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UOBDWiïS'*' 

Na 30 jaar, ononderbroken onder de huidige ervaren en deskundige directie, nu de 

150ste EXCEPTIONELE 
JUBILEUM-VEILING 

van 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING B.V. 
(Makelaar-filatelistiscln expert: P. Westerheiden) 

AMSTERDAM - POSTBUS 3950 - TELEFOON: 230261-242380 

die zal worden gehouden van 

17 t/m 22 NOVEMBER 1975 
en waarin zal worden aangeboden 

Zeer veel waardevol materiaal van NEDERLAND & O.R. incl. een enorme 
voorraad gezocht engros-materiaal. EUROPA en OVERZEE, alsmede tal 

van belangrijke collecties, landenverzamelingen enz. 

Uw deelname, hetzij als koper hetzij als verkoper, in deze veiling stellen wij op hoge prijs. 
Mocht u van deze unieke veiling, waarvoor internationaal grote belangstelling zal bestaan, 

voor verkoop van beter materiaal gebruik willen maken, dan zien wij dit gaarne uiterlijk begin 
september tegemoet, naar mogelijkheid eerder met het oog op de vereiste deskundige 

behandeling en voorbereidingswerkzaamheden. 



/S BANIÊ 
L 22/8* 600,— 

r LGIE 
1 '163* luxe! 

1100,— 
1 '63* onge
t i ! 1500,— 
1 78* luxe! 

750,— 
2, A/K* 900,— 
3 50* 675,— 
3i 74* 1050,— 
8t; 9 1 » * 255,— 
86 9 1 * 200,— 
9A 5 1 * * 180,— 
9< 51» 120,— 
c 48/57» met 
c ificaat 
[ asse' 

R ^ITEITEN! 
4500,— 

c 100/27* 
350,— 

c 334/35» 
185,— 

c 369/72* * 
180,— 

c 378/97** 
125,— 

( 3NIE 
6 4* 300,— 
E .GARIJE 
2 37* 350,— 

( ^RUS 
1 150,— 
1 140,— 
1 • * 137,50 
1 '85* 287,50 

r tJEMARKEN 
1 1400,— 
£ 400,— 
S uxe! 350,— 
2 luxe 450,— 
2 400,— 
1 20* 215,— 
1 '20 2 1 5 , 

: ITSLAND 
£ i l esw ig 
1 Istein dienst 

4» (op druk 
C S.) 2500,— 

: ITSE RIJK 
S .» ongetand 

8 5 0 , 
4, '80» 200,— 
L 20/6» 170,— 
L 27/34* 

175,— 
L 40/2* 725,— 

E NDESPOST 
9 1* 1000,— 

B RLIJN 
1 ) A * * 4 7 5 , 
1 JA» 350,— 
1. IA 1000,— 
1 m* 1100,— 
1 3B 500,— 
2 27* 360,— 
2i 46* 480,— 
47 50» 160,— 
51,53» 250,— 
5156» 300,— 
9e !02*« 175,— 
9C 102* 130,— 
B F. l * 900,— 

E ? J G E L A N D 
7 iuxe! 170,— 
39 750,— 
A' 900,— 
42 900,— 
S^ 500,— 
90 950,— 
121 300,— 
183». 875,— 
183 5 2 5 , 
Disnstzegels 
7/8 550,— 
J i , luxe! met 
certificaat 

2000,— 
54 150,— 
55, luxe! 330,— 
60, luxe! 900,— 
80, pr. ex. 

750,— 

. 
^ 

AANBIEDING BETERE EN ZELDZAME ZEGELS 
VOOR RUIM EEN KWART MILJOEN GULDEN 

68. luxe! 500,—1 IJSLAND lOOSTENRIJK 
Britse Levant 
49/56* 1200,— 

FINLAND 
10, luxe! 600,— 
1 1 * 240,— 
17a» 225,— 
26» 475,— 
27 450,— 
27* 600,— 
47/8* 420,— 
54» 275,— 
Lp. 1 * * 225,— 
Carelié 
1/15* 250,— 

FRANKRIJK 
33 700,— 
41 d 1250,— 
48d 800,— 
49b 3 2 5 , 
122* 600,— 
148/55* 2000,— 
148/54 500,— 
182» 275,— 
206/08» 215,— 
241/2»* 450,— 
252*, 252a», 
252b* 420,— 
252»* type 1, 
I I , l i l , , samen
hangend, ze ld
zaam ! 675,— 
256» » blok 

330,— 
257A 375,— 
257A»* 500,— 
257A» 400,— 
269»* blok 
'Com Date' 

750,— 
269*» 150,— 
258/62* 375,— 
262, blok 150,— 
321 * 260,— 
701 A/F» 675,— 
850/52* onge
tand! 625,— 
LUCHTPOST 
1/2* 300,— 
6c» 350,— 
14 225,— 
14»» 700,— 
14* 575,— 
15 250,— 
1 5 * * 600,— 
15* 475,— 
30/33»» 190,— 
B.F. 1 * * 750,— 
B.F, 1 * 600,— 
B.F. 2»» 825,— 
B.F. 2» 625,— 
B.F. 3* » 235,— 
B.F. 4 » * 

2500,— 
B.F. 6 * * 150,— 
Grève 1 b * 

125,— 
GUERRE 1» 

300,— 
PORT 23 340,— 

GIBRALTAR 
55, luxe! 850,— 

GRIEKENLAND 
111» 600,— 
177/8» 450,— 
348/61» 185,— 
452/61» 500,— 
575/80** 375,— 
575/80* 250,— 
Lucl i tpost 
5/7» 150,— 
40/9* 475,— 

HONGARIJE 
371/8» * onge
tand! 500,— 
B.F. 25»« 
get.Fonget. 

6 0 0 , 
MICHELB.F . 
18» get. lon
getand 550,— 

3, tanding 
I2V2 1100,— 
5, tand. 14 X 

'13V2! 1100,— 
18, luxe! 400,— 
123/37» 325,— 
Dienst 
44/58A» 600,— 

ITALIË 
19* 900,— 
151* 375,— 
481/03* 350 
518/29* 300 
\f J \Ji E^iJ V V V f 

537 * * 375, 
537* 250,— 
LUCHTPOST 
84»» 1500,— 
84* 1200, 
C.P. 6 7 * » 

1500,— 
C.P. 94* * + 
97 » * 375 
Opdruk 
'VENEZIA' 
GUILIA, 3X1 
18" 18* RARI
TEIT! 17.500,— 

LIECHTEN
STEIN 
94/07» 350,— 
1 2 8 * * 750,— 
128* 625,— 
272» * 200,— 
272 110,— 
Lp. 7/8» 225,— 
B . F . 1 * * 2500,— 
DIENST 
1/8» 375,— 
9/10 375,— 
9/10* 350,— 

LUXEMBURG 
2 1 * luxe! 500,— 
22 350,— 
34 300,— 
37, luxe rand
stuk! 525,— 
259/73** 800,— 
259/73* 650,— 
443/48* 200,— 
B.F. 1A* 

1200,— 
DIENST 
3 600,— 
5, luxe 250,— 
30* 240,— 
47/53» 400,— 

MALTA 
81 350,— 
82» 160,— 
95» +101» 

2 6 0 , 

MEMEL 
Lp. 1/7 100,— 
Lp. 8/19* 225,— 

MONACO 
9 375,— 
47a» 350,— 
119/34» 350,— 
185/94* 175,— 
Lp. 55/8* 240,— 

NOORWEGEN 
1, luxe 240,— 
1, pr. ex. 175,— 
2 200,— 
2* 360,— 
4» 200,— 
5 275,— 
3* 400,— 
7* 650,— 
13* 250,— 
15* 225,— 
58/62 200,— 
33/65 200,— 
33/65»» 465,— 
36/68 355,— 
36/68» 625.— 

65/79» 250,— 
65/76* * 260,— 
70/t. IOV2! 200,— 
81/94* * 650,— 
119/34* 400,— 
398/VF 300,— 
398A/F* 360,— 
399/04* 1 4 5 , 
420/25** 285,— 
426/29* 360,— 
430»* 350,— 
430a»» 800,— 
430» 280,— 
431/36* 240,— 
484* * 1650,— 
543/52** 330,— 
553/75* 480,— 
LUCHTPOST 
12/31* 240,— 
32/46* 160,— 
54/60 270,— 
54/60» 380,— 

POLEN 
1 300,— 
1 * 1000,— 
500/02* * 
comp!, vel len 
(12 st.) 2500,— 
500/02** 240,— 
B.F.11*» 250,— 
Port 
4. luxei 600,— 

IB.F,12** 
675,— 

B.F. 12» 450,— 
SAN MARINO 
6/7» 500,— 
141/58» 400,— 
168/75* 350,— 
176/79*» 600,— 
Luchtpost 
1/10* 4 7 5 , 
11/16** 600,— 
11/16* 450,— 
19/20* 300,— 
86»» 350,— 
86» 280,— 
87»» 137,50 
8 8 » * 6 0 0 , 
88» 4 7 5 . 
88 4 5 0 . 
127» » compl . 
vellet je van 
6 St. 725,— 
B.F. 5 » * 4
5 a * * 400,— 
D p C4» * Ann 
L J . 1 ,\J ^ V V f 

SPANJE 
68 500,— 
128* 1300,— 
192» 900,— 
210» 540,— 
217/25* 1000,— 
226/35» 700,— 
259/71» 500,— 

VATIKAAN 
26/59* 400,— 
60/5», Luxei 

3.200,— 
66/71» 350,— 
80/85» 170,— 
Luchtpost 
16/17 700,— 
16/17** 1100,— 
18/19* 275,— 
20/21» 550,— 
22/23» 130,— 

YOUGOSLAVIË 
643/54** 200,— 
643/54* 135,— 
LUCHTPOST 
42/44»* 180,— 
45/46» * 160,— 
48* 400,— 
B.F, 4 * 260,— 
MONTENEGRO 
Lp. 10/17»* 
zwarte opdruk 

3 0 0 , 
Lp. 18/21*» 
Rode opdruk 

1800,— 

ZWEDEN 
3 1000,— 
4 450,— 
7 225,— 
7» 350,— 

62/77 
78/89 
227/47* 
248/68* 
354/61 * 
PORT 
10/14 
15/20 

775,—IFORMOSA IJAPAN 
162,— 
130,— 
120,— 
125,— 

600,— 
490,— 

ARGENTINIË 
Lp. 1/19* 
compleet met 
'Muestra 
druk 
Lp. 1/19* 
B.F. 5* 

BOLIVIË 
222/39» 

op
500,— 
160,— 
300,— 

150,— 

BRAZILIË 
3, luxe! 
22», geta 

CHILI 

1125,— 
nd 
4 0 0 , 

71/85» 110,— 
I960,, v luch
te l inqenb lok* * 

CHINA 
1a/3a 
32* 

ONZE AANBIEDING 
NEDERLAND IN HET 

JUNINUMMERIS 
NOG GELDIG. 

PORTUGAL 
96/08 220,— 
109/23 1250,— 
730/33** 120,— 
760 /61* * 150,— 
Lp. 1/10* 275,— 

RUSLAND 
1, luxe! 450,— 
4, luxe 800,— 
A n L _u. A A A 
32b * 400,— 
36/7 550,— 
^f\cr^ iL J A A 195B* 400,— 
m~ Jf^ a .ti. A A A 555/64* 300,— 
LUCHTPOST 
26D 150,— 
27/30A * 90,— 
A ^ / / \ A r ^ .u.  A A P 27/30B* 135,— 
31/2* 110,— 
46/48* 150,— 
49/58» 250,— 
rf\ -11. -u. A J A 59* * 240,— 
59» 200,— 
RUSSISCHE 
GEBIEDEN 
UITGEBREID 
VOORRADIGi 
SAARLAND 
1/17* 175,— 
30 650,— 
121/31» 680,— 
141/47*» 240,— 
148/54** 300,— 
148/54* 220,— 
155 /61* * 500,— 
155/61* 340,— 
162/64»* 200,— 
162/64» 150,— 
165 /71* * 175,— 
2 7 7 * + L D . 13* 

3 8 » * 330, 1 185,— 

272/87» 700,— 
300/12* 140,— 
313/28» 560,— 
317b»* 325,— 
329/38»» 350,— 
380/92» 110,— 
429/41» 500,— 
441 * 380,— 
691/04* 300,— 
LUCHTPOST 
17/30* 175,— 
31/36» 150,— 
50/55» 160,— 
111/12» 650,— 
168» 500,— 
168A* 135,— 
193* 150,— 
236/37» 300,— 
262/63* 450,— 
B.F. I a * » 

180,— 
B.F. 4 * 250,— 
B.F. 13/16** 

6 2 5 , 
B.F.ISa** 225,— 
TSJECHO
SLOWAKIJE 
45a 1000,— 
71 * 1350,— 
80» 340,— 
119» 400,— 
133» 400,— 
143» 2 2 5 , 
Lp. 1/6» 340.— 
B.F. 12* 1000,— 
TURKIJE 
177/93» 375,— 
336/42» 350,— 
686* 300,— 
857/71 * 400,— 

