrag op 
postgirorekening nummer 1194858 
van B Hellebrekers te Amstelveen 

beeld enkele malen per jaar uitgifte 
van herdenkingspostzegels voor to
taal verschil lende evenementen, met 
daarnaast de vaste jaarlijkse emissies 
van zomer (lente?) en kinderpostze
gels 
Jammer is het dat de Nederlandsche 
Vereenigmg van Postzegelhandela
ren het voorbeeld van Zwitserland 
niet volgt in zijn eerstedagenvelop-
penuitgif tebeleid Wat heeft een 
thematische verzamelaar nu aan de 
laatste eerstedagenvelop'' In een ver
zameling over religie (Synagogeze
gel) past toch totaal niet een her
denkingszegel Amsterdam 700 jaar, 
Jammer dat de NVPH hier de verza
melaars (haar klanten') zo vol ledig m 
de steek laat, terwi j l m Zwitserland al 
langere t i jd het voorbeeld bestaat 
hoe het wel en artistiek verant
woord kan 
A van Dam, Appingedam 



agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het mei
nummer dienen uiterlijk op 18 april in het 
bezit te zijn van de redactie 

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

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Cravenhage 2004 
Telefoon (070) 63 09 49 

EXPOSITIES 
- Wereldcol lect ie de postzegels 
van Europa en Amerika (gedeelte
lijk) 
- Monumentenjaar 1975 (Neder
landse postzegelontwerpen) 
- Britse dominions en ko lomen 
buiten Europa Amerika (gedeel
tel i jk), Azie, Australië Afrika (col
lectie ir A C Ferf) 
- Post zonder grenzen in geze
geld bestek (Honderd jaar We-
reldpostverenigmg) 
- Japanse bezett ing van Neder-
lands- lndie, behalve Sumatra 
(collectie C D Ricardo) 
- De kunst van de ontwerper 
- De tots tandkoming van postze
gels m plaat- en rasterdiepdruk 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelu i beneden de 16 jaar 

Het postmuseum is dagelijks ge
opend van 10 00-17 00 zon- en 
feestdagen van 13 00-17 00 uur 

4 maart-4 mei: 
Frankfurt am Mam Bundespostmuseum 
Speciale tentoonstel l ing Spanje en 
Spaanse bezit t ingen Dinsdag, donderdag 
tot en met zondag 10 00-17 00, woensdag 
10 00-20 00 uur Maandags gesloten 
Schaumamkai 53 

19 april: (verbeterde datum) 
Veendam Regionale rui ldag, centrum 
Ned Herv Kerk 10 00-17 00 uur hande
laarstand aanwezig Toegang ƒ 0,50 Inl ich
tingen J D Neuteboom, Margaretha 
Hardenbergstraat 2, Wi ldervank 

19 april: 
Rotterdam Dertigste Europoort - ru i ldag, 
Wi jkcent rum Midde l land, Eerste Midde l 
landstraat 103, 09 00-17 00 uur Tafelreser-
vering D Erkel Blondeelstraat 210, tele
foon 010-205204 

19 april: 
Bergen op Zoom Ruilbeurs, handelaren-

stands, P Mulders Antwerpsestraatweg 
211, 10 00-18 00 uur Inl icht ingen J Ko-
nings, Waterleliestraat 78 

20 april: 
Roosendaal Internationale rui lbeurs vei
l ing, tentoonstel l ing, handelarenstands 
Philips' bedri j fsrestaurant, Zwaanhoef-
straat 2, 10 00-17 00 uur Toegang ƒ 1 , -
Aanvragen gratis veilingcatalogus P A F 
Valkenburg, Burgemeester Prinsensingel 
31, te lefoon 01650-36177 

20 april: 
Wijchen Nationale rui ldag. Zaal Sterren-
bosch. Kasteellaan 4, 10 00-17 00 uur In
l ichtingen Th de Kleyn, Ringlaan 22, tele
foon 08894-3486 

24 april: 
Nederlandse Ant i l len Eerste dag van uit
gifte serie Zout industne op Bonaire Drie 
waarden 15, 20, 40 Prijs ƒ 1,35 

25-27 april: 
Luzern Derde luchtpost tentoonstel l ing 
LUPO 75 Zwitsers insti tuut voor verkeer 
en verreverbmdmgen FlSA-congres en 
symposium, speciale enveloppen en kaar
ten, bi jzonder stempel, handelarenbeurs 
Inl icht ingen W W Ruetschi, Beckenhof-
str 70, CH-8006 Zurich 

29 april: 
Eerste dag van uitgifte herdenkingszegel 
bevr i jd ing Waarde 35 cent 

26 april-1 mei: 
Helsinki tentoonstel l ing der Noordse lan
den met internationale deelneming van 
Noordse collecties Nordia 1975, Ijshal 

1-±9 mei: 
Amsterdam Stand en tentoonste l l ing in 
het hoofdpostkantoor ter herdenking van 
50 jaar f i latel ieloket, speciaal stempel 
Opening 1 mei, omstreeks 10 00 uur In
l ichtingen D de Vries, Waalstraat 53-1, 
Amsterdam 

1 mei: 
Keulen Derde internationale rui ldag, Bel
gisch H U I S , Cacilienstrasse 46 (bij de 
Neumarkt), voor lop ig Belgisch mil i tair 
postkantoor, b i jzonder stempel Geheel 
verzorgde speciale envelop a 20 franks 
(aangetekend 30 franks) word t toegezon
den na overmaking van het verschuldigde 
bedrag op postrekening nummer 239872 
van de kr ing ,,Belgische Filatelie aan de 
Ri jn" , B4090 SPB 5 BSD, vanwaar adjudant 
L van Loock ook nadere inl icht ingen 
geeft 

2-4 mei: 
Groningen Philaposta Groningana '75, na
tionale postzegeltentoonstel l ing. Mart in i 
hal 

2-6 mei: 
Londen, Festival of Stamps in de Royal 
Festival Hall Inl icht ingen S C P C , 47 
Southampton Way, Londen SE5 

3 mei: 
Laren (Noord-Hol land) Nationale rui ldag, 
feesttent op kermisterrein Zevenend, 
10 00-17 00 uur Toegang gratis Tafelre-
servering P van Heyningen Postbus 56, 
Laren (N-H), te lefoon 02153-14554 

3-5 mei: Luxemburg afgelast. 

10 mei: 
Eindhoven Postzegelbeurs, Philips Ont 
spanningscentrum, Mathi ldelaan 81, 
10 00-17 00 uur Erkende handelaren aan
wezig, geen tafelreservering Inl icht ingen 
ui ts lui tend te lefoon 040-113902 

10 mei: 
Essen Negende Assindiaruildag Alt Essen, 
Steeier Str 361 09 00-17 00 uur In l icht in
gen Al f red Klomfass, 43 Essen Lenbachstr 
30, te lefoon 706798 

14 mei: 
Suriname Eerste dag van uitgifte serie van 
twee zegels Internationaal jaar van de 
v rouw 

17-19 mei: 
Bad Mondor f (Luxemburg) Exphimo '75, 
thematische tentoonstel l ing Archeologie 
Inl icht ingen Wil ly Serres, 27 route de 
Hunsdorf, Lorentzweiler Luxemburg 

21 mei: 
Eerste dag van uitgif te herdenkingszegels 
Schweitzer (50 cent) en Stoomvaart Maat
schappij Zeeland, Koninkl i jke Neder land-
sche Postvaart (35 cent) 

29 mei-1 juni: 
Oberhausen Tentoonstel l ing Duitse rang 
II , , ,Oberhausen '75" , stadhuis, nationale 
en internationale rui ldagen Inl icht ingen 
Oberhausen Philatel isten-Verem e V , 
D-4200 Oberhausen 1, Duppelstr 59 

VEILINGAGENDA 

24-26 april: 
Amsterdam W Wiggers 
Singel 276 

28, 29 april, 1-3 mei: 

de 

's-Gravenhage R Boekema 
gresgebouw 
9, 12-16 mei 
's-Gravenhage Veil ing 
469 j L van Dieten, 
Tournooive ld 2 

24, 26, 27 mei: 
Amsterdam N P V Rokin 
29-31 mei: 
Amsterdam W Wiggers 
Singel 276 
mei: 
Dordrecht Honderdste 
Postzegelveilmg Dieper 
174, te lefoon 078-40733 
9-12 juni: 

58 

de 

Vries 

Con-

Vries, 

Dordtse 
brockweg 

's-Gravenhage J K Rietdijk 
Plaats 31A 

B V , 
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9 H W ^ ^ T A NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
G R ^ I N ^ ^ J A VAN 2 T/M 4 MEI 1975 IN DE MARTINIHAL TE GRONINGEN 

G E O R G A N I S E E R D DOOR DE P H IL A T E L IS T E N -V E R E N IG IN G " G R O N I N G E N " 
O N D E R A U S P I C I Ë N V A N D B N E D E R L A N D S E B O N D V A N F I L A T E I I S T E N - V E R E N I G I N G E N 

2-4 mei 
Nationale tentoonstel l ing Philiposta 
Groningana '75 ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan van de Philate
listen Vereniging Groningen m de Mar
tinihal Stadspark Openingsti jden 
11 00-22 00 uur 

3 mei 
10 00 uur Opening van de drieenzes
tigste Filatelistendag met bekertoer
nooi en bekendmaking van de w in 
naar tijdens de aansluitende geza
menli jke lunch Postzegelmarkt en 
ruildag 10 00-17 00 uur Tafelreserve-

ring S Brouwer, Florisplein 22b 
Groningen, telefoon 050-712012 
Jeugdmanifestatie met ruildag waar
aan vertegenwoordigers uit Duitsland 
en Luxemburg zul len deelnemen In
lichtingen J Bos, Zilverlaan 191, 
Groningen, telefoon 050-774562 
Alle evenementen in de Martinihal 
19 00 uur Bondsdiner m het Familie
hotel te Paterswolde bekendmaking 
van de prijzen en andere onderschei
dingen 

4 mei 
Dag van de ruimtevaart, georgani

seerd door de Nederlandsche Veree-
niging van Aero-Philatelisten ,,De 
Vliegende Hollander Vliegtuigenral-
ley naar Groningen , o p e n " lunch 

Thematisch symposium met als gast
spreker de heer F de Troyer, voorzit
ter van de Thematische commissie 
van de Federation Internationale de 
Philatelie georganiseerd door de 
vereniging De Beeldfilatelist 

Het uitbreide programma, met de ex
cursies, IS opgenomen m het maart
nummer, bladzijden 161/162 

tentoon
stellingen 
en jubilea 

Regionale postzegeltentoonstelling 
„ M O K U M '75" 

Op 10, 11 en 12 oktober 1975 zal een 
regionale postzegeltentoonstel l ing 
onder de naam , ,MOKUM '75" wor
den gehouden in Hotel Casa 400, Ja
mes Wattstraat 75 te Amsterdam 
Toegang gratis 
Het inzenden van collecties is moge
lijk voor leden van verenigingen in 
de regio Noord-Hol land 
De tentoonstellmgscommissie heeft 
aansluiting gevonden bij de viering 
van het zevenhonderd jarig bestaan 
der stad Amsterdam Middels een 
aparte klasse 700 jaar Amsterdam, 
gezien vanuit filatelistisch o o g p u n t ' 
kan men inschrijven met speciale col
lecties Gedacht wordt aan 
3-stuiversporten, Amsterdamse stem
pels surprising Amsterdam enzo
voort De jurering zal geschieden 
door een bondsjury 

Tentoonstellmgsreglement en in
schri j f formulier aanvragen bij B J 
Hastrich Leliestraat 42 Volendam 
(postzegel van ƒ O 50 bijvoegen) 

Amsterdamzegel was binnen 2 minu
ten beklonken 

BIJ de officiële aanbiedingen van 
nieuwe gelegenheidszegels worden 
vaak onthul l ingen gedaan over de 
totstandkoming van de zegels die van 
belang kunnen zijn voor de ge
schiedschrijving van een emissie Zo 
vertelde drs Ph Leenman, 
directeur-generaal van PTT bij het 
overhandigen van een vel ingelijste 
postzegels Amsterdam 700 jaar aan de 
Amsterdamse wethouder van Finan
cien, drs W H Sinnige, dat de be
slissing om deze zegel uit te geven m 
het najaar van 1972 binnen twee mi
nuten beklonken was Burgemeester 
dr I Samkalden van Amsterdam be
hoefde alleen maar de telefoon te 
pakken, zijn verzoek te doen en klaar 
was Kees 
De directeur-generaal vertelde het 
niet zo gemakkeli jk te hebben gehad 
met de zegel voor de dr iehonderdja-
rige Portugees-Israëlitische synago
ge, waarvan hij een ingelijst vel aan
bood aan de heer A Coronel vice-
voorzitter van de Portugees-
Israëlitische Gemeente Niettemin 
was aan dit onderwerp voorrang ge
geven boven andere omdat de syna
goge een getuigenis is van de tradi
t ionele verdraagzaamheid van Am
sterdam Overigens behoeft geen en

kele andere verjarende stad te reke
nen op de uitgifte van een bi jzondere 
postzegel Alkmaar heeft dat al erva
ren en drs Leenman zei onomwon
den de hoofdstad is ook in dit op
zicht uniek het is de eerste en met
een de laatste keer dat een stedelijk 
eeuwfeest op een postzegel word t 
herdacht 
De plechtigheid werd op 26 februari 
gehouden in de Dominicus-mavo van 
broeder Roberto Pijpers in 
Amsterdam-West Dr iehonderd leer
lingen van deze school hebben onder 
leiding van de leraar expressievakken 
W van Brakel een mozaïek gemaakt 
voorstel lende de vogelvluchtkaart van 
Amsterdam die Cornells Antonisz m 
1544 tekende Het werkstuk, dat nog 
met helemaal klaar is, bestaat uit 
tweeëneenhalf mil joen plastic steen
tjes m 27 verschil lende kleuren 
De ontwerpers van de zegels Paul 
Mijksenaar en Jan van Toorn, waren 
bij de aanbieding aanwezig evenals 
de Filatelistische Dienst van PTT met 
een ti jdeli jk postkantoor en het spe
ciale eerstedagstempel 
De volgende dag bood drs H de 
Jonge, hoofddirecteur Post, een inge
lijst vel zegels voor de v ierhonderd-
jarige Leidse universiteit in Leiden 
aan De heer De Jonge overhandigde 
het geschenk dat inmiddels een plaats 
heeft gekregen m het Academisch 
Historisch Museum, Rapenburg 73, 
aan mr K J Cath De heer De Jonge 
herinnerde in zijn toespraak aan eer
dere Nederlandse postzegels voor 
universiteiten in 1936 Utrecht (300 
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Twee Pitney Bowesfrankeermachines leve
ren ook stroken die op de uitgaande post 
worden geplakt 

jaar), m 1950 Leiden (375 jaar), in 1964 
Groningen (350 jaar) en nu weer Lei
den (400 jaar) Bij de plecht igheid was 
burgemeester dr A ) Vis van Leiden 
aanwezig, alsmede de beide ontwer
pers Ab Gratama en Sjoerd de Vries 
In het museum was op verzoek van 
het universiteitsbestuur een themati
sche tentoonstel l ing ingericht door 
vertegenwoordigers van De Beeldfila-
telist, m samenwerking met ,,de 
Leidsche" en het Nederlandse Post-
museum De organisatie was m han
den van de heren P J Meurs en A 
Smit Getoond werden collecties van 
A J Annegarn (bloedtransfusie), W 
F Briel/A Smit (Leidse universiteit 

nederland 

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

De gecombineerde emissie 

Hoewel m de betreffende Dienstor
der ui tdrukkel i jk was vermeld dat de 
,,Amsterdam-zegel ' ook m rollen van 
500 stuks tweezijdig getand, zou 
worden uitgegeven is dit aan een 
aantal PTT-ambtenaren, belast met de 
verkoop, waarschijnli jk ontgaan De 
voorraad bij verscheidene kantoren 
was zeer beperkt Dit gold niet voor 
de normaal getande zegels die overal 
voldoende te koop waren 

1575-1975), dr J J van Cittert-Eijmer 
(Universiteiten), L M A Grandel 
(Mi jnbouw en mineralen), J A 
Harms (Reformatie en Contra-
Reformatie), drs E A Mennega (Bo
tanische tuinen), ) W Smits (Artsen 
en Rembrandt), dr C F Winkler 
Prins (Geologie) en het Postmuseum 
met ontwerpen en zegels van de jub i 
lerende universiteitem uit de jaren 
1936 (Utrecht), Leiden (1950) en Gro
ningen (1964) De heer A Smit 
schreef de teksten voor een vouwblad 
dat speciaal voor deze , ,min i tentoon-
stel lmg" was gedrukt 
Na afloop hadden we een gesprek 
met de heer M P Durieux, hoofd 
van de Universitaire Postdienst, die 
de brieven bezorgt tussen de tachtig 
verschil lende gebouwen en instell in
gen van de ri jksuniversiteit Deze in
terne post, die wordt verzorgd door 
vijf man personeel, draagt geen uiter
lijke kenmerken Een beter argument 
tegen de overvloed van zegels en 
stempels van de zogenoemde stad
postdiensten IS er niet al die franje 
kost alleen maar t i jd Twee van de vijf 
personeelsleden zijn vroegere PTT-
ers, hetgeen een waarborg is voor de 
professionele opzet In 1974 bedroeg 
het aantal intern gewisselde stukken 
203 364 tegenover een uitgaande post 
van 1 773.342 stuks met een fran-
keerwaarde totaal van ƒ 687 923,62 

Door een publikatie m een landelijk 
ochtendblad was verdere verwarring 
gesticht Daar stond namelijk m dat 
men slechts de tweezi jdig getande 
zegels kon kopen na het tonen van 
een gelijk aantal eerstedagenvelop-
pen Hoewel dit m verzamelaarskrin
gen algemeen beschouwd werd als 
een journalistisch grapje, bleek al 
gauw dat dit letterlijk opgevat moest 
worden De eerstedagenveloppen 
waren dagen tevoren uitverkocht of 
uiterst beperkt voorradig 
In Rotterdam moest men deze enve
loppen kunnen tonen om de tweezi j
dig getande zegels te kopen Al 
streek de loketambtenaar wel eens 
de hand over het hart en verkocht 
zegge en schrijve een exemplaar' 
Het komt ons voor dat het onmoge
lijk de bedoel ing van de Post kan zi jn 
geweest om de verkoop van deze 
eerste tweezijdig getande zegels te 
koppelen aan een eerstedagenvelop, 
die zijzelf - de Post - met heeft uit
gegeven en die men bij een vereni
ging van postzegelhandelaren moet 
kopen, om het officiële eerstedag-

stempel van de Post te krijgen Er zi jn 
verscheidene verzamelaars die de 
voorkeur geven aan een duidel i jk 
stempel van een postkantoor en deze 
mensen konden op verschil lende 
plaatsen de zegel niet kopen 
BIJ verschil lende secretariaten van 
aangesloten verenigingen is gevraagd 
waarom er geen enveloppen be
schikbaar waren, men denkt dat de 
Bond of het Maandblad deze uitgeeft 
en verwijt ons dat er weer niet vol
doende gedrukt zijn om aan de vraag 
te vo ldoen ' 

Modern 

De zegels zelf heten modern te zi jn 
BIJ de , ,Amsterdamzegel" l i jkt de 
stroom ,,gaande en komende Am
sterdammers" eerder op een demon
stratie, maar daaraan is de hoofdstad 
m de afgelopen jaren zeer rijk ge
weest zodat men dit best als een al
ledaagse happening kan opvatten 
BIJ de Synagogezegel stoort de over 
het beeld gedrukte tekst meer dan 
op de Amsterdamzegel, ook de tekst 
, ,Neder land" m een hokje maakt het 
geheel niet fraaier 
De ,,Leidenzegel" is duidel i jk anders, 
maar ook hier is de gebruiksaan
wi jz ing nodig om te ontdekken wat 
de ontwerpers hebben bedoeld Af
gezien van het esthetisch onsmake
lijke beeld van een m een menselijk 
hersenstelsel gesneden , ,denkraam", 
waardoor m werkel i jkheid ieder 
, ,denken" onmogel i jk wordt , zi jn de 
wolkjes en de vogels slechts te be
gri jpen met de toel icht ing 

Technische bijzonderheden 

De technische bi jzonderheden van de 
zegels zi jn als volgt 

tanding boven- en onderzi jden 
twee gaten door lopend, 

etbing-
nummers geen; 
te l - links 1 tot en met 10, 
cijfers rechts 10 tot en met 1, 
pons-
tekens- geen; 
markeer-
boogjes geen; 
overige bij de , ,Amsterdam"-
bi jzonder zegel is het beeld-
heden formaat 25 x 33 mm De 

tweezi jdig getande 
zegels zijn donkerder van 
druk dan die m vellen 
zijn gedrukt ; 

afwij
kingen tot heden niet gemeld 
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Nieuwe postzegelboekjes 
In februari verschenen de postzegel
boekjes met de bestaande inhoud in 
nieuwe uitvoering, die van vier zegels 
van 45 en vier van 5 cent met een 
l ichtblauwe kaft, nummer Pb 16b en 
de reclametekst ,,Hebt u iets te vra
gen over de Postdienst, de Postgiro 
of de Rijkspostspaarbank? Bel koste
loos 0017 of schrijf zonder postzegels 
aan Klantenservice Post, Antwoord
nummer 0017" De boekjes met zes 
postzegels van 30 en vier van 5 cent -
nummer Pb 17b - kwamen uit met 
een groene kaft en de reclametekst 
,,Alle post naar uw nieuwe adres! 
Haal t i jdig een PTT-verhuisbericht. 
Gratis en voor n iks" . 
De heer C. Wentzel te Deventer 
meldt ons dat de eerste dag van af
stempeling is 7 januari 1975, Den 
Haag. 

Zomerpostzegels 1975 

Op 4 april zi jn de Zomerpostzegels 
1975 verschenen; ze zijn tot en met 
17 mei verkrijgbaar. 
De waarden zijn 35 + 20 cent, het 
Jachtslot St. Hubertus in het Natio
nale Park ,,De Hoge Ve luwe" , ont
worpen door H. P. Berlage; 40 + 15 
cent, het Begijnhof in Amsterdam, 50 
+ 20 cent, de Kuiperspoort in M id 
delburg; 60 + 20 cent, het dorp Or-
velte in Drente. Ontwerpers zi jn R, J. 
Draijer (35 en 40 cent) en G. Noordzi j 
(50 en 60 cent). De serie is gewijd aan 
het Monumentenjaar 1975. 

De Zomerpostzegels hebben als 
steeds een serie goede beelden. De 
ontwerpers hebben eer van hun 
werk. Het valt op dat de bijslag nu 
eens niet de helft van de frankeer-
waarde is maar minder; de frankeer-
waarde is ƒ 1,85 en de bijslag 75 cent! 
Misschien zal de verkoop aan het 
publ iek - de filatelisten kopen de se
rie toch wel - door de lagere bijslag 
beter z i jn . 

De ontwerpen zijn van twee kunste
naars die al meermalen postzegels 
voor de PTT hebben verzorgd: R. J. 
Draijer te Rijswijk (St. Hubertus en 
Begijnhof) en Gerrit Noordzi j te Tuil 
(Kuiperspoort en Orvelte); de laatste 
verzorgde tevens de belettering van 
de gehele serie. 
De toeslag van de Zomerpostzegels, 
die tot en met 17 mei 1975 verkri jg
baar bl i jven, is bestemd voor instel
lingen werkzaam op het gebied van 
de sociale en culturele zorg. De gel
digheidstermijn voor de frankering is 
onbepaald. 
Bijgaande foto's werden genomen 
van de goedgekeurde ontwerpen. 

Waarde in centen en voorstel l ing 

35 + 20 Het jachtslot St. Hubertus 
Kleuren: 
donkergroen, l ichtgroen, donker
bru in, l ichtbruin en l ichtblauw 
40 + 15 Het Begijnhof te Amsterdam 
Kleuren: 
donkerbru in , donkergroen, l icht
groen, grijs en zwart 
50 -I- 20 De Kuiperspoort te 
Middelburg 
Kleuren: 
zwart, oranje, roze/grijs 
60 -I- 20 Het dorp Orvelte 
Kleuren: 
zwart, grijs, bruin en oker 
De prijs van de serie bedraagt ƒ 2,60. 

Nadere emissiegegevens: 

Nieuwe waarde: 35 cent. 

In eerste aanleg maakte deze zegel, 
in de waarde van 30 cent, deel uit 
van de historische reeks, welke op 26 
februari verscheen. 
De voorstel l ing op de zegel blijft ge
l i jk: een detail van de kaart ,,Kleine 
Falk van Amsterdam" met de Dam; 
voorts een eindeloze stoet van gaande 
en komende Amsterdammers. Bijzon
dere tekst: ,,Amsterdam 700 jaar". 
De zegel is uitgevoerd in de kleuren 
steenrood, grijs, geel, geel-groen, 
paarsrood en blauw. 

Het ontwerp werd verzorgd door 
Paul Mijksenaar en Jan van Toorn, bei
den te Amsterdam. 

Bijgaande foto werd genomen van 
het goedgekeurde ontwerp. 

Nadere emissiegegevens: 

Beeld
formaat 

Zegel
formaat 

Tanding 

Papier 

Gomming 
Vellen van 
Druk
techniek 
Drukker i j 

33 X 22 mm (35+20 en 
60-1-20) 
22 X 33 mm (40+15 en 
50+20) 
36 X 25 mm (35+20 en 60+20) 
25 X 36 mm (40+15 en 
50+20) 
14:12^/4 (35+20 en 60+20) 
123/4:14 (40+15 en 50+20) 
zonder watermerk, fosfo-
rescerend 
synthetische gom 
l O x 10 = 100 zegels 

offset 
Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting B.V., 
Haarlem. 

Semi-permanente 
van 35 cent 

Amsterdam-zegel 

De herdenkingszegel ,,Amsterdam 
700 jaar", die bestemd is als semi-
permanente drukwerkzegel , is op 1 
april uitgegeven in de waarde van 35 
cent, het nieuwe drukwerktar ief. 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 

Vellen van 
Oplage 

Druktechniek 
Drukker i j 

25 X 33 mm 
25 X 36 mm 
12^/4: 14 
zonder watermerk, 
fosforescerend 
l O x 10 = 100 zegels 
450 000 vel + 10.000 
rollen van 500 zegels 
(tweezijdig getand) 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische In
richting B.V., Haar
lem 

Rolzegel 30 cent 

De oplaag van de rolzegel van 30 
cent ,,Amsterdam 700 jaar", die met 
het oog op de overstelpende vraag 
moest worden vergroo,t van 3000 tot 
5000 rollen (van 1.500.000 tot 
2.500.000 zegels) zou eventueel nog 
groter worden als vóór 1 april zou 
bli jken dat er nog vraag zou z i jn. 
Er is een verschil in tanding tussen de 
eerste en de tweede oplaag. De 

2 3 8 APRIL 1975 



Type 7 met zestien perforatiegaatjes 
Type 2 met vijftien perforatiegaatjes 

tweede oplaag heeft de authentieke 
perforatie met vijft ien perforatiegaat
jes. De eerste oplaag heeft er zestien. 
Er zou ook andere gom zijn gebruikt 
waardoor een kleurverschil is gecon
stateerd. 

Nieuwe waarde Juliana Regina 

Er verscheen in april ook een nieuwe 
waarde in de reeks Juliana Regina en 
wel de 90 cent in de kleur grijs. De 
zegel verschijnt in vellen en in rol len. 

rijksdelen 
overzee 

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

Suriname 
Aan Surinaams Nieuws van 28 fe
bruari 1975 ont lenen we het volgende 
bericht over het rapport dat is inge
diend over de verzelfstandiging van 
de Surinaamse postdienst: 
De interdepartementale werkgroep 

die enige t i jd geleden door de mi 
nister van financiën werd geïnstal
leerd met de opdracht advies uit te 
brengen omtrent de aanwijzing van 
de Dienst der Posterijen tot lands-
bedrijf, heeft haar rapport bij de be
windsman ingediend. 
De werkgroep is van mening dat het 
bedrijfsmatige karakter van de post
dienst, die thans nog onderdeel 
vormt van het Ministerie van Finan
ciën, haar bij uitstek geschikt maakt 
om rechtspersoonli jkheid te verkr i j 
gen en een zelfstandig bedrijf te 
worden . 

Het algemeen landsbelang vergt ech
ter de waarborg dat het bedrijf hoe
wel zelfstandig, toch nog onderdeel 
bli jft van de overheidsadministratie. 
Inmiddels worden met ingang van 
het nieuwe jaar de Surinaamse post
zegels weer gedrukt bij het huis En
schedé in Haarlem, in plaats van bij 
de Engelse drukkeri j Bradbury, Wi l 
kinson & Company, Ltd, New Mal
den. De kinderpostzegels van 1974 
vormden het sluitstuk van de drukor
der die in 1973 werd gegund, in
gaande de Rode-Kruiszegel van 3 ok
tober. 

luchtpost 

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

Leipziger Messe 

betekent dit voorjaar voor de spe
ciaalverzamelaar een vloed van lucht
poststukken. Vele luchtvaartmaat
schappijen vliegen gedurende deze 
Messe naar Leipzig. Ook de lucht
vaartmaatschappij van de D.D.R. In
terf lug doet daaraan sinds enkele ja
ren mee. Geheel nieuw is daarbij op 
8 maart een eerste vlucht op Amster
dam (IF 728). Op 9 maart 1975 een 

AM5TE/}DAiyi 

L E I P Z I G 
9-3-1975 

eerste retourvlucht (IF 729). In Leipzig 
werden alle stukken van het bekende 
Messestempel voorzien. De post ver
zonden uit Amsterdam werd door In
terf lug voorzien van een bi jzonder 
stempel in blauwe kleur. 

Duitsland 

blijft met de Lufthansa zeer actief in 

de luchtvaart. In de zomerdienstrege-
ling vinden we nieuwe li jnen onder 
meer Caracas-Casablanca, Düsseldorf-
Thessaloniki, maar ook de verdere 
inzet van de DC 10 onder meer 
op de lijn Frankfurt-Toronto; Mün -
chen-Keulen-New York; Frankfurt-
New York-Lima-La Paz- Santiago 
en via Guayaquil. Voor het eerst is er 
ook sprake van passagiersvervoer 
met DC 10 in het binnenland namelijk 
Frankfurt-Stuttgart ingaande 3 april 
1975. 

China 

komt bij de luchtvaartmaatschappijen 
ook steeds meer in de belangstell ing. 

« I B f R A S C t 
« /o Po36e Restance 
P E K I S O o.P.O. 
P e o p l e ' s Sa&ublic of China 

Hierbij afgebeeld een stuk gevlogen 
door Air France op de lijn Tokio-
Peking-Parijs op 8 februari 1975. 

SAS 

opent op 1 april een nieuwe lijn 
Stockholm-Warschau met een DC 9 
en op 5 april een nieuwe dienst 
Stavanger-Glasgow. Op de lijn naar 
het Midden-Oosten wordt de DC 8 
ingezet, wat SAS met speciale enve
loppen laat vastleggen. Hoe interes
sant jaarbeurzen voor luchtvaartmaat
schappijen kunnen z i jn , i l lustreert 
SAS door op 15 april met een Boeing 
747 en op 19 april met een DC 10 te 
vliegen naar de Hannover Messe. 
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postwaarde-
stukken 

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

Joegoslavië 

Het Joegoslavische maandblad FILA-
TELISTA komt in ruilverkeer naar de 
bondsbibl iotheek. Met zi jn mhoud in 
de landstalen zal het voor weinigen 
leesbaar z i jn. De afleveringen met de 
nummers 143, 152 en 153 behandelen 
onder meer postwaardestukken en 
ofschoon ik ook de lectuur ervan 
moet laten voorbijgaan bij gebrek aan 
talenkennis wi l ik er toch wel op w i j 
zen dat van t i jd tot t i jd lange series 
geïllustreerde briefkaarten in de laat
ste jaren zijn uitgegeven. Series van 
36 stuks met Tito, 10 dinar; series van 
98, 224, 28 verschil lende afbeeldingen 
daarna, in 1957/58 zelfs een met 588 
afbeeldingen. 
Men kan dorpen, steden en land
schappen aldus wel aardig geïllus
treerd bi jeenbrengen. Laten we er 
maar niet over f i losoferen hoe we i 
nigen dat alles compleet zul len heb
ben in hun verzameling. 

Priced catalogue of postal stationery 
of the world. 1st Edition 1974. 

Deze aflevering 19 komt al vlug na 
nummer 18. Hierin vinden behande
l ing: Vaticaan, Venezuela, Victoria, 
West-Nieuw Guinea (Untea-periode), 
Vietnam, Virgin Islands, Western Aus
tralia, Würt temberg, Yemen, Zanzi
bar en Zululand. Toegevoegd is een 
nieuwe bewerking van Egypte. De let
ters A tot en met Z zi jn klaar en de 
catalogus is compleet. 
De enige thans bestaande wereld-
postwaardestukkencatalogus, waar
voor Ed. Fladung en zi jn vele des
kundige medewerkers alle hulde ver
d ienen. 
Fladung schreef me eens dat hij alle 
op- en aanmerkingen, benevens aan
vul l ingen, sterke pri jsveranderingen 
nu gaat bewerken, wat bij een los

bladige catalogus gemakkeli jker gaan 
zal dan bij een gebonden boek. 
Nog eens: een catalogus als deze 
behoeft natuurl i jk correctie van fou
ten, en aanvull ingen, maar hoofdzaak 
is dat de verhoudingen in de pri jzen 
juist getroffen z i jn . Het Engelsspre
kende taalgebied heeft nu zi jn we
reldcatalogus en daarmede ook een 
goede propaganda voor het verzame

len van de soort als zulks. Een bezit 
dat niet genoeg gewaardeerd kan 
worden. 

J.H.Br. 

Section 19 Vatican City to Zululand. 
Ed. by Edward C. Fladung, Published 
by Higgins and Gage Inc., 23 No. Al-
tadena Drive, Pasadena, Calif. 91107. 
Prijs $5,—. 

stempels 

rubriekredacteur: 
A. M. A. van der Willigen, 
F.R.P.S.L., 
Laan van Poot 194, 
's-Cravenhage 2023 

Gelegenheidsstempels 

Op 15 en 16 maart was in het noorde
lijk koetshuis van het landgoed Beec-
kesteyn, Rijksweg 136 te Velsen-Zuid 
t i jdeli jk een brievenbus geplaatst en 
de daarin geposte stukken werden 
voorzien van een bijzonder post
stempel ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van de Postze
gelvereniging , , IJmuiden". 

Speciaal stempel uitsluitend gebruikt op 
de semi-officiële eerstedagenveloppen die 
op 26 februari 1975 bij de posterijen wer
den aangeboden, voorzien van een of 
meer zegels van de historische reeks, die 
op die datum verscheen. 

Machinestempels 
Wij danken Franck Leenheer te Rijns-
burg voor zi jn melding dat op 
,,pri jsvraag-aankondigingen" van Het 
Beste, verzonden met datum 9 VII 
1974 uit Rotterdam, nog werd ge
stempeld met de officieel tot en met 

O DOE 
ö AMSTERDAM 
£? " P B 

fW9, ^OVERDCOS 

Machinestempel 700 (jarig bestaan) met de 
tekst Doe/Amsterdam/per/toverdoos, ge
meld in het maartnummer 

30 mei gebruikte zomerzegelstempel-
vlag. 
De daarin opgenomen aanbeveling 
tot aankoop van zomerzegels kon 
geen doel meer treffen, want de laat
ste verkoopdatum van 7 juni was al 
lang verstreken. 
Het Beste geeft toch wel verschei
dene kleine filatelistische verrassin
gen! 
Wi j danken voorts H. Loeffen te Ni j 
megen voor zi jn melding dat in het 
,,eerste stempeluur" van 1975 de 
stempelvlag ,,Kerkbalans" werd afge
drukt met datum 2 XII 2 1975. Kenne
lijk had men over het hoofd gezien 
dat de maandaanduiding XII óók 
moest worden vervangen door I. 
Van 17 maart tot en met 14 april was 
in één stempelmachine te Amster
dam, Arnhem, Eindhoven, 's-
Gravenhage, Groningen, Maastricht, 
Rotterdam en Utrecht een stempel
vlag in gebruik met embleem en 
tekst: Nederlandse Hartweek 31 
maart - 6 april 1975 Nederlandse 
Hartstichting Den Haag. 

Typen raderstempels 
2.9.1974 
Naamswijziging: postagentschap 
Gouda-Dunantsingel werd Gouda-De 
Rijkestraat 
2.1.1975 
Opgeheven: postagentschap Venlo-
Leutherweg 
10.2.1975 
Heropend: postagentschap Steen-
wi jksmoer 
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3.3.1975 
Hulppostkantoor Bergharen werd 
vervangen door postagentschap 
Maastricht-Schoolstraat 
17.3.1975 
Naamswijziging: postagentschap 
Beek (Lb)-Super Center heet voortaan 
Beek (Lb)-Wethouder Sangersstraat 
Gevestigd: postagentschappen 
's-Gravenhage-Noordpolderkade, 
Harderwijk-Weiburglaan en Nijkerk-
Hoefslag 
18.3.1975 
Gevestigd: postagentschap Arnhem-
Bijenkorf 

Veldpoststempels 

In de Legerplaats Seedorf werd op 22 
maart een , ,open dag" gehouden, 
waarvoor een extra veldpostkantoor 
met apart stempel werd gebruikt . 
Eveneens wordt op 19 april in de Isa-
bellakazerne te 's-Hertogenbosch een 
reünie van het regiment wielr i jders 
gehouden, waarvoor een veldpost
kantoor met eigen stempel in bedrijf 
komt. 
Hetzelfde is het geval bi) de herden
king van onze bevri jding op 5 mei 
1975 m het gerestaureerde Hotel De 
Wereld te Wageningen, waar Prins 
Bernhard een fototentoonstel l ing, in-

nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
L. Van den Eeden 
Maarschalk Cérardstraat 25 
B-2000 Antwerpen 

Themabelga 1975 

Deze wereldpremière zal gehouden 
worden in het Rogiercentrum te 
Brussel en wel in de grote , ,V inc i " -
zaal; de 2000 kaders door de organi
satoren voorzien zullen van 13 tot 21 
december door de t ienduizenden be
zoekers te bezichtigen z i jn . ledere 
deelnemer zal m in imum vijf kaders 
moeten tentoonstel len en de inr ich
ters zul len een strenge selectie door
voeren. Aan onze Nederlandse deel-

gericht door het bureau exposities 
van defensievoorl icht ing, zal openen. 
Aldaar zi jn verkrijgbaar bi jzondere 
kaarten met een afdruk van de 
akte van capitulatie, waarop de hand
tekeningen van de Canadese generaal 
Foulkes en de Duitse Ceneral-Oberst 
Von Blaskowitz, alsmede een bevri j
dingszegel van 35 cent en veldpost
stempel nummer 82. 

Wij kennen de prijs van deze kaar
ten nog niet maar we zullen voor 
hen die er graag één of meer wi l len 
ontvangen onze bemiddel ing trach
ten te verlenen. Voor elk gewenst 
exemplaar is dan vóór 1 mei 1975 
toezending aan ons adres nodig van: 
1. een gegomd strookje waarop het 
volledig adres waaraan de enveloppe 
moet worden gezonden (voor maxi
maal vier kaarten ook vier 
strookjes zenden! ) ; 
2. ƒ 2,50 per gewenst exemplaar voor 
porto en kosten. Een overschot bo
ven de kosten wordt bij opgave van 
gi ronummer gerestitueerd. Betaling 
kan geschieden hetzij in geldige 
postzegels (alstublieft geen hogere 
waarden dan 35 cent!) of op girore
kening 131237 van A. v .d . Wi l l igen, 
's-Gravenhage. 

nemers van deze internationale the
matische tentoonstel l ing wens ik nu 
reeds veel succes toe. 

Uitgifte nieuwe postwaarden 

Er verschenen postzegels met de ko
ninkl i jke beeltenis, type H. Elstrom 
en dit met de volgende waarden: 
3,25 frank (bruin), 3,25 frank met 
monogram , , M " (Mil i taire postzegel) 
(bruin), 7,50 frank (rood), 17,— frank 
(violet) alle in d iepdruk. 5 frank van 
het type ,,Heraldieke leeuw" (violet-
iris). 

Postzegelrollen 

Een postzegel van 6,50 frank type 
,,Koninkl i jke beeltenis" werd op rol
len uitgegeven van 500 en 1000 
exemplaren. Op de keerzijde van 
elke vijfde postzegel is een volg
nummer aangebracht. 

Postwaardestukken 

Twee postwaardestukken werden uit
gegeven, te weten een bericht voor 
adresverandering van 4,50 frank en 
een briefkaart (binnenlandse dienst) 
van 5 frank. Al deze waarden en 

postzegels zullen rond 17 maart in 
omloop zijn gebracht. 

Aanvulling programma bijzondere 
postzegeluitgiften 1975 

De posterijen hebben het nodig ge
acht om bij de reeds zo grote lijst van 
uitgiften voor 1975 er nog drie 
nieuwe te voegen: 1. een speciale 
postzegel ter herdenking van de der
tigste verjaring der kampen (uitgifte 
op 5 mei). 2. een postzegel voor het 
25-jarig bestaan van het openlucht
museum Middelhe im. 3. een postze
gel ter gelegenheid van de ingebruik
stelling der Schelde-Rijnverbinding. 

Bijzondere afstempelingen: 

15 en 16 februari : Brugge en Marci-
neile - voorverkoop van de postzegel 
, ,Themabelga". 
22 en 23 februari : Gent, Kortenberg, 
Labuissière, Waver - voorverkoop 
van de postzegelreeks ,,Gentse Flora-
l iën" . 
8 en 9 maart: Lokeren - postzegelten
toonstel l ing. 
29 en 30 maart: Koksijde - fi latelisti-
sche tentoonstel l ing. 
18 apr i l : eveneens te Koksijde - 25-
jarig bestaan van de gemeentel i jke 
harmonie, 
De Nederlandse filatelisten die mij 
gevraagd hebben hun deze stempels 
of zegels te bezorgen, kan ik verwij
zen naar volgend adres: Regie der 
Posterijen, Algemeen Bestuur, afde
ling 1.3.0.2., 1000 Brussel. 

De verzamelaars die de afstempeling 
van al dan niet op briefwisseling ge
plakte geldige Belgische postzegels 
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(eenheidsprijs 4,50 frank) wensen te 
bekomen, kunnen deze met vermel
ding der gewenste afstempeling on
der gesloten en gefrankeerde omslag 
zenden aan bovengenoemd adres. 
Ook de gewenste postzegels, mits 
storting van het overeenkomstig be
drag op postgiro nr. 000-0055630-49. 
Eveneens de Belgische folders die de 
uitgiften van bi jzondere postzegels 
melden kunnen ook op dit adres 
aangevraagd worden. 

Literatuur 

Van de hand van de heer Debijser 
verscheen het werk ,,De Belgische 

suid-afrika 

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

Errata 

Onder hierdie opskrif het die S.A. 
Philatelist van Januarie 1975 daarop 
gewys dat party name op de nuwe 
gebruikstel nie net verkeerd gespel is 
nie, maar dat soms heeltemaal ver
keerde name gebruik is. 
Op die 4c seël staan Zantedeschia 
ethiopica, wat behoort te wees Zan
tedeschia aethiopica. 
Die geval met die Sc seél is baie er
ger: Morus capensis moet wees Sula 
bassana. 
Die 15 c waarde het weer 'n spelfout: 
Nectarima afar in plaas van Nectarima 
af ra. 
Die 50c seël meld Tetrapterys para-
disea vir Antropordis paradisea. 
Tenslotte nog 'n spelfout op die R 1 
seël: Terathopis ecaudatus, wat moet 
wees: Terathopius ecaudatus. 
Inmiddels het 'n nuwe druk van die 
4cseèl verskyn, maar daar is nog geen 
verandering in die teks aangebring 
nie! 

Rolseëls 

Die 1c, 2c, 5c en 10c waardes van die 

postmerken en stempels van de 17e 
eeuw tot de moderne f i latel ie". Het 
omvat tachtig bladzijden met achter
aan nog fotokopieën van al de naar 
voor gebrachte stempels. Dit werk 
kan besteld worden bij de heer De 
Vos, Vestenstraat 74, 1980 Tervuren. 

Dankwoord 

Aan allen die mij bij het overnemen 
van de taak van mijn il lustere voor
ganger de heer Buelens, zowel mon
del ing als schrifteli jk hebben proficiat 
gewenst, verlang ik langs deze weg 
hartelijk te danken voor deze bli jken 
van sympathie. 

nuwe gebruikstel wat op 20 Novem
ber verskyn het, word ook deur 
middel van outomate aan die publiek 
beskikbaar gestel. 
Alvier van hierdie seëls het dieselfde 
afmeting, n l . 23,9 x 30,2 mm. , maar 
hulle is net in twee kleure gedruk, 
terwyl die ander posseèls meerkleu-
rig is. Die rolseëls is gedruk op Har
rison papier, tanding I2V2; die sy-
kante is swak gesny. Hulle is egter 
netjies gedruk. 

Paasvelletjie 1975 

Ook hierdie jaar is weer 'n velletjie 
met Paasseèls ter beskikking gestel 
vir versorging van kreupeles. Die 
seëls het geen frankeerwaarde nie, 
maar hulle word wel oor die toon
bank m die poskantore verkoop en 
gepropageer. 
Die velletjie bestaan weer uit twint ig 
seëls: vyf rye van vier. 
Elke seël vermeld in rooi om en om 
in Afrikaans en Engels: Paasseëls help 
kreupeles/Easter stamps help cr ip
ples, met die jaartal 1975 in swart. 
Langs die borand wordt vermeld: Na
tional Council for the Care of Crip
ples in South Africa/Nasionale Raad 
vir Versorging van Kreupeles in 
Suid-Afrika. 
Afbeeldings op die seëls is hierdie jaar 
vl iegtuie. 
Op 'n spesiale byvoegsel in pienk 
word toel igt ing oor die verskil lende 
tipes verskaf. Die meeste hiervan is 
ook in Nederland oorbekend. 
Die Boeing 727 word vandag op die 
binnelandse lyne van die S.A.L. ge
bruik. 
Lockheed Lodestar het in 1940 in 
Suid-Afrika gekom en is in 1944 in 
gebruik gestel, toe die toemalige 
S.A.L.M. sy burgerlugvaartdienste 
hervat het. 

Junkers F 13 was die grootste vlieg
tuig van die Union Airways, wat na 
die S.A.L. oorgeplaas is. 
Die Boeing 747 is natuurl ik welbe
kend, Hulle is in 1971 deur die S.A.L. 
in diens geneem; op die oombl ik het 
Suid-Afrika vyf van hierdie toestelle. 
Van De Havilland Dove is in 1947 
twee gekoop vir die verbinding van 
Johannesburg na Lourenco Marques 
en Durban na Bloemfontein. 
Junkers W 34 is ook deur die S.A.L. 
van die Union Airways oorgeneem. 
Die D.C. 3 (Dakota) is aanvanklik ge
bruik as militêr vervoersvliegtuig. Die 
toestelle is vir 24 jaar gebruik en eers 
in 1970 ont t rek! 
Die Junkers J.U.52 was die eerste 
vl iegtuig in Suid-Afrika met 'n radio 
verbindingstelsel. 
Die Hawker Siddeley 748 kon goed 
op kort vliegvelde met 'n rouwe op
pervlakte land en dit is gevolglik vera! 
gebruik vir verbinding met die buur
state: Lesotho, Botswana en Swazi
land. 

Van die Airspeed Envoy is in 1938 vier 
in gebruik geneem, veral in aanslui
t ing met die vl iegbootdienste van die 
Imperial Airways in Durban. 
Vickers Viscount 813 is gebruik vir 
die binneland. 
Boeing 707 is vanaf 1960 in diens op 
die Springbokroete. 
Lockheed Constellation L 749 A is 
vanaf 1950 op die buitelandse dienste 
gebruik en dit het die vüegtyd tussen 
Londen en Johannesburg tot 28 uur 
verminder. 
Die Havilland Gipsy Moth is gebruik 
vir huurvlugte. 
Die D.C.4 (Skymaster) het in 1946 op 
die Springbokdiens begin en dit het 
naderhand die goedkoop bui te-uur 
lugkoetsdienste in die binneland 
waargeneem. 
Vickers Viking het in 1947 op die 
roete Johannesburg na Bulawayo be-

2 4 2 APRIL 1975 



gm en is vir binnelandse roetes ge
bruik 
Comet I, die eerste straal passagiers
vl iegtuig, IS gebruik in 1953 ingevolge 
'n huurooreenkoms met B O A C , 
maar later is dit onttrek 
Avro York was 'n omgeboude bom-
werper en het op 10 November 1945 
die Sprmgbokdiens tussen Johannes
burg en Londen begin Die reis het 
toe 2V2 dag geduur! 

wij lazen 
voor u 

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

Von-Munchhausenpost 

In 1475, toen Keulse troepen de stad 
Neuss, belegerd door Karel de Stou
te, trachtten te ontzetten, onderhiel 
den de inwoners ongeveer een 
maand lang het contact met de bui
tenwereld door middel van brieven 
die per kanonskogel, over de 
hoofden van de belegeraars heen, de 
stad verlieten en bereikten 
Met dit verhaal begint een ongewone 
posthistorische bijdrage van Th Win -
terscheidt m de Sammler-Dienst (jaar
gang 1975 nrs 3, 4 e v ) 'Aus der 
Postchronik fur das Jahr 1975' staat er 
boven En als u dit misschien wat 
weinig zegt dan verklaart de ondert i 
tel ing wel meer ,,Es geschah voor 
500, 400, 375, 350, 325, 100, 75, 50 

und 25 Jahren" 
En inderdaad met sprongen van 
gemiddeld vi j fentwint ig jaren be
weegt de schrijver zich door zijn na
tionale postgeschiedenis Omdat hij 
zulks doet , ,unter besonderer Be
rücksichtigung des Rheinlands", mo
gen we verwachten dat hetgeen hier 
uit de Duitse posthistorie ter sprake 
komt menigmaal aanrakingspunten 
met onze eigen postgeschiedenis zal 
bevatten 

Tenslotte die Boeing 737, wat vanaf 
1968 op die korter binnenlandse roe
tes van die S A L diens doen 
As ons korter routes noem, moet wel 
bedink word dat die afstand van Jo
hannesburg na Kaapstad 1600 km is, 
sover as van Amsterdam na Buda-Pest 
en dat Johannesburg en Bloemfon
tein 450 km uit mekaar lê Die seels 
IS meerkleurig en maak 'n vrol ike in
druk Hulle kos 1c per stuk 

sammJj&^ienst 
§ Fctdibl[it! iut (ï.0 goiomh! Ph iotoff iné Numumot k 

In ieder geval streeft de schrijver 
ernaar zijn soms wat droge stof te 
verlevendigen met anekdotes en op
merkel i jke dingen die ook de niet-
wetenschappeli jk geïnteresseerde le
zer aanspreken 

Particuliere Postdiensten 

The Netherlands Philatelist, het blad 
van de Engelse Nederlandspecialis-
ten, verenigd m de 'Netherlands Phi
latelic Circle', werd u reeds voorge
steld onder het hoofd , ,Voor uw 
boekenplank" op bladzijde 390 van 
de jaargang 1974 Het zal u niet ver
bazen dat de redactie vele connecties 
met Nederland onderhoudt en veel
vuldig profi teert van de kennis van 
specialisten uit ons land. 
Het derde nummer van Vol XII, de
cember 1974, bevat onder meer, m 
de vertaling van J J S Goss, een bi j
drage van J W F Bunge aan ,,De 
Postzak" (no 97) getiteld ,,Nether
lands East Indies The Squared Circle 
Datestamp of 1893" en een her

schrijving door Edw Matthews van 
diens artikel in ons jub i leumnummer 
van juli/augustus 1972 
Tenslotte vinden we in dit nummer 
ook nog een uitvoerige verhandeling 
van Frederick C Wren onder het op
schrift ,,The local posts of the Ne
ther lands", een onderwerp waarover 
we recentelijk in onze eigen filatelis-
tische pers maar weinig onder ogen 
kregen Achtereenvolgens passeren 
de revue de ,,Algemene Bestel
dienst" te Amsterdam, de ,,Rotter-
damsche Bestel Centra le" , de 
, ,Noord-Zuid Hollandsche Vervoer
maatschappij (N Z H )" te Haarlem, 
de ,,Particuliere Bestel Organisatie 
P B O " te Den Haag, de , ,Noord-
Friesche Locaalspoorweg Maatschap
p i j " te Leeuwarden, de , ,Nederland-
sche Maatschappij tot Algemeene 
Dienstverr igt ing" te Rotterdam, de 
Rotterdamse ,,Stadspost", gevestigd 
aan de Wijnhaven 71 en de ,,Bode 
Dienst Venlo-Tegelen-Steyl". De 
schrijver meent over een aanwijzing 
te beschikken dat er ook nog een 
lokale postdienst heeft bestaan onder 
de naam ,,Pelikaan" en vraagt of men 
hem aan nadere bi jzonderheden kan 
helpen 