14 160,— 
14» 325,— 
62/72» 180,— 
76/86* 200,— 
87/96* 300,— 
163A/77 700,— 
178/92» 800,— 
223» 130,— 
235/46» 225,— 

ZWITSERLAND 
14a 675,— 
16 1100,
26b * 270,— 
39» 500,— 
40» 500,— 
41a 325,— 
143/44» 250,— 
196/211» 200,— 
230* 200,— 
405/17»* 725,— 
405/17» 550,— 
415/17 425,— 
LUCHTPOST 
1 /2 " 550,— 
1/2* 400,— 
B.F. 1 900,— 
B . F . 1 * 875,— 
B.F. 2a (4 bloes 
tezamen) l ichte 
hoekvouwtjes 

550,— 
B.F. 5* 350,— 
B.F. 14* 250,— 
DIENST 
1/8» 600,— 
9/16* 112,50 
17/31 350,— 
32/45 475,— 
46/61A 825,— 
54a 400,— 

45» 
73» 
121/44» 
1076/80* 

JAPANS 
BUREAU 
15» 
16* 
27/8* 
3 1 * 
45/6» 

250,— 

300,— 
125,— 

150,— 
140,— 
325,— 
150,— 

150,— 
75,— 

200,— 
100,— 
225,— 

COLUMBIA 
L D . 43/55* 

200.— 
L D . 60/72» 

Lp. 90/103 

Lp. 198/06 

150,— 
* 
300,— 

100,— 

COSTA RICA 
96a/100a» 
L D . 54/63 
CUBA 
B.F. 6/7» 

200,— 
275,— 

1 7 5 , 

DOMINICA 
140* 
Lp. 29/36« 

B . F . 1 * 

EGYPTE 
111/14*» 

118/30* 
136/9 II 
136/9 I I * 

DE MEEST I ■ I  % r > 

.ooZMr^^.'. Postzegel handel R. F. 
ZEGELS, KLASSIEK ' ^ „ 

EN MODERN, VAN AMSTERDAM  ROKIN 10  TEL. (020) 24 90 44 "^P^^ 
ALLE LANDEN DAGELIJKS GEOPEND VAN 9  5.30, DONDERDAGS GESLOTEN  GIRO NO 

180,— 
* 
100,— 
150,— 

1300,— 
160,— 
450,— 

140A/D 75,— 
141/51 * + o n 
ge tand* 185,— 
160E/S* 80,— 
163/64* 60,— 

HAITI 
277»1Lp. 
12/3* 230,— 
B.F. 4 / 5 * * 

2 4 0 , 

HONDURAS 
Lp. 181/6* 

100,— 
Lp. 198/06» 

100,— 

IRAK 
227/65»* 140,— 

IRAN 
255/66*» 110,— 
540/50» 80,— 
575/6» 250,— 
680/2* 900,— 
733/4» * 140,— 

ISRAËL 
1/9 op FDC 

1000,— 
1/9* * 1700,— 
1/9** Full Tab 

11.800,— 
1A /3A* * Full 
Tab (Doorsto
ken) 750,— 
10/14»* Full 
Tab 750,— 
10/14** Full 
Tab (gekleurde 
(band) 825,— 
10a/14a*» 
TèteBêche 

3 0 0 , 
16*» (Benco 
15) Full Tab 

175,— 
1 7 * * FullTab 

325,— 
18/20»» Ful l 
Tab 1900,— 
27/8»* Ful l 
Tab 325,— 
29/30 FullTab 

600,— 
29/30 Tab 300,— 
29/30»* Ful l 
Tab 1850,— 
3 1 * * FullTab 

1 0 0 , 
32/3»» Ful l 
Tab 220,— 
34» » FullTab 

200,— 
3 5 * * (Benco 
47) FullTab 

800,— 
35* Tab 300,— 
43/4* * (Benco 
50/1) FullTab 

250,— 
5 9 * * (Benco 
53) FullTab 

800,— 
59* Tab 300,— 
231 * * (Benco 
230d) Tête
Bêche comp l . 
i/el 960,— 
Lp. 1/6*» 
FullTab 7 2 5 , 
Lp. 16*» 
(Benco 9) Ful l 
Tab 325,— 
B . F . 1 * * 575,— 

PORTZEGELS 
1/5» • velrand 
Links 700,— 
1/5»* 600,— 
1/5* 400,— 

151 * 650,— 
437»» vellet je 
(5 St.) 400,— 
453/6» 100,— 
Lp. 1/2* 1000,— 
B.F. 1 * Luxe 

1250,— 
B.F. 4 /6»* 

650,— 

KOREA 
29 85,— 
35/47 125,— 

ZUIDKOREA 
.83/124* ( inc l . 
107a+108a) 

300,— 
B.F. 7A/C»* 

150,— 

LIBANON 
1/16* 65,— 
26/9» 60,— 
30/47» 75,— 
51/55* 50 
56/145* 310!— 
LUCHTPOST 
1/18* 80,— 
19/34* 100,— 
35/39* * 125,— 
40/50* 80,— 
51/54* 240,— 
55/71 * 57,50 
72/81 * 120,— 
82/93» 39,— 
94/03» 80,— 
104/27* 72,50 
128/69* 80,— 
B.F. l a * 225,— 
Port 1/28* 

100,— 

Liberie 
84/96* 90,— 
113A/E* 100,— 
Lp. 22/4» 4
26/31 * 110,— 
Lp. 43/4*, 
45A*, 46* 

250,— 
Lp. 7 5 A * * 

1 1 0 , 
Lp. 75A* * 
ongetand 100,— 
B.F. 1*»4
ongetand»» 

600,— 

MEXICO 
145* 250,— 
479/85* 90,— 
529/34* 4Lp. 
77/82* 85,— 
543 /7*+Lp . 
96/100* 280,— 
564 /6 *+Lp . 
119/21» 175,— 
587/94»+ Lp. 
134/43* 100,— 
596/01» + Lp. 
145/9* 60,— 
LUCHTPOST 
49/51 * 90,— 
52/8* 300,— 
96/100»» 225,— 
Dienst126/7» 

140,— 

NICARAGUA 
LUCHTPOST 
25A* 1 0 0 , 
39/41» 80,— 
68/78» 100,— 
B.F. 37/62*» 

875,— 

PANAMA 
Kanaalzone 
2/4 3 2 5 , 
5/9» 1 8 0 , 
34/42» 300 , 

3/11»* wit 43/8* 120, 
onderrand 52/76» type 

* * = post
fr is zonder 
plakker. 
* = onge
bruikt met 
plakker, 
geen teken 
= gebruikt . 
LP = lucht
post. 
BF — *;oiivp 
^1 — o u u v c 
nirb lok. 
CP = spoot 
weg. 
Nummering 
volgens 
Yvert & 
Tel l ier . 
Bestel l in
^J^mftJ\\j 1 1 l 1 1 

gen boven 
f 150,— 
franco all© 
prijzen zijn 
incl BTW 
I I 1 Vr 1 . LJ 1 V V . 

IndiGn nJGt 
andörs ver
meld, zijn 
de zegels 
van prima 
kwal i tei t . 

PERU 
1a/2f (excl. 
1c en 2b)» 

750,— 
Lp. 71/4* * 

150,— 
B . F . 1 * * 200,— 
B.F. 1 * 150,— 

St. THOMAS 
344/53** 2 2 5 , 

SALVADOR 
491/5*FLp. 
31/5* 420,— 
496/00*+Lp. 
36/40* 430,— 
5 3 9 * + L p . 
64/5* 1 5 0 , 
LUCHTPOST 
5a 140,— 
10/13* 70,— 
15/22* 80,— 
68/72* 125,— 

SIAM 
29/31 700,— 
166/71 300,— 

SYRIË 
B.F. 3 185,— 
B.F. 3* 180,— 
B.F. 4» 180,— 
B.F. 5» 300,— 
B.F. 6» 200,— 

TIMOR 
269/78** 110,— 

TRANSJOR
DANIË 
113/25» 1 4 0 , 
137/61* 115,— 
162/74* 140,— 

URUGUAY 
269/71 * 112,50 
377/80* 130,— 
403/09* 95,— 
623/39* 75,— 
LUCHTPOST 
7/8* 100,— 
22/24 200,— 
35/38* 160,— 
52/5 110,— 
60/79 (68/9*) 

175,— 
96 80,— 

VENEZUELA 
LUCHTPOST 
17/40* 270,— 
47/63» 110,— 
66/78» (70 
gebruikt) 525,— 
7 7 / 8 * * 280,— 

360,—l3tuk 400,11 compl . 250,1229/49* 1 0 0 , 

^ ^ ^ ^ ri /^^k^u//\ 

G. Sturms p ^ 
ialisten in zeldzame zegels ^~^^0^ 

I L I O ) 
. 2239900. 



U weet, dat voor elke verzamelaar „ H a W Ï d k l e i T l S t r O k e n " 
het ideale middel is voor het opbrengen van postfrisse zegels Lever
baar zijn de volgende maten in zwart en wit. Pakjes ä 25 stroken, lengte 
21 cm 

Hoogte 16, 20, 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm p.pak ƒ 3,50 
Hoogte 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm p. pak ƒ 4,65 
Pakjes ä 10 stroken, twee zijden dicht: 210 x 66, 
210 X 86, 130 X 85, 148 x 105 en 160 x 120 mm per pak ƒ 3,50 
Pakje è 7 stroken, twee zijden dicht. 210x170 mm p. pak ƒ 4,65 
Hawid klemstrokensnijder / 4,65; Hawid Simplex hefboom-
snijapparaat / 17,50; tube lijm ƒ 1,20 

BIJ bestelling vermelden zwart of wit. Oit is slechts een greep uit onze 
voorraad klemstroken, vraag onze complete prijslijst 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen. 
BIJ een bestelling van 10 pakjes of meer worden u de klemsiroken 
portvrij toegezonden en u krijgt 10% korting. 

Postzegelhandel J. VAN MASTRIGT 
Botersloot 20 - Rotterdam-1 - Tel. (010)14 35 80 - Giro 661478 

N E D E R L A N D 

** postfris, ' plakker. 

6-
7 " 
2 6 " 
31a" 
3 4 " 
34c** 
37* 
42-
56-
57* 
5 8 " 
60* 
67b** 
68* 
75** 
76** 
76* 
78d* 
8 1 " 
81* 
93** 
94** 
95* 
97** 
108* 
134-135** 
139-140** 
141-143** 

1 150,— 
225,— 

1 080,— 
3,75 

15,75 
24,— 
39 — 
98,— 
27,50 
3,30 
4,80 
4,40 

56,— 
180,— 
247,50 
7 5 , -
6 0 , -

227,— 
84,50 
55,— 
9,— 
8,50 

27,50 
8 5 , -
24,— 
93,50 
24,— 
26,40 

154* 
155* 
156* 
166-168** 
186a** 
188** 
191b" 
197b** 
199-202** 
208-211** 
220-223** 
225-228** 
229-231** 
229-231** 

4,05 
11,50 
18,40 
23,80 
25,40 
15,— 
37,50 
18,75 
38,25 
35,70 
45,— 
68,— 
72,25 

blok van 4 met 
hoekvelrand 
232-235** 
232-235* 
238-239** 
240-243** 
240-243* 
252-255** 
256** 
257-260** 
257-260* 
261-264* * 
265-266** 
267-268** 

329,— 
59,50 
4 9 , -

135 , -
8 5 , -
60,— 
59,50 
42,50 

152,— 
104,— 

85,— 
6 8 , -
63,75 

267-268** 
269** 
270-273** 
274-277** 
274-277** 
blok van 4 
278** 
279-282** 
283-286** 
287-288** 
289-292** 
293-295** 
296-299** 
296-299** 
blok van 4 
300-304** 
305-309** 
310-312** 
313-317** 
318-322** 
023-324** 
325-326** 
327-331** 
350-355** 
350-355** 
blok van 4 

45,— 
34,— 
85,— 

117,— 

526,— 
59,50 
68,— 
59,50 
17,25 
63,75 
16,50 
39,10 

176,40 
29,60 
42,50 
9,— 

2 4 , -
42,50 
14,50 
18,75 
25,60 
42,50 

191,25 

Aanbieding zolang de voorraad strekt. Eventuele prijskorrektles 

voorbehouden. Zendingen boven ƒ 250,— franko. 

Bezoek na tel. afspraak. 

A. C. SEVENHUYSEN 
Wm. Beukelszstraat 6, Rotterdam, tel. 010-377760, giro 3108260 

Verzamelingen en partijen 
te i<oop 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 è contant collecties te koop tegen beslist goede prij-

^̂ '̂  Donderdags gesloten. 

Nieuwe editie: 30 augustus 1975 

nog steeds geheel Europa in één band I 

Zumsbein 
europa 

1976 

Zumstein Europa-catalogus 1976, 

de betrouwbare barometer van de 

postzegelmarkt. 59ste uitgave, 

prijs ƒ 58,—, meer dan 1450 pagina's, 

meer dan 31.000 afbeeldingen, 

Europa en de kantoren in het buiten

land, 'bij' tot de dag van verschijnen. 

Bij te houden door de supplementen 

m de Berner Briefmarken Zeitung. 

Zumstein Zwitserland/Lieclitenstein-catalogus 1976 

Tekst Duits/Frans, ook prijzen voor blokken van vier en vooi 

de belangrijkste afwijkingen FDC's, enz., oplagecijfers, circp 

300 pagina's, prijs ƒ 6,—. 

Zumstein-catalogus: "Die Ganzsachen der Schweiz", VIdt 

geheel nieuw bewerkte uitgave. Prijs ƒ 24,—. 