Cyprus in 20 zegels 

,,The Cyprus Problem", geschreven 
door T J Fitikides en gepubl iceerd 
in Stamp Collecting Weekly (30 ja
nuari 1975) IS een van die artikelen 
waarin de filatelie op indr ingende 
wijze m aanraking komt met de pol i 
tiek ,,Twenty Stamps Teil the Whole 
Story", luidt de ondert i tel en daaruit 
bl i jkt overduidel i jk dat we toch heus 
te doen hebben met een filatelistisch 
artikel De betreffende twint ig zegels 
worden alle bij de tekst afgebeeld en 
voor iemand die de pol i t ieke kwestie 
Cyprus thematisch filatelistisch wi l 
bewerken zi jn derhalve de eerste 
stenen gelegd Maar al v indt de 
schrijver dat die twint ig zegels de 
hele geschiedenis vertel len, wi j 
menen dat er nog veel meer fi la-
telistisch materiaal voor dat doel 
voorhanden is Met correspondent ie, 
afkomstig van soldaten van de 
UNO-vredesmacht is, dachten wi j , 
zelfs de gelegenheid geboden om 
van dit thema nu weer eens een col
lectie te formeren die buiten het ge
wone kader valt 

Kleurmakers 

Met het artikel ,,The doctor ing of 
stamps-Philatelists beware ' " , m S.A. 
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Philatelist (december 1974) waar
schuwt Geoff Joseph tegen de vloed 
van postzegels met afwijkingen die 
de markt overspoelt Het artikel bevat 
de tekst van een lezing voor het 
„Philatel ic Congress"in oktober 1974, 
waarin Geoff Joseph aan de hand van 
zelfvervaardigde dia's aantoonde dat 
vervalsers heel goed zogenaamde 
„miss ing colors" kunnen vervaardi
gen die, aangeboden aan niets ver
moedende verzamelaars, heel ge
makkeli jk voor echte ,,missing co
lors" kunnen doorgaan 
Ofschoon Geoff Joseph zich slechts 
met zegels van de republ iek Zuid-
Afrika heeft beziggehouden, meent 
hij toch dat hetzelfde bedrog ook 
mogeli jk IS met zegels van enkele Eu
ropese landen 

Zijn waarschuwing aan de verzame
laars om bij de aanschaf van zulke 
zegels toch vooral het oordeel van 
erkende keurmeesters te vragen li jkt 
ons vooral voor Engelandverzame-
laars van belang 

Postzegels vergeten 
U herinnert zich ongetwi j feld het ge
rucht waarmee de (verlate) emissie 
van de Namibiazegels van de UNPA 
gepaard ging Hoe kinderachtig 
sommigen het gekrakeel ook vonden, 
een en ander heeft beslist bijgedra
gen tot de belangstelling van postze
gelverzamelaars voor het omstreden 
gebied Artikelen over Namibia kon
den derhalve niet uitbl i jven 
In Minkus Stamp Journal (Vol X, 1975, 
No 1) publiceert Alan Bender de bi j 
drage ,,Namibia, A Struggle for 
Ident i ty" De heer Bender zet aller
eerst de feiten rondom de UNO-
emissie op een rijtje Daarna gaat hij 
in op de historische gebeurtenissen 
die uiteindeli jk uit l iepen op de 
tegenwoordige controverse tussen de 
Wereldorganisatie en de Republiek 
Zu ld-Afrika 

In zi jn Ijver om de hele geschiedenis 
uitvoerig te beschrijven vergat hij 
echter voor een goed deel de post
zegels en het wachten is nu op ie
mand die deze taak voor zi jn reke
ning neemt 

Te innige omarming 
BIJ een eerste vluchtige blik op het 
nieuwe onderwerp van de bekende 
Belgische filatelist dr Jacques Stibbe 
,,Les relations postales entre la Belgi-
que et les Etats-Unies", m Balasse 
Magazine (de nummers 216 e v ) , 
hebben we even verbaasd aangeke
ken tegen een foto van een uit Ant
werpen verzonden brief, geadres

seerd aan een zekere bankier Lee
mans in Parijs en op 31 oktober 1849 
afgestempeld in een postr i j tuig van 
de Belgische spoorwegen Totdat we 
ontdekten dat door een fout van de 
binder het artikel van dr Stibbe met 
de bijdrage van de heren dr A Van-
grunderbeek en M L de Clercq ,,La 
mise en activite des premies bureaux 
de postes ambulants, Belgique, 15 
septembre 1840", in een wat al te in
nige omarming was gekomen Beide 
artikelen leggen overigens opnieuw 
getuigenis af van het hoge niveau 
waarop de inhoud van het, ook druk-
technisch uitstekend verzorgde, blad 
zich beweegt De teksten, alti jd ver
gezeld van goede foto's, zi jn welis
waar m de eerste plaats bedoeld voor 
serieuze, gevorderde specialisten, 
maar vooral de heer dr Stibbe be
schikt over een zodanig instructieve 
schrijftrant dat ook minder vergevor
derde verzamelaars met vrucht van 
zi jn artikelen kennis kunnen nemen 
Helaas moeten we ook hier met spijt 
constateren, dat de artikelen in vele 
kleine gedeelten worden gepubl i 
ceerd Dat IS een grote handicap voor 
wie het t i jdschrift met regelmatig 
ontvangt 

In het kort 

T.N.O. Kontakt is voor ons al geen 
onbekende verschijning meer In het 
decembernummer zorgde G A van 
Kempen voor aangename kerstlectuur 
met zijn korte thematische verhande
ling over , ,Muziek op postzegels 
Johann Sebastiaan Bach" 

De verenigingsbladen 
Hebben we u de vorige keer niet be
loofd nog eens te zullen terug komen 
op de bladen uit de kring van de In
ternationale Vereniging ,,Philatelica"? 
Waarschijnlijk door de verheugende 
regelmaat waarmee die bladen m 
onze brievenbus terecht komen heb
ben we het aantal overschat Als eer
ste IS daar het algemene verenigings
orgaan ,,Philatelica Post" Dan ,,Phila-
telica Nieuws" van de atdelmg Rot
terdam, getuigende van een opge
wekt verenigingsleven Verder , ,Con
tact" van de Amsterdamse afdeling 
Dit blad geeft behalve het gewone 
verenigmgsnieuws ook regelmatig 
aardige filatelistische bijdragen We 
noemen uit de lopende jaargang 
,,Het huis Joh Enschede en Zonen " 
en ,,De NAVO-zegel " Tenslotte ont
vingen we nog het blad van de afde
ling Haarlem-Schalkwijk 
,,Philatelica Post" van december 1974 

bevatte een artikel met betrekking 
tot de beoordel ing van thematische 
verzamelingen op tentoonstel l ingen 
Een onderwerp dat kenneli jk leeft m 
de Philatelicagelederen Ook , ,Con
tact" maakt hierover een opmerk ing 
m het maartnummer 1975 Wij zou 
den het toejuichen indien deskundi
gen zich eens over de opgeworpen 
vragen zouden buigen 

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

Algemene Vergadering 2 mei 1975 

De secretaris van de bond doet een be
roep op de verenigingsbesturen de ge
loofsbrieven van de afgevaardigden naar 
de 66ste Algemene Vergadering m Gro
ningen op vrijdag 2 mei 1975 onverwijld 
op te sturen naar L Schmelzer, van Ho
gendorplaan 6, Woerden De afgevaardig
den dienen aangekondigd te zijn, dan wel 
een benoemingsbrief mee te brengen ter 
vergadering, ondertekend door voorzitter 
en secretaris van de vereniging In deze 
brief dient tevens te worden opgegeven 
wie van de afgevaardigden de stemmen 
van de vereniging zal uitbrengen 

Bondsdagen Groningen 

De bondsdagen, 66ste Algemene Vergade
ring en 63ste Filatelistendag met beker
toernooi en bondsdiner, worden dit jaar 
gehouden in Groningen, op 2 en 3 mei 
Het programma is gepubliceerd in het 
maartnummer, bladzijden 161 en 162 

Bekertoernooi 

Voor het bekertoernooi dat op zaterdag 3 
mei om 10 00 uur begint, hebben zich in
middels nog twee kandidaten opgegeven 
H J C van Beek met Indochmese lucht
post, G Holstege met een verhaal over 
tandingen getiteld ,,127a 

Tentoonstellingen 
Alle correspondentie aangaande tentoon-
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stell ingen gelieve men ui ts lui tend te rich
ten tot de commissaris voor het ten toon-
stellmgswezen b innenland, de heer M de 
Meijer Ceestbrugweg 59, Ri)swijk-2101 

Begrotingsform uil eren, beoordelmgsboek-
jes en namen van |uryleden en kandidaat-
luryleden zi|n op dit adres verkri jgbaar 

Bondsinformatiebureau 
Voor inl icht ingen omtrent kandidaat-leden 
van bij de Bond aangesloten verenigingen 
alsmede voor de behandel ing van klach
ten omtrent verzamelaars of handelaren 
wende men zich schriftel i jk tot de be
heerder H P van Lente, De Gooise Wa
rande, Flat B17, Mezenlaan 19, Bussum 

Verkrijgbare uitgaven 
De volledige lijst van verkri jgbare uitgaven 
IS gepubl iceerd in december 1974, blad
zi jde 694 Aanvul l ingen januari 1975, 
bladzijde 39 maart 1975, bladzi jde 172 

internationale tentoonstellingen 
Serieuze belangstel lenden kunnen in 
schri jv ingsformulieren en eerste brochu
res aanvragen voor de internationale ten
toonstel l ing Interphi l 76, die van 29 mei-b 

juni 1976 onder FlP-patronaat m Phila 
delphia zal worden gehouden 
Aanmeldingen kunnen ook worden ge
daan voor de Hafnia 76 die onder FlP-
patronaat van 20-29 augustus 1976 in Ko
penhagen zal worden gehouden Formu
lieren en brochures zijn evenwel nog met 
beschikbaar 

Inl icht ingen A Boerma, Bronsteeweg 86, 
Heemstede 1546 

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-Cravenhage Alle overige corres
pondent ie naar J A C Achil les, Zuider-
parklaan 249, 's-Cravenhage, te le foon
nummer 070-321123 Voor de voorwaarden 
zie januari 1975, blz 38 

Nederlands Filatelistisch Centrum 
Het NFC stelt aan verenigingen dialezin-
gen ter beschikking tegen vergoeding van 
de portokosten van heen- en terugzen
ding Enkele stelregels dienen m acht ge
nomen te worden , veertien dagen voor 
het gebruik schriftel i jk aanvragen ten 
minste even deugdel i jk verpakt terugstu
ren als de zending werd ontvangen, tek
sten mee terugzenden dia's op volgorde 
en voltal l igheid cont ro leren. Het is niet 
mogeli jk meer dan twee diaseries per keer 
te verlangen 

Aanvragen bij de NFC-secretaris J C 
Schäfer, Croenendaalstraat 9-1 
Amsterdam-1017, of Postbus 192, Weesp 

Bondsbibliotheek 
Inl icht ingen Gelderse Bibl iotheek, tele
foon (085)-432131 
Bondsbibl iothecaris W F Smit, Ulrecht-
seweg 33C, Heelsum Telefoon 08373 
2607 
De Bondsbibl iotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Gelderse Bibl iotheek Ge
opend ui tgezonderd 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-
17 00 uur Adres Koningstraat 26, Postbus 
1168, Arnhem 

Nieuwe catalogus 
Voor mededel ingen omtrent de nieuwe 
catalogus en de wi jze van bestellen daar
van wordt verwezen naar het september
nummer 1974, bladzi jde 485 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te r ichten aan E C de Poor
ter, Parkdreef 111, Budel -Dorp le in , Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, Budel, Dorp lem 

verenigings-
nieuws 

Adminis t ra teur ; 

A. van Laer 

Da Costalaan 21 

AMSTELVEEN - 1134 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopi| voor het Verenigingsnieuws dient ge
tikt op officieel kopijblad m duplo, tezamen 
met de mutatiestrook|es voor de komende 
maand en eventueel de maandstaat in het be
zit te zi)n van de administrateur, uiterlijk op de 
volgende data 
)uni nummer 14 mei 75 
juli/aug nummer 16 juli 75 
septembernummer 13 augustus 75 
oktobernummer 16 september 75 
novembernummer 15 oktober 75 
decembernummer 19 november 75 
Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 12 dagen 
na de genoemde data m het bezit van de admi 
nistrateur Nakomers alleen m kleine hoeveel 
heden en mits u al eerder m de maand hebt 
ingezonden In dat geval de maandstaat met de 
laatste zending strookjes toezenden doch wel 
elke maand ook als er m die maand geen mu 
taties zijn gev^eest 
HH Secretarissen en leden administrateurs 
wordt DRINGEND verzocht zich strikt aan de 
genoemde data te houden Indien te laat wordt 
ingezonden, is plaatsing in het nummer van de 
komende maand BESLIST NIET mogelijk 
Let u er vooral op dat voor bijeenkomsten 
enz geen data worden genoemd die liggen 
voor de 20e van de maand van verschijnmg 

1 f^-^i 
Nederlandsche Vereenigmg van Postzegelverzamelaars 
Secr W F Smit Utrechtseweg 33 c Heelsum tel 
08373 2607 Leden adm H A E Spaanenburg | H 
Leopoldstr 13 Haarlem tel 023 262919 Dir Rondzen 
ding ! J Kroone Socrateslaan 36 tel 030 881032 
2 
Postzegelvereniging „Breda" Secr Mw A Cramerus-
van den Wildenberg Steynlaan 40 Breda Tel 32307 
Ledenvergadering maandag 28 april 75 19 30 uur in 
Gemeenschapshuis De Kleiberg Dr Struyckenstr 9 
Breda Veiling 
Jeugd hijeenkomst zondag 4 mei 75 m de Beyerd 
Boschstraat 22 Breda van 9 30 u 12 uur 
3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars ,,Hollandia", Am
sterdam Secr A D Aeijelts Tolakkerweg 82 Holland 
sehe Radmg Tel 02157 489 

ledenvergadering vnjdag 25 april 1975 20 15 uui Hotel 
Krasnapolsky VVarmoesstraat Amsterdam 
Overleden 854 W J Fneke 
4 
Utrechtsche Philatelisten Vereenigmg Secr P O M 
van Hasselt Prins Hendriklaan 101 Utrecht ledenadm 
Mr K J Wildschut Vuurse dreef 42 Hollandsche Ra 
dmg 
Ledenvergadenng dinsdag 29 apni a s 20 uur m de 
kleine foyer Tivoli Utrecht Agenda landenwedstrijd 
UNO zegels en poststukken Veiling en verloting 

Haagse Philatelisten Vereenigmg Secr L W Krijger 
Oranjelaan 49 Rijswijk (ZH) Ledenadmin F H de 
WIJS Carel Remierszkade 75 s Gravenhage tel 070-
831402 (na 18 00 uur) 
jaarvergadering donderdag 24 april 1975 20 00 uur in 
Diligentia Lange Voorhout 5 s Gravenhage 
6 
Internationale Vereniging „Philateltca" Secr M de 
Meijer Ceestbrugweg 59 Rijswijk ZH 2101 Tel 070 
995572 Beheerder Centr Ledenreg N F Hedeman 
Valkenboskade 86 s Gravenhage 2026 Tel 070 390857 
Bureau van het rondzendvrkeer Philatelicahuis Val
kenboskade 88 s Gravenhage 2026 Tel 070-659360 
De lijst van afdelingssecretarissen is als volgt gewijzigd 
Emmeloord R C Kramer Hsselstraat 76 Emmeloord 
na convocatie bijgebouw Herv Kerk Emmeloord 
tmmen \ Schokker H Boomstraat I Emmen na con 
vocatie Wijkcentrum d Anioop Nijkampenweg 71 
tmmen 
Hoek van Holland mevrouw H M Huis de Lange 
Lichttorenstraat l i A Hoek van Holland Ie dinsdag 
20 00 uur De Thuishaven Concordiastraat 8 Hoek 
van Holland 
Maastricht C M Vogels Electronstraat 4 Heer 2e 
dinsdag 20 00 uur Ontmoetingscentrum Vrijthof 23 
Maastricht 
Meppel J Kuil Reestlaan 64 Meppel 3e donderdag 
20 00 uur hotel Gruppen t o het station Meppel 
Rotterdam A den Otter Ie Middellandstraat 82b Rotter 
dam Ie dinsdag veilmgavond 20 00 uur Beursgebouw 
Meent hoek Rode Zand Rotterdam \oorts op de don 
derdag volgende op de 2e dinsdag van elke maand 20 00 
uur Clemenshuis Gruttostraat 9 Rotterdam Zuid 3e 
dinsdag gebouw Irene Nieuwe Haven 155 Schiedam 
4e maandag gebouw In de Speelman Duikerlaan 1 
Capelle a d IJssel 
Terneuzen P A van de Griend Verdistraat 3 Terneu 
zen laatste maandag 19 30 uur PZEM gebouw ingang 
Wilhelminaplantsoen Terneuzen 
VItssingen L H N Boudelmg Boulevard de Ruijter 72 
Vlissingen 3e donderdag 20 00 uur vergadering kantine 
van het Stadhuis Stadhuisplein Vlissingen Ie donder 
dag 19 00 uur ruilavond en gelegenheid tot het beko 
men van nieuwe uitgiften kantine van het Stadhuis 
Stadhuisplein Vlissingen 
7 
Rotterdamsche Philateltsten-Vereemging Secr C H 
W Heusdens Dostbus 2171 Rotterdam 3005 tel (010)-
244871 
Ledenadmin P W van der Stel van Wijngaardenlaan 
72 Rotterdam 3026 tel (010) 192316 
Ledenvergadering maandag 21 apnl 20 uur Gebouw 

De Nieuwpoort Crotekerkplem 5 Gewone agenda 
Uubbijeenkomsten iedere zaterdag van 14 tot 17 uur 
Wijkcentrum Middelland Ie Middellandstraat 103 
iedere donderdag van 19 30 tot 21 30 uur kantine 3e 
Technische School Hillevliet 90 Rotterdam Zuid 
Bezichtiging van de veihngkavels zaterdag 14 april van 
15 tot 16 uur Clublokaal Middelland 
8 
Philatelisten Vereniging ,,Amersfoort Secr P J de 
Vries Willem Alexanderdreef 2 te Hoevelaken tel 
03495 5423 
Bijeenkomsten ledere 4 de donderdag van de maand in 
Cate Rest Kobus a d Poort Amersfoort Zaal open 
19 30 uur Aanvang 2015 uur Eerstvolgende bijeen 
komsten met veiling puzzel en ruilmogelijkheden 24 
april met lezing Bezetting en bevrijding op postzegels 
en 22 mei a s 

APRIL 1975 2 4 5 

file:///oorts


Rondzendverkeer Alle boekjes, ook voor gericht rond-
zendverkeer inzenden aan M F Bergers, Vinkenweg 
20 te Soest, tel 02155-16627 
9 
Amsterdam sehe Verenigmg „De Philatelist", Amster
dam. Secr L van Oosterwi|k, W Brandligtstraat 51-1 
Amsterdam, tel 020-139093 Leden-adm Mevr A 
Hastrich-Roos Leliestraat 42 Volendam, tel 02993-3598 
Biteenkomsten dinsdag 6 mei ruilavond in Huize ,,Pax" 
Ferd Bolstraat 194 Amsterdam (schuin t o de oude 
RAi) dinsdag 20 mei ledenverg in Krasnapolsky mg 
Warmoesstr kleine zaal Beide avonden 20 00 uur 
10 
Postzegelvereniging Amsterdam. Secr Th | de Vente, 
Eikenlaan 32, Zwanenburg tel 02907-4387 
Bijeenkomsten 22 april, 13 en 27 mei 
16 
Gelderse Filatelisten-Vereniging „De Globe". Secr ) 
G Ouwenbroek Brantsenstraat 24, Arnhem Telefoon 
085-450477 
Ledenadministratie Mej M | Renssen, Leeuwenklaan 
10 Zutphen Telefoon 05750-14434 
Afdelmgssekretanaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn D Hulskamp, Langevveg 54, Apeldoorn 2e 
maandag 
Arnhem A Mulder, Schavenmolenstraat 59, Arnhem Ie 
dinsdag 
Barnveld H E Denis, Gruttoweg 3 Stroe 2e vrijdag 
Brummen-Eerbeek J B Scharrenberg, Zutphensestraat 
36 Laatste maandag 
Dieren Mevr B j Schuijren, Industrielaan 11 Dieren 
2e dinsdag 
Doesburg P Gerritsen, Waterstraat 30, Doesburg 2e 
maandag 

Doetinchem H Menting, Wilhelminastraat 106, Doetm-
chem 2e donderdag 
Ede mevr Z Weener Tollenburg 32, Ede Ie donder
dag 
Eist F Lenz De Kist 39 ELlst 2e maandag 
Epe Mevr M Th Paape Klimopstraat 5, Epe Laatste 
donderdag 
Lichtenvoorde J J P Claessen Wentholtstraat 41 Lich-
tenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith I E H de Groot Graaf Gerardstraat 28, Lobith 
2e dinsdag 
Nijmegen C J E Janssen Insstraat 44, Malden Ie vrij
dag 
Oosterbeek \ G M Rademaker, Emmastraat 4, Ooster
beek 2e dinsdag 
Renkum-Heelsum S L Harkema Hartenseweg 10 Ren-
kum 3e maandag 
Rheden-De Steeg Mej Zr M Westerhoff, Huize St 
Michael Oversteeg 17 de Steeg Laatste maandag 
Velp-Rozendaal W Vuisting, Burg van Pallandtlaan 3 
Rozendaal (G) 3e dondagdag 
Wageningen Mevr S R Westrup Herenstraat 39, Wa-
genmgen 2e maandag 
Winterswijk ] A C Visser Hakkelerkampstraat 62 
Winterswijk Ie dinsdag 
Wijchen H | van den Heuvel Rietgorsstraal 48 W i 
chen 4e donderdag 
Zevenaar W H Stevens, Brederostraat 38, Zevenaar 3e 
donderdag 
Zutphen Mej M J Renssen Leeuwenklaan 10 Zut
phen Ie woensdag 
Buitenleden Hoofd rondzenddienst P Veenhuysen 
Kuyperlaan 18, Doetinchem 
18 
Philatelisten Vereniging „Baarn". Elke 3de maandag van 
de maand bijeenkomst m gebouw De Schakel Nassau-
laan Baarn In april naast de veiling en de verloting ook 
nog een PhilQuiz Nieuwe leden aanmelden bij de se
cretaris N Pigge Malvastraat 11 te Baarn Tel 6470 
20 
De Kennemer Postzegelclub, Beverwi|k. Secr T W 
Andnesma Heemskerk Pennmr K W Wolterman, 
Strick van Linscholenstraat 67, Beverwijk tel 02510-
28495, giro 1558745 Contributie ƒ12,- per jaar 
Clubavonden 21 april, 12(\eiling) en 26 mei, 3 (veiling) en 
17 juni Betaling rondzendverkeer via de hr IJ Luttik 
op de clubavonden of via giro rabobank 151093 t g v 
3080-44363 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr F H Visser Oranjepark 47 Dordrecht 
Bijeenkomsten ledere tweede woensag v a maand 
Gebouw C J M V Burg de Raadtsmgel, Dordrecht Aan 
avang 20 30 uur, zaal open 19 uur Gelegenheid tot ruil 
kopen en verkopen 
27 
Phiiatelistenclub „Eindhoven". Secr L Burghoorn, 
Helmerslaan 74 Eindhoven, tel 040-519408 
Ledenbijeenkomsten elke 1ste woensdag van de maand 
in de Mulierzaal van het Philips Ontspannings Centrum 
Aanvang 20 00 uur 
28 
Philips Philatelisten Vereniging, Eindhoven. Secr M H 
Schenkeiaars de Koppele 78 Tel 416358 Eindhoven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand m 
de kantine van de afdeling USFA Schouwbroekseweg, 
Eindhoven Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende bijeen
komst 12 mei 1975 zaterdag 10 mei 1975 grote ruilbeurs 
in het Philips Ontspannmgscentrum, Mathildelaan 81, 
Eindhoven 10-17 uur 
30 
Postzegelvereniging „De Philatelist", Geleen. Secr J 
H Stevens Dahliastr 5 Geleen tel 04494-46618 
Ledenvergadenng Ie zondag van de maand, aanvang 
1015 uur m d'Heremiet Kluis 50, Celeen Ingaande 
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febr 75 is het Bestuur als volgt Voorz en Bibl C 
Weverlmg, A!b Thijmin 1 (opvolger van J de Ree) 
secr i H Stevens, Penn m en leden-adm J P Kent-
gens, Lijsterstr 23, Vice-voorz G de Klaver Jos Klij-
nenlaan 13, 2e secr G J Voesten Cornelisstr 6 
Nieuwtjes A Stevenhagen, Kluis 45, Rondzending C 
E Tummers, Beatrixlaan 10, Red clubblad R H Faust 
Rijksweg Nrd 90, leugd P | Kerkhofs Azaleastr 10 al
len te Geleen 
Contributie te voldoen op postgiro 1049670 van Spaar
bank St Pancratius, Heerlen onder vermelding v rek 
nr 820 800-813 van De „Philatelist", Geleen s v p voor 
1 mei as Kosten ƒ 17 50 
Jeugdvereniging bijeenk met mogelijkheid tot ruilen 
elke 3e zondag van de maand in ,,'t Kirkske" Heide
straat, Geleen, aanvang 11 00 voorm 
36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging „ Op Hoop Van Ze
gels". Secr J C Repko Bioemendaalseweg 193 Over-
veen Telefoon (na 19 uur) 023-267394 
Data ledenbijeenkomsten 24 apnl, 22 mei en 19 juni in 
de aula van de AH Gerhardschool, Zijlvest 25a te Haar
lem Na afloop van elke bijeenkomst veiling van 80 ka
vels van goed materiaal Van 19 00-20 00 gelegenheid tot 
ruilen 
Het rondzendverkeer kan van leden nog steeds goede 
boekjes en poststukken gebruiken Nieuwe leden kun
nen zich aanmelden op bovenstaand adres 
In de ledenvergadering van 21 tebruan jl werd de heer 
H H Kuling gekozen tot lid van het bestuur 
37 
Postzegelvereniging ,,Heerlen". Secr C van Dishoeck 
Lintjensstraat 21 Heerlen Tel 045-719931 
Bijeenkomsten donderdagavond 8 mei 1975 te 20 30 uur 
(half negen) in het Pancratiushuis Nobelstraat 33 Heer
len Gelegenheid tot ruil vanaf 19 uur 
Bestuursverkiezing aan de beurt van aftreden zijn W 
Simons vice-voorzitter en C van Dishoeck secretaris 
Alleen C van Dishoeck stelt zich herkiesbaar Drs P 
Hezemans, penningmeester heeft de wens geuit tussen
tijds af te treden Dit besluit wordt betreurd In zijn 
plaats wordt voorgesteld Wark, Ir ] N Akerstraat 137 
Heerlen 
41 
Filatelistenvereniging „Hilversum & Omstreken". Secr 
P F A van de Loo, Codelindeweg 9, Hilversum, tel 
02150-45169 
Bijeenkomsten 17 april en 15 mei, ledenvergadering 
20 00 uur Ruilmiddagen op iedere zaterdagmiddag van 
13 30-17 00 uur Bijeenkomsten m ,De Delta", Haven-
'̂ traat 139 Hilversum 
42 
Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars, Lei
den. Secr H J Hederik Topaaslaan 14 Leiden tel 
071-64808 
Vergadering dinsdag 22 apn! 1975 in het Logegebouw 
Steenschuur 6 Leiden Aanvang 20 00 uur precies Be
halve de gewone agenda veiling en gratis verloting te
vens een dialezing over Beethoven en zijn tijd 
jeugdafdeling iedere 4e dinsdag van de maand 19 00 
uur voor de seniorenvergadering in het Logegebouw 
Steenschuur 6 Leiden 
Ter herinnering Het gironummer van de penningmees
ter IS 390926 (Leiderdorp) Hierop kunt u uw contribu
tie over 1975 nog kwijt 
44 
Postzegelclub „Groot-Veldhoven". Secr P M Wil
lems Mullerlaan 75 Veldhoven tel (040)-533429 
Ruilavond 2e maandag van de maand in het buurthuis 
d'Ekker Armehoefstraat 3 Veldhoven 
47 
Postzegelvereniging Roosendaal. Secr P A J Kokken 
H G Dirckxstraat 17 Tel 01650-41303 Leider van het 
Rondzendverkeer j F A Mortiers Burg Prinsensingel 
75 Tel 01650-37793 PEnningmeester P A F Valken
burg, Burg Prinsensingel 31 Tel 01650-36177 
Vergadenngen 12 mei en 9 juni a s Op elke vergadering 
veiling waarom de zaal van t Wit Roosken Nispense-
straat 14 ai om 19 30 uur zal open zijn om de te veilen 
kavels te bekijken Zegels voor de veiling moeten uiter
lijk vier weken voor de vergadering worden ingeleverd 
bij P Valkenburg, Burg Prinsensingel 31 Tel 01650-
36177 
20 april as grote internationale ruilbeurs in het Philips 
Bednjfsrest Zwaanhoefstraat 2, Roosendaal 
51 
Postzegelvereniging „Zeeuws-VIaanderen". Secr ) A 
van Geel Rembrandtlaan 25 Terneuzen-3700 Tel 
01150-3412 Rondzendverkeer C Dees Goudenregen-
straat 14 Terneuzen 
Ledenvergadering Elke 2e maandag van de maand in 
Cafe De Vriendschap , Noordstraat 3 Terneuzen Aan
vang 19 30 uur E V vergadering 14 april 
52 
,,Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg" te Til
burg. Secr W van Erve, Insulindeplein 5, Tiburg Tel 
(013)-426464 
Ledenvergadenng 2 mei m de zaal van Rest ,,Casino" 
St Josephstraat 38, Tilburg 
54 
Postzegelclub Wassenaar. Secr B Wijsman van Hou
tenweg 80 Wassenaar 
Bijeenkomsten 15 mei, Jeroenhuis Kerkstraat 75 Was
senaar 20 uur 
55 
Postzegelvereniging „IJmuiden". Secr Mevr M de 
Meer-van Cendt van Lenneplaan 54, Driebuis, tel 
02550-10421 Penn m A Bakker Tasmanstraat 4, IJmui-
den Dir Rondz J Wester, Kanaaldijk 227, Ijmuiden 

Ruilavonden in Cultureel Centrum 21 april 12 mei 7-8 
uur voor de jeugd, 8-10 uur voor volwassenen 
67 
Vereniging van Postzegelverzamelaars ,,Zwi|ndrechl en 
Omstreken". Secr Rotterdamseweg 62 te Zwijndrecht 
Tel (078)-27395 
Bijeenkomsten in de Open-Hof-Kerk, Walraven van 
Hallstraat Zwijndrecht, iedere derde dinsdag van de 
maand uitgezonderd m juli, aanvang ca 20 00 uur 
Eerstvolgende bijeenkomsten 20 mei en 17 juni 1975 
Tijdens de algemene jaarvergadering van 18 maart jl 
werd besloten het bestuur m ongewijzigde vorm voort 
te zetten 
69 
Filatelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr ) 
D Neuteboom Marg Hardenbergstr 2 Wildervank 
Bijeenkomst donderdag 8 mei in hotel Java Prins Hen
drikplein 7, Veendam Zaal open 19 uur Gratis verloting 
en handelaarsstand 
77 
Phil. Ver. „Hoogezand-Sappemeer". Secr A G Spij
kerman Donker Curtiusslr 39, Hoogezand 
Grote ruilbeurs (de laatste van dit seizoen) zaterdag 3 
mei 10-17 uur m De Kern Hoogezand De volgende 
ledenavond is m verband met de feestelijke herdenking 
van de bevrijding met op 5 mei maar een week later 
maandag 12 mei 
79 
Postzegelvereniging Appingedam. Secr Mevr R M 
Schanssema-Bouwman Farnsumerweg 81, Appingedam 
Vergadering tevens ruilavond vrijdag 2 mei in zaal 
Reoboth aanvang 20 uur 
N/euw Bestuur Voorzitter H W Blom, Koningstr 23, 
tel 22416, penn m E B Stuut, Ab Eppenstr 88, tel 
233224, secr Mevr R M Schanssema-Bouwman, Alg 
Adjunct Mevr T Carolus-Reyer Gouverneurstr 21 
(Tjamsweer) allen te Appingedam 
Die leden die hun contributie nog moeten betalen wor
den verzocht dit voor 1 mei te doen op girorekening 
1756545 t n V de Penn m van de Postzegelver Appin
gedam De contributie bedraagt / 1 8 - bij betaling na 1 
mei 1975 ƒ 20 50 + /" 1 75 inkassokosten 
85 
„Postzegelvereniging Heemskerk". Secr D A van 
Vliet Rousselstraat 16 Heemskerk Tel 02510-32874 
Bijeenkomsten 28 april veiling van overgehouden prij
zen van de jaarvergadering 
12 mei kienen alle m het vormingscentrum Mater 
Amabilis" De Velst Heemskerk Aanvang 20 00 
uur. Jeugd 19 00 uur 
88 
Postzegelclub Hoogeveen. Secr M J van Eijsden, Sa-
turnus 8 Hoogeveen Tel 05280-65705 
Bijeenkomsten 3e donderdag van de maand m De Tam
boer 20 00 uur Jeugd vanaf 18 30 uur Laatste bijeen
komst dit seizoen in mei 
94 
Postzegelveremgmg „Telstar", Putten GId. Secr H D 
Buitenwerf Wittenburg 163 Nijkerk GId Tel 03494-
2484 
Vergadering/ruilavond elke 3e donderdag van de maand 
waarvoor konvokatie met lijst voor de kavelverkoop 
wordt toegezonden, gebouw t Voorhuys" naast de 
Andreaskerk Voorthuizerstraat 14 Putten GId Aanvang 
20 00 uur Zaal open 19 00 uur 
Grote jaarlijkse ruildag zaterdag 5 juli 1975 in het ge
bouw ,'t Voorhuys Zie de rubriek Agenda filatelisti
sche gebeurtenissen 
95 
Postzegelver. Castricum. Secr C ) Elling Lmdenlaan 
74, Castricum tel 02518-51026 Pennmgm en rond-
zendverk C Bijman Bleumerweg I, Bakkum, tel 
02518-50336 
Ruilavond 5 mei 1975 Hotel Komman Mient I, Castri
cum Aanvang 20 15 
103 
Postzegelvereniging „Eemland", Soest. Secr Mej C 
M de Bruin Kastanjelaan 11 Soest (Tel ) 02155-12032 
Rondzending K Memecke Soesterbergsestraat 135 
Soest (Tel ) 02155-18166 
Bijeenkomsten iedere eerste vnjdag van de maand 
,,De Rank' Soesterbergsestraat 18 Soest 
108 
Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars „De Post
hoorn". Secr H de Ruiter, Koningsvarenstraat 23, 
Wormer Tel 02982-1018 
Bijeenkomsten 22 april vergadering met ruilavond en 2 
mei ruilavond Beide in , Ons eigen gebouw". Wan
delweg 55, Wormerveer Aanvang 20 00 uur zaal open 
19 00 uur Contributie ƒ 15- -per jaar 
Goede rondzendboekjes kunnen ingezonden worden 
„De Jonge Posthoorn leider ] Kluft, Kameelstraat 23, 
Wormer tel 02982-1004 Bijeenkomsten elke laatste za
terdag van de maand in , de Snuiver te Krommenie 
Aanvang 2 00 uur 
113 
Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars. 
Secr Mevr D Schneider, Kwartelstraat 26 Oosterhout 
Tel 01620-22032 
Bijeenkomst/ruilbeurs zaterdag 26 april, 14 00-17 00 uur 
Deze middag wordt speciaal voor de jeugd een kleine 
veiling gehouden 
115 
Vereniging Boxtelse Verzamelaars. Corr adres Boxtel-
seweg 76 Liempde Tel 04113-446 
Bijeenkomsten iedere eerste zondag van de maand 
10 00-13 00 uur internationale ruilbeurs met veiling in 
de zalen van Cafe-Rest Marktzicht, Boxtel 



\ nieuwe 
uitgiften 

redacteur: 
J. T h . A. Friesen, 
Rembrandtstraat 18, 
Goor 7720, 
Te le foon 05470-2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen danken wij de 
neer K. Filet te Sao Paulo en de verschillende postadmi-
nstratres en -agentschappen 

v'oor inlichtingen en/of illustraties - speciaal van ver
schillende Midden- en Zuidarnerikaanse en van enkele 
Aziatische landen - die ertoe bi| kunnen dragen de ac
tualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wi| ons 
van harte aanbevolen. 

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

VERENIGDE NATIES 
14-3-'75. Vreedzaam gebruik van de ru im
te. 
0.60 en 0.90 Zw. fr. en 0.10 en 0.26 A m . $. 
licht- en donkerb lauw, rood, geel en 
zwart. Zon met wo lk , boortorens, vracht
schip en ontvangststation, wereldbol en 
aardsatelliet (afbeelding in maart, blad
zi jde 169). 

EUROPA 

ALBANIË 
11-2-'75. Dertig jaar vakverbond. 
25 q . Twee ineengeslagen handen, em
blemen industr ie en communist ische par
t i j . 
1.80 I. Arbeiders met houweel en geweer, 
fabr ieken. 

15-2-'75. Bloemenserle. 
5, 10, 15, 20, 25, 30 en 35 q . , 2.70 I. Bloemen 
van verschi l lende In de bergen voorkomen
de kru lden. 

BELGIË 
3-3-'75. Aanvul lende waarden gebrulksse-
rie dienstzegels spoorwegen. 
1.50 fr. Heraldieke leeuw. 
4.50 fr. Nieuwe type konink l i jke beeltenis. 
Beide zegels met monogram , ,B " inge
drukt . 

17-3-'75. Aanvul lende waarden gebruiks-
serie. 
3.25 fr. bru in , 7.50 fr. rood en 17.— fr. 
violet. Nieuwe type konink l i jke beeltenis. 
5.— fr. violet. Zegel type heraldieke 
leeuw. 
3.25 fr. Zegel met indruk , , M " voor mi l i 
tair gebruik. 

17-3-'75. Herdenking verjaardag stichting 
Normaalscholen Charles Buis, 100 jaar ge
leden. 
4.50 fr. Embleem normaalschool : volwas
sene, die een kind de weg naar het leven 
toont . 

24-3-'75. Honderd jaar Davidsfonds. 
5.— fr. Symbolische voorstel l ing met em
bleem. 

BULGARIJE 
29-10-'74. Europese vei l igheldsconferen-
t ie. 
Blokje met vier zegels van elk 13 st: du i 
ven, kaart Europa, oli j ftak en embleem 
conferent ie. 
Zowel getand als «onge tand , beperkt, uit
gegeven. 

2&-11-'75. Nieuwjaarszegel. 
2 st. Tak, met l inten versierd. 

CYPRUS (TURKS) 
27-7-74 . Herdenking stichting Turkse re
publ iek, 50 jaar geleden. 
3 m. Portret van v rouw met geweer in 
hand. 
5 m. Groep oefenende soldaten. 
10 m. Embleem met lauwerkransen en 
geweren; twee soldaten met Turkse vlag
gen. 
15 m. Embleem vijft igjarig bestaan. 
20 m. Standbeeld Atatürk. 
50 m. Beeld van str i jd. 
70 m. Kaart eiland waarboven Turkse vlag 
wappert , gezichten van man, v rouw en 
k ind. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
15-4-'75. Toeslagserie voor de jeugd : lo
comot ieven bij het beëindigen van het 
s toomt i jdperk. 
30 + 15 pf. b ru in . Stoomlocomot ief De 
Draak. 
40 + 20 pf. groen. Stoomlocomot ief , serie 
89-70-75. 
50 -I- 25 pf. rood . Stoomlocomot ief , serie 
050. 
70 + 35 pf. blauw. Stoomlocomot ief , serie 

; ^ l l ^ * " ^ ^ w ' wkä^*^ 
; MuïtG! : 
i i i m i i i m n i i i i i i É i i n i i n * » « 

DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK) 
15^t- '75. Toeslagserie voor de jeugd: mo
derne locomot ieven na het s toomt i jdperk. 
30 + 15 pf. b ru in . Diesel locomotief, serie 
218. 

40 -I- 20 pf. groen. Elektrische locomotief 
serie 103. 
50 + 25 pf. rood . Elektrisch treinstel serie 
403. 
70 + 35 pf. blauw. Model van de in ont
wikkel ing z i jnde magneetkussentrein 
Transrapid. 

15-4-'75. Europazegels: reprodukt ies 
schilderi jen van Oskar Schlemmer, 1888-
1943. 
40 pf. Geconcentreerde groep, 1925. 
50 pf. Trap van het „Bauhaus" , 1932. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
4-3- '75. Voorjaarsbeurs Leipzig 1975. 
10 pf. Camera voor microf i lms Pentakta 
100. 
25 pf. Cementfabriek SKET, die naar het 
droge procédé werkt . 

18-3-75. Beroemde persoonl i jkheden. 
5 pf. Portret Hans Ot to , 1900-1933, com
munistisch toneelspeler. 
10 pf. l i lakarmijn. Portret schrijver Thomas 
Mann (1875-1955). 
20 pf. donkergroen. Portret arts en theo
loog Albert Schweitzer, 1875-1960. 
25 pf. donkerb ru in . Portret Michelangelo 
Buonarott i (1475-1564), beeldhouwer, 
schilder, architect en dichter. 
35 pf. blauw. Portret André-Mar ie Ampè
re, 1775-1836, leraar mechanica, w iskunde 
en natuurkunde: elektrodynamica. 

FRANKRIJK 
24-3-75. Tweede zegel In serie voor post-
zegeltentoonstel i ing Arphi la 75 In Parijs. 
2.— Fr. Kapiteel, van Cécile Gui l laume. 

GIBRALTAR 
14-3-75. Serie mil i taire un i fo rmen. 
4 p. East Surrey regiment, off icier eenen
dertigste infanter iecompagnie, 1846. 
6 p. Highland ligt infantry: soldaat dr ie-
enzeventlgste regiment Lord McLeod's 
Highlanders, 1777. 
10 p. Coldstream Guards: off icier, 1704. 
20 p. Gibraltar regiment: sergeant, 1974. 

GRIEKENLAND 
24-3-75 . Herdenking sterfdag vri jheids
stri jder Cregorlos Papaflessas, 1788-1925. 
4 dr. Geheime samenkomst in Vostita, ja
nuari 1821. 
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Even noteren s.v.p.! 

Onze belangrijke 
296e 
POSTZEGELVEILING 
zal 9 t/m 12 juni a.s. plaatsvinden. 
Deze veiling bevindt zich in vergevorderd 
stadium van voorbereiding. 

Onze 
297e 
POSTZEGELVEILING 
zal in september a.s. plaatsvinden. 
Voor deze veiling kunnen nog uitgebreide 
inzendingen worden aangenomen; voor onze 
cliënten vragen wij speciaal SKANDINAVIË. 
Bij belangrijke objecten komen wij U 
vrijblijvend bezoeken. 

Veilingkosten 12V2% 

J. K. RIETDIJK B.V. 
DEN HAAG 

■ , Plaats 31A  Tel. 070463917. 
1 ' /^i^ 
1 [ KWALITEITSVEILINGEN ^Mß) 
l \ SINDS 1919. ^ r 
i; 
L 

Te koop gevraagd: 

NEDERLAND POSTFRIS VOOR 1941 
Discretie verzekerd. 
A. C. Sevenhuysen 
Willem Beukelszstraat 6b, Rotterdam3007, tel. 010377760. 

Postzegelhandel F. van Berkel 
Spuistraat 328, Amsterdam, tel. 020232164. 

Gespecialiseerd in nieuwe uitgiften van gefieel Europa en motieven der ge

fiele wereld. 

^'^ ^ . i r > . 

ffn^ KABE ALBUMS ( | g | 

De supplementen 1974, zowel met als zonder klemstroken, zijn 
verschenen, behalve die voor de Engelse Dominions, welke 

eerst in september beschikbaar zullen zijn. 
Bestel tijdig bij uw philatelistische vakman om van een vlotte 

levering verzekerd te zijn. 

De importeur: 
FILATELISTISCHE BOEKERIJ „FIBO" 

Postbus 15  Den Haag 2076  Tel. 070463257 
Giro 261656 

FRANKRIJK 
Gratis prijslijst op aanvraag. Catalogusnummers Yvert of Michel, aantrekkelijke 
D r i izpn 

G. de Rivasson, 24450 La Coquille  Frankrijk. 

SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND 

31a» • 3,25 
42» 98,— 
52»» 4,90 
58* * 4,20 
60» 4,40 
61 b C»* 745,— 
61b» 115,— 
6 7 b * » 5 6 , 
68* 180,— 
81 • » 72,— 
8789*» 30,80 
9 4 * » 7,— 
97* * 72,50 
98» 93,50 
102/103» • 

145,— 
107109»* 

139,— 
110113** 22,40 
114120** 58,— 
134135»* 82,50 
139140*» 21 ,— 
141143». 23,10 
144148** 49,— 
144148» 38,90 
145*» 4,80 

» • postfr is, * ong 

1 5 3 * * 4 , 
154* • 5,10 
154* 4,05 
155* 11,50 
156* 18,40 
158* 31,65 
159* 63,25 
160* 57,50 
163/165» • 625,— 
166168** 19,60 
166168* 15,40 
169176* 11,15 
177b*» 0,55 
178b»* 0,55 
1 7 9 a * * 8,— 
1 8 0 b * * 1,45 
181a*» 18,25 
182a»* 3,65 
184a*» 88,— 
185b»* 0,75 
186a* * 25,40 
190a* 11,50 
191b*» 35,— 
192a* 15,— 
1 9 2 b * * 13,50 
193a* * 10,20 

ebruikt met plakker 

195a* 120,— 
197b*» 18,15 
1 9 8 b * * 52,50 
199202»* 31,50 
203207** 56,— 
208211»* 29,40 
212219»* 

135,— 
220223* » 37,10 
224»» 42,25 
225228*» 58,— 
229231»* 59,50 
232235*» 49,— 
236237» * 

342,— 
238239* * 

109,— 
240243»* 7 5 , 
244247*» 

186,— 
248251»* 82,50 
252255** 49,— 
2 5 6 * * 37,50 
257260»* 

116,— 
261264** 76,— 

265266»* 56,— 
267268** 54,— 
269» 28,— 
270273»» 77,— 
274277** 99,50 
278* * 49,— 
279282»* 60,— 
283286*» 51 ,— 
287288»» 13,50 
289292*» 56,25 
293295*» 14,50 
300304** 25,90 
305/309** 35,— 
310312*» 7,20 
318322»» 35,— 
323324** 10,80 
325326** 15,— 
327/331»* 22,40 
356373» » 140,— 
374378»» 10,35 
518533* » 

235,— 
518537»» 

1.410,— 
534537* * 

1.175,

SPECIALE AANBIEDING OVERZEE 
LUCHTPOST 

Suriname 
17»» 14,— 
2022*» 38,— 
2426* * 38,— 

2728» * 4,50 
3 2 » * 1,70 
3546*» 9,80 

Curapao 
13* 90,— 
516»* 33,— 

1825*» 195,— 
4144* 32,— 
5368» 25,— 

Aanbieding zolang de voorraad strekt. Zendmgen boven f 250,— f ranko. 
Bezoek na telefoniscf ie afspraak. Eventuele prijskocrekties voorbehouden. 

WEGENS VAKANTIE 
DE HELE MAAND MEI GESLOTEN 

A. G. SEVENHUYSEN 
Willem Beukelszstraat 6b, Rotterdam3007, telefoon 010377760. 

Giro 3108260 
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7 dr. Portret Cregorios Dikaios  Papafles

sas met helm. 
11 dr. Kerk heilige apostel in Kalamata. 

EAAAÏ HELLAS 

GUERNSEY 
66'75. Verbanning Victor Hugo op 
Guernsey. 
3V2 p. Verbli j fplaats: Hautevil le House. 
4 p. Standbeeld voor Hugo in Candle 
Gardens. 
8 p. VerenigdEuropaeik in Hautevi l le. 
10 p. Fragment tapijt in Hautevil le House: 
vertrek voor de jacht. 

IERLAND 
243'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
8 p. magenta en blauw; 15 p. blauw en 
groen. Twee vrouwenhanden uitgestrekt 
naar witte duif met takje in bek. 

ITALIË 
63'75. Herdenking geboortedag van M i 

chelangelo Buonarott i , 500 jaar geleden. 
40, 50 en 90 I. Verschi l lende scheppingen 
van zi jn handen. 

LUXEMBURG 
103'75. Europees jaar voor de bescher

ming van monumenten . 
1 fr. ol i j fzwart. Wijk van de vismarkt, 
Luxemburg stad. 
3 fr. sienna. Kasteel van Burglinster. 
4 fr. donkerv io let . Marktp le in Echternach. 
19 fr. bruinacht ig karmi jn. Michaëlsplein 
Mersch. 

LUXEMBO 

M O N A C O 
135'75. Europazegels, reprodukt ies 
schi lder i jen. 
0.80 F. Portret zeeman, Philibert Florence, 
negentiende eeuw. 
1.20 f. Sint Devote, zestiende eeuw Ludo

vic Brea. 
Zegels ook in getand blokje waarin vijf 
zegels van elke waarde, gescheiden door 
strookje, waarop gegevens over de zegels. 

135'75. Rode Kruis van Monaco. 
4.— F. Sint Bernardinus van Sienna. 

135'75. Herdenking schepping van 
, ,Carmen" door Georges Bizet, 100 jaar 
geleden. 
0.30 F. Beeld uit pro loog. 
0.60 F. Herberg van Lillas Pastia. 
0.80 F. Schuilplaats van de smokkelaars. 
1.40 F. Plein in Sevilla bij ingang arena, 

135'75. Serie herdenkingen. 
0.40 F. Herdenking geboortedag schrijver 
Louis de SaintSimon (16751975). 
0.60 F. Herdenking geboortedag Albert 
Schweitzer: portret . 
0.80 F, Internationale postzegel tentoon

stell ing Arphi la in Parijs: embleem ten

toonstel l ing. 
0.85 F. Internationale tentoonste l l ing in 
Okinawa: de zee zoals we die graag zou 

den zien. 
1 . — F. Kankerbestr i jding: maandeli jkse 
ver lot ing ten bate van kankerbestr i jd ing. 
1.15 F. Heil ig jaar 1975. 
1.20 F. Europees jaar ter bescherming van 
monumenten : Villa Sauber, einde vorige 
eeuw gebouwd door architect Charles 
Garnier, nu nationaal museum. 
1.20 F, Internationaal jaar van de v rouw: 
vrouwenhoofd tegen were ldbo l , embleem 
jaar. 

OOSTENRIJK 
14'75. Propaganda voor gebruik van au

togorde l . 
70 g. geel, violet, blauw, zwart , rood en 
zilver. Armen van skelet, samengebonden 
door vei l igheidsgordel . 

24'75. Elfde dag van Europese gemeen

ten, 1975. Korenbloemenblauw, ultrama

r i jn , bruinoker , scharlakenrood en zwart . 
Rozet uit raam zittingszaal gemeenteraad 
stadhuis in Wenen, omgeven door twaalf 
sterren van Europese vlag. 

T, K  E P U B L I K ; Z 

POLEN 
83'75. Zesde Europese kampioenschap

pen turnen in zaal. 
1 . — z l . Hordenlopen dames. 
1.50 z l . Polsstokspringen. 
4 .— z l . Hinkstapsprong. 
4.90 z l . Hardlopen. 
Blokje van 10.— t 5.— z l . Embleem 
Olympische spelen in Montrea l , 1976. 

ROEMENIË 
151174. Dag van de postzegel. 
2.10 + 1.90 I. Gezicht op stad Sibiu. 

1511'74. Nationale postzegeltentoonstel

l ing Nationala '74 in Boekarest. 

2.10 + 1.90 I. Gelijke zegel als dag van de 
postzegel, maar met Inschrift. 

112'74. Zestigste verjaardag Roemeens 
Olympisch comité. 
2.— I. Standbeeld discuswerper uit Myron 
en embleem. 

December '74. Herdenking geboortedag 
Albert Schweitzer. 
40 b. Portret Schweitzer. 

251'75. Meesterwerken van de Roe

meense schilder Ion Andreescu. 
20 b. Rotsen en berkebomen. 
40 h. Boerenvrouw met groene haartooi. 
55 b. Winter in bos. 
1.75 I. Winter in Barbizon. 
2.75 I. Zelfportret . 
3.60 I. Autosnelweg. 