Vraagt bij uw postzegelhandel of bij onze vertegenwoordiger 

voor Nederland: 

J. L. van Dieten, 
Prinsestraat 60, Den Haag 

FRANKRIJK 
Hiervan kunnen wij u nagenoeg ieder gewenst ex. 

leveren. 

Onze prijs 15 tot 50 cent per Yvertfranc. 

Uw manl<olijst zien wij gaarne tegennoet, snelle 
levering en vlot antwoord gegarandeerd. 

Onze spec. Maandelijkse Prijslijst 

vrij op aanvrage. 

Postzegelhandel „Ceres' 
Postbus 27 

Wierden, tel. 05496-2820. 

Postzegelhandel ,,t Raedthuys" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 220901 b g g 123123 
heeft voor u eén van de grootste postzegelvoorraden van Nederland honderdzestig grote 
dikke winkelboeken vol tegen nomiale prijzen O a 

Nederland en O.G. zeer grote voorrad 1 e kwaliteit 
West-Europa- o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vaticaan, Zwe
den, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert-franc Ie pi 10% min
der 
Oost-Europa: grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (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 
Azië: alle landen veel Japan, Zuid-Amerlka: alle landen 

Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. op POSTZ., 
SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA, SCHEPEN. 

fvlancolijsten worden omgaand in ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJES 



BELEG IN POSTZEGELVERZAMELINGEN ! ! ! 
ods 1840 alleen prijsstijging; inflatiebestendig. Overal ter wereld gemakkelijk verkoopbaar. Winst belastingvrij. 
n uitzonderlijke aanbieding grote, betere en exclusieve LANDENSAMENSTELLINGEN, COLLECTIES en VERZAMELINGEN voor kwBli
iS en prijsbewuste verzamelaars en beleggers" Ook geschikt voor handel ruil wederverkoop rondzendverkeer, etc All different Alle 
schillend Tous different 
versch Albanië 19 50 
versch Albanië 59 50 
versch Albanië 99 75 
versch Albanië 199 50 
versch Algiers 9 75 
versch Andorra 32 50 

1 versch Arabische Staten 
I oec vellet jes alleen 
N even 68 58 

versch Austral ië 107 50 
versch Austral ië 250 — 
versch Bangladesh 43 50 
versch Bangladesh 
Sp 250 — 
versch Beieren 45 75 
versch Beieren 150 — 

1 versch België 245 — 
1 versch Beigie Sp 900 — 

} versch (Ex) Belg 
Kolomen 40 — 
versch Berl i jn (W ) 18 50 
versch Berl i jn (W ) 30 — 
versch Boeroendi 19 75 
versch Boeroendi 90 — 

i versch Bohemen 
Moravie 12 50 

D versch Bolivia 50 — 
) versch Bosnië 27 50 
) versch Bosnië Spec 85 — 
1 versch Brazihe Sp 235 — 
1 versch Bulgari je 69 50 

versch Bulgari je 145 — 
J versch Cambodja 22 50 
) versch Canada 65 — 
1 versch Canada 200 — 
) versch Ceylon 6 — 
O versch Ceylon 29 75 
3 versch Ch li 25 — 
3 versch Chil i 65 — 
J versch Chil i (gr f ) 100 — 
3 versch China 28 50 

< 3 versch China 345 — 
O versch China 750 — 

3 O versch China Spec 1300 — 
O versch Cochin 90 — 
O versch Columbia 20 — 
O versch Columbia Sp 79 50 
O versch Cuba Spec 695 — 
O versch Curacao (Ned 

A n t ) Speciaal 89 50 
O versch Curacao 

(Ned A n t ) 395 — 
O ersch Cyprus 29 50 
O versch Cyprus 200 — 
O versch Danziq 16 50 
O versch Danzig 75 — 
O versch Danziq 199 50 
O versch Denemarken 39 75 
O versch Denemarken 99 7D 
O versch Denemarken 195 — 

t iltsland 
O versch Duitsl IW ) 
)0 versch Duitsl (W ) 
M versch Duitsl (W j 
O versch Duitsl (W ) 

JO versch Berli jnlW ) 
O versch W Berli jn 

10 versch Duitsland 
18721932 

X) versch Duitsland 
1872 1932 

1 00 versch Duitsl (gr ; 
nè 1945 Speciaal 

'■00 versch Duitsl Spec 
10 versch Duitsl (g r ) 

' 00 versch Duits' Sp 
'00 versch D D R 

1000 versch D D R 
' IDO versch D D R Extr 

Speciaal 
50 versch Ethiopië 

300 versch Finland 
400 versch 
500 versch 
700 versch 
750 versch 
500 versch 
800 versch Formosa 
800 versch Frankrijk 

2000 versch Franse geb 
3O00 versch Franse Kol 

Finland 
Finland 
Finland 
Finland 
Formosa 

1200 versch Engeland 995 — 
200 versch Engeland 

poststaking 195 — 
300 versch Engeland post

staking uniek 650 — 
1000 versch Engelse 

Lokaalzegels 495 — 
500 versch Engelse Gebieden 

groot fo rmaat 35 — 
1000 versch Engelse Gebieden 

groo t fo rmaat 55 — 
I 2000 versch Engelse Geb 87 50 
1 3000 versch Eng Geb 189 50 
I 5000 versch Eng Geb 595 — 
I 10 000 versch Eng Geb 

1 975 — 
20 000 versch Eng gebieden 

9000 — 
16 50 
24 50 
52 50 
78 75 

199 50 
995 — 
125 — 
400 — 
85 — 

129 50 
Spec 

415 — 
50 versch Frans Guyana 12 50 

100 versch General 
Gouvernement 19 50 

125 versch General 
Gouvernement 45 — 

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 Gwalior 15 — 
200 versch Haiti (gr f ) 39 50 
500 versch Hongari je 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 

Ierland 39 75 
Ierland Sp 135 — 
India (gr f ) 15 — 
India (gr f ) 27 50 
India 49 5D 
India 1 0 0 
India 195 — 
India 350 — 
Ind Roofst 20 — 

9 50 
29 75 
60 — 

200 — 
29 50 
90 — 

29 50 

150 versch 
200 versch 
173 versch 
300 versch 
5C0 ersch 
500 /ersch 
700 versch 
8C0 versch 
300 versch 
500 versch 

1000 versch 
1500 versch 
2000 versch 
3000 versch 

Ind 
Ind 
Ind 
Ind 
Ind 

Roofst 
Roofst 
Roofst 
Roofst 
Roofst 

125 — 
300 — 
850 — 

4 975 — 

Rep Indonesië Extra Speciaal 

125

300 versch Egypte 
1000 versch Egypte 
300 versch Engeland 
300 versch Engeland F 

00 ^^e'sch Enge and 
30 versch Engeland 

1G0O versch Engeland 

11 versch Foutdrukken 55 — 
33 versch Foutdrukken 195 — 

122 versch Foutdrukken 750 — 
700 versch Indonesië 49 50 
800 versch Indonesië 99 50 

1000 versch Indonesië 275 — 
1200 versch Indonesië 600 — 

130 versch Indonesië Rep 
125— der ZMo lukken (vign ) 
295 — 15 — 

"090— 50 versch Indonesië Rev 
69 50 Periode 194550 37 50 

150— 100 versch Indonesië Rev 
Sp Periode 97 50 

495— 200 »'ersch Indonesië Rev 
25 — Periode 287 50 

4 0 0 — I 300 versch Indonesië Rev 
39 75 I Periode 395 — 

D 49 50 400 versch Indonesië Rev 
8 ' 50 Periode 800 — 

295— 100 versch Indonesië 
695 — Weense drukken 6 — 

10 versch Indonesië Nood 
f rankenng op echt gelo
pen postwissels 25 

2200 versch Indonesië en 
Subgebieden Sp 3 000 

300 versch Isle of Man 
(semi off ) 475 

200 versch Israel 28 
300 versch Israel 45 
400 versch Israel 97 
500 versch Israel 189 
575 versch Israel Spec 250 
500 versch Ital ië 21 
300 versch Itai Kol 90 
200 versch Japan 20 
300 versch Japan 3D 
400 versch Japan 85 
500 versch Japan 150 
700 versch Japan 395 
200 versch Jemen 13 
300 versch Jemen (gr f ) 30 
500 versch Joegoslavië 32 

1000 versch Joegoslavië 107 
1250 versch Joegoslavië 395 
300 versch Korea (Zuid) 75 
500 versch Korea (Zuid) Sp 

300 
25 versch Kreta 14 

150 versch Kroatië 39 
200 versch Kroatië 55 
200 versch Liberia 45 
300 versch Liberia 137 
100 versch Liechtenstein 49 
200 versch Liechtenst 199 
300 versch Liechtenst 395 
400 versch Liechtenst 695 
500 versch Luxemburg 100 
600 versch Luxemburg 215 
700 versch Luxemburg 395 
500 versch (i laleisie 85 

1000 versch l /a le is ie 325 
150 versch f /a l ta 29 
200 V e GCh Malta 49 
250 versch Malta 98 
300 versch Malta 195 

50 versch Memel 24 
400 versch Monaco 169 
500 versch Monaco 295 
600 versch Monaco 525 
150 versch Montenegro 67 
100 versch Mozambique 11 
200 versch Mozambique 65 
300 versch Ned Sp 15 
5C0 versch Ned Sp 95 
830 vesch Ned Sp 27= 
100 versch Ned Indie to ' 

1950 6 
300 versch Ned Ind ie to* 

1950 250 
350 versch Ned I nd ie to t 

1950 595 
30 versch Jap bezetting 

van Ned Indie (opdr ) 
37 

115 versch Jap bezett ing 
van Ned Indie 185 

100 versch Nepal 12 
200 versch Nepal 75 
300 versch Nepal Extra 

Spec 200 
500 versch Nicaragua 100 
300 versch Noorwegen 19 
■̂ 00 versch Noorvifegen 99 
600 versch Noorwegen 197 
630 versch Noorwegen Sp 

395 
100 versch Oekraïne 17 
200 versch Oekraïne 75 

1000 versch Oostenri jk 130 
1200 versch Oostenri ik 215 

50 

50 

75 

75 

50 

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 verse*

500 versch 

700 versch 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

30 versch 
waarde 

200 versch 
300 versch 
100 versch 
200 versch 
400 versch 
100 versch 
150 versch 
200 versch 
300 versch 
300 versch 
100 versch 
500 versch 

1000 versch 
1500 versch 

45 versch 
100 versch 
150 versch 
650 versch 
800 versch 

1500 versch 
200 versch 

oor log 
500 versch 

oor log 
700 versch 

oor log 
200 versch 
500 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 

10 /ersch 
20 ersch 

100 ersch 
200 versch 

compl 
500 versch 
300 versch 

1000 versch 
1500 versch 
500 versch 
500 versch 
550 versch 
650 versch 
750 versch 
200 versch 

Palestina Sp 
Palestina 
Paraguay 
Polen 
Polen 
Portugal 
Por ' j ga l 
Port l o l 
Port kol 
Roemenie 

10 — 
35 — 
25 — 
12 75 
43 50 
49 50 

299 50 
23 50 

150 — 

25 — 
29 50 

295 — 
59 50 

Roemenie 
Roemenie 
Rusland 
RLSland in 

series 175 — 
Rusland 2 975 — 
Z e  s t v o s Sp 35 — 
Zenstvo s Sp 

525 — 
Z e r s t v o s Sp 

3 000 — 
Russ Geb Sp 

30 — 
Russ Geb Sp 

155 — 
Russ Geb Sp 

475 — 
Saar 16 50 
Saar 59 50 
Saar 199 50 
Sa vador Post

s*uKKen klassiek 
100 — 

San Marino 
San Marino 
SaoediArab 

Arab 
•Arab 

Saoedi 
Saoedi 
Se v e 
Ser le 
Servie 
Se le 
Slam 
S* Vincent 
Skandmavie 
Skandinavie 
Skandmavie 
Slowakije Sp 
S owakije 
S o>Äakije 
Spanje (gr f ) 110 
Scanje Spec 85 — 
Spanje Sp 395 — 
S j ' a n s e Bj rger 

Speciaal 200 — 
S::aanse Burger

Speciaal 800 — 
Scaanse Burger

Soeciaal 1575 — 
Scaanse Kol 19 50 
Spaanse Kol 
Suriname 
Suriname 

37 50 
125 — 

25 — 
67 50 

325 — 
18 50 
32 75 
75 — 

165 — 
52 50 
45 — 
12 75 
49 50 
99 50 
6 — 

22 50 
40 — 

Si ' iname 
T eet 
T eet 
Togo 
Togo 
se' ies 
T echoslow 
Tu"esie 
Tu'Kije 
Turki je Sp 
U'uguay Sp 
U S A (gel ) 
U S A 
U S A 
U S A 
Va'icaan 

75 — 
79 50 

183 50 
350 — 
35 — 

195 — 
15 — 

24 50 
179 50 
59 50 
49 75 

125 — 
75 — 
40 — 
35 — 
60 — 
95 — 
95 — 

300 versch Vaticaan Sp 395.— 
350 versch Vietnam Sp 49 — 
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 — 

Zweden 30 — 
Zweden 48 — 
Zweden 79 90 
Zweden 125 50 

400 versch 
500 versch 
600 versch 
700 versch 

1000 versch Zweden 339 50 
29 75 
75 — 

165 — 
295 — 
375 — 
695 — 

! Bi| vooruitbetaling EXTRA KORTING 
I Boven de ; 100,— 2'le 

Boven de / 300,— 5'/o 
I Boven de f 1500 — 10»/. 

Bovendien 25 verschillende zegels van Rus 
land gratis voor ledere bestelling v a / 75,

300 versch Zwitserland 
500 versch Zwitser land 
600 versch Zwitser land 
700 versch Zwitserland 
800 versch Zwitserland 

1000 versch Zwitser land 

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 
loO versch Naakt 22 75 
200 versch Olympiade 15 
300 versch OI>mpicde 29 75 
527 versch Olympiade m 

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

75 
600 versch Paarden 195 

50 versch Padvinderi j 3 50 
100 versch Padvinderi j 14 50 
200 versch Padvinderi j 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 
000 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 
i 2'5 vc'SCh Trenen/Spoorw 

49 50 
eOO versch Tremen/ 

Spoorw 115 
200 versch Vissen Sp 18 
200 versch Vlinders Sp 17 50 
100 versch Voetbal 8 75 
200 versch Voetbal 20 
300 versch Vogels 27 50 
800 versch Vogels 150, 

1100 versch Vogels Extra 
Speciaal 800 
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  AMSTERDAMC  TEL.: 020  6 32 43, 16 69 10  Bank A.B.N., Amsterdam, rek.nr. 54.01.81.307 

Lid Amsterdamse Vereniging De Philatel isi en Verbond voor Postzegel 
handelaren m Nederland Reeds 10 jaar ingeschreven bij de K v K te 
Amsterdam 
i r Uitslui tend al lemaal verschi l lende or ig inele postzegels 
i r LAGE PRIJZEN beslist uitstekende winstmogel i jkheden 
i r Prima kwali tei t Er zitten in de grote col lect ies alt i jd wat grat is extra 

zegels (Dit kleine verschi l is het grote verschi l met andere aanbiedingen) 
Deze voordeelaanbieding Is geldig tot en met Januari 1976 

Levering Liefs* per vooru •oe*alng (gratis verzendingl) of onder rembours 
( ƒ 5 — extra) Uw beste -g op de achterzi jde van uw giro-overschri jv ing 
vermelden is voldoende De col lect ies worden u dan automatisch toege
zonden 

LEVERTIJD Al le co l l ec tes worden per omgaande uit voorraad verzonden 

TEVREDENHEID GEGARANDEERD 



A d v e r t e n t i e - i n h o u d 

De Nederlandsche Postzegelveiling 
Postzegelhandel R F C Sturms 
Postzegelhandel J van Mastrtgt 
A C Sevenhuysen 
Zumstein 
Postzegelhandel Ceres ' 
J D MUIS - Postzegelhandel 
,'t Raedthuys' 

Postzegelhandel W Tieman 
Postzegelhandel F van Berkel 
Filektura 
C de Rivasson 
Silphila postzegelhandel en 
verzendhuis 
De Koninklijke Zweedse Posterijen 
E Bredenhof 
Postzegelveiling 
Wiggers de Vries B V i o 
Briefmarken Loth 
J H Ackermann 
V^ M C Ummenthum 
Postzegelveiling Twenthia B V ' 
Vorstendom Liechtenstein 
Direct Philatelic Supplies Ltd 
Van Dieten postzegelveilingen B V 
Postzegelhandel G L van Toor 
W H de Munnik 
De Apeldoornse Postzegelhandel 
Postzegelhandel Philiposta' 
Postzegelhandel ,Philorga" 
Drs C Quirijns 

B V 374 
375 
376 
376 
376 
376 

376 
377 
378 
378 
378 

378 
414 
416 

418 
420 
422 
422 
422 
424 
424 
426 

426-434 
428 
428 
430 
430 
430 

E H Keeton B P A 432 
Postzegelhandel 
I G I van der Kind 432-436 
Republiek Malta 432-434 
,,'t Winkeltje" 434 
A J de Wit 434-442 
P A Koopmanschap 434 
Van den Eynde B V 434-436 
Postzegelhandel ] F H Brouwers 436 
Post en Zegel 436 
Import Kantoormeubelen Zura 436 
I K Rietdijk B V 438 
Europost 438 
W van Splunter 438-442 
International Philatelic Supplies 438 
P W Meinhardt 440 
C Willemsen 440 
Wolfgang Schaetzle 440 
Overi|sselse Postzegelveiling B V 440 
I W Savelberg 440 
In peg 440 
Postzegelhandel Van Duyn & Verhage 442 
Phil makelaar-taxateur H Kuipers 442 
M Beute, Schaubekimport 444 
Hilversumse Postzegel- en 
Muntenhandel 444 
W Engelkamp 444 
Kieme annonces 446 
Deutsche Bundespost 447 ' 
Davo 448 

O P L A A G 42.500 e x e m p l a r e n 

Postzegelhandel F. van Berkel 
Spuistraat 328, Amsterdam, tel 020-232164 
Gespecialiseerd in nieuwe uitgiften van geheel Europa en motieven der ge
hele wereld 

SAMMLER-DIENST, hét Duitse fitatelistische tijdschrift, 

elke 14 dagen in de bus voor ƒ 45,— per jaar (of ƒ 23,50 per half jaar) 
Proefnummer tegen ƒ 1 30 portovergoeding 

Vertegenwoordiging voor Nederland {sinds 1960) 
Adm Ktr F I L E K T U R A (P C van Andel) Postbus 54 Katwijk aan Zee 
Postgiro 51 69 28 telefoon 01718-14068 

Nu ook voor uw Briljant F I L A T E L I S T E N P O L I S van de Holland 
Inlichtingen gratis 

FRANKRIJK 
Gratis prijslijst op aanvraag Catalogusnummers Yvert of Michel , 
prijzen 
G. de Rivasson, 24450 La Coquille - Frankrijk. 

aantrekkelijke 

Duitse gegarandeerde kilowaar met 'Rosensiegel' 
1 kg. Bond & Berli jn, 'Rosensiegel' met garantie voor minstens 
800 tot 1000 stuks gelegenheidszegels waaronder meer dan 
150 verschil lende uit diverse jaren Veel toeslagzegels en hoge 
v\/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 we l eens 1000 gevonden. 
Vondsten zijn alti jd mogeli jk. ƒ28 ,50 

1 kg. Bondsrepubliek, verzegeld (kloosterwaar) wisselende in 
houd, maar toch alti jd meer dan 600 gelegenheidszegels B o n d / 
Berli jn. ƒ 4 2 — 

4 kg Bond & Berlijn missiewaar, verzegeld, enkele duizenden ge
legenheidszegels en gezochte hoge waarden. Een goudmijnt je, 
geheel ondoorzocht. f ^00,— 

2 kg als voren, verzegeld / 5 2 , — 

4 kg courante zegels van Duitsland uit de laatste t i jd, met gelegen
heidszegels Bond,'Berl i jn Verzameld uit de dagelijkse post Ook 
afgeweekte zegels van gezochte gebieden en iets van buiten 
Duitsland er bij / 4 8 , — 

Verzending tegen vooruitbetaling of onder rembours Portokosten 
tot 3 kg ƒ 5,- ; tot 5 kg ƒ 7,- , vanaf 10 kg ƒ 17 , - Postgiro Arnhem 
1775632 Liefst vooruitbetaling 

SILPHILA p o s t z e g e l g r o o t h a n d e l en v e r z e n d h u i s 
E. B r ü h n i n g , D. 4792 Bad L I p p s p r I n g e , D e t m o l d e r S t r . 56 

I n g e s c h r e v e n in h e t H a n d e l s r e g i s t e r t e P a d e r b o r n nr . 761 

nederlandsch 
maandblad voor 
Philatelie 
Verschi jnt m de tweede helft 
van iedere maand 

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

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

hoofdredacteur 
A Boerma F R P S L 
Bronsteeweg 86, 
Heemstede-1546, 

■lefoon 023-28 40 15 

adreswijzigingen 
niet naar de administrateur van 
het Maandblad maar naar de 
secretaris van de verenig ing o l 
afdel ing waarbi j u bent 
aangesloten 

Correspondent ie over 
indiv iduele abonnementen 
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Uitkijken is de boodschap 
Op de volgende bladzi jden kunt u een 
verhaal lezen over een zwendelaffaire 
die dank zij de oplet tendheid van 
een verzamelaar en het doortastend 
optreden van de pol i t ie, vroegti jdig 
de kop kon worden ingedrukt . Wie 
regelmatig postzegels ruilt of koopt 
kent uit ervaring de plussen en min
nen van de aangeboden zegels, door 
schade en schande wijs geworden. 
Maar wat te doen als de filatelistische 
kennis te kort schiet? Er zi jn maar 
weinig filatelisten met zoveel parate 
kennis dat ze zonder meer kunnen 
zeggen welke afstempelingen in een 
bepaald jaar op bepaalde zegels kun
nen voorkomen en welke niet. 
Vooral dat laatste is hoogst belangri jk 
omdat de filatelistische kennis van de 
vervalsers vaak niet zover reikt dat ze 
op dat punt geen fouten maken. 

Index 
50 jaar Maandblad 
Het overl i jden van de heer E. J. P. 
Mulders, die belast was met het sa
menstellen van een index van het 
Maandblad van 1922 tot heden, zal de 
verschijning van dit werk onvermi jde
lijk vertragen. Degenen die destijds 
op deze index hebben ingeschreven 
kunnen wij meedelen dat zich inmid
dels iemand gemeld heeft die het 
werk van de heer Mulders zal afma
ken. Zodra deze opvolger zich in de 
materie heeft ingewerkt zul len wi j de 
intekenaren laten weten wanneer hij 
de index denkt te kunnen vo l too ien. 

Gelukkig zi jn er specialisten voor
handen, zowel bij de verzamelaars als 
bij de handelaren verenigd in de Ne-
derlandsche Vereeniging van Postze
gelhandelaren (NVPH) die vervalsin
gen kunnen herkennen. 
De verzamelaar die de justit ie op het 
spoor bracht van de vervalserscen-
trale in Amsterdam, kwam uit bij het 
juiste adres: de keuringsdienst van 

de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. Net zo min 
als u een tweedehands auto moet 
kopen zonder een keuringscertif icaat, 
zo min moet u postzegels kopen 
zonder het recht van keuring te be
d ingen. 
Er zi jn de laatste t i jd in Duitsland ook 
opzienbarende gevallen van zwendel 
met vervalsingen aan het l icht geko
men en het is gewenst internationaal 
te komen tot uitwisseling van gege
vens tussen verzamelaars, handelaars 
en pol i t ie-autor i te i ten. 

Postzegelemissieprogramma 1976 
Het programma voor de uitgifte van 
bi jzondere postzegels in 1976 is 
(voorlopig) als volgt vastgesteld: 

Februari 
Een zegel ter gelegenheid van het 
250-jarig bestaan van de Staatsloterij. 

Apri l 
De zomerzegels, ditmaal gewi jd aan: 
- 100 jaar landbouwonderwi js 
- 175 jaar nationale wetgeving op het 

gebied van het lager onderwi js 
- 75-jarig bestaan van de Sociale Ver

zekeringsbank, tevens 75 jaar Ne
derlandse sociale wetgeving. 

Een zegel ter herdenking van het feit 
dat 300 jaar geleden Admiraal Michiel 
Adriaensz. de Ruyter overleed. 

Juni 
Twee ,,sportzegels", waarin aandacht 
word t geschonken aan: 
- 75-jarig bestaan van de Koninkl i jke 

Nederlandse Athletiek Unie (KNAU) 

- Het feit, dat de Internationale Vier
daagse Afstandmarsen te Ni jmegen 
voor de zestigste maal worden ge
houden. 

September 
Gecombineerde uitgifte ter gelegen
heid van het 
- 50-jarig bestaan van de Neder

landse Vereniging tot Reumabe
str i jding (zegel met toeslag). 

- 75-jarig bestaan van het Koninkl i jk 
Nederlands Verbond van Drukke
r i jen, 

- alsmede twee zegels gewijd aan 
landwinning in de voormalige 
Zuiderzee. 

November 
- Kinderpostzegels. 

De juiste data van uitgifte, alsmede 
de waarden van de zegels zul len later 
worden bekendgemaakt, aldus een 
mededel ing van de Filatelistische 
Dienst van PTT. 
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Zwendel met 

valse poststempels, 
valse opdrukken 

en valse keurmerken 

in enkele dagbladen van 20 juni 1975 stond een bericht 
dat de Amsterdamse recherche aldaar twee postzegel-
handelaren had gearresteerd, die zich sinds januari 1975 
bezighielden met het vervalsen van poststempels. 
Wi j kunnen onze lezers hieromtrent wat uitvoeriger in
l ichten aangezien wi j als documentatiemateriaal voor de 
Bondskeuringsdienst de beschikking hebben gekregen 
over afdrukken van rond 75 vervalste stempels, opdrukc l i -
ché's en zelfs enkele keurmerken, alsmede fotokopieën 
van zegels welke daarmee bewerkt waren. 
Alle cliché's en zegels zi jn door de pol i t ie in beslag ge
nomen. 