SAN MARINO 
73'75. Hulpzegel voor pakketpost. 
Dubbele zegel van 50 l i re, uitgave 1965, 
met op elke zegel een opdruk van 100 l i 

re. 

pmmw 

Uh^a^Éhai^UMI^MM 

SOVJETUNIE 
272'75. Herdenking geboortedag Miche

langelo Buonarott i (14751564). 
4 k. Beeld van David, 1504, Academie Flo

rence. 
6 k. Hurkende jongen, 1524, Hermitage 
Leningrad. 
10 k. Opstandige slaaf, 1513, Louvre Parijs. 
Deze drie zegels, elk twee maal, samen in 
blokje. 
14 k. Schepping van Adam, 15081512, fres

co Sixtijnse kapel Rome. 
20 k. Trap van de Biblioteca Laurenziana, 
15231524, Florence. 
30 k. Het laatste oordeel , 15361541, fresco 
Sixtijnse kapel Rome. 
Ook de laatste drie zegels twee maal in 
een blokje. 

\U1KI [Ml l/K! hl 
■ ■ 1 1 * 1 fc^a^JiJfcA 
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PORTUGAL 
postfris. Iste plakker 

146-53* 
299-329* 
379* 
383-403* 
438-52» 
454-90» 
491-506» 
529-46* 
547-52* 
553-58* 
559-64» 
565-70* 
571» 
572-74* 
idem» » 
576-84* 
588-91« 
592-99* 
592-99* * 

125-
4 0 -
6 0 -

125,-
50,-
75,-
60,-
50,-
40,-
70,-
25,-
22,-
10,-
35,-
50,-
60,-
35,-
35,-
50,-

600-07* 
idem»» 
616-25* 
idem** 
628-44** 
647-50* * 
651-54» » 
655-62* * 
663-70* * 
671-75»* 
675-82»» 
684-87»» 
688-95** 
696-701» * 
702-05** 
716-23* * 
726-29* * 
730-33** 
idem» 

15,— 
20,— 
17,— 
22,— 

225,— 
5 — 
7,— 

15,— 
25,— 
6,— 

22,— 
13,— 
30,— 
30,— 
10,— 
25,— 
14,— 

100,— 
70,— 

734-39** 
744-47* * 
752-59** 
762-63» » 
764-65» * 
766-69»* 
770-73** 
idem* 
789-90** 
791-92** 
793-94** 
795-96* * 
797-804** 

807-10** 
813-16** 
817-25** 
826-28** 
829-30» * 

45,-
7,-

20,-
22,-
8,-

28,-
60,-
40,-
20,-
10,-
13,-
24,-

120,-
7,-

28,-
25,-
10,-
7,-

831-34** 
837-40** 
841-42** 
843-44** 
845-48» * 
849-50* * 
851-52»» 
853-56» * 
857-58»* 
859-60** 
864-67*» 
868-69»» 
873-78** 
881-82* * 

12,-
22,-
3,-
5,-

12.-
8,-
4,-
7,-
9,-
8,-
8,-
7,-

28,-
11,-

luclitpost. 
1-10* 200,-

EVENEENS LEVERBAAR: 
1961 t/m 1971 postfr is; 0,45 per f rank 

1920 t /m 1960 Is te p lakker; 0,35 per frank. 

Nrs. Yvert, f ranco boven ƒ 100,-
met voile garant ie. 

alle zegels eerste kwali teit 

Tevens gevraagd mancol i jsten geheel West- en Oost-Europa, 
Franse en Engelse koloniën, mot ieven, f lora en fauna, enz. 

POSTZEGELHANDEL J. A. J. VAN DIJK 
ZWAANSHALS 240-c ROTTERDAM-3011 - GIRO 2137339 

BANK: MEES EN HOPE TELEFOON: 650695 

Vóór 1 september a.s. verschijnt een 

Catalogus Japanse Bezetting Ned. Indië. 
(Uitgave van de Ver. Dai Nippon) 
In deze sterk gespecialiseerde catalogus zijn opgenomen alle in enkele 
grote verzamelingen voorkomende postzegels met een waardebepaling. 
Bestellingen voor 1 juli door overmaking van ƒ 20,— op postrekening 
1566583 t.n.v. penningmeester Dai Nippon te Nunspeet. 
Secr. van Dal Nippon is J. Bonn, Porto Buenolaan 15, Ouderiterk a.d. 
Amstel, tei. 02963-1942. 

Zwitserland gebruikt 
15 
20 
30 
31 
149-150 
151-153 
154-156 
168-169 
195 
267270 
344-347 
371-374 
433-436 
437-440 
445-448 

95,— 
120,— 
35,— 

350,— 
97,50 
97,50 
50,— 
14,90 
26,50 
8,25 
7,— 
6,85 
6,85 

11,— 
6,85 

449-452 
457-460 
467-470 
493-496 
502-506 
612-516 
517-520 
521-525 
526-530 
539-543 
553-557 
567-571 
581-585 
590-594 
597-601 

6,85 
9,90 
6,85 
6,75 

19,75 
16,50 
6,50 

15,— 
13,50 
14,50 
16,50 
13,50 
12,25 
12,— 
9,80 

606-610 
632-633 
634-638 
660c-660f 
684-688 
700-704 
721-725 
LP 13a-15a 
LP 27-34 
Ongebruikt: 
149-150 
151-153 
154-156 
358-366 
LP 10a-12a 

10,— 
14,— 
9.50 
6,90 
5,90 
6,50 
4,50 

110,— 
20,— 

275,— 
140,— 
80,— 
55,— 
45,— 

Nummers Yvert. Betaling na ontvangst. Porto extra bij bestelling tot 
/ 125,—. 

B. J. IVI. van Leeuwen 
Postbus 2157 - Rotterdam - Postgiro 2766089 

WOLFGANG SCHAETZLE, lid P.T.S., A.S.D.A., A.P.H.V. Postze
gelveilingen in West-Duitsland. Regelmatig openbare veilingen, 
vraag de geïllustreerde catalogus. 

Postfach 9, Kehihofstrasse 3, D-7701 
Germany, T e l 07734/69 41 , Est. 1955. 

Buesingen, West 

Onze 85e veiling 
diegehouden wordt op 16en17mei a.s. zal wederom zeer uitgebreid NEDERLANDenO.R. 
bevatten met onder meer ongebruikte en postfrisse zeldzaamheden en prachtige stukken 

van de eerste emissie. 
Uitgebreid Europese landen w.o. Frankrijk, Liechtenstein, Oostenrijk, San Marino, 

Zwitserland. 

D e v e i l i n g is v e r d e r n o g g e c o m p l e t e e r d m e t e e n k e u r v a n 
C O L L E C T I E S en L A N D E N R E S T A N T E N . 

Ontvangt u nog met regelmat ig onze ve i l ingcata logus ' ' 
Stel dan met langer uit, per te lefoon of briefkaart, om toezending van onze hoogst 

INTERESSANTE en GRATIS vei l ingcatalogus te vragen ' 

Onze volgende veiling vindt plaats op 20 en 21 juni 1975. 

W. H.delVlunnll< 
Beëdigd Makelaar en Taxateur 

Korte Houtstraat 20B - DEN HAAG - Tel. (070) 46.63.18 

P.S U Inoort toch ook tot onze inzenders die gebruik maken van onze enorme opbrengs tp r i j zen ' 



Blokje van 50 k. Zelfportret in Louvre op 
achtergrond fresco's uit Sixtijnse kapel. 

27-2-'75. Herdenking geboortedag lucht
vaartpionier A. F. Mozhaisk i , 150 jaar ge
leden. 
6 k. l ichtbruin en donkerb lauw. Portret en 
si lhouet van zi jn vl iegtuig en straalvlieg
tuig TU-144. 

SPANJE 
Verbetering melding in februar i , bladzijde 
105: 
4 p. Thymus (ipv thymes) longi f lorus. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
26-2-'75. Vi j fde serie Tsjechische en Slo
waakse grafiek: beelden van de jacht, 
naar oude gravures. 
60 h. zwar tbru in . Stilleven met hond , door 
Wenzeslaus Hollar (1607-1677). 
1 . — kr. roodbru in en geel. Leeuw, ver
strikt in net, door Wenzeslaus Hollar. 
1.60 kr. lager met honden, door Philip 
Galle, 1537-1612. 
1.80 kr. lachtstoet in het veld, door Jacques 
Callot (1592-1612). 

ZWEDEN 
25-3-'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
75 ö, twee- en dr iezi jdig getand. Manne
li jke en vrouwel i jke bouwvakker bestude
ren werktekening voor gebouw van volks
ver tegenwoordig ing in Stockholm. 
1 . — kr. tweezi jd ig getand. Portret van 
Zwedens beroemdste zangeres uit negen
t iende eeuw: Jenny Lind (1820-1887). 

25-3-'75. Postzegelboekje met gebruiks
voorwerpen uit Wendelper iode (550-800). 
10, 15, 20 en 55 ö. Elke zegel tweemaal in 

het boekje: verschi l lende voorwerpen in 
graven gevonden. 

25-3-'75. Vondsten in fort van Eketorp. 
25 ö. Gouden plaatjes met beelden van 
mannen en vrouwen uit de jaren 400 tot 
700. 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
21-2-75 . Serie fauna. 
50 f. Ichheunnia albicauda. 
60 f. Hystrix galeata ambigua. 
70 f. Ictonyx striatus. 

7-3-'75. Nieuwe ui tgi f tedatum van de in 
februari gemelde serie schelpen. 

AITUTAKI 
28-2-75. Laatste waarde in nieuwe ge-
bruiksserie. 
5.— $ Portret koningin Elizabeth van Enge
land en schelp: Cypraea hesitata. 

ALGERIJE 
10-3-'75. Tiende verjaardag Arabische or
ganisatie voor arbeid. 
0,50 da. Gesti leerde kaart Arabische lan
den , embleem van het jaar en werk tu igen . 

17-3-'75. Geven en transfusie van b loed. 
0.50 da. Patiënt op bed ontvangt n ieuw 
bloed. 

ASCENSION 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zi jde 179. 

AUSTRALIË 
12-3-'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
10 c. Australisch symbool voor dit jaar. 

2&-3-'75. Serie Australische eerste minis
ters. 
10 c. 1. H. Scull in. 
10 c. 1. A. Lyons. 
10 c. Earie Page. 
10 c. Ar thur Padden. 
10 c. lohn Cur t in . 
10 c. 1. B. Chif ley. 

BAHRAIN 
^-^-'^'3. Tweede gedeelte serie kleder
drachten en juwelen van Bahrainvrouwen: 
juwelen. 
30 f. Deel gouden halsband, Thobe Mfa-
ha. 
60 f. Deel gouden sierraad, Hilal. 
120 f. Deel gouden hoofdsieraad Gub Cub, 
oude sti j l . 
150 f. Idem, nieuwe sti j l . 

BARBADOS 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zi jde 179. 

BELIZE 
2-6-'75. Kunstni jverheid Maya's. 
3 c. Kom, met jachttaferelen. 
6 c. Schaal, met kerkganger en zeedieren. 
16 c. Kom, met soldaat met speer. 
26 c. Kom, met mythologische d ieren. 
50 c. Kom, op drie voeten met Mayaver
sieringen. 

BERMUDA 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zi jde 181. 
28-4-'75. Vijft ig jaar luchtpost naar het ei
land. 
5 c. Vi iegboot ,,Cavalier" landt in juni 
1937. 
17 c. Amerikaanse vi iegboot ,,Los Ange
les" en kaart waarop de eerste vlucht van 
Lakehurst naar Bermuda in apri l 1925 aan
gegeven. 
20 c. Constel lat ion uit 1946 en kaart van 
het vl iegveld van Kindiey, 
25 c. Boeing 747, augustus 1970. 
Ook blokje waarin de vier zegels samen-
gedrukt . 

BOLIVIA 
9-10-'74, Honderd jaar Wereldpostvereni 
ging-
3.50 b. U.P.U.-monument en -emb lemen, 
Prenfii en postzegeltentoonstel l ingen. 

BOTSWANA 
24-3-'75. Tiende verjaardag zelfbestuur. 
4, 10, 20 en 35 c. Portret president Seretse 
Khama. 
Ook blokje met alle zegels samengedrukt. 

BRAZILIË 
14-3-'75. Serie koloniale versterkingen. 

APRIL 1975 2 5 1 



INKOOP GROOT-BRITTANNIE 

WIJ hebben dringend grote hoeveelheden gelegenheids en gewone frankeerzegels van 1 
Groot Bnttannie nodig en 
postfris zonder plakker er 

Herdenkingszegels 
1924 Wembley 
1925 Wembley 
1929 Posicongres 
1929 Postcongresd 

Idem m pi 
1935 Jubileum 
1937 Kroning 
1940 Eeuwfeest 
1940 Overwinning 
1948 Olympiade 
1948 Zilveren Brui 

loft 
1949 U PU 
1951 Festival 
1953 Kroning 
1957 Padvinders 
1957 Parlement 
1958 Spelen 
1960 G L O 
1960 Europa 
1961 Post Spaarbank 
1961 C E P T 
1961 Parlement 
1962 N P Y 
1963 F F H 
1963 Pargs 
1963 Natuur 
1963 Reddingboot 
1963 Verbindings 

kabel 
1963 Rode Kruis 
1964 Shakespeare 
1964 Geographisch 
1964 Botanisch 
1964 Fon Brug 
1965 Churchill 
1965 Parlement 700e 
1965 Lister 
1965 Kunst 
1965 B O B 
1965 P O T 
1965 Ver Naties 
1965 Int Telegr Unie 
1966 Burns 
1966 Abdy 
1966 Landschappen 
1966 Cup 
1966 Vogels 
1966 Winnaars 
1966 Techniek 
1966 Hastings 
1966 Kerstzegels 
1967 E F T A 
1967 Bloemen 
1967 Schilderijen 
1967 Chichester 
1967 Uitvindingen 
1967 Kerstzegel 
1968 Bruggen 
1968 Herdenkingen 
1968 Schilderijen 
1968 Kerstzegels 
1969 Schepen 
1969 Concorde 
1969 Herdenkingen 
1969 Kathedralen 
1969 Investiture 
1969 Gandhi 
1969 Techniek 
1969 Kerstzegels 
1970 Landhuizen 
1970 Herdenkingen 
1970 Dickens 
1970 Spelen 
1970 Philympia 
1970 Kerstzegels 
1971 Ulster Schilderijen 
1971 Literatuur 
1971 Herdenkingen 
1971 Universiteiten 
1971 Kerstzegels 
1972 Ontdekkingsreizige 
1972 Herdenkingen 
1972 Kerken 
1972 B B C 
1972 Kerstzegels 
1972 Huwelijk 
1973 E E G 
1973 Boom 

betalen de volgende hoge prijzen voor zegels in perfecte staat 
met volle perforat 

gewoon 
25 — 
92 50 
21 — 

750 — 
600 — 

6 50 
0 10 
6 — 
010 
1 30 

45 — 
1 50 
0 40 
9 50 
9 50 
2 30 
4 — 
9 — 

10 — 
2 70 
0 70 
3 90 
2 30 
2 30 
0 50 
0 50 
3 50 

2 50 
9 — 
7 — 
4 50 
4 50 
0 50 
0 60 
1 80 
0 70 
1 80 
7 — 
0 60 
1 — 
1 50 
0 40 
1 — 
1 20 
0 50 
0 50 
0 07 
1 — 
1 — 
0 30 
0 50 
1 — 

s 

Definitives - oewone frankeerze 
gels 
1912 - George V (14) 
Idem 9 olijfgroen 
1913 - Idem nieuw watermerk (2) 
1924 Watermerk blokletters (12) 
Idem liggend water merk (4) 

fosfor 

22 — 
21 — 

4 50 
3 50 

22 — 

17 — 
44 — 
10 — 
22 — 
22 — 

3 — 
2 20 
1 — 
1 20 
2 50 
7 — 
0 40 
0 80 
5 — 
0 90 
0 15 
0 90 
0 60 
0 50 

0 70 
1 10 
0 50 
0 45 
0 70 
0 40 
0 20 
0 80 
0 30 
0 70 
0 70 
0 80 
0 40 
1 60 
0 50 
1 10 
0 80 
0 55 
0 25 
0 70 
0 40 
1 10 
1 20 
0 75 
0 70 
0 45 
0 40 
2 25 
1 85 
1 85 
2 50 
1 15 
2 25 
1 35 
2 65 
1 55 
0 85 
1 30 
1 15 
0 50 

105 — 
90 — 

200 — 
120 — 
65 — 

Verpak s v p de zegels goed en plaats mijn 

e 

Idem kopstaand watermerk (12) 
1934 Photogravure (11) 
herdenkingszegels gewoon 
Idem liggend watermerk (4) 
idem kopstaand watermerk (3) 
1936 Edward VIII (4) 
Idem kopstaand watermerk (3) 
1937 George VI (15) (donkere 
kleuren) 
idem liggend watermerk (5) 
idem kopstaand watermerk (5) 
1939 Hogere waarden (6) 
1941 George VI (6) (lichtere kleu 
ren) 
Idem liggend watermerk (3) 
idem kopstaand watermerk (3) 
1950 George VI gewijzigde 
kleuren (6) 
idem liggend watermerk 
Idem kopstaand watermerk 
1951 Hoge waarden (4) 
1952 Elisabeth II watermerk 
Tudor-kroon (17) 
Idem liggend watermerk (3) 
idem kopstaand watermerk (5) 
1955 Elisabeth II watermerk 
Edward kroon (18) (2 x 2 pi) 
idem liggend watermerk (5) 
Idem kopstaand watermerk (7) 
(2x2 pi) 
1956 Hoge waarden (4) Waterlow 
druk 
1957Grafietstrepen (6) 
1958 Elisabeth II watermerk-
kronen (17) 
Idem (21) 
idem liggend watermerk (8) 
Idem kopstaand watermerk (9) 
1958 Grafietstrepen 2de serie (8) 
idem kopstaand watermerk (5) 
1958 hoge waarden De la Rue 
druk (4) watermerk Edwardskroon 
1959 Grafiet en fosforstrepen (8) 
Elisabeth II 
1959 Hoge waarden De la Rue-
druk (4) watermerk kronen 
1960 Elisabeth II alleen fosforstre 
pen (17) 
Idem (23) 
idem liggend watermerk (8) 
idem kopstaand watermerk (10) 
1963 hoge waarden Bradbury 
Wilkinson druk (4) wmk kronen 
1967 idem doch zonder water 
merk (4) 
1967 Elisabeth II type Machin 
hoge waarden (4) 
Idem lage waarden (16) 

Guernsey 
1969 'fed-El 
10/ Perf 13 
1969 Strafport 
1970 '/2p 50p 
1969 Broek 
1969 Bevrijding 
1969 Landbouw 
1970 Kerstzegels 
1970 de la Rue 
1971 Kerstzegels 
1972 Postschepen 
1972 Stier 
1972 Wilde bloemen 
1972 Zilveren Huwelijksfeest 
1973 Mailschepen 
1973 Vliegtuigen 

Jersey 
1969 '/2d El 
1969 Strafport 
1969 Inwijdingsserie 
1970 Bevrijding 
1970 Bloemenfeest 
1971 Wilde dieren 1 
1971 Bntse Legioen 
1971 Schilderijen 
1972 Wilde dieren 2 
1972 Burgerwacht 
1972 Zilveren Huwelijksfeest 
1973 Societe 
1973 Luchtvaartuigen 
1973 Spoorwegen 
1973 Zeedieren 
Eiland Man 
1973 'l2Ö £1 
1973 Strafport 
1973A Strafport 

775 — 
46 25 
fosfor 
62 50 

6 — 
0 50 
6 -

23 75 

38 75 
71 — 

175 — 

1 10 
7 50 
6 — 
1 25 

0 85 
6 — 

50 — 

57 50 
1 80 

21 20 

165 — 
6 — 
6 50 

185 — 

12 50 

4 25 
5 — 
5 50 

32 50 
82 50 
41 50 

720 — 

87 50 
125 — 

2 70 
48 70 

8 50 
s o 
l l 70 

9 -
32 50 

3 25 

70 — 
105 — 
47 50 

9 50 
8 80 
8 80 

13 — 
8 80 
8 80 
8 80 
4 60 
2 90 
3 50 
2 — 
1 90 
1 90 

85 — 
90 — 

8 25 
8 25 

15 50 
10 50 
9 — 
5 50 
4 60 
310 
3 10 
1 50 
2 — 
1 25 
1 10 

7 50 
28 50 

9 — 

BTW nummer VAT 162 5898 32 buiten op de 
omslag Omgaande betaling in Nederlands geld bij zendingen boven de ƒ 200 -
goeding van uw portokosten Correspondentie m het Engels Vragen van kopers 
ren en verzamelaars zien WIJ ook gaarne tegemoet 

RICHARD BLACKLEDGE 

met ver 
tiandela 

LLOYDS BANK CHAMBERS ROUSHILL BANK SHREWSBURY SY1 1PN ENGLAND 

Opbergbanden 
voor uw maandblad Philatelie, ^ ^ ^ ^ ^ É 
Het IS een geheel nieuv^ systeem en de naam 
luidt UNIBINDERS 
Onze keus is gevallen op banden voor 2 jaar 
gangen en is geschikt voor het bijeenhouden 
van 24 nummers door middel van 24 onbreek
bare kunststof-katernhouders Beschadigen is 
dus uitgesloten Op de rug bevindt zich een 
transparante etiket-houder waann u de bijgele
verde strook kunt steken De afmetingen zijn 29 
cm hoog 20 cm breed en 4 5 cm dik De kleur is 
donkergroen 
Uw maandblad Philatelie is het bewaren waardi 

Zo bestelt u 
Maak het bedrag van ƒ 17 95 over op gironum 
mer 3243754 ten name van Omni-Trading B V 

i ^ L ^ ^ 
P ^ ^ ^ ^ i 

b l 

J 

< 
J 

r 
o. 

^ ^ ^ ^ ^ H 
^ ^ ^ ^ ^ 1 
^^^^^H 
^^^^^p ^ ^ ^ ^ ^ H 

^̂ ^̂ 1̂ ^ ^ ^ ^ ^ B 

^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ 1̂ ^^^H ^^^H ^ ^ ^ ^ ^ 
^W^J> 

te Mook/L H ^ r <r' 
Wilt u duidelijk vermelden uw naam en adres en ^ ^ ^ o ' ' * 
de mededeling „Opbergband" 

AANBIEDING POSTFRIS 
Nederland 
374/8 10,50 
379/91 6,75 
379 a/d 6,50 
392/6 5,50 
397/401 1,35 
402/3 8,25 
402/3b 135,— 
405/21 2,10 
423/7 0,70 
428/42 13,40 
444/8 1,25 
449/53 3,30 
454/9 3,30 
469/73 2,80 
490/4 6,— 
495/9 4,30 
500/3 7,30 
504/5 1,35 
506/7 2,25 
508/12 4 , -
513/7 9,90 
538/41 14,— 
542/3 4,40 
544/8 8,20 
549 1,35 
561/2 6,45 
563/7 22,50 
568/72 24,50 
573/7 19,25 
578/81 17,50 
582 1,75 
583/7 21,50 
588/91 7,— 
596/600 12,25 
601 0,30 
602/6 22,75 
607/11 12,85 
612/6 18,70 
641/5 26,85 

646 1,90 
647/8 2,95 
649/53 11,10 
654 0,55 
655/9 18,70 
660 0,70 
661/5 10,50 
666/70 12,85 
671/5 36,— 
676/80 8,20 
681/2 32,65 
683/7 9,95 
688/92 9,35 
693/4 3,25 
695/9 7,50 
700/1 2,95 
702/6 12,25 
707/11 10,75 
712 1 , — 
713/4 1,25 
715/9 7,90 
720/1 1,05 
722/6 12,75 
727/8 2,95 
729/30 1,40 
731/5 7,25 
736/7 2,45 
738/42 7,85 
743/4 2,35 
745/6 2,65 
747/51 9,75 
752/6 7 , -
757 t/m 1051 

70% 

West-Duitsland 
49 5 50 
72 4,50 
72A 7,50 
72B 8 , -

75 7,50 
89/90 10,— 
92 9 , -
93/4 13,75 
104 7,50 
105 0 90 
107 1 , — 
108 1 , -
113 2,50 
115 2,75 
116 3,— 
140/1 5,— 
141 4,50 
146/7 1,75 
181/2 3,— 
183/4 1,50 
193/4 2,50 
199/200 3,50 
203/4 1,50 
205/8 3,50 
213/6 5 , -
217 1,50 
220/34 20,— 
241/4 4 , -
248/51 5,— 
255/6 1,15 
257/60 3 , -
273/6 4,— 
280/3 3,— 
284/7 4,— 
288/95D 6,— 
297/304 12,— 
305/6 1,25 
310/2 1,15 
315/8 2,90 
322/8 6,25 
330/3 2,50 
335 1,15 
340/5 3 , -
352/5 2,65 

357/62 12,5C 
364/7 4 , -
368/71A 5 , -
373/4 2,6£ 
387/90 4,2£ 
391/7A 11,2£ 
403/6 3,2E 
407/8 1,5C 
414/7 2,9C: 
426/30 3,5C 
436/9 3,— 
441/4 4,5C 
450/3 3,5C 
454/7 3,2£ 
469/72 3,50 
475/8 3,75 
479/81 1,65 
487/90 3,50 
497/500 3,15 
501/4 3,— 
524/7 3,65 
528/31 2,70 
544/7 5 , -
551/4 4,50 
555/7 3,40 
560/3 4,50 
570/3 4,65 
592/5 5,— 
Blok 7 11,25 

Berlijn 
172/5 3,— 
196/207 9,— 
226/9 3,— 
262/5 3,— 
285/8 2,30 
291/4 5,50 
301/4 5,15 
318/20 3,— 
329/32 4,50 

Nummers volgens NVPH en Yvert catalogus 
Aanbieding zolang de voorraad strekt 

Bestel l ingen beneden de ƒ 100,— f 3— porto extra 

Zendt u ons geheel vr i jbl i jvend uw mancoli jst van Nederland en O Q . , 
Duitse Rijk, West-Duitsland, Ber l i jn, Zwitser land, Israel, Engeland en 
Ver Europa 

J. H. BAAK 
Meljhortt 91-11 - Nijmegen - Telefoon (080) 444883 - Giro 2546505 

ifc ^L ^ L A. .A .^L ÉL A . .JL .^L. ^^ .^L ^ft .̂ K. .^L ^ ^ ^ ^ » ^ » » ^ » 

1 NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES 
^ (nrs De Rooij-Hali) 

1 H 10 — 
1 Mx 15 — 
1 My 12 50 
1 Mz 22 50 
2 H 1 0 -
2 Mx 12 50 
2 My 12 50 
2 M z 15 — 
3 y 7 50 
3 a 5.— 
4 z 7 50 
4 y 7 50 
5 m 10 — 
5 n 10 — 
6 a 7 50 
6 b 200 — 

6 c 40 — 
6 d 25 — 
6 eF 4 50 
7 a 4 — 
7 a F 4 — 
7 bF 6 — 
8 a F 10 — 
8 b F 10 — 
8 c 12 50 
8 c F t o 
g a 17 50 
9 a F 15 — 
9 cF 35 -
9 fF 50 -
9 h 7 50 
9 hF 3 75 

10 a 6 — 1 
10 aF 7 50 1 
10 bF 8 — 1 
11 a 10 — 

1 b 10 — 
2 a 4 — 
3 a 12 50 

BIJZONDERE BOEKJES: 
1 H aanlegteken 12 50 
2 H aanlegteken 12 50 
3yW reg str blauw smal 100 — 
3yW 5 kaftenstrook met 3 reg 

str 100 — 
5 n gedec middenperf 20 — 
6fFp sni j l boven 12 50 
6fFq snij l onder 12 50 
9h ONGELDIG violet 125 — 

M Mm opdracht ƒ10,— franko boven ƒ25,— Betal ing binnen 8 dagen 

J POSTZEGELHANDEL J. G. J. VAN DER KIND 
^ Papestraat 15 - 's-Gravenhage - Tel. 070 - 46.47.46 - Giro 14.300 

» ^ 

1 



0.50 er. Fort Santa Cruz, staat Rio de Ja
neiro. 
0.50 er. Fort van de drie koningen, staat 
Rio Grande do Norte. 
0.50 er. Fort Montserrat , staat Bahia. 
0.50 er. Fort Onze lieve v rouw van red
d ing, gebied van Fernando de Noronha. 