Onbekende plaatsnaam 

Een verzamelaar, wonende in de omgeving van Amster
dam, had enkele maanden geleden bij één der bovenbe
doelde handelaren een aantal echte Nederlandse postze
gels van de uitgiften 1869, 1872, 1876 en 1899 gekocht 
met tweeletter- en k le inrondstempelafdrukken, welke bij 
nadere beschouwing vals bleken te z i jn . 
Deze afstempelingen waren gemaakt met clichees welke 
van echte stempelafdrukken en sommige van nagete
kende poststempels waren vervaardigd. Dat natekenen 
leverde in de meeste gevallen een nogal gebrekkig resul
taat op, terwi j l er bovendien stempelafdrukken te voor
schijn kwamen welke niet eens konden bestaan! 
Voor hulpkantoren werden de eerste kleinrondstempels 
pas in 1879 verstrekt, maar deze handelaar leverde op 
een wapenzegel van de uitgifte 1869 een afstempeling 
OUDKERKE (een in geheel Nederland onbekend dorp ! ) 
met datum 23 JAN (18)71 en met de bij hulpkantoren 
nooit gebruikte uurcijfers 10-12N. 

Ontijdig bijpostkantoor 

Een klacht bij de pol i t ie leidde tot een huiszoeking op 26 
mei door vijf rechercheurs bij twee handelaren, die daar
bij ook werden aangehouden en waarbij onder meer 
soortgeli jke zegels werden aangetroffen met een tweelet-
terstempel van het bi jkantoor , ,Amsterd: -Amste l " , geda
teerd 12 DEC 69, terwi j l nota bene het oudste bi jpostkan
toor in Nederland, 's-Gravenhage-Parkstraat, pas in 1872 
werd gevestigd en , ,Amsterd: -Amste l " niet eerder dan in 
1874 zi jn deuren opende! 
Hieruit bl i jkt wel hoe noodzakeli jk het is, dat men - als 
verzamelaar - de bestaande documentat ie zo vol ledig 
mogeli jk bestudeert. 

Tengevolge van het feit dat zowel verzamelaars als han
delaren de nieuwe uitgiften van de Nederlandse Anti l len 
en van Suriname hier te lande in grote hoeveelheden aan 
de verzamelaarsloketten kopen en deze zegels in de West 
veelal kort in omloop zijn en daardoor normaal gebruikt 
wein ig voorkomen, kan aan de vraag naar dergeli jke ge
bruikte zegels dikwij ls moeil i jk worden voldaan. 
Onze stempelkunstenaars wisten daar echter wel raad 
op, want op vele eerstedagenveloppen uit deze gebieden 
komen niet alleen de bi jzondere eerstedagstempels op 
de zegels voor, maar wordt bovendien - in Suriname -
een rond datumstempel Paramaribo-Filatelie met stem-
pelnummer 1 of 2 keurig naast de zegels op de enve
loppe afgedrukt. Deze zéér duidel i jke afdrukken waren 
ideaal voor het maken van clichees en daarna konden 
tientallen ongestempelde Surinamezegels, zelfs enkele 
Groene-Kruiszegels van 1927 en Van-Heemstrazegels van 
1928, er netjes mee gestempeld worden. Jammer voor 
onze artiesten is echter dat de echte stempels 
Paramaribo-Filatelie (en later ook die met Filatelistische 
Dienst Paramaribo) voorzover ons en ook andere verza
melaars van Surinamezegels bekend, NOOIT op de ze
gels, maar uitsluitend ernaast werden afgedrukt! 

Voortijdige afstempelingen 

Als lezers exemplaren met dergeli jke stempelafdrukken 
zouden bezit ten, kan de datum der afdrukken (zie on
derstaande lijst) wel ophelderen of het valse of misschien 
toch echte (tot dusver onbekende) afdrukken van derge-
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l i jke stempels zouden z i jn . Ook met een eveneens m be
slag genomen clicheetje Société des Nations probeerden 
de heren goede zaken te doen, want de bi jbehorende 
Zwitserse gestempelde zegels zi jn over het algemeen niet 
duur, maar men moet die dan wel wat zorgvuldiger se
lecteren! Zegels met afstempelmg Geneve-Société des 
Nations zonder opdruk bestaan we l , maar komen spora
disch voor. Als men die (valse) opdruk echter op een in 
Neuchatel gestempelde 10-franczegel plaatst, waarop bo
vendien het jaartal 1917 duidel i jk leesbaar is, dan zijn 
deze ook voor een goed nadenkende en oplet tende leek 
wel te herkennen! 
Tezamen met andere zegels, voorzien van valse opdruk
ken S.D.N. Bureau du Travail en Industrielle Kriegswirt
schaft konden er 63 stuks in beslag worden genomen. 
Vermoedel i jk werd deze opdruk aangebracht met een 
eveneens geconfisqueerd handdrukpersje, waarop nog 
een afdruk zichtbaar was: TE BETALEN/15 CNT/PORT, 
kenneli jk bestemd om de zeldzaamste der beide post-
pakketverrekeningszegels te reproduceren. Hiervan wa
ren volgens verklaring van de betrokkene al wel proeven 
gemaakt, maar deze waren (nog?) niet geslaagd. 
Tot de inbeslag genomen apparatuur behoorde voorts 
nog een soort kni jptang, waarmee een min of meer ge
loofwaardige tanding kon worden vervaardigd, doch pro-
dukten hiervan werden niet aangetroffen. 

Voortreffelijk en doortastend 

Trouwens een vrij groot aantal der in beslag genomen cl i-
chees zag er nog schoon uit, zodat deze waarschijnli jk 
nog niet waren gebruikt . Daarbij waren ook Nederlandse 
eerstedagstempels uit de jaren 1950-1953, doch de bi jbe
horende couverten waren blijkbaar nog niet beschik
baa r . . . ! Wi j hebben de indruk, dat door het voortreffe
lijke en doortastende optreden van de Amsterdamse pol i 
t ie, waarvoor wi j wel namens alle fi latelisten grote dank 
mogen ui tspreken, waarschijnli jk t i jd ig deze vervalsings
werkplaats kon worden opgero ld , voordat veel schade is 
aangericht! 

^ r f l ' try 
^ 

Kleine handelaren 

Een vrij groot aantal Duitse inflatiezegels was - wel l icht 
elders - voorzien van valse afstempelingen, onder meer 
Bad Wi ldungen 2.9.23, zowel op de begin 1923 versche
nen , ,Dienstmarken" van 20-40 M als op 5 Mi l jard-
opdrukken , welke pas in november 1923 werden uitgege
ven! 
Een bi jbehorende fraai clicheetje van een Duits keur
stempeltje ,,ECHT im Block geprüft Infla Ber lm" werd 
eveneens, misschien nog ongebruikt , aangetroffen. 
Teneinde belangstellende lezers m de gelegenheid te 
stellen om na te gaan of hun bi) recente aankopen wel 
licht vervalsingen zi jn verkocht, laten wi j hieronder een 
volledige lijst volgen van de inbeslag genomen clichees, 
hoewel een aantal daarvan, zoals reeds hierboven werd 
opgemerkt , vermoedel i jk nog niet werd gebruikt . Deze 
clichees bevatten uiteraard een vaste datum, welke voor 
wat de Nederlandse Anti l len en Suriname betreft, meest
al overeenkomt met de eerste dag van uitgifte van be
paalde series, zodat hieruit bl i jkt dat zij van eerstedag-
couverten zi jn gereproduceerd. 
Ter vermi jd ing van misverstand zij overigens hier nog 
opgemerkt dat de betrokkenen kleine ons totdusver on
bekende handelaren waren. 
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Stempel inschri f t : 

Nederland (Afbeeldingen) (1) 
Goes 7 
's-Gravenhage 76 
Rotterdam 62 
Utrecht 2 

Amsterdam-Centraal Station 29 
Amsterdam-Centraal Station 19 
3 CENT 
AMSTERDAM, ROTTERDAM, 
's-HERTOGENBOSCH, TEGELEN 
OUDE TONCE, PAQUEBOT 
AMSTERDAM 

's-GRAVENHACE 

Nederlandse Antillen 
Cura^ao/Wil lemstad 77 
CuragaoAVil lemstad (Otr.) 2 
Aruba/Oranjestad 15 
Bonaire-ZKraiendijk 6 

Suriname (Afbeeldingen) (2) 
Paramaribo 20 
Paramaribo 23 
Paramaribo-Filatelie 1 
Paramaribo-Filatelie 2 

Filatelistische Dienst 
Paramaribo 4 

Nederlands Nieuw Guinea 
Kokonao 
Merauke 
RansikI 
Sorong/Remoe 
Teminaboean 

Frankrijk 
POSTES / PARIS / 1920 
POSTES/FRANCE/1921 (3) 
AFFRANCHts / POSTES 
F.M. 

Soort stempel : 

Kortebalk-poststem 
Poststempel, smalle 
Poststempel, smalle 
Kortebalk-poststem 

Kortebalk-poststem 
Poststempel, smalle 

pel 
cijfers 
cijfers 

pel 

pel 
c. 

Opdruk voor briefkaarten 

Langstempels met 
groteske letters 
Langstempel in om 
(,,haltestempel") 

Ijsting 

EERSTE DAG VAN UITGIFTE 

Poststempel 
Poststempel 
Poststempel 
Poststempel 

Poststempel 
Poststempel 
Poststempel 
Poststempel 

Poststempel 

Poststempel 
Poststempel 
Poststempel 
Poststempel 
Poststempel 

opdruk 
.opdruk 
opdruk 
opdruk 

da tum: 

2.1.19/1940 en 1.XI.19/1942 
8.V.67.9 
18.X1I.65.14 
I.XII.15 /1941 en 16.IX.15 / 

6. II 1.19/1944 
5.XII.58.11 
— 

— 

17 JULI 1950 
3 OCTOBER 1950 
13 NOV. 1950 
15 MEI 1951 
12 NOV. 1951 
10 FEBR. 1953 
13 NOVEMBER 1973 

29.V.68 
10.XI.65 
10.111.66 
6.111.69 

31.1.66 
29.VI.71 
26.V.65 
19.XII.66 
en 13.XII.69 

20.V.70 

3.5.53.10 
25.4.1.-8 
9.5.51-11 
27.4.1-8 
27.5.52.10 

— 
— 
— 
— 

Spanje 
CERTIFICADO / BARCELONA Poststempel 18 JUN 37 (?) 

Stempel inschri f t : 

Zweden 
Stockholm/Avg. Br. 

Zwitserland (Afbeelding 4 en 5) 
EBNAT-KAPPEL 
SOCIÉTÉ/DES/NATIONS 

Letland 
LATVIJA-AFRIKA/1933/50 

Tsjecho-Slowakije .jcr 
Posta/Ceskoslovenska/1919 i'~.. 
CSSR/MAJSTROM/SVETA ||( i 
CSSR/MISTREM/SVETA 

Duitsland en voormalige bezette gebieden 
K.D. FELDPOSTAMT 1. 
RESERVEKORPS b 
BERLIN - W l O / v t s \ 
BERLIN SW 11 / a m f <'^*^-^' 
FELDPOST / d 
Dienststelle 
Feldpostnummer 21622 C 
Vri jwi l l iger Legioen Nederland 

2 / Den Haag 
Graz/Geburtstag des Führers 
Geburtstag des Führers/Krakau 
Geburtsdag des Führers/Krakau 
Fünf Jahre/General gouvernement 

Krakau 
10 Jahre Hil fswerk Mut te r und Kind 

Krakau 
Tetschen a.d. Elbe/ 

Tag der Befreiung 
T W O POL. BIL. ZBR Z.S.A.R. 

Ctowna Poczta Polowa 
Dank dem Retter des 

deutschen Volkes! 
Dienstmarke 
(posthoorntjes in sierband) 
5 BERLIN \ 
10 BERLIN 1 
20 BERLIN ( (Afb. 6) 
BERLIN 1 } 
ECHT/im Block/ 
geprüf t / Inf la Berlin 
MF /Me f . .?/Sopron 
E. Tausig/Budapest 

Soort Stempel: 

Machinestempel tussen 
gol f l i jnen 

Poststempel 
opdruk 

opdruk 

opdruk 
opdruk 
opdruk 

poststempel 
poststempel 
poststempel 
poststempel 

dienststempel 

dienststempel 
poststempel 
poststempel 
poststempel 

poststempel 

poststempel 

? 

? 