CAMEROEN 
24-2-'75. Herdenking sterfdag Felix Eboue, 
30 jaar geleden. 
45 en 200 f. Portretten presidenten De 
Gaulle en Eboue. 

10-3-'75. Bloemen uit noorden van land. 
5 f. Celosia cristata. 
40 f. Costus spectabilis. 
45 f. Mussaenda erythrophyl la. 

CANADA 
14-3-'75. Serie voor Olympisehe spelen 
1976. Reprodukties bronzen beeldhouw
werken van dr. Robert Tait McKenzie. 
1 . — $. Start voor hard loop, embleem. 
2.— $. Klaar voor duik, embleem. 

4-4- '75. Indianen uit noorden . 
8 c. Versiering in vorm van vogel . 
8 e. Indiaan in vol le too i met pi j l en boog 
bij iglo. 
8 c. Kunstni jverheidsprodukten van de In
dianen. 
8 c. Groep dansende Indianen. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
22-2-'75. Nieuwe verschi jningsdatum van 
de in februar inummer gemelde serie 
'Dorp van de pi loot J. B. Bokassa'. 

28-2-'75. Minister ie van buitenlandse za
ken : openheidspol i t iek. 
40 f. Gevel gebouw en portret minister. 

28-2-'75. Centraalafrikaanse televisie. 
40 f. Gestileerd aanzicht van het gebouw 
en mast met golven. 

RttPUOUQUe CENTfiAPniCAl«« 

CHINA 
8-3-'75. Internationale dag van de wer
kende v rouw: onderwijzeressen op platte
land. 
8 f. Onderwi jzeres bestudeert werken van 
Marx, Lenin en voorzi t ter Mao om Lin 
Piao en Confucius te bestr i jden. 
8 f. Reizende onderwijzeres door leer l in
gen verwe lkomd. 
8 f. Onderwi jzeres leidt leerl ingen van 
kleine klas naar grote klas van de maat
schappij . 
8 f. Dri jvende school, waar onderwi jzeres 
les geeft aan schipperskinderen. 

COMOREN 
23-2-75 . Rotaryserie. 
250 f. Zeventigste verjaardag Rotary inter
national en t iende verjaardag Rotary c lub 
van Moron i . 

135 f. Nieuwe hoogste waarde van de in 
februari gemelde serie wapens en siera
den. 

C O N G O 
28-2-75. Herdenking U. Thant, vroeger 
secretaris-generaal van de Verenigde Na
ties. 
50 f. Portret Thant, gebouw en em
bleem V.N. 

28-2-75. Paul G. Hof fman, eerste admin i 
strateur ontwikke l ingshulp . 
50 f. Portret boven were ldbo l , lauwertak
ken. 

28-2-'75. Nationale economische ontwik
kel ing. 
40 f. Stralende zon achter ster, symbolen 
opbouw. 

COOKEILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zi jde 181. 

COSTA RICA 
7-3-'75. Luchtpostserie: vi j fde nationale 
orchideeëntentoonstel l ing en eerste van 
Centraal Amerika en Panama. 
25 c. Mormodes buccinator. 
25 c. Congora claviodora. 
25 c. Masdevallia eph ipp ium. 
25 c. Epidendrum spondianum. 
65 c. Lyeaste virginalis var. alba. 
65 c. Peristeria elata. 
65 c. Mi l tonia rozl i j . 
65 c. Brassavola digbyana. 
80 c. Epidendrum mirabi le. 

80 c. Epidendrum l indleyanum. 
80 c. Cattleya skinneri . 
80 c. Sobralia macrantha f. splendens. 
1.40 C. Lyeaste cruenta. 
1.40 C. Onc id ium obryzatum. 
1.40 C. Gongora armeniaca. 
1.40 C. Sievekingia suavis. 
Zegels met geli jke waarden zi jn in blokjes 
van vier samengedrukt. 
1.75 C. Hexisea cruenta. 
2.15 C. Warseewiczella discolor. 
2.50 C. Onc id ium kramer ianum. 
3.25 C. Cattleya dowiana. 

CUBA 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zi jde 181. 

DOMINICA 
Maart '75. Vissen uit omr ingende zee. 
''2 e. Balistes burse. 
1 e. Ocyurus chrysurus. 
2 e. Makaira albida. 
3 c. Xiphais gladius. 
20 c. Sphyraena barrieuda. 
2.— $. Epinephalus striatus. 
Blokje met de hoogste waarde. 

\"Z^^ 1 Y ^ 
DOüastcfc^-^ 

Nil 

f 
2" 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
14-2-'75. Herdenking geboortedag van dr. 
Fernando Def i l lo , 100 jaar geleden. 
1 en 6 c. Portret dr. Def i l lo en micro
scoop. 

ECUADOR 
1-2-'75. Postzegeltentoonstell ing Exfigua 
in 1973, vi j fde bi jeenkomst van de FIAF 
(Federacion Inter 'Americana de Filatelia). 
3.— s. Kaart van de Amerika's en wapen 
van Ecuador. 

4-2- '75. Klooster van Ti l ipulo in provincie 
Cotopaxi . 
20 d . Bogen van klooster. 
30 e. Hoofd ingang. 
40 e. Kerk van klooster. 
50 c. Kerk, gezien van ingang. 
60 c. Kleine kapel. 
70 c. Begraafplaats. 

EQUATORIAAL GUINEE 
27-1-75. Herdenking Pablo Picasso 
(1881-1973) reprodukt ies schi lder i jen. 
0.05 e. Mandol ine en gitaar, 1924. 
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TE KOOP GEVRAAGD 

POSTZEGELBOEKJES 
VAN NEDERLAND 
TEGEN HOGE PRIJZEN 

gebruikt 
1-2 
8-9 
84-91 
100-107 
326-332 
411-418 
438-445 
458-465 
466-470 
471-477 
488-495 
496-503 
504-511 
513-518 
Blok 9 

België 

95,— 
130,— 

24,— 
35,— 
55,— 
10,— 
8,75 
7,50 
7,50 

22,— 
22,— 
13,— 
40,— 
32,50 
10,50 

ongebruikt 
336-332 
356-362 
404-406 
407-409 
438-445 
447-454 
458-465 
471-477 
488-495 
496-503 
504-511 
513-518 
519-526 
756-760 
876-878 

57,— 
105,— 

6,— 
8,50 

10,50 
10,50 
9,90 

30 — 
28,— 
18,50 
62 50 
37,50 
23,50 
17,50 
24,— 

Luxemburg 
ongebruikt 
214-218 
226-230 
234-238 
239-243 
252-257 
276-281 
282-287 
288-293 
294-299 
300-305 
306-311 
312-321 
324-329 
392-397 
406-409 

6,61 
13,2' 
24,5( 
46,5( 
6 0 , -
36,5( 
8,7 

14 , -
8,61 

50 , -
8 , -
6,7' 

2 1 , -
32,51 
18,9( 

Ongebruikt = met plakker. Nummers Yvert. Betaling na ontvangst. 
Porto extra bij bestelling tot f 125,—. 

B. J. M. van Leeuwen 
Postbus 2157 - Rotterdam - Postgiro 2766089. 

WIJ BETALEN VOOR 
Boekje 1 (2x15 en 10x7 zonder tekst) 
Boekjes (2x5 en 6x15 zonder tekst) 
Boekje 
Boekje 
Boekje 
Boekje 

3 (1 x10 en 5x18 zonder tekst) 
3A (1 x10 en 5x18 met tekst) 
4 (2x18 en 8x8} 
5 (10x10) 

Boekje 6 5x20 cl 
6A 
6B 
SC 
6D 
6E 
6EF 
6F 
6Fx 
7A 
7B 
7BF 

Tekst De girodienst voert graag enz enz 
Tekst Een postgirorekening is gemakkelijk enz 
Tekst De postctieque en girodienst verzorgt al uw betalingen 
Tekst Hebt U nog geen postrekening enz 
Tekst Op alle postkantoren enz 
Tekst idem met fosfor 
Tarieven kruis links 
Tarieven kruis rechts 
Tekst Een postrekening is onmisbaar (5x12 en 2x20) 
Tekst Doe meer per postgiro 
Tekst Idem met fosfor 

Boekjes (8x12 en 4x1 et) 
8 

8CF 

Diverse teksten zonder fosfor 
Diverse teksten met fosfor 
Noem uw woonplaats steeds bij zijn naam met fosfor 

Boekjes 4x25 et 
9A 
9AF 
9B 
9C 
9D 
9DF 
9E 
9EF 
9F 
9FF 
9G 
9GF 
9H 
9HF 
10A 
10AF 
10BF 
I IA 
I I B 
12A 
13A 

Tekst Postgiro voor al uw betalingen 
Tekst idem met fosfor 
Tekst Betaal giraal enz 
Tekst Uw Postgiro gespecialiseerd enz 
Tekst Postgiro ook voor U enz 
Tekst idem met fosfor 
Tekst Postgiro vlug en veilig geldverkeer 
Tekst idem met fosfor 
Tekst Eenvoud is kenmerk enz 
Tekst idem met fosfor 
Tekst Voor een kwartje enz 
Tekst idem met fosfor 
Tekst Verhuist U enz 
Tekst idem met fosfor 
(6x15 en 2x5) tekst Verhuist U binnenkort enz 
Tekst idem met fosfor 
(6x15 X 2x5) tekst Hebt U iets Ie vragen enz 
(3x30 en 2x5) tekst De posttaneven enz 
(3x30 en 2x6) tekst (div tarieven) 
(2x35 en 3x10) tekst (div taneven) 
(5x35 en 1x25) tekst (div tarieven) 

TEVENS KOPEN WIJ 
oudere postzegelboekjes van Nederland tegen 100% cat NVPH 
WIJ kopen automaatboekjes tol elk aantal tegen bovenstaande prijzen naar 
Betaling a contant Schnftelijke of telefonisctie aanbiedingen aan 

Postzegelhandel VIKING 
Boddenstr 55 Almelo Tel 05490-16417 

ƒ 

4 — p s t 
4 50 p SI 
3 50 p st 
2 75 p st 
3 50 p st 
4 — p s t 

3 — p s t 
100 — p s t 
20 — p st 
10 — p st 
3 50 p st 
2 50 p st 
2 50 p st 
3 — p s t 
2 50 p st 
2 50 p st 
2 50 p st 

4 — pst 
4 — p s t 
4 50 p st 

6 — p s t 
3 25 p st 

100 — p st 
20 — p st 
17 50 p st 
17 50 pst 
20 — p st 
20 — p st 
17 50 pst 
17 50 p st 

7 50 p st 
7 50 p st 
3 75 p st 
2 75 p st 
3 — pst 
3 — pst 
3 — p s t 
4 — pst 
4 — p s t 
2 75 p st 
4 50 p st 

behoefte in 

AANGEBODEN 
Compl . series Ned. Ant i l len postfris - ongestempeld voor 60°/ii cat prijs 
voorradig de series 

275/290 
358/363 
441 
445/450 
455 
456 
457/459 
460/468 
469/471 
472/474 
475/477 

25,— 
0,65 
0,90 
0,55 
0,60 
0,60 
3,60 

25,— 
2,70 
1,20 
1,65 

478 
479 
480 
481/483 
484 
485 
486/488 
489/491 
492/494 
495/496 
497/499 

1,65 
0,35 
0,60 
2,40 
2,40 
0,55 
0,75 
2,40 
1,50 
0,75 
2,10 

Betal ing vooruit op giro 370606 t n v. J. de Vries, Schiplaan 366, iJmulden. 
Voor porto ƒ 0,50 extra Bestel l ingen boven ƒ 50,— franco aangetekend 
Vooraad beperkt 

GUERNSEY 
Frankeerserie 1969 
Broek 1970 
Bevri jding 1970 
Landbouw 1970 
Kerstmis 1970 
Frankeerserie 1971 
De La Rue 1971 
Kerstmis 1971 
Schepen 1972 
Veeteelt 1972 
Bloemen 1972 
Kerstmis 1972 
Schepen 1973 
Luchtvaart 1973 
Kerstmis 1973 

140,— 
22,90 
22,90 
28,— 
21,90 
31 — 
21,90 
21,90 
12,50 
9,— 

11,90 
5 45 
8 — 
7,50 
4,80 

gebr 

140,— 
15,— 
15,— 
15 — 
7,75 

31 — 
18,50 
14,50 
9,50 
6,70 
7,75 
4,95 
8 — 
6,90 
4,80 

JERSEY 
Frankeerserie 1969 
Bevri jding 1970 
Postdienst 1969 
Bloemen 1970 
Natuur 1971 
Legioen 1971 
Bloemen 1971 
Schi lderi jen 1971 
Natuur 1972 
Burgerwacht 1972 
Huwelijk 1972 
Eeuwfeest 1973 
Luchtvaart 1973 
Spoorwegen 1973 
Zeeleven 1973 

postfr is gebr 

150,— 
22,90 
22,90 
35,— 
28,— 
22,90 
13,90 
18,75 
13,90 
13 90 
4,90 
8,76 
9,50 
8,75 
6 75 

150,— 
14,35 
18,75 
19,75 
15,50 
15,50 
9,50 

14,35 
9,50 
9,50 
4,90 
9,50 
9,50 
8 75 
6,75 

Eiland Man compleet Yvert 1-36 ƒ 45-

Betaling na ontvangst. Porto extra bij bestelling tot f 125,— 

B. J. M. van Leeuwen 
Postbus 2157 - Rotterdam - Postgiro 2766089 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, partijen en restanten 
Ook uw verzameling met plakker is een goede prijs 
waard 

Bundelwaar, zend gefrankeerde envelop en u ontvangt 
p.o. de bundelwaar inkooplijst 

VAN DEN EYNDE B.V. 
Sjanghaidreef 23, Utrecht 
Tel 030-610845 b g g 614320. 

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres. 

telefoon 04160-35065 - giro 3152719 
ü 

Postbus 237 - Waalwijk 
Bij bestelling voor ƒ 50 , - of meer aan albunns, stockboeken, 
catalogi en/of andere artikelen, leveren wij als 

SPECIALE AANBIEDING 
1 groot insteekboek van prima kwaliteit, 64 pagina's, 
van ƒ 3 0 , - voor ƒ 20 , - . 

N B Yvert 3 geheel uitverkocht. 
NVPH Speciaal nog beperkt voorradig. 
Korting bij vooruitbetaling 5%. 
Bestellingen beneden ƒ 50 , - + ƒ 3 , - verzendkosten. 
Vraag onze nieuwe prijslijsten 



0.10 e. Jonge meisjes aan zee, 1937. 
0.15 e. Avondl i jke visvangst in Antibes, 
1939. 
0.20 e. Beeld van Middel landse Zee, 1952. 
0.25 e. Vrouwen van Argel , def ini t ieve 
versie, 1955. 
5.— e. Dans, 1925. 
70.— e. Slapende vrouw in rode stoel, 
1932. 
• Zegels In gewijzigde kleuren ook onge
tand. 
Getand blokje van 130 e. Stil leven, 1933. 
• Ongetand blokje: Portret van mevrouw 
Z., 1954. 

15-2-75. Pasen 1975 en heil ig jaar: elke 
zegel geeft links een beeld uit het heil ige 
'and en rechts een glas-in-loodraam met 
oeeld uit l i jdensverhaal. 
3.60, 0.70, 0.80, 1 , - , 1.50, 30.- en 50. -
e. Verschil lende beelden uit land en ver
haal. 
• Ook ongetand met gewijzigde k leuren. 
Getand blokje van 225 e. met glas-in-
loodraam: de opstanding. 
• Ongetand blokje van 300 e. Verhoor van 
Christus. 

ETHIOPIË 
23-4-'75. Religieuze serie. 
5 c. Maria en Jozef met Jezus en de drie 
koningen. 
10 c. Johannes doopt Christus. 
15 c. Jezus leert in de tempel . 
30 c. Christus helpt z ieken. 
40 c. Jezus gekruisigd. 
80 c. Christus t roont in de hemel . 

FORMOSA 
12-3-'75. Herdenking sterfdag stichter re
publ iek China, dr. Sun Yat-sen, 50 jaar ge
leden. 
1 . — $. Herdenkingshal voor dr. Sun Yat-
sen in Taipei. 
4 .— $. Manuscript van boek van dr. Sun 
Tat-sen: hoofdstuk t i jdperk van grote 
harmonie. 
5.— $. Standbeeld z i t tende dr. Sun in de 
hal. 
8.— $. Herdenkingshal voor dr. Sun in St. 
John's universiteit. Verenigde Staten. 

GRENADA 
Maart '75. Toelating tot de Verenigde Na
ties op 17 september 1974. 
'Il c. Document tegen achtergrond van 
embleem V.N. 
1 c. Vlaggen V .N . en Grenada. 
2 c. Embleem V.N. en wapen Grenada. 
35 c. Kaart van ei land, waarboven em
bleem V.N. 

50 c. Gebouw V .N . in New York en vlag
gen. 
2.— $. Duif heeft vlag van Grenada in bek, 
embleem V.N. 
Blokje met twee zegels: 75 c. en 1 . — $. 

Apr i l '75. Verjaardag Amerikaanse revolu
t ie. 
'/2 c. Middernachtel i jke rit van Paul Reve
re. 
1 c. Crispus Attucks bij bloedbad van Bos
ton . 
2 c. ,,Geef me vr i jhe id, of geef me de 
d o o d " . Patrick Henry. 
3 c. Benjamin Franklin bezoekt generaal 
Washington aan f ront . 
5 c. Schoten over de gehele wereld ge
hoord , Lexington. 
10 c. Ik ben nog niet begonnen met vech
ten, John Paul Jones. 
40 c. Portret John Hancock. 
50 c. Idem Benjamin Franklin. 
75 c. Ook John Adams. 
1 . - $. Beeld Lafayette. 
Twee blokjes van elk 2.— $; wapens van 
Grenada en Verenigde Staten, en vlaggen 
van beide landen; randen versierd. 

GUYANA 
1-5-'75. Vi j fentwint ig jaar commissie voor 
irrigatie en drainage. 
10 c. Oude sluisopening. 
35 c. Moderne sluis. 
50 c. Geli jk aan zegel van 10 c. 
1 . — $. Geli jk aan zegel van 35 c. 
Ook als blokje met alle vier zegels samen. 

HAITI 
26-4-'75. Vogels in Amerika. 
Drie zegels van elk 5 c , vier zegels van 10 
c , drie zegels van 25 c , twee zegels van 
50 c , vijf zegels van 75 c , drie zegels van 
1.50 g., een zegel van 2.50 g. en twee ze
gels van 5.— g. Verschil lende soorten vo
gels. 

INDIA 
10-1-'75. Wereldbi jeenkomst hindoes. 
25 p. Standbeeld Saraswali. 
6-2-'75. Internationale tafel tenniskampi-
oenschappen. 
25 p. Gestileerd tafeltennisbat en bal. 
1&-2-'75. Internationaal jaar voor de 
vrouw. 
25 p. Handen laten twee duiven vl iegen, 
embleem. 

Sumatera 

mmmimmk 

INDONESIË 
24-2-'75. Serie IV kunst en cultuur. 
50.— Rp. Sumatraanse ingelegde kwispe
door. 
75.— Rp. Sumatraans sirihstel. 
100.— Rp. Sirihstel van Kalimantan (Bor
neo). 

IRAK 
30-1-'7S. Internationaal jaar der wereldbe
vo lk ing. 
25, 35 en 70 f. Wereldbol en embleem. 

IRAN 
7-1-'75. Internationaal jaar van de v rouw: 
bevri jding van Iraanse vrouwen 1936-1975. 
2 r. Soort vl iegende engel met vlag, 
waarop emblemen. 

26-1-'75. Twaalfde herdenking wi t te revo
lut ie. 
2 r. Korenaren, tandwielen en brandende 
toorts tegen achtergrond symbolen van 
voorui tgang. 

17-2-'75. Toeristisch jaar voor Zuid-Azië. 
6 r. Embleem, bestaande uit gesti leerde 
b loem en getal , ,75" . 

ISRAEL 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zi jde 185. Alle zegels na 1-1-75 met fosfor. 
10-^1-'75. Herdenkingsdag 1975. 
1.45 !£. Symbolisch on twerp met vuur en 
krans. 

10-4-'75. Herdenking gevallen soldaten 
waarvan begraafplaats onbekend is. 
1.45 l£. Tekst en open en gesloten papa
ver. 

10-4-'75, Tiende Hapoelspelen. 
0.25 !£ Horden lopen. 
1.70 1£ Wie l rennen. 
3.— I£ Vol leybal. 

IVOORKUST 
4-3- '75. Tweeënvijft igste wereldcongres 
,, International Association of Seeds Crush
ers" . 
40 f. 
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Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J.D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 220901 

(privé: Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 244983, b.g.g. (020) 123123 

REEDS MEER DAN 25 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlo
pend a contant collecties te koop tegen beslist goede prij-

^̂ "̂  Donderdags gesloten. 

Postzegelhandel ,,t Raedthuys' 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 220901 b g g 123123 
heeft voor u één van de grootste postzegel voorraden van Nederland, honderdzestig grote 
dikke winkelboeken vol tegen normale prijzen O a 

Neder land en O.G. zeer grote voorrad, I e kwaliteit 
Wes t -Europa : o a grote stock Du i t s land , Frankr i jk , Zw i t se r land , I tal lè, Va t l caan , Z w e 
den , IJs land enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert-franc, i e pi 1 0 % min
der 
Oos t -Europa : grote voorraad, vooral Rus land en Hongar i je (veel ongetand) In het al
gemeen 40 cent per Yvert-franc behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol.: 16 winkelboeken vol, hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azié: alle landen, veel Japan , Zu id -Amer i ka : alle landen 

Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. op POSTZ., 
SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA, SCHEPEN. 

Mancolijsten worden omgaand, in ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJES 

SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND, BELGIË, DUITSLAND EN FRANKRIJK 
Nummers volgens N.V.P.H. cat. 
• * is postfr is zonder plakker, * M 

Yvert. Bestel l ingen boven f 100.— 
ngebruikt met gom, zonder teken is 

NEDERLAND 
1 * * p i . V i , 
luxe! Zeer 
breedger. 

4500,— 
1 * p i . IV, 
melkblauw, z. 
g o m 1000,— 
2» p i . V I I , 
pr. ex. 1200,— 
2 pr. ex. 40,— 
3 pr. ex. 250,— 
3 fraai 150,-
5* pr. kleur, 
z. gom 475,— 
5 luxei 17,50 
5 pr. ex. 12,50 

175,-
130,— 

3,— 
135,— 
100,— 

2,— 
1,25 

30,— 
8,50 

6 pr. ex. 
6 fraai 
8 
11 
14 
15 luxe 
15 pr. ex. 
20 
21 op brief 
23 op brief 37,50 
23E op brief 

130,— 
24E op brief 

130,— 
43a* 
48 pr. ex, 
48 fraai 
49 luxe! 
49 pr. ex, 
5 0 * * 
51»* 
5 3 * * 
65** 
77** 
7 8 B * 
79* 
84/86 
8 4 * * b l . 
8 6 * » b l . 

750,— 
550,— 
465,— 
150,— 
125,— 

1,60 
2,75 
6,50 
9,50 

150,— 
190,— 
400,— 

38,50 
60,— 

360,— 
45 

100* luxe! 

110/113* 
114/20* * 
114/20* 
121B»» 
1251» 
1261» 
124L» 
125I-* 
133 
133B*» 
139/40* » 
141/43»* 
141/43* 
1 4 5 * * 
152** 
163 
164 
165 
169»* 
169 
199/202»* 
199/202» 
203/07»» 
203/07* 
208/11»» 
208/11» 
208/11 
212/19** 
212/19* 
212/19 
220/23*» 
220/23* 
222B * » 
232/35»* 
252/55** 
252/55» 
256»» 
256« 
265/66* » 
265/66* 
257/68»* 
269* * 
278 
279/82 
296/99*» 

450,— 
2 5 , — 
75 ,— 
4 0 , — 
1 0 , — 
4 5 , — 
4 5 , — 
1 8 , — 
1 5 , — 
2 8 , — 

225,— 
25 ,— 
2 8 , — 
14,50 
10,50 

4,85 
0,35 
7 ,— 
3,90 
1,20 
1,10 

3 4 , — 
19,50 
68,50 
3 0 , — 
3 3 , — 
18,75 
10,50 

155 ,— 
8 0 , — 
57,50 
39,50 
22,50 
14 ,— 
5 5 , — 
5 6 , — 
31,50 
38,50 
21,50 
6 0 , — 
3 5 , — 
6 5 , — 
3 0 , — 

4 ,— 
10,50 
35 ,— 

296/99* 
300/04 
310/12 
3 1 8 / 2 2 » * 
318/22 
323/24» * 
3 2 5 / 2 6 * * 
332/49** 
346/49** 
350/55» * 
350/55 
356/73* * 
356/73» 
356a 
356b 
356d » * 
391a»* 
392/96 
402B/03B' 

444/48» * 
454/59* » 
460/68** 
469/73 
513/17 
5 1 8 / 3 7 * * 

518 /37* 
535 
536 
536a 
538/41 * * 
538/41 
5 4 4 / 4 8 * * 
544/48 
549** 
556/60** 
561 /62* * 
563/67* 
563/67 
568 /72* 
573/77» 
573/77 
583 /87* 
583/87 
592/95*» 
592/96* 

20, 
5, 
1 , 

37, 
7, 

13, 
18, 

690, 
660, 
37, 

5, 
150, 
110, 

O, 
6, 

32, 
10, 

1 , 

150, 
1 , 
3, 

16, 
2, 
5, 

1450, 
800, 

1 , 
4, 
7, 

17, 
4, 
9, 
4, 
1 , 

46, 
6, 

19, 
14, 
19, 
17, 
13, 
19, 
14, 
57, 
48, 

90 

25 

55 

596/600» 
602 /06* 
602/06 
607/11» 
612 /16* 
612/16 
641/45 
647 /48* 
355/59* 
655/59 
681 /82* 
3 1 6 / 1 9 * * 
3 2 7 / 2 9 * * 
336/38» * 
8 3 9 * * 
840/41 * * 
858 
9 7 5 / 7 7 » * 

Port 
1 3 . « 
1 5 * * 

11,— 
19,— 
14,— 
11,— 
17,— 
12,50 
19,— 
2,75 

15,50 
13,25 
28,— 

1,50 
0,70 
0,80 
0,95 
0,75 
1 , — 
2,75 

0,15 
0,75 

15b + 1 5 * * 
samenh. 4,50 
15c + 15b + 
15* * samenh., 
schaars ' 
1 6 * » 

100,— 
2,50 

16 + 16b*» 
samenh. 12,50 
16C + 1 6 * * 
samenh., 
schaarsi 
1 7 * * 

100,— 
2,— 

281 + 11 + 111** 
samenh. 
zeldzaam 

3 0 * » 
31/43* 
42/43* * 
42 
43 

900,— 
9,— 

165,— 
270,— 

50,— 
63,50 

56a I I * luxe 

6 1 * » 
62»» 

42,— 
0,50 
0,50 

6 4 * * 
65 /66** 
67a/68b» 

67a/68a* 
3 2 * * 

16,— 
1,50 

725,— 
27,50 
25,— 

8 2 b * * schaars 1 
2 7 , -

8 5 b * * schaars M 
1 5 , -

98b» * schaars ' 

Dienst 
1/8» 
9/15 
20/24 

15,— 

350,— 
50,— 
3,40 

Internering 
1 /2 * * 900,— 

Postpakket-
verrekenzegels 
1 
I B 

Telegram 
zegels 
1 
2 
3 
4 luxe' 
5 
6 
8 
9 
10 
11 

BELGIË 
1 
2 
3 
5 
6 
7 

1,25 
2,— 

-
25,— 
25,— 
7 , -

200,— 
45,— 
10,— 
17,50 
17,50 
32,50 
37,50 

8 0 , — 
6 5 , — 
7 0 , — 

200 ,— 
7,50 
7,50 

f ranco. Levering 
gebruikt , b l . is 

60,— 
120,— 
60 
20,— 

1,50 
1,50 

16 
4 

11 
65,— 

110 
13,50 
1 5 , — 

110 ,— 

zolang de voorraad strekt. A l le pri jzen zijn inc l . B.T.W. 
blok van vier. Pri jswi jz igmgen voorbehouden. 

9 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
23 (zwart) 
23a 
24 
25 
29 
36 
40 
41 
46a 
59* 
60» 
64/67 
66* 
67* 
80 
112» 
114* 
114 
116* 
117» 
117 
122 
126/134 
132/34* 
146* 
1 8 7 * * 
187* 
165/78* 
178* fraai 
218* 
221/33* 
258/66* 
291/92» 
290 A/91 A 
293 /98* 

47, 
1 4 , — 
20 
1 8 , — 
1 2 , — 
21,50 
16,-
82,50 
75, 

100,— 
1 0 , — 
12, 
17,50 
8,— 
9,— 

15,— 
10, 
25, 
45,— 
36,— 
25,— 
8,50 
7,— 

600, 
90, 
17,50 
65,' 
88,50 
4 0 , — 
11 
42,50 

298* 
305/07 
324* 
326/32» 
332* 
342/50» 
353/55* 
375/76» 
3 8 1 / 8 3 * 
390/93* 
394/400* 
404/09* 
411/18« 
411/18 
447 /54* 
458 /65* 
471 /77* 
488/95* 
496/503* 
5 0 4 / 1 1 * 
513 /18* 
5 1 7 * 
5 1 9 / 2 6 * 
519/26 
556/67* 
583/92»» 
603/12» * 
690/96* * 
737/42* 
761/72* 
773/80* 
842/44» 
880/91 * 
892/99» » 
930/37 * 
946/51» 
979/85* * 
979/85* 
B F. 22* * met 
kopstaande 
rode opdruk 

300,— 
3 2 * * 28,50 

Colis-postaux 
14* 85,— 
14 21.50 

36,50 
25,— 
32,50 
62,50 
50,— 

650, 
39, 
30,— 

170 ,— 
52,50 

145,— 
16 ,— 
16 ,— 
1 0 , — 
11 
1 1 , — 
32,50 
3 0 , — 
2 1 , — 
7 0 , — 
3 9 , — 
13 
2 5 , — 
2 0 , — 
13 ,— 

4,50 
4,50 
5, 

25 ,— 
40, 
4 8 , — 
21,50 

180 ,— 
180,— 
29, 

110, 
3 7 , — 
30, 

BIzone 
71/73* 
74/75* 
76/78*» 
76/78» 
79/81» 
82»» 
82 
B.F 1 
brief 

op 

9,50 
13,50 

110,— 
80,— 
22,50 
67,50 
40,— 

110,— 

Bundes-
republlek 
22 5,25 
25/26» vri jwel 
postfris 167,50 
27 
33 
35»* 
35 
36/37* » 
38»» 
38» 
39/40» * 
4 1 * * 
4 1 * 
46** 
48» 
5 0 » * 
5 1 * * 
52 
57/58* * 
59/62* * 
59/62* 
59/62 
73» 
76/79»* 
8 8 * 
92* 
93/94» * 
98/101»* 
104» 
111/12*» 
117/118»» 
119/22* * 

35,— 
11 ,— 
25, 
8,50 

28,— 
20,— 
16 
50,— 
17,— 
14,— 
30,— 
17,50 
16,50 
22,— 
13,50 
50,— 
97,50 
80,. 
90, 
10,— 
60,— 
7, 
7,— 

12,50 
43,50 
6,— 
7,25 

1 0 , — 
12,50 

2 8 / 2 8 B * ' 
1 4 2 / 4 5 * * 

25,— 
11,75 

FRANKRIJK 
3a 
3b 
4 
4a 
10 
11 
11a 
14e 
15 boven 
louperan 

16 
17c 
17A 
19 
19a 
24a 
25 
25a 
26 
26a 
27 
27a 
27b 
30b 
32a 
43d 
47 

45,— 
275,— 

28,50 
34,— 
36,50 
42,— 
62,50 
87,50 

d 
150,— 

11 ,— 
125,— 
33,50 
22,50 
24,— 
3 5 , -

9,— 
10,— 
18,— 
2 8 , -
35,— 
42,50 
45,— 
28,— 
2 2 , -
60,— 

200,— 
48 breedger. 
ex. 
52 
52a 
63» 
67» 
70 
74 
82» 
93a 
95 
98» 
99 
105» 
105 

150,— 
21,50 
29,— 
57,50 

225,— 
22,50 
14,— 
38,— 
29,— 
55,— 
60,— 
23,50 
48,50 
22,50 

112/15* 160-
122* vr i jwel 

350 
40 
37 
21 

300 
95 
77 
70 
60 
47 
87 
77 
60 

375 
110 
125 

57 
57 
65 

105 
140 

pr. ex. 
122 
132* 
147* 
148/53* 
152* 
152 
1 5 6 * * 
156* 
203» 
2 1 6 * * 
216* 
216 
241 /42* 
252* 
252b* 
253/55* 
256* 
256 
269* 
275/77* 
275/77* (w. i . 
277a*) 
285+287* 
296/97 * 
299/300* 
301 /02* 
3 0 3 * 
321 
3 5 4 / 5 5 » * 
354/55» 
354/55 op 2 
kaarten 

Luchtpost 
1/2» 
1/2 
7 * 
15 
20 
24/27* 
29 

200, . 
68 50 
60 
60 
50 
18 
90 

1 1 0 -
92 511 

66 50 

2 2 5 -
2 5 0 -

17.-
2 2 0 -

22.! 
34,-
23, ; 

De Apeldoornse Postzegelhandel Korenstraat 10 Apeldoorn - Telefoon (05760) 154^6 i 
Giro 1945222. Onze winkel Is dagelijks geopend van 9 - 6 uur, I 
donderdags koopavond, maandags gesloten. |̂ 

UW POSTZEGELVEILING 
met vele Interessante koopjes wordt gehouden op 3 mei 1975 in Café-Restaurant ENGELS 

(Groothandelsgebouw ing. Weena) te ROTTERDAM t.o.v. deurwaarder R. E. Boogaard te Ridderkerk. 

Aanvang 14.00 uur. Kijken van 9.30 - 13.30 

Inzenden steeds mogelijk. Vraag nu katalogus 

MIRA - Postbus 560 - Voorburg 

^^^^I^HB^I^M 

uur. 1 

aan: 



lAMAICA 
294'75. Bijeenkomst hoofden Gemene

bestlanden. 
5 c. Embleem Gemenebest. 
10 c. Embleem en wapen Jamaica. 
30 c. Embleem en vredesduif . 
50 c. Embleem en vlag Jamaica. 

JAPAN 
132'75. Zesde zegel in serie natuurbe

scherming. 
20 y. Twee kraanvogels: Grus japonensis. 

252'75. Tweede serie zegels stoomloco

mot ieven. 
20 y. Locomotief type C 58, 1938. 
20 y. Idem, type D 52, 1943. 

JORDANIË 
1275. Klederdrachten. 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 en 60 f. 
Verschil lende klederdrachten van Jor

daanse vrouwen. Zegels zi jn later inge

t rokken omdat het grootste deel mislukt 
is; gestempeld niet bekend. 

KHMER 
132'75. Wereldkampioenschappen voet

bal 1974; elke zegel met beeld van 
voetbalwedstr i jd, wapen van stad en sil

houet van belangri jkste gebouwen van die 
stad. 
1 r. Hamburg. 
5 r. Gelsenkirchen. 
10 r. Dor tmund . 
25 r. Stuttgart. 
50 r. Düsseldorf. 
100 r. Hannover. 
150 r. Frankfurt. 
200 r. München . 
250 r. Berl i jn. 
Blokje van 200 r. München . 
Blokje van 250 r. Berl i jn. 
Blokje van 1200 r. München . 
Alles getand en »ongetand, de zegels ook 
m blokjes »ongetand en met semitanding. 

KOEWEIT 
252'75. Herdenking veert iende verjaar

dag nationale dag Koeweit. 
20, 70 en 75 f. Embleem land en getal 
, ,14". 

KOREA (ZUID) 
202'75. Eerste gedeelte serie van t ien 
zegels: Koreaanse volksdansen. 
10 w. Sapluli, vrouwel i jke dans. 
10 w. Mudangchum, Yidynastie. 

232'75. Zeventigste verjaardag Rotary In

ternat ional. 
10 w. Wereldbol met oostel i jk hal f rond en 
embleem Rotary. 

^>ai*<uB»»ilirtwt>hiliiMI*>l^ft> 

10 
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LESOTHO 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad

zi jde 185. 

LIBIË 
1910'74. Wereldbevolkingsjaar. 
25 en 25 dh . Groep mensen voor were ld

bo l , embleem bevolkingsjaar. 

MALADIVEN 
222'75. Historische overbl i j fselen en 
monumenten . 
1 I. Konmkl i jke t r oon . 
10 I. Dull isa: twee kandelaars met kaar

sen. 
25 I. Lampenboom. 
60 I. Koninkl i jke zonneschermen. 
75 I. Eid Miskita moskee. 
3.— r. Graf van AlHafiz AbuAI 
BarakathAI Barubari. 

Maart '75. Exotische vruchten. 
2 I. Psidium guava. 
4 I. Annona squamosa. 
5 I. Eugenia aquea. 
10 I. Musa sapientum. 
20 I. Mangifera indica. 
50 I. Carica papaya. 
1 . — r. Punica granatum. 
5.— r. Kokos. 
Blokje met zegel van 2.— r. Musa sapien

tum en 3.— r. Psidium guava. 

MALAWI 
123'75. Schepen op meer. 
3 t. Motorsch ip Mpasa. 
8 t. Motorschip Mala I I . 
15 t. Motorschip Chauncy maples. 
30 t. Motorschip Nkwazi. 
Blokje, waarop alle vier zegels verenigd. 

MALAYSIA 30» : 
per! ift.iui^^ b0ii 

MALEISIË 
13'75. Derde wereldkampioenschappen 
hockey. 
30 en 75 c. Beeld uit wedstr i jd en em

bleem internationale hockeyfederatie en 
wereldbeker. 

MALI 
Afbeelding zegel gemeld in februar i , blad

zi jde 111. 

REPUBLiaUE DU MAU 

MAURETANIE 
Hulpui tg i f te door opdruk en waardewi jz i

ging

1 um op 5 f., 2 um op 4 f., 3 um op 2 f., 
10 um op 1 f., 12 um op 3 f. Alle zegels 
serie vruchten 1967, Yvert 245, 244, 242, 
241 en 243. 

MAURITIUS 
63'75. Schilderi jen van leven op Maur i 

t ius. 
15 c. Leven in negent iendeeeuws dorp , F. 
Leroy. 
60 c. Melkverkoper uit negent iende eeuw, 
A. Richard. 
1 . — c. Negentiendeeeuwse impressie van 
ingang tot de markt van Port Louis, Thui l 

lier. 
2.50 r. Wasvrouwen, Max Boulle. 

MONTSERRAT 
33'75. Caraibische kunstni jverheid. 
5 c. Rusthut met hangmatten. 
20 c. Halssieraad, de caracoli. 
35 c. Versierd slaghout. 
70 c. Kano uit dit gebied door vijf mensen 
bemand. 
Ook blokje met alle vier zegels. 

Apri l '75. Paaszegels: reprodukt ies schi l

deri jen Orcagna uit National Gallery in 
Londen. 
5 c. De heil ige dr ievuld igheid. 
25 c. De opstanding. 
70 c. De hemelvaart. 
1 . — $. Pinksteren. 
Ook als blokje met alle vier zegels. 

' Montserrat A 

7a ' 
■ .f . ^ .  . ^ . . . 
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VORSTENDOM 
LIECHTENSTEIN. 
Postzegel-uitgifte 13 maart 1975 

Gelegenheidszegels: 
portretten uit de Koninklijke Familie. 

I u.3Laü 

Gelegenheidszegels: Europa 1975 

Het is de moeite waard op ons 
postzegelgidsje in kleurendruk 
te wachten. 
Uitvoerige informatie over het be-
trel<l<en van de postzegels van 
Liechtenstein in abonnement. 
Jaarlijkse nominaalwaarde circa 
16,—Zw. Fr. 

Postwertzeichenstelle der Fürstlichen Regierung, Vaduz 
Zendt mij s,v.p, kosteloos de uitvoerige documentatie ,,Briefmarken-
sammeln leicht gemacht". (Gaarne duidelijk schrijven), 

Naam Voorletters 

Straat 

Woonplaats (met postcode) 

Uitknippen en opzenden naar: Secretariaat van de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom 
Liechtenstein, Postbus 2127, 2078, 's-Gravenhage. 

SAMMLER-DIENST, het Duitse filatelistische tijdschrift 
verschijnt eens per 14 dagen 
gemiddeld 132 pag per nummer 
nieuwtjes met totopagina s op 
kunstdrukpapier 

Abonnementsprijs; ƒ 45 — per jaar 
of / 23 50 per halfjaar 
Proefnummer gratis tegen porto
vergoeding ad / 1 30 
Woordadvertenties: opschrift-
woorden 85 et tekstwoorden 40 et 

Vertegenwoordiging voor Nederland 
FILEKTURA - POSTBUS 54 - KATWIJK AAN ZEE 

POSTGIRO 51 69 28 - BANKGIRO 47 59 00 146 - TELEF (01718)14068 

Jji lana Regina op papier 952 1 'li gulden ƒ 6.— 953 2 gulden / 23,— 955 5 gulden 
ƒ 38 — per 100 stuks 956 10 gulden ƒ 50,— per 10 stuks luxe afgeweekt 
Alle soorten Ned bundels kilowaar massawaar verzamelingen partijen tegen sterk ver
hoogde prijzen koopt 
Franco toezending bij vooruitbetaling per giro Rembourskosten extra P A Koopmanschap 

Huizerstraatweg 10 NAARDEN Tel 02159-44265 giro 555957 

TAXATIES - TAXATIES - TAXATIES 
Wij zorgen voor u deskundige taxatierapporten voor. Verzeke
ringen - Liquidaties - Successierechten 
Advies bij aankoop resp verkoop van uw verzamelingen - par
tijen 
Informaties - inlichtingen - raadgevingen - bij aankoop
verkoop van uw verzamelingen - zegels op Binnen-
Buifenlandse veilingen 

Onze courtagekosten zijn 
Voor taxaties, = ' /2%der tax . waarde, minimumbedrag ƒ 4 0 , — 
plus 40 cent per km, van en naar uw woonplaats, minimum van 
ƒ 2 5 , — 
BIJ advies resp opdrachten tot aan-verkoop courtages nader 
overeen te komen 

Phil, makelaar-taxateur H. Kuipers 
Melissehof 39, Wierden. Tel.: (05496) 28 20. 

„'t WINKELTJE" 
Postzegels en benodigdheden Enorme voorraad losse zegels Alle dagen van 9 tot 6 uur 
woensdag gesloten Donderdag koopavond 
Hazenstraat 15 Amsterdam Telefoon 020-222126 

AANBIEDING NEDERLAND 
plakker, pf = postfris 

1 p i . 
Sp l , 
3 p i . 
4 pi . 
4p f , 
5 pi . 
5p f , 
6 p i . 
6 p t , 
7 p i . 
8 p i . 
9 p i . 
10 pi 
11 pi 
12 p i 
13 pi 
14 pi 
14 pf 
15 pi 
16 pi 
17 pi 
18 nl 
18 pf 
19 pi 
M p l 
21 pi 
22 pi 
23 pi 
24 pi 
25 pi 
26 pi 
27 pi 
28 pi 
29 pi 

1100,— 
1275,— 
1600,— 

3 7 5 , -
500,— 
490,— 
850,— 
875,— 

1300 , -
■35,— 

160,— 
490,— 
440,— 

1100 , -
1850 , -

32,— 
2 4 0 , -
375,— 

16,— 
115,— 

51,— 
420,— 
800,— 

8,50 
28,— 
52,50 
40,— 

295,— 
295,— 
77,50 

430,— 
490,— 
360,— 
510,— 

tussen nr 7 en 
29 oc 
post 
43 pi 
43 pf 
44 pi 
44 pf 
45 pi 
45 pf 
48 pi 
48 pf 
49 pf 
56 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 
56-76 
77 pf 

k versch. 
r. leverb. 

490,— 
7 7 5 , -
510,— 
850,— 
625,— 
950,— 
8 0 0 , -

1350,— 
3 9 0 , -

34,— 
4,— 
5,— 
5,50 
1,50 

20,— 
9,— 

180,— 
11 ,— 

125,— 
40,— 

200,— 
25,— 
20,— 
2 0 , -
48,— 
69,— 

1 4 5 , -
180,— 

60,— 
pi . 800,— 

110,— 

78 pf, 235,— 
79 pf, 510,— 
80 pf, 1550,— 
80 gebr 

ƒ 850,— 
81 pf, 85,— 
90 pf, 1 , -
91 pf. 1,40 
92 pf. 1,40 
93 pf. 8,10 
94 pf, 6,75 
95 pf, 34,— 
96 pf, 34,— 
97 pf, 62,50 
98 pf. 120,— 
99 pf, 275,— 
100 pf, 495,— 
101 pf, 1540,— 
101 gebr. 

ƒ 850,— 
102-103 pf. 

135,— 
104-105 pf. 

650,— 
130 pf. 375,— 
131 pf, 325,— 
144-165 pf. 

1250,— 
177-198 pf. 

590,— 
199-235 pf. 

± 150% 
236-237 pf. 

300,— 

238-286 pf. 
145% 

346-349 pf. 
775,— 

356-373 pf 
160,— 

379-473 pf. 100% 
474-489 pf. 150% 
490-517 pf. 100% 
518-537 pf. 

1550,— 
538-726 pf. 100% 
727-1051 pf. 90% 

LUCHTPOST 
1 t/m 3 pf, 57,50 
12-13 pf. 7 5 0 , -

BRANDKAST 
1 t/m 7 pf. 

1250 — 
1 t/m 7 p i . 900,— 

E 1 ƒ 775,— 
E 2 ƒ 4 3 5 , -
E 3-E 38 85% 
E 39-E 132 80% 

Zendt u ons geheel vr i jbl i jvend uw mancoli jst van Nederland 

A. DE RAAY 
Casa 400 - James Wattstraat 75 - K. 220 - Amsterdam 

Bank: Alg. Bank Nederland Amsterdam, rek.nr. S4.99.34.812 

http://S4.99.34.812


NEPAL 
242'75. Kroning koning BIrendra. 
25 p. Tempel van Cuheswar i . 
50 p. Rara. 
1 . — r. Troon en scepter. 
1.25 r. Koninkl i jk paleis. 
1.75 r. Pashupatitempel. 
2.75 r. Portret koning en kon ing in . 
Blokje van 5.— r. met alle zegels samen. 

144'75. Zuidaziatisch toeristisch jaar. 
2 en 25 p. Embleem jaar. 

NIEUWE HEBRIDEN 
253'75. Aanvul lende waarde gebruiksze

gel. 
10.— gf. Inlandse stier in landschap met 
palmen, emblemen Frankrijk en Engeland. 

NIEUW ZEELAND 
2^4'75. Historische zei lschepen. 
4 c. Schouw ,,Lake Erie", 1873. 
5 c. Schoener , ,Hera ld" , 1826. 
8 c. Schoenerbrik , ,New Zealand" , 1828. 
10 c. Topzeil schoener ,,Jessie Kelly", 
1866. 
18 c. Bark , ,Tory" , 1834. 
23 c. Volgetuigde kl ipper , ,Rangi t ik i " , 
1863. 

NIGER 
282'75. Europees  Afrikaanse samen

werk ing. 
250 f. Kaart van Europa en Afrika. 

NORFOLK EILAND 
Afbeelding zegel gemeld in februar i , blad

zi jde 121. 

OOST AFRIKA 
55'75. Afrikaanse kunst. 
50 c. Kitana, houten kam uit Kenia. 
1 . — sh. Oor r ing , Tanzania. 
2.— sh. Armband, Oeganda. 
3.— sh. Kambagordel, Kenia. 

OPPER VOLTA 
172'75. Herdenking Amerikaanse revolu

t ie, 200 jaar geleden. 
35 f. Zegel slag van Lexington uit serie on 

afhankel i jkheidsoor log, Yvert 261 en beeld 
van de slag. 
40 fr. Zegel uit 1869, Yvert 36: onafhanke

l i jkheidsverklaring naar Trumbul l en het

zelfde schilderi j van Trumbu l l . 
75 f. Zegel uit 1937, Yvert 363: federale 
grondwet en schilderi j van J. B. Stearns: 
bi jeenkomst van Philadelphia in Onafhan

kel i jkheidshal. 

100 fr. Zegel uit 1931, Yvert 298 en Over

gave van Cornwall is in York town, door J. 
Trumbul l . 
200 f. Zegel Yvert 551 uit 1951 en detail 
portret generaal Washington door Gilbert 
Stuart. 
300 fr. Zegel Yvert 272 uit 1927 en repro

dukt ie schilderi j , ,Burgoyne geeft zi jn 
zwaard aan general Gates", door J. Trum

bul l . 
Blokje van 500 f. met vier zegels van 8 c. 
,,The Boston Tea Party", omr ingd door 
zegels uit gebruiksserie van 1851 en an

dere zegels met personen uit vor ige 
eeuw. 
Alles getand en »ongetand, zegels elk in 
blokje, ook weer getand en »ongetand. 

PAKISTAN 
222'75. Verjaardag tweede islamitische 
topconferent ie in Lahore. 
20 p. en 1 . — r. Herdenkingszui l voor par

lementsgebouwen, omcirke ld door vlag

gen van deelnemende landen, portret Zul

flkar Ali Bhutto, eerste minister van Pakis

tan. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
21^1'75. Ingebru ikneming nieuwe munt

eenheid. 
1 t . Muntz i jde munt van 1 t. 
7 t. Munten 2 en 5 t. 
10 t. Idem muntstuk 10 t. 
20 t. idem 20 t. 
1 . — t. Kruisenmuntkant munt 1 . — k. 

PERU 
201274. Kerstzegels. 
1.50 s. Maagd en k ind . 
6.50 s. Twee herders bewonderen het 
k ind. 

3012'74. Bijeenkomst ministers van pos

teri jen landen Andespact. 
6.50 s. Kaart Venezuela, Colort ibia, Ecua

dor, Peru, Bolivië en Chi l i ; beeld Andes

gebergte. 

PITCAIRN EILANDEN 
21^t '7S. Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
1 . — $. Portret koningin Elizabeth van Enge

land. 

QATAR 
222'75. Herdenking derde verjaardag 
t roonbest i jg ing emir van Qatar. 
10, 35 en 55 dh . , 1 . — , 1.35 en 1.55 r. 

ROEWANDA 
17375. Ant i lopen. 
20, 30 en 50 c , 1 . — , 4.— 10.—, 34.— en 
100.— fr. Verschil lende soorten ant i lopen. 
Ook twee blokken van 40,— en 60,— fr. 
met ant i lopen. 

; Repubhque Rwonffaive ■ 

tAflifl »■ lÉ i t i i i > t i m * > i i i i 

SALOMONS EILANDEN 
74 75 . Eerste gedeelte nieuwe gebruiks

serie: vogels. 
1 c. Pachycephala pectoralis. 
2 c. Alceda atthis salomonensis. 
3 c. Ptil inopus viridis lewisi. 
4 c. Turnix maculosa salomonis. 
2.— $ Vini margarethae. 

EL SALVADOR 
17275 . Haven van Acajütla. 
15 c. luchtpost. Vogelv luchtopname ha

veninstallaties met kaden en schepen. 