? 
opdruk 1923-1928 
opdruk 1948 

opdrukken 1949 

keurstempelt je in vierkant 
keurstempelt je 
keurstempelt je 

da tum: 

13.5.41/15-16 

14.11.81-10 

— 

— 

— 
— 
— 

30.10 
11.3.48.11 
-3.3.44-24 
26.6.43 

— 

— 
20 Apr i l 1939 (?) 
20 Apri l 1943 
20 Apri l 44 

26.10.1944 

22 Februar (?) 1944 

geen datum 

geen datum 

— 
— 

— 

— 
— 

~ 
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Nieuws over 
Nederlandse 

automaatboekjes 

Keuring van snijlijntjes en dergelijke 

We schreven al eens eerder dat een hoge cataloguswaar
de een inspirat iebron kan vormen voor vervalsers. He
laas moeten we constateren dat dit weer eens bewaar
heid is bij automaatboekjes met snij l i jntjes. 
Ook worden nog wel eens dure teksten in een kaftje met 
telblok heringeplakt. Kan men dit laatste bij nauwkeurige 
beschouwing vr i jwel zeker z ien, anders is het gesteld bij 
de schaarse en dure snijl i jntjes op de boekjes 5, 7a, 9dF, 
9hFen 16b. 
Omdat vele verzamelaars eigenli jk niet over vergeli j
kingsmateriaal beschikken, ui tgezonderd de niet slechte 
afbeeldingen in de Automaatboekjescatalogus, zi jn ver
valsingen vaak niet te herkennen. Maar ze worden aan
geboden! Voor forse pr i jzen. Daarom moet aan deze 
'streepjesverlakkeri j ' zo snel mogeli jk een einde komen. 
Enige weken geleden werd ti jdens een bi jeenkomst van 
de Kontaktgroep voor Verzamelaars van Automaatboekjes 
en Rolzegels de wens geuit een keuringscommissie op te 
r ichten. 
Het werkt heel eenvoudig. Men stuurt (aangetekend) 
boekjes met sni j l i jn, te lblok of andere variëteiten op, en 
sluit een gefrankeerde retourenvelop erbi j i n . De boekjes 
worden teruggezonden met een verklaring betreffende 
de echtheid der snijl i jntjes e.d. Er worden geen certif ica
ten afgegeven. Bij ruil of verkoop kan de nieuwe eige
naar de boekjes opn ieuw laten keuren. Wel l icht verdient 
het aanbeveling bij aankoop van dergel i jke boekjes keu
ring erbi j te bedingen. 
Bent u al eens door een ,,boekjesversierder" in de boot 
genomen, meldt ons dit . Mogel i jk dat tegen zulke hande
laren, eventueel in samenwerking met NVPH en Bond, 
maatregelen genomen kunnen worden . 
Tot slot. U kunt uw boekjes ter keur ing zenden aan: 

Kontaktgroep voor Verzamelaars van Automaatboekjes 
p/a 
W. de Rooy 
Hollandsingel 35 
Waalwijk te l . 04160-35284 

Tekstversnijdingen 16a - 19a 

Een nieuw type versni jding is ontstaan. Bij zeer gedecen-
treerd gesneden boekjes 16 en 19 is het mogeli jk dat het 
beneden op de tekststrook geplaatste boekjesnummer 
(PB 16a) aangesneden is, zodat ook aan de bovenzi jde 
een gedeelte van het nummer van het buurboekje zicht
baar is. Hetzelfde geldt ook voor het andreaskruis bij 
boekje 19a. 
Bij het afgebeelde boekje is aan de bovenzi jde overigens 
ook een miniem deel van de 5-centzegels te bespeuren. 

Tekstversnijding boekje 16a 

Snijlijntje 16b 

We hebben er enkele jaren op moeten wachten maar nu 
kan er weer gespeurd worden . Het is ons echter niet 
gemakkeli jk gemaakt. Tal van postkantoren hebben 
boekje 16b nooit in huis gehad. De boekjes 16b en 17b 
met een neutrale tekst waren bedoeld om enige weken 
voor de tariefverhogingen van 1 april in de automaten te 
komen, zodat men de oude tarieven rustig kon vergeten. 
Maar er is zelfs een postdistr ict bekend dat deze boekjes 
geheel niet in voorraad nam. Dan wordt het moeil i jk 
zoeken. Daar komt nog bij dat waarschijnli jk slechts één 
ci l inderhelf t de snij l i jn had. Bovendien is de snij l i jn er 
dan nog meestal afgesneden! Moo ie snij l i jnen (die op de 
afbeelding mag dat predikaat net hebben) zijn derhalve 
beslist zeldzaam. Meestal is slechts een klein gedeelte 
zichtbaar. 

Snijliint/e op boekje 16b 

Ongeldig gemaakte boekjes 

Aan het artikel in het Maandblad van december 1974 (blz. 
675) kan toegevoegd worden dat boekje 6eF (5x20 c) in
middels ook exemplaren kent met het stempel ONGEL
DIG. Nu overigens in rood . 

18a smal kruis 

Na het dunne kruis van 15a nu weer boekjes met een af
wi jkende top aan de poot l inksboven. Het verticale deel 
van het uiteinde is langer waardoor aan de bovenkant het 

Normaal kruis 
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mrw 

X 
X 

Smal kruis 

kruis korter (smaller) is dan normaal. Te vergeli jken met 
het smalle andreaskruis bij de boekjes 6. De variëteit 
,,smal kruis" bij boekje 18a komt voor bij de helft van de 
oplage, want de afwijking komt maar op één cil inder

helft voor. 

Gomsoorten 

Sinds enige t i jd worden de Nederlandse postzegels, ro l 

zegels en automaatboekjes uitgegeven met een andere 
gomsoort, nameli jk Polyvinylalcoholdextrine (PVA

dextr inegom). Deze gomsoort is duidel i jk verschil lend 
van de al enkele jaren eerder in gebruik zi jnde PVAgom 
en de t radit ionele glanzende Arabische gom. 
De PCAdextrinegom is blauwachtig en komt gestreept 
en effen voor. De oorzaak van deze verandering is dat 
Enschedé zijn gegomde papier nu vri jwel uitsluitend uit 
Engeland betrekt. In Engeland met zijn vochtige klimaat 
had men nogal wat problemen met de Arabische gom. Bij 
de geringste vocht igheid kleeft deze aan elkaar. 
Men is toen overgegaan op PVAgom. Deze gom bleek 
echter na ver loop van t i jd zijn kleefkracht te verl iezen. 
Nu maakte men gebruik van de Canadese ervaringen 

door dextrine aan de PVA toe te voegen. Dit leverde wel 
het gewenste resultaat. 
Het interessante van de laatste jaren is dat sinds augustus 
1973 dezelfde boekjes soms voorkomen met verschil

lende gomsoorten. Ditzelfde komt natuurl i jk nog meer 
voor, en sinds langere t i jd , bij de gewone frankeerzegels. 
Er is nog best wat te spitten in de zegels van Juliana type 
Hartz 1953 en Juliana Regina. 

Kenmerken gomsoorten 
postzegels) 
A Arabische gom 

Synthetische gom 

BI Hencogom 
B2 Hencogom 
Cl PVAgom 

C2 PVAgom 
D l PVAdextrinegom 

D2 PVAdextrinegom 

Indeling automaatboekjes 

1 t /m 4 gom A 15a 
5 t /m 6c gom BI 16a 
6d t /m 6fFq gom B2 16b 
7a en 7b gom BI 17a 
7b t /m 11 gom B2 17b 
12 t /m 14a gom Cl 18a 
14b gom C2 en D l 19a 

(geldt voor alle Nederlandse 

glanzend tot g l immend, 
trekt vocht aan en 
krakeleert; 
dof tot glanzend, zit 
geen spanning in en 
trekt weinig vocht aan; 
dof tot glanzend, wit ; 
overwegend dof, gel ig; 
dof, crèmekleurig met 
witte vlekjes; 
dof, wit ; 
dof, blauwachtig, 
gestreept; 
dof, blauwachtig, egaal. 

gom Cl en C2 
gom C l , C2, D l en D2 
gom D2 
gom D l 
gom D2 
gom D l en D2 
gom D2 

W. de Rooy 

Voor uw boekenplank 

Postzaken; Posthistorische Studies II 
en III 
Enkele postale problemen in Neder

land en Nederlands Oostlndië na de 
bevrijding, drs. W.J. van Doorn/Ex

peditie Rijnspoorweg, Frans Blom 

Driemaal daags reed er een t rein van 
Amsterdam naar Arnhem, en omge

keerd, t i jdens de Winterdienst van de 
RijnSpoorweg. De reis duurde op 
t ien minuten na drie volle uren. Deze 
informatie heb je al te pakken als je 
het boekje van Blom nog niet eens 
hebt opengedaan, omdat deze dienst

regeling op de omslag Is gedrukt . 
Binnenin meer dan zestig bladzijden 
met alle mogeli jke bi jzonderheden 
over de stempels die op deze Rijn

spoorweg zijn gebezigd, een portl i jst 
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van het ExpeditieKantoor, op den Ne

derlandschen RijnSpoorweg, een lijst 
van vindplaatsen in Circulaires of 
Voorschr i f ten, aangevuld met een 
beschikking van de Posterijen om

trent , ,Behandeling van aangetee

kende brieven door de Conducteurs 
der br ievenmalen" . 
Eén aanmerking: de eerste spoorl i jn 
ter wereld, de Stockton and Darling

ton , werd in 1825 voor het eerst be

reden door een stoomlocomotief , de 
Locomotion van Stephenson. Uit de 
tekst zou men kunnen opmaken dat 
de paardentractie op deze lijn van 
1825 dateerde. 
Drs. Van Doorn heeft in het voorjaar 
in het Maandblad geschreven over 
enkele hoofdstukken uit zijn boek dat 
op 125 bladzijden heel wat meer 
biedt: Nederlandse censuur 1944

1946, militaire censuur in 
NederlandsIndië 19451949, devie

zencontrole in Nederland 19451954, 

in NederlandsIndië 19471949, post

zegelruil met het buitenland na 1945, 
nietambtel i jk verzonden per dienst

post 1944/1945, de Nederlandsche 
Binnenlandsche Stri jdkrachten, Koe

rierspost 1944/1945, IJsselpost per 
Deventer Brandweer april 1945 en 
Padvinderspost 1944/1945 met een 
overzicht van het herstel der post

verbindingen na de bevri jding als bi j 

lage. 
Wat het boek zo bijzonder waardevol 
maakt zijn de vele afbeeldingen die 
de, tekst ondersteunen, alsmede de 
uitgebreide documentat ie die elk on

derdeel in het algemene kader van 
wetgeving en van de praktische wer

kel i jkheid plaatst. 

Uitgave: Nederlandse Vereniging 
van Poststul<l<en en Poststempel

verzamelaars. Bestellingen via de ver

koopafdeling van de Bond. Zie onder 
Bondsnieuws. 

■■« 



De smokkelaarspost 
tijdens de 

Eerste 
Wereldoorlog 

(slot) 2 

Weldra had de Belgische consul de nodige verbindings
wegen geopend om de brieven, door de Maastrichtse 
transitairs ontvangen, te verzamelen en hen veil ig naar Le 
Havre of Calais te brengen, via de Belgische legatie in 
Den Haag. 
Een andere consul, van wie men het echter niet zou ver
wacht hebben, heeft ook brieven overgebracht van en 
naar Nederland: de Duitse consul te Terneuzen! Deze 
stond in verbinding met de Gentse Handelskamer en ik 
bezit in mijn verzameling een paar brieven die door hem 
naar Gent werden gebracht en aldaar door de leden van 
de Handelskamer werden thuisbesteld. 
Hij nam ook brieven mee uit Gent om deze in Nederland 
aan de posteri jen toe te ver t rouwen voor verdere ver
zending. Niettegenstaande de brieven te Gent door de 
Duitsers waren gecensureerd, kon niets beletten dat de 
inhoud uiteindeli jk bestemd was voor een militair aan het 
f ront. 
Na dit intermezzo keren wij terug naar de diensten die 
door de Belgische autoriteiten in de loop van de jaren 
1916 en 1917 werden opgericht ; het merendeel hiervan 

Briefkaart per officiële (Duitse) post naar Nederland, waar tiet 
adres werd gewijzigd en met een Nederlandse postzegel erbij ge
plakt doorgezonden naar Londen. 

De heer A. Hornick uit Antwerpen is voor de Ne
derlandse verzamelaars geen onbekende als 
onder-voorzitter van de Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen. Minder bekend maar 
niet minder vaardig is hij als schrijver van lezens
waardige artikelen van hoog filatellstisch gehalte. 
Ter gelegenheid van de herdenking van onze be
vrijding dertig jaar geleden, bieden wij onze lezers 
een boeiend relaas aan over de smokkelaarspost in 
de Eerste Wereldoorlog, toen langs de gehele 
Belgisch-Nederlandse grens pogingen werden on
dernomen om de Duitse (en Nederlandse) censuur 
te ontgaan en brieven ter bestemming te krijgen 
die niet zouden worden gelezen door vreemde 
ogen. Deze studie werd eerder gepubliceerd in De 
Postzegel, het voortreffelijke maandblad van de 
Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars (v.z.w.). 

had verscheidene adressen, in de aard van fi l ialen of b i j -
huizen. 
Het hoofdadres voor de (clandestiene) brieven uit België, 
het andere voor de militairen en ook voor de burgerbe
volking die was ui tgeweken. 
Op de afgebeelde brieven ziet u dat werd aangeduid 

YIY' -

" y 

Brief uit België per smokkelaar naar Nederland, waar het ,,Bureau 
de Renseignements" zorgde voor doorzending, met instructies om 
het antwoord te zenden aan de Belgische legatie te 's-Gravenhage 
,,pour Victoria". 
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waarheen het antwoord moest worden gezonden, voor

namelijk om de Duitse censuur te misleiden voor het ge

val de brieven via de Duitse post werden verzonden, wat 
wel gebeurde. 
Een brief werd via de Duitse post gezonden aan de heer 
Constant, Postbus X, of aan mejuf f rouw Victoria, p/a, al

daar; op deze adressen had men een kaartensysteem 
waarop de afzenders en de bestemmelingen der brieven 
vermeld waren. 
Aldus was het mogeli jk een brief naar een militair te zen

den, zonder zijn naam en adres te vermelden; zover was 
men echter slechts gekomen omstreeks 1917. Zodra een 
brief in Nederland was aangekomen, bestond er geen 
probleem meer: het adres op de omslag werd vervangen 
door een ander hetzij in Frankrijk, Engeland of onbezet 
België. 
Anders was het gesteld met de brieven voor bezet België; 
zodra deze de Nederlandse transitairs verl ieten, moesten 
zij onderduiken en hier kwam dan de smokkelaarspost in 
actie. Alleen uit BaarleHertog vertrokken elke nacht 
tenminste twaalf smokkelaars naar België, elk met twee 
tot drie kilogram brieven. 

Brief uit België door transitair Smeets via het Belgische consulaat 
naar het leger in Frankrijk. Let op de raadgeving van de consul: 
,,Zendt uwe brieven niet naar onbekende tusschenpersonen. 
Hebt geen vertrouwen in Agentschappen want er zijn er die uwe 
brieven aan onze vijanden verkoopen". 

/ 

f'i>ei'yj v c^ ■/rl^. >'^^^^^^C_ 

Brief uit België door ,,Le Petit Paquet du soldat Beige" langs di

plomatieke weg doorgezonden naar Frankrijk; portvrijdom. 

(onsieur HENRI ^ 

^ j..«.., ..ïj_ ■ lonieutspotirréfugiéübeiges 

BAÄRL1HERT0G. 
(Belgique). 

Bnef bestemd voor België met de geschreven aanduiding. ,,In

termediaire non autorisé"  niet gemachtigde tussenpersoon, le

vert het bewijs dat de Belgische censuur goed op haar hoede 
was en ook dat de smokkelaarspost goed ingericht was. 
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Brief (recto en verso) uit Gent naar Den Haag door de Duitse 
consul te Terneuzen ter post afgegeven De brief werd behan

deld door de Gentse Handelskamer (zie stempel) en is langs de 
Duitse censuur gegaan Ook de Nederlandse censuur heeft de 
brief voorzien van twee plakbanden en twee stempels van de 
,,Commandant Terneuzen" Maar dit alles belette niet dat de be

stemmeling in 'sGravenhage hem doorzond naar Engeland 

Vs 
Cirte postalß repons« 

■ ^ 

^ 

^ ^ 

g44nBiinirfi ijii.iii Juli III imJéiUim 

6lXJi4/<^ 

Helft van een briefkaart met betaald antwoord De ene helft 
werd per Duitse post naar Nederland gezonden, waar een zegel 
werd bi/geplakt voor doorzending naar het Belgische leger Maar 
voor de antwoordkaart was de Duitse zegel niet geldig' Daarom 
werd er een Belgische zegel naast de Duitse geplakt en beide 
werden afgestempeld met ,,Belgische Legerposterij" Per smok

kelaar overgebracht van Overslag in Zeeland naar Boortmeerbeek 
in België 

Ä ^ ^ Ä i Ä j / , / /  / ? ' « * • A 

Äritv)«rp6(i

Borprho4v 

% 5 >v*S 

im 

Af 

em \f>/ Od SVA J^' 

^  ^ 

Aangetekende kaart van Borgerhout naar het front, langs Neder

land om, waar het adres werd veranderd Opzoekingen naar de 
bestemmehng door de Belgische posterijen Duurtijd van de reis 
in het oorlogsjaar 1917 van 18 april tot 5 augustus 

Post der Geallieerden Poilliggend BaarieHertog (België) 

M l J N H t l ' K 

Eenige voorname nai i HoUan ! uitgewel en Belgen hebben/icli getroffe 
ge%oeld door do moeieli)kheden die on/e holdaten aan het fiont ondervinden 
^oor de biicf\MSbehn^ met hunne in België gebleven betiekkingen 

Om dien toestand te veilielpen, ]iebben die beeren een werk opgericht, 
genoemd 

POST D E R GEAI L I E E K D E N 
Aile winstbejag is uitgesloten De middelen waaio\er het werk beschikt 

laten toe de gemeenschap tusbchen liet front en liet beaette België te ver 
zekeren m uitzondciliike \ooiwaaiden van /ekeiheid en spoed en zondei 
kosten De bezette Flansche depaitomonten worden in^gelijks bediend 

Gehet uwe blieven bij vooikeui op biigtvoegd blad te bchri]\en en zein 
bijgaanden omslag te steken, die zonder frankeering aan de militaiie post 
mag gegeven woiden 

A\ i| Magen \ols t iektgeone bijdragen doth daai liet een vaderlandsch liefde
werk geldt ainvaaiden wi] in dank elke gift m postzegels, hoe gei mg ook, die 
gij bij uwe zending zoudt willen ^ 00 ,̂611 om do verspreiding \ a n ons weik 
te bevordeien W\\ houden ei Tan t e^c ik l i i en dat geen het nimste velschil 
zal gemaakt woidcn en d i t de biic\eii w laiin ^een postzegel'; steken,zoo 
„oed 7nllen bc/oi^^d woiden aU di. mdeie 

Vooi lUTO biiot\\ise]ing wtiidt U uitsluitend tot de 
POST DER GEALLIEERDEN 

Zet il uwc gezellen aan om hetzelfde te doon H F T BESTULR 
N B Verdeel n t t hel al, n Ie uilen ■ii de bo en? ide van I et bl d oor liet adies in BelR L 

^ /^ ^C AAA ^Z^L^njt 

Brief uit Frankrijk naar 'sCravenhage en vandaar per smokkelaar 
naar België 
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BIJ hun aankomst m België werden de brieven op be
paalde adressen afgegeven, vanwaar zij verder naar het 
binnenland werden vervoerd door schippers, een nog zel
den geziene handelsreiziger, spoorweg- en ook post
bedienden In de grote centra werd meestal door 
schoolknapen en ook door de door Duitsers ontbonden 
boyscoutsgroepen aan huis besteld 
Buiten deze organisaties waren er ook nog talri jke prive 
personen die zich met de herverzending van brieven be
zighielden Zo heb ik twee dames gekend uit Gent die in 
1914 uitgeweken waren naar de Nederlandse grensstreek 
die ik, nu reeds etteli jke jaren geleden, heb bezocht en 
waarvan ik talr i jke inl icht ingen en ook enkele interes
sante documenten heb kunnen bekomen Ik ben er hen 
nog steeds dankbaar voor ' 
Uit het voorgaande moge bl i jken dat de filatelie de ge
schiedenis IS ter hulp gekomen, geschiedenis die wel 
eens verloren kon zijn gegaan Immers, uit mijn jeugdja
ren wist ik wel een en ander over deze gesmokkelde 
brieven doch de juiste gang van zaken vooral tussen 

Nederland en Frankrijk, heb ik moeten afleiden uit de 
stukken die mij in handen zi jn gevallen 
Tenslotte nog deze nabeschouwing op de afgebeelde en 
beschreven stukken staan soms ook postzegels, waarvan 
de globale waarde mogeli jk beneden een catalogus
waarde bli jft Doch elk stuk heeft zi jn geschiedenis 
Hiermede wil ik beduiden dat, om een goed filatelist te 
zijn het niet steeds volstaat postzegels bijeen te brengen 
Ook de stempels en andere aanduidingen op de brieven 
zijn interessant, mogeli jk zelfs meer dan de postzegels 
Moge deze bijdrage de lezer er dan ook toe aanzetten op 
speurtocht te gaan, hetgeen waarschijnli jk veel boeiender 
zal zi jn dan het bi jeenbrengen van alle postzegels van nr 
1 tot op heden, die in de catalogus zijn opgenomen 
Immers, het hier aangesneden onderwerp is beslist niet 
enig m zijn aard' 

A HORNICK, Ondervoorzi t ter Koninkl i jke Landsbond 
der Belgische Postzegelkringen 

Vijftig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 4e jaargang No. 7 en 8, 
16 juli/aug. 1925), A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

Poststukken Nederland Ter ge
legenheid van de Hugo de 
Croot- tentoonstel l ing is in de se
rie prentbriefkaarten van I2V2 c 
een nieuwe kaart verschenen 
met het portret van dezen be
roemden Nederlander 
De Dorus Rijkerskaarten vinden 
navolging Voor mij l iggen 7 met 
advertentien bedrukte kaarten 
van 7V2 c bedrukt door ,,T(ege-
moetkommg) l(n) B(Ehoeftige) 
O(mstandigheden) Ook deze 
kaart wordt voor ƒ 0,05 verkocht, 
en heeft ook een oplaag van 
10 000 stuks per advertentie 

De De Ruyter-postzegels en port-
zegels Waar deze portzegels ook 
aan het publiek verkocht moch
ten worden, duurde het met 
lang, of de geheele voorraad was 
spoedig zoo goed als uitver
kocht Er werd daarom een 
tweede oplaag gedrukt Of er 
daarvoor nog eene voldoende 
voorraad De Ruyter-zegels voor
handen was, of dat men daarvan 
ook eerst eene nieuwe oplage 
heeft vervaardigd, is tot heden 
nog niet bekend - Bij verschil
lende waarden kon de tweede 
oplaag der Port-zegels zeer goed 
onderscheiden worden van de 
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eerste (Volgt de beschrijving van 
61 plaatfouten van de V2 cent) 

Expresse stukken verzonden 
door bemiddel ing van de Neder-
landsche Spoorwegen, door Mr 
G A Bontekoe te Sneek (De 
eerste beschrijving van deze 
nieuwe wijze van verzending, 
met de officiële voorschriften) 

Een groote vondst van oude ze
gels £ 10 000 waard (Niet lang 
daarna bekend geworden als de 
Mayfair-vondst) - Bij het post-
zegelverzamelen ontbreekt het 
niet aan romantische, sensatio-
neele voorvallen Een ,,Brattlebo-
r o " werd gevonden door een 
voddenraper (dit is een van de 
,,Postmaster-zegels", een van de 
voorlopers van de Ver Staten -
Red '75) en een kwajongen 
sloeg het eerst de oogen op het 
zeldzaamste zegel ter wereld de 
1 cent van Britsch Guyana ma
genta En de blauwe ,,Alexan
d r a " kwam tot het nageslacht op 
een minnebrief, dien de ont
vangster 60 jaren lang voor het 
oog van eenieder had verborgen 
Een nieuwe sensationeele vondst 
werd zeer kort geleden gedaan 
In 1864 besteedde een school

jongen £ 30 aan zegels en de 
kleinzoon van dien jongen ont
dekte bij het opru imen van een 
zolderkamert je de vergeten ze
gels van grootvader De waarde 
der zegels wordt op tien duizend 
pond geschat Het mooiste van 
de vondst is, dat ze bijna geheel 
bestaat uit heele vellen van Eng 
Kolomen en postkantoren in den 
vreemde 

Plaatnummers bij de nieuwe ze
gels (Een opgave van wat er tot 
dusver bekend is geworden -
De heer Pull deelt mee dat het 
inderdaad plaatnummers zi jn -
Geconcludeerd wordt dat, an
ders dan bij b v de jubi leumze-
gels van 1923, een doorlopende 
nummer ing is ingevoerd, zonder 
te letten op de nominale waarde 
van de zegelvellen ) 
Afgebeeld wordt een zeer duide
li jke dubbeldruk van de V2 cent 
1876 Vooral de dubbele breuk-
streep IS opvallend 

- In dit nummer het eerste van 
een serie artikelen van de heer 
P C Korteweg, ,,Oplage-cij fers 
en Appreciat ie" , waarin hij de 
oplaagcijfers van de zegels van 
Ned en Kol m een afdalende 
reeks onder elkaar zet en op en
kele verrassende conclusies 
wijst 
- Adv Zomer-aanbieding van 
den ,,Haagsche Postzegelhan-
d e l " 
Nederland 5 cent no 1/1 50 en 
2 00 



Het 
Suezkanaal 

door W. F. Briel (slot) 

'r \ 

S i 

)m) 

Port-Foeadchaos 

Na de eerste were ldoor log nam het verkeer door het 
Suezkanaal enorm toe. O m de haven van Port Said te 
ontlasten werd er tegenover een nieuwe haven gebouwd. 
Port Foead. O p 21 december 1926 werd deze haven of f i 
cieel in gebruik genomen. De Egyptische posteri jen ga
ven ter gelegenheid van deze gebeurtenis vier herden-
kingszegeis uit : de drie waarden 5m, lOm en 15m van de 
kort tevoren uitgegeven serie voor de scheepvaartconfe
rentie te Cairo, alsmede de verjaardagszegel voor koning 
Foead van 50 p i . Deze zegels werden voorzien van de 
opdruk ,,Port Foead". De oplage was zeer klein en de 
zegels waren alleen op de dag van uitgifte, 21 december 
1926, geldig voor f ranker ing. 
De belangstell ing voor deze zegels was enorm. In de 
loop van de nacht voorafgaande aan de dag van uitgifte 
verzamelde zich voor het kleine postkantoor in Port Foe
ad een grote menigte. Toen het enige loket 's morgens 
geopend werd ontstond een zodanig gedrang dat ook de 
gemobil iseerde poli t ie de gang van zaken niet meer in de 
hand kon houden. Vijf personen verloren in deze chaos 
het leven. 
Aangelokt door de hoge catalogusnoteringen van deze 
schaarse zegels kwamen ook de vervalsers weer in actie. 
Er zi jn zeer goede valse opdrukken in omloop . 