SENEGAL 
1274. Wereldkampioensch. ' ippen voet

bal 1974. 
200 f. Opdruk op zegel uit serie voetbal

kampioenschappen 1974; tekst: , ,Al le

magne R.F.A.  Hollande 2  1 . " 

SINGAPORE 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad

zi jde 189. 

SINT CHRISTOFFEL 
24375. Pasen 1975; rel igieuze beelden, 
gebaseerd op beroemde schi lder i jen. 
4 c. Laatste avondmaal, Doré. 
25 c. Bespotting van Christus, Doré. 
40 c. Jezus valt onder kruis, Doré. 
1 . — $. Opr icht ing kruis, Doré. 

SINT LUCIA 
27375 . Pasen 1975: reprodukt ies rel i 

gieuze schilderi jen van beroemde mees

ters. 
5 c. Kruisiging, Van der Weyden. 
35 c. Noli me tangere, Julie Romano, (eer

ste ontmoet ing tussen de herrezen Chris

tus en Maria Magdalena). 
80 c. Kruisiging, Gallego. 
1 .  $. Noli me tangere, Correggio, 

SINT VINCENT 
7275 . Carnaval. 
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Zwitserland 

GELEGENHEIDSZEGELS 
EUROPA CEPT 1975 

3 0 
HELVETIA 

nm^m 

HELVETIA 

Datum van uitgifte: 28 april 1975 

ZEGELS VOOR DE 
NATIONALE FEESTDAG: 

PRO PATRIA1975 

Datum van uitgifte: 30 mei 1975 

Vraagt inlichtingen bij de 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT 

Parkterrasse 10 - CH-3000 Bern 

Senden Sie mir bitte Ihre Bezugsbedingungen 

Name Vorname 

NM 

Strasse 

Postleitzahl Ort 

Duitse gegarandeerde kilowaar met 'Rosensiegel' 
1 kg. Bond & Berlijn, 'Rosensiegel' met garantie voor minstens 
800 tot 1000 stuks gelegenheidszegels waaronder meer dan 
150 verschillende uit diverse jaren Veel toeslagzegels en hoge 
vî aarden van 2,— en 3,— Mk (Meer dan 2000 tevreden klanten, 
echt het allerbeste 5 keer tot tevredenheid getest ƒ 68 — 
1 kg Bond & Berlijn missiewaar. Wij garanderen circa 500 ge
legenheidszegels maar er zijn er ook wel eens 1000 gevonden. 
Vondsten zijn altijd mogelijk / 28,50 
1 kg. Bondsrepubliek, verzegeld (kloosterwaar) wisselende in
houd, maar toch altijd meer dan 600 gelegenheidszegels Bond/ 
Berlijn. ƒ42,— 
4 kg. Bond & Berlijn missiewaar, verzegeld, enkele duizenden ge
legenheidszegels en gezochte hoge waarden. Een goudmijntje, 
geheel ondoorzochl. /100 ,— 
2 kg als voren, verzegeld f 52,— 
4 kg. courante zegels van Duitsland uit de laatste tijd, met gelegen
heidszegels Bond/Berlijn Verzameld uit de dagelijkse post Ook 
afgeweekte zegels van gezochte gebieden en iets van bu'ten 
Duitsland er bij / '48,— 
Verzending tegen vooruitbetaling of onder rembours Portokosten 
tot 3 kg ƒ 5,-; tot 5 kg ƒ 7,-; vanaf 10 kg ƒ 1 7 - Postgiro Arnhem 
1775632. Liefst vooruitbetaling 

SILPHILA postzegelgroothandel en verzendhuis 
E. Brühning, D. 4792 Bad LIppspringe, Detmolder Str. 56 
Ingeschreven in het Handelsregister te Paderborn nr. 761 

INPEG 
Internationale postzegel groothandel 

voor thematische en landen verzamelingen. 

Vraag er Uw handelaar om of vraag prijslijst: 
INPEG 

Postbus 254, Waalwijk. 

Postzegelveiling 
«Twenthia» 

Nu iedere maand belangrijke vei
lingen, Nederland, Europese lan
den en Overzee. Voorts restanten 
en partijen, in iedere veiling een 
Belangrijke afdeling 
Brieven- Postal History. 
Ook Literatuur wordt geregeld aan
geboden op onze veiling. 

Voor Inzenders van goed materiaal of 
collecties, onze voorwaarden zijn: 
12/4% 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. 



1 c. Groot masker en dansers. 
15 c. Ananasdansers. 
25 c. Groot boeket b loemen. 
35 c. Dansende meisjes. 
45 c. Danser als vl inder. 
1.25 $. Zon- en maandansers en carnavals
stoet. 
Ook blokje met alle zegels samen; boekje 
met vijf zegels van 1 c , een van 15 c. een 
van 25 c , een van 35 c. en een van 1.25 $; 
verkooppri js 2.50 $. 

lnNOS?OWK ClttNTVAL T i 

SINT VINCENT GRENADINEN 
27-2-'75. Kijkjes op ei land Must ique. 
5 c. The cot ton house. 
35 c. Blue Waters, Endeavour Bay. 
1 . — $. Les Jolies Eaux, Geliceaux Bay. 

SOMALIA 
21-10-'74. Herdenking vi j fde verjaardag 
van de revolut ie. 
40 c. Sporen van tanks in het zand. 
2.— so. Somaliers lezen een boek. 

THAILAND 
Verbetering melding in februar i , bladzi jde 
123: 
2.75 b. Elephas (ipv alephas) maximus. 
3 . - b. Neofelis (ipv neofelia) nebulosa. 

T O G O 
23-2-'75. Herdenking zeventigste verjaar
dag Rotary Internat ional. 
40, 90 en 100 f. Zegels uit Rotaryserie van 
1973, Yvert 757 en luchtpost 189 en 190, 
met opd ruk : ,,70me anniversaire - 23 fé-
vrier 1975". 

19-^1-'75. Pasen 1975: rel igieuze schi lde
rijen van beroemde meesters. 
25 f. El Creco. 
30 f. Mai t re Janoslet. 
40 f. Bel l ini . 
90 f. Onbekende schilder. 
100 f. Meester MS. 
200 f. Dürer. 
Ook blokje met de twee hoogste waarden 
samengedrukt. 

TRISTAN DA CUNHA 
16-4-'75. Zeeplanten. 
4 p . Plocamium fuscorubrum. 
5 p, UIva lactuca. 
10 p. Epymenia flabellata. 
20 p. Macrocystis pyri fera. 

TUNESIË 
17-2-'75. Beelden uit het Tunesische le
ven. 
5 m. Waterdrager. 
15 m. Blauwe parfumverstuiver. 
25 m. Wasvrouwen. 
60 m. Pottenbakker. 
110 m. Frui tkoopman. 

TURKS EN CAICOS 
26-3-'75. Mi l i taire un i fo rmen. 
5 c. Spaanse kapitein, 1492. 
20 c. Off ic ier konink l i jke art i l ler ie, 1783. 
25 c. Off ic ier zevenenzestigste Infanteriere
giment, 1798. 
35 c. Soldaat eerste Westindisch regiment, 
1833. 
Ook blokje met vier zegels samengedrukt. 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
10-3-'75. Negende Arabische ol ieconfe
rent ie. 
25 en 50 f., 1 . — en 1.25 d . , blokje van 3.— 
d. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
4-^4-'74. Onbemande ru imtevluchten Ma
rlner 10 naar planeten Venus en Mercu-
rius. 
10 c. blauw, bru in , rood en zwart. Ruim
tevaartuig met op achtergrond de twee 
planeten. 

25-3-'75. Helden Amerikaanse revolut ie. 
8 c. Sybil Ludington, jeugdige heldhaft ig
he id . 
10 c. Salem Poor, dappere soldaat. 
10 c. Haym Salomon, f inanciële he ld . 
18 c. Peter Francisco, bu i tengewoon vech
ter. 

19-4-'74. Herdenking veldslagen van 
Lexington in 1875. 
10 c. geel, rood, blauw, groen en zwart. 
Beeld van slag naar schilderi j van Henry 
Sandham. 

VIETNAM (ZUID) 
23-2-75. Tradit ioneel theater in Vietnam. 
25 d . Mil i taire mandari jn uit San Hau spel. 
40 d. Beeld uit spel Tam Ha Nam Duong. 
100 d. Feestkleding heldin uit Luu Kim 
Dinh Giai Gia Tho Chau. 

VIRGIN EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zi jde 189. 

WEST SAMOA 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zi jde 189. Verbeter ing meld ing in februar i , 
bladzi jde 125: 22 s. Lecythidaceae (ipv 
lexythidaceae). 

YEMEN ARABISCHE REPUBLIEK 
5-2 -75 . Wereldvoedselprogramma. 
10, 30 en 63 b. Landschap met dorp en 
geploegde akkers. 

ZUID GEORGIË 
9-4-'75. Herdenk ing ontdekk ing door kapi
tein Cook in 1775. 
2 p. Portret Cook, naar schilderi j van Na
thaniel Dance in nationaal mari t iem mu
seum in Greenwich. 
8 p. De , ,Resolut ion" , schip van Cook, in 
zee bij Zuid Georgië. 
16 p. Gezicht op gebied en baai. 

ZUIDPOOLGEBIED (FRANS) 
17-12-'74. Uitgi f tedatum van de in no
vember gemelde serie gebruikszegels, 
schepen. 

26-1-'75. Uitgi f tedatum van de in januari 
gemelde samenhangende zegels, sa
menwerk ing. 

ZUIDWEST AFRIKA 
19-3-'75. Serie beschermde roofvogels. 
4 c. Slechtvalk. Faico peregrinus. 
5 c. Wi tkru isarend. Aqui la verreauxi i . 
10 c. Breëkoparend. Polemaetus bel l ico-
sus. 
15 c. Egyptische aasvogel. Neophron pe-
ronopterus. 
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KLEINE ANNONCES 
Pnjs der annonces ƒ 1,95 per mm exclusief BTW 

Brieven onder nummer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag 

aangeboden 

Gratis (zonder enige verplichting) Of 
fic Catalogus + Handboek Indonesia 
N P C J Bijlsma, Van Anrooystr 
174, Oss, tel 04120 31879 

Aangeboden; uitgebreide motiefverza 
meling ter herdenking van pres J F 
Kennedy m twee zeer luxe albums, met 
vele blokken, getand en ongetand, alles 
geheel postfris J van Geelen, Kuyper 
straat 13, Katwijk aan Zee tel 01718 
16456 

Jaargangen maandblad Philatelie 1948 
t/m 1974 a 2 gld per jaargang Tel 
043-10451 na 18 00 uur 

DAVO 
SUPPLEMENTEN 

• i ZIJN VERSCHENEN 
Aangeboden complete verzamehng Cu-
racao-Ned. Antillen, Excl Nos 1-8-11 
12 25 71 72 227-230-231 232 233 297 351 

ongestempeld t/m 1973 Oudere voor 
1950 soms tropisch Ook luchtpost, 
compl excl no 85 Cat waarde 
ƒ 4850 Prjjs 3000,- J de Vries, 
Schiplaan 366, IJmuiden, tel 02550 
21374 

ISRAEL postfris, full tab, 
VER. EUROPA, postfris 
>EDERLAND, postfris vanaf 1940 
Vraagt prijslijst P Nieuwelmk, Wiardi 
Beckmanstraat 142, Soest 

Israel, gebr /pfr fuU/z tab enz 40% 
Benco Opgave volgt na ontvangst man-
colijst Dewit, Lijsterbeslaan 84, Rijs 
wijk Z H 

Aangeboden Kompl. jaarg. Maandbl. 
Phil. 1958 t/m '74 Bod gevr Incl verz 
K aan M V Woudstra, Furmerusstr 
109 Sneek. tel 05150-6826 

'\angebodpn Eerste dag-enveloppen 
Ned Ant 1975 Nos 1 t/m 85 en Eerste 
dag-enveloppen Suriname 1975 Nos 7 
t m 106 Div Prijzen Cat waarde 
r 8 000 - Pr n o e te komen A C 
Kloos, Lindenlaan 37, Zwanenburg NH, 
Tel 02907-5861 

Postzh. De Veluwe, A'doorn, Nieuwstr 
66, tandingen-f port. Rolt, punt, KI/gr 
st langstempels-Fopbr/krt, 2-letter, Ge 
\ r FDC-Ned leverbaar, manco's oude 
sooiten ansichtkaarten Ned -1- Btl 

ALLES VAN BELGlE. Postfris, ge 
bruikt, moeilijke series, luchtpost 
spoorweg, telegraaf, porto, enz Ver 
zorgde kwaliteit - redelijke prijs - snel 
antwoord L de Houwer, Fruithoflaan 
13 2600 Berchem België 

Aangeb.: 17 verschillende onopgeplakte 
schoolplaten (htho's) ± 1880-1900 An 
tiquarische boeken en prentenhandel 
S C Lemmers, Wagenstr 21, Lisse 
Tel 02521-15332 

Vangeboden: Verzameling Berlijn 
/ 1500, Michel marken gebruikt met 
o a de Nrs 68-69-70 Vaste prijs f 750 
S J van Kleven Breeweg 27, Mid
delburg 

Te koop: losse gebruikte zegels, vele 
landen prima kwaliteit Br onder nr 
P 131 bur v d blad 

Vrijwel complete verzameling UPU -
1949 (75 jarig bestaan) gestempeld 
Veel blokken (o s S Marino), veel 
briefstukken (o a Sp Marokko, Mo
naco, Cuba, China, Ifni), volledige Eng 
kolomen Brieven onder nr P 125 bur 
V d b lad 

Uitstekende kilowaar o a Zwitserland, 
Zweden, Noorwegen, Finland, West 
Duitsland, West-Europa, hele wereld 
; kg ƒ 18,75 + ƒ 3,— porto, 1 kg 
( 35 — -I- ƒ 3,75 porto Vooruitbetaling 
giro 579678 t n v M Luijpen, Verham 
mestr 3 Heemskerk 

Naast onze kilowaar nu ook sehnte 
rende landen- en motiefpakketten. 
Vraagt prijslijst (50 c postz insl ) M 
Luijpen, Verhammestr 3, Heemskerk 

Speciale aanbieding: 1 x proberen is 
gegarandeerd nabestellen, 1000 gf W 
Europa ƒ 49,75, 1000 gf hele wereld 
ƒ 24 75 Vooruitbetaling giro 579678 
t n V M Luijpen, Verhammestr 3, 
Heemskerk 

Prachtige collectie België 1849-1973 in 
insteekboeken, overwegend postfris, m 
nrs 1-2, Kard Mercier, blauwe Ma 
donna TBC 1933, Postcongres, nrs 
1066 75 postfris, vrijwel alle blokken 
Cat ruim 180 000 Belg frs voor 50% 
catalogus Tel 070-85 35 86 

Aangeboden, Postzegels Ned en Over
zee, Ver Europa, UNO Vluchtelingen, 
West-Eur , ook div nieuwtjes Munten 
Nederl -Duitsland, Oostenrijk en div 
andere landen Olymp 100 sch Munt-
album, munthouders Vraag onze prijs 
lijst Ook kopen wij Numis-Phila, Ven 
lo. Postbus 418, Gebr Wienerstraat 46 
Venlo 

Automaatboekjes Zweden. 8 versch 
/ 25, Franco aanget uit Zweden Fil 
frankering A A Markerink, Schie
dam Giro 1266007, tel 010-704729 

N. G. cpl.; Ned. Ant. cpl.; Sur. vanaf 
1940 cpl. Alles p f en gebr , één koop 
ƒ 3 000 Tel 070-550946 (6-8) 

Nederland & O.G. vanaf 50% cat Bel-
gie/Frankrijk vanaf 25 et/Fr Prijslijst 
Postbus 5594, Amsterdam 

DAVO 
SUPPLEMENTEN 

• i ZIJN VERSCHENEN 
Aangeb Ned. Zomer 1940 postfris in 
Blok van 4 Voor hoogste bieder L 
Haast, Dosiostraat 228, Rotterdam 17 

gevraagd 
Geperforeerde Nederlandse zegels pe 
node 1920-1929 gewone en roltanding 
Perforatie GHB G H Buhrmann, 
Midden Duin en Daalseweg 30, Bloe 
mendaal 

Te k gevr postz. boekjes 1-50 Brie
ven met zegels hieruit, idem boekjes 
+ brieven N O G , brieven met rol en 
roltanding Brieven met Ned 61b, 61c, 
287, 288 in paar, 356c, 356d, port 67a-
68b E Horn, Alinghoek 7, Drouwen 
(Dr ), 05999-4409 

Te koop gevraagd: Alle soorten bundels 
tegen de hoogste prijzen Aanbiedin
gen aan A v d Heijden, Hengelolaan 
1182 Den Haag 

Gevraagd grote verzameling. P van 
Gils, Slotlaan 41, Ulvenhout 

Gevraagd: alle soorten Ned bundels, 
sterk verhoogde prijzen Dien offerte 
in De Hamer E J W , Kastanjelaan 
13 Nijkerk, tel 03494-2879 

Gevr grootrondst. op briefstukje 
Te koop kleinrondstempels. 
A H Bonefaas, Joh Geradtsweg 132, 
Hilversum, tel 02150 54808 

Gevraagd Jubileumzegels 1923 Neder
land en Overzee, alle variëteiten, zegels 
op brief, en engros Gert Holstege, 
Paardebloem 6, Rotterdam-14 

DAVO 
SUPPLEMENTEN 

• i ZIJN VERSCHENEN 
Verz vraagt te koop ongebr. Ned. 1, 
2, 3 (breedrandig) 6, 9, 10, 18, 49, 98B, 
uitsl orig gom tegen 90-100% cat Ook 
ongebr Suriname 10a, 21, 32a, 40 en 
240-243 postfr Uitsl pr ex S v Kleef, 
B Ie F de Montignylaan 85, Rotter
dam fel 010-187210 

Wie helpt mij aan de Schilderijen 
catalogus Balasse? Mag van oudere 
datum zijn Brieven onder nr P 132 
bur van dit blad 

Zoek Dienstbrieven van het Intern Ge
rechtshof en de Volkenbond Machine
stempel 'Eerste Bijeenkomst Raad v 
Europa Den Haag 1949 Aanget brief 
met specaal stempel 'Bezoek door 
deelnemers 13e Congres Wereldpost-
vereniging Amsterdam 7 6 1952' 
UNRRA Dienstpost gehele wereld 
UNO-dienstbrieven 1943/51 Hans Pai-
kert, Konkordiastr 13 D 4 Düssel
dorf 1 

Gevraagd: Nederlandse automaatboek 
jes alle nummers en diverse teksten 
De Rotterdamse proefboekjes, al of 
niet compleet Genummerde rolzegels, 
bij voorkeur komplete rollen J C A 
Hall, Ulenpaslaan 51, Arnhem 

Gevr verzam , partijen, e d van 
ISRAEL, postfris, full tab, 
NEDERLAND, postfris en gebr 
VER. EUROPA, postfris 
P Nieuwelink, Wiardi Beckmanstraat 
142, Soest 

Voor belegging gezocht: Landschap Se 
iie Ned cat Nos 792, 793, 794 Min 
aantal 100 series Prijs ƒ 1,- per serie 
Br onder nr P 130 bur blad 

Gevraagd Bundels van Nederland en 
Ned.-Indie (Alle soorten) tegen sterk 
verhoogde prijs Gaarne uw aanbieding 
richten aan W Tieman, N Z Voor 
burgwal 334, Amsterdam, tel 020-63243 
b g g 020-166910 

Ruil (ook verkoop) van zegels, los 
fris of gestempeld, fdc, van P ilei 
DDR, Tsjechoslowakije, Bulgarije, So 
jet-Unie, Spanje, Italië, Bondsrepub lie 
West-Berhjn, Canada, Iran, USA, en 
Gevraagd Nederland en kolome 
West Europa en overzee, postfris Co 
respondentie Duits, Engels, F ai 
Eugenieusz Stepten, P O Box 107 2 
400 Ostrowiec SW Polen 

Partikulier zoekt Frankrijk verz. /o( 
1940 of losse nummers ,hoge prijs J 
onder nr P 133 bur v d blad 

Zend mij voor ƒ 25,— (cat wa« rdt 
postzegels Nederland van vóór 196 s 
u ontvangt voor hetzelfde bedrag z gel 
van de Ned Antillen, postfris en OD 
gestempeld Complete series (rei 
doublettes s v p J de Vries, Sthip 
laan 366, IJmuiden 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? Ja 
Word dan lid van de gespec Ve era 
ging op dit gebied Tel 070-68048 
18 00 uur 

Sinds 1962 regelmatig postzegelvt lin 
gen Laagste veihngkosten Vlotte fri 
kening Goed materiaal, steeds ge 
vraagd Catalogus gratis 
Dordtse Postzegelveiling, Diepenbr >d 
weg 174, Dordrecht Tel (078) 40733 

DAVG 
SUPPLEMENTE 1̂ 

ZIJN VERSCHENEi 

Groenland. Postzegels, FDC's en pi 
ciale brieven Prijslijst van 32 pagi ia 
gratis Polarstamp, DK-4180 !oic| 
(Danemark) 

Israel, word lid van de Eilat C lui 
voor toezending van nieuwe uitg. ve 
tegen nominale waarde, prijslijst g at 
en 4 andere voordelen Eilat Club, 'B 
542, Eilat, Israel 

yVK kan mij helpen aan sig bar dei 
voor verz Is bereid te kopen tt 
red pnjs Ook postz zijn welkom 
Mevr Duif, Leliestraat 98, Oosterlou 
N Br 

Ebels Pakje met motiefzegels en zeldzaamheden-verzameiing met vele complete se 
nes afwijkingen luchtpost locale zegels en blokken Cataloguswaarde meer dan 
ƒ1400— Prijs slechts ƒ 5 5 — 60 verschillende prachtige blokken (motiefuitgaven) 
slechts / 25 — franco bi| vooruitbetaling op postgiro Arnhem 2032550 Briefmarken 
Ebels D-4050 Mönchengladbach 2 Heppendorfstr 95 Westdeutschland 

FRANKRIJK 
Hiervan kunnen wij u nagenoeg ieder gewenst ex 
leveren 
Onze prijs 15 tot 50 cent per Yvertfranc 

Uw mankolijst zien wij gaarne tegemoet, snelle 
levenng en vlot antwoor(d gegarandeerij 

Onze spec Maandelijkse Prijslijst 
vrij op aanvrage 

Postzegelhandel „Ceres' 
Postbus 27 
Wierden, tel 05496-2820. 1 

file://'/angebodpn


O i S i ü I L 21e veiling van 2324 mei 1975 
ISTH 
! •^^■" Wij Zijn de catalogus 

al aan het verzenden! 
Slechts zelden kunnen wij eerste klas materiaal in 
een dergelijke omvang aanbieden. 

Vraag nog heden onze veilingcatalogus aan. 

.' v;'^v ■' :^^i* ^V^ ''^' 

iÄÄUÄ. 

Belangrijk voor 
inzenders/ 
verkopers: 

Veilingagenda: 
22e veiling september 1975 
inzending sluit einde juli 1975 
23e velling november 1975 
inzending sluit einde september 1975 
24e veiling februari 1976 
inzending sluit einde december 1975 

ï B r i e f m a r k e n U G. LOTH, D65 Mainz, 
Neubrunnenstrasse 12 

J^tf^ï^*.KJr Telefoon (06131) 22082 

Br! e f marke n 
IfiTH lOTH 

3...^.■^.l.^j■?...^ 
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VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKK.ERS 
Prijzen inclusief kunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette. 

föggg CRISTAL - ALBUMS 
NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1945 ƒ 65,— 
deel II NEDERLAND na 1945 ƒ 75,— 
deell l l NED.-INDIË en NIEUW-GUINEA ƒ 60,— 
deel IV CURAgAO, NED.-ANTILLEN ƒ 65,— 
deel V SURINAME ƒ 75,— 
BELGIË m drie banden: 

BELGIË I (postzegels en blokken tot 1950) . . . . ƒ 105,— 
BELGIË II (postzegels en blokken na 1950) . . . . ƒ 115,— 
BELGIË III (luchtpost-,port-,spoorwegzegelsenz ƒ 65,— 

CANADA ƒ 80,— 
DENEMARKEN, kompleet ƒ 80,— 
DUITSLAND in vier banden. 

DEUTSCHLAND I (tot 1945) ƒ 95,— 
DEUTSCHLAND II fBundesreo en Berlin) ƒ 115,— 
DEUTSCHLAND III (DDR tot 1965) ƒ 100,— 
DEUTSCHLAND IV (DDR na 1965) ƒ 100,— 

EUROPA (met NATO, enz.) ƒ 150,— 
FINLAND, kompleet ƒ 85,— 
FRANKRIJK in twee banden 

FRANCE I (tot 1950) ƒ 90,— 
FRANCE II (na 1950) ƒ 110,— 

GR. BRITTANNIË, kompleet met Channel Isl ƒ 125,— 
IERLAND, kompleet ƒ 50,— 
INDONESIA, met Irian Barat en Riau ƒ 85,— 

ITALIË in twee banden: 
ITALIA I (tot 1945) 
ITALIAN (na 1945) 

LUXEMBURG, kompleet 
MALTA, kompleet 
MONACO, kompleet 
NOORWEGEN, kompleet 
OOSTENRIJK, in twee banden: 

ÖSTERREICH I tot 1939 
ÖSTERREICH II na 1945 

SPANJE, in twee banden: 
ESPANA I tot 1945 
ESPANA II na 1945 

VATICAAN, kompleet 
VER. STATEN van AMERIKA, in twee banden: 

Ver. Staten v Amerika I (tot 1945) 
Ver. Staten v. Amerika II (na 1945) 

IJSLAND, kompleet 
ZUID-AFRIKA (Unie en Republiek) 
ZWEDEN, kompleet 
ZWITSERLAND, in twee banden: 

HELVETIA I tot 1945 
HELVETIA II na 1945 

Kunstleren band in cassette, voorzien van landsnaam ƒ 

75 
90 
120 
70 
130 
70 
80 
95 
130 
135 
85 
85 
95 
60 
75 
130 
85 
85 
20 

EVo _ MUNT-ALBUMS 
EEN SPECIAAL ALBUM: MUNTEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

[ D ^ a -ALBUM MET OPBERGSYSTEEM EN BESCHRIJVING MET JAARTALLEN VOOR ALLE 
MUNTEN VAN DE HALVE CENT TOT HET GOUDEN TIENTJE (EN OOK DE NIEUWE ZILVE
RENTIENTJES) IN KUNSTLEREN BAND. Geborgen in een stevige cassette ƒ 30,— 

I D ^ LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL. Op dezelfde wijze uitgevoerd ƒ 25,— 
IDOM MUNT-ALBUM POPULAIR. In plastic ringband / 15,— 