In april 1936 stierf koning Foead en werd opgevolgd door 
zijn zestienjarige zoon Faroek. Op 26 augustus 1936 werd 
een nieuw verdrag met Engeland gesloten. Engeland zou 
alleen 10.000 soldaten in de Suezkanaalzone houden, 
maar overigens Egypte als vo lkomen onafhankeli jk er
kennen. Egypte herdacht dit feit met een drietal postze
gels, respectieveli jk van 5m, 15 m en 20m, waarop Nahas 
pasja en zi jn delegatie staan afgebeeld aan de conferen-
tietafel in het Foreign Off ice in Londen. 
Gedurende de tweede were ldoor log werd echter weer 
een grote troepenmacht in Egypte gelegerd. Toen de oor
log beëindigd was eiste Egypte terugtrekking van de En
gelse t roepen. Inderdaad werd een aantal regimenten uit 
Cairo en Alexandrië teruggeroepen, maar de hoofdmacht 
bleef. 
De evacuatie van de citadel van Cairo en het hijsen van 
de Egyptische vlag zien we afgebeeld op een zegel van 
lOm, in 1946 uitgegeven. In 1947 werden tenslotte de 
overige Engelse troepen uit Egypte teruggetrokken, maar 
de Suezkanaalzone bleef bezet. Toch was dit voor Egypte 
een heugli jk feit dat opnieuw met een herdenkingszegel 
van lOm werd gehonoreerd. 

6/7. Egyptische zegels ter herdenking van de nationalisatie van 
de Suezkanaalmaatschappi/ op 26 juli 1956. In 7956 sluiting (384) 
en m 1957 heropening (39T) van de internationale vaarweg 

Eenzijdige opzegging 

In oktober 1951 werd het in 1936 met Engeland gesloten 
verdrag van vriendschap en wederzi jdse hulp, dat tot 
1956 zou gelden, eenzijdig door Egypte opgezegd. Dit 
was weer aanleiding tot de uitgifte in 1952 van drie her
denkingszegels van respectievelijk lOm, 22m en 30m. 
Engeland weigerde deze eenzijdige opzegging te aan
vaarden en wi lde ook geen afstand doen van zijn ver
dragsrechten in de Suezkanaalzone. Op 22 oktober na
men de Britten de controle van de scheepvaart door het 
kanaal over en versterkten hun troepenmacht in de Ka
naalzone. Schermutselingen aldaar, vooral de gevechten 
te Ismaila op 25 januari 1952, gaven aanleiding tot anti-
Britse demonstraties te Cairo, die ui tgroeiden tot een 
formeel oproer. Duidel i jk r ichtten zich deze rellen niet 
alleen tegen de Engelsen, maar ook tegen de regering en 
de kon ing. Op 23 juli 1952 maakte een groep off icieren 
zich meester van de macht. De koning werd gedwongen 
af te treden en op 19 juni 1953 werd te Cairo de repu
bliek ui tgeroepen. 
Op 27 juli 1954 werd met Engeland een nieuwe regeling 
over het Suezkanaal getrof fen. Alle Britse str i jdkrachten, 
die toentert i jd in de Kanaalzone circa 20.000 bedroegen, 
moesten binnen twint ig maanden worden teruggetrokken 
en slechts bij dreiging van gevaar zouden ze er weer ge
legerd kunnen worden . Egypte herdacht de evacuatie van 
het Suezkanaal door de Britse t roepen in 1954 met een 
tweetal herdenkingszegels van respectievelijk lOm en 
35m. 
O m zowel de agrarische als de industr iële expansie van 
Egypte te kunnen verwezenl i jken, was besloten bij As-
soean een reusachtige dam in de Nijl te bouwen. Op 16 
december 1955 hadden de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië toegezegd respectievelijk 56 mil joen en 14 mi l 
joen dollar te zul len bijdragen in de kosten voor de 
bouw van de stuwdam, die als een levensproject voor de 
Egyptische economie beschouwd moest worden . Ook de 
Sovjet-Unie en enkele satellietstaten boden materiaal en 
technische hulp aan. 

Nationalisatie: 26 juli 1956 

Op 19 jul i 1956 werd het aanbod van de Verenigde Staten 
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8 Herdenking van de slag bij Port Said in november 7956 (386) 

echter ingetrokken, omdat er geen overeenstemming 
kon worden bereikt tussen de Nijlstaten over de verde
l ing van het Nij lwater. President Nasser, die inmiddels 
aan de macht was gekomen, achtte door dit besluit de 
economie van zi jn land dermate gehandicapt dat hij op 
26 juli 1956 de nationalisatie van de Suezkanaalmaat-
schappij aankondigde om met de uit het Suezkanaal ver
kregen middelen de dam te kunnen f inancieren. Een 
postzegel van lOm legde dit feit filatelistisch vast (afbeel
ding 6). 
In 1961 werd ter gelegenheid van de vi j fde verjaardag de 
nationalisatie van de Suezkanaalmaatschappij opn ieuw 
herdacht met een zegel van lOm, waarop in 1966 een 
herdenkingszegel volgde, ook van lOm, om de t iende 
verjaardag te vieren. 
De nationalisatie van de Suezkanaalmaatschappij ontke
tende een intensief internationaal overleg. De Veil ig
heidsraad kwam echter niet tot positieve resultaten, 
waarop Engeland en Frankrijk militaire voorzorgsmaatre
gelen t rof fen. Inmiddels was ook de spanning aan de 
Egyptisch-lsraëlische grens tot een hoogtepunt geraakt. 
Op 29 oktober 1956 rukte Israël Egypte binnen en bezette 
in enkele dagen bijna het gehele schiereiland Sinai. Enge
land en Frankrijk achtten daarop het Suezkanaal door 
oorlogshandel ingen bedreigd en gingen, nadat een ul t i 
matum aan Egypte en Israël geen resultaat had, over tot 
bezetting van de Kanaalzone. 
Een groot deel van de Arabische wi jk van Port Said werd 
gebombardeerd en op 4 november 1956 gingen de Britse 
en Franse troepen aan wal. De Amerikaanse afzi jdigheid, 
een scherpe waarschuwing van de zijde van de Sovjet
unie en het zenden van een polit ieleger door de Ver
enigde Naties deed aan de acties een einde komen. En
geland en Frankrijk evacueerden hun troepen en Israël 
trok zijn stri jdmacht terug achter de bestandslinie. 
De slag bij Port Said werd in 1957 met een zegel van lOm 
herdacht (afbeelding 8) en ook de evacuatie van de 
Frans-Britse troepen zien we gememoreerd met dezelfde 
zegel van lOm, echter met in rood de opdruk ,,Evacua
t ion 22-12-56". 
In 1957 werd het Suezkanaal heropend en dit leverde een 
herdenkingszegel op van lOOm (afbeelding 7). 

Zwemwedstrijden 

Er brak nu blijkbaar een rustiger periode aan in de ge
schiedenis van het Suezkanaal. In 1963 werden er zelfs 
zwemwedstr i jden georganiseerd. Ter gelegenheid van het 
kampioenschap lange-afstandzwemmen door het Suez
kanaal werd een zegel van lOm uitgegeven. 
De rust was echter slechts van korte duur. In 1967 brak 
de stri jd tussen Egypte en Israël opn ieuw uit. Toen op 5 
juni 1967 de oorlogshandel ingen een aanvang namen, 
bevonden zich veertien schepen van verschil lende natio

naliteit in het Suezkanaal. Het waren uit Engeland: de 
, ,Agapenor", de , ,Melampus" , de ,,Port Invercargi l l " en 
de ,,Scottish Star"; uit Polen: de ,,Boleslaw Bierut" en de 
, ,Djakarta"; uit Zweden: de ,,Ki l lara" en de , , N i p p o n " ; 
uit West-Duits land: de , ,No rdw ind " en de ,,Münster
l and" ; uit Frankrijk: de , ,S indh" ; uit Tsjechoslowakije: 
de , ,Lednice"; uit Bulgarije: de ,,Vassil Levsky" en uit de 
Verenigde Staten: de ,,African G lenn " . 
Deze schepen werden in de Grote Bittermeren vastge
houden. Het voorste schip van het konvooi , de Bulgaarse 
,,Vassil Levsky", was de meren reeds gepasseerd, maar 
moest terugkeren. Sindsdien lagen deze veertien sche
pen in de Bittermeren voor anker, m afwachting van hun 
bevri jding. Een tweede Amerikaans schip, de , ,Observer" 
lag in het Timsahmeer vast. 

P05TflG£- oTBlTn"; 

9. Eigengemaakte zegel door de bemanning van het Poolse schip 
m/s Djakarta met de initialen G.B.L.A.-Great Bitter Lake Associa
tion 

De passagiers die sommige schepen aan boord hadden 
werden geëvacueerd. Later werden ook de scheepsbe
manningen tot een min imum gereduceerd. Voor de 
mannen die moesten achterbli jven voor bewaking en het 
noodzakeli jk onderhoud brak toen een t i jd aan van 
nietsdoen en afwachten. De vri jet i jdsbesteding werd 
daarom een belangrijk programmapunt. Niettegenstaande 
de acht verschil lende nationaliteiten was de verstand
houding onder l ing voortreffel i jk. Dit manifesteerde zich 

10. Boordstempel van het Westduitse schip M/S Nordw/ind op 
twee eigengemaakte zegels. De ene in een driehoekvorm met de 
afbeelding van het schip en de andere met twee seinvlaggen, 
waarop een stempel met Arabische lettertekens is geplaatst 
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n. Boordstempel van de Poolse schepen Djakarta en Boleslaw 
Bierut met de benaming ,,Diakbier" op een zegel van eigen 
maaksel 

in de opr icht ing van de Great Bitter Lake Association 
(G.B.L.A.), een samenwerkingsorgaan dat de gemeen

schappelijke belangen behartigde en allerlei activiteiten 
op het gebied van sport en spel ontwikke lde. 

uit brieven met G.B.L.A.zegels, souvenirvelletjes en zelf

gemaakte luchtpostbladen. 
Behalve de vignetten (afbeelding 10) werden ook 
G.B.L.A.stempels (afbeelding 11 en 12) vervaardigd, 
veertien in getal, zodat elk schip de beschikking kreeg 
over een eigen boordstempel . Het zi jn rondstempels, 
waarin in de binnencirkel een anker staat afgebeeld, het 
cijfer 14 en de letters G.B.L.A. In de buitencirkel de 
woorden , ,Mai led on Board" en de naam van het schip. 
Hoewel men hier met zuiver maakwerk te doen heeft, 
vormen deze vignetten en stempels toch een interessant 
hoofdstuk in de geschiedenis van het Suezkanaal. 
Op 17 november 1969 was het honderd jaar geleden dat 
het Suezkanaal werd opengesteld. Met een postzegel van 
20m werd dit feit herdacht (afbeelding 12). 
Intussen was het kanaal nog steeds onbruikbaar. Sedert de 
,,zesdaagse oo r l og " in juni 1967 versperden zestien 
scheepswrakken de doorgang. 
In oktober 1973 ontbrandde de strijd opnieuw en vorig 
jaar ont ru imden de Israëlische t roepen de oevers van het 
Suezkanaal. In Geneve wordt geconfereerd. Zonder dat 
daar een bevredigende oplossing gevonden kon worden , 
kon op 5 juni van dit jaar het Suezkanaal eindeli jk weer als 
een normale scheepvaartroute gebruikt worden , na zes 
maanden opruimingswerkzaamheden. 

Vrijetijdzegels enstempels 

De gezagvoerder van het Tsjechische schip , ,Lednice", 
kapitein Jiri Kudrna, zelf een enthousiast f i latelist, kwam 
op het idee eigen postzegels te fabriceren. Deze vignet

ten hebben geen frankeerwaarde buiten het gebied van 
de Bittermeren. De echt gelopen stukken zijn over het 
algemeen mede voorzien van officiële Egyptische zegels, 
maar er zijn brieven bekend zonder geldige zegels die 
toch door de postale mazen zijn heen geglipt. Op de in

ternationale postzegeltentoonstel l ing ,,Praga 1968" was 
een inzending van kapitein Kudrna te zien, samengesteld 

'» » »^ %'vwf*'wrv »'»1» »•■gmnyitn'M » » w i f » « p n > » i 
OAf? 

. •: 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

.P • 

72. Egypte vierde het eeuwfeest van de opening van het Suezka

naal in 1949 met een herdenkingszegel waarop de bekorting van 
de vaarroute en verschillende vormen van handarbeid van hon

derd jaar geleden zijn weergegeven 

personalia 
Italiaanse lof voor Ons daag'IIjks 
brood 

Onze collega Giancario Moro l l i , l id 
van verscheidene internationale jury's 
voor de thematische f i latel ie, heeft 
zijn ogen op de internationale ten

toonstel l ing Espana '75 goed de kost 
gegeven. Hij heeft daar de inzending 
Ons daag'lijks brood gezien van de 
heer A. Smit, die over dit onderwerp 
ook al eens in het Maandblad een 
verhandeling heeft geschreven. In die 
verzameling heeft de heer Morol l i Ita

liaanse veldpoststempels ontdekt en 

hij heeft het daarbij niet gelaten. Hij 
heeft deze stukken gekiekt en hij 
beeldt ze als i l lustratie af bij zijn artikel 
over Madr id dat een hele bladzijde 
beslaat in het Italiaanse f i latelisten

blad II Collezionista onder het op

schrift , ,Originele verzamel ingen" (in 
de thematische f i latelie). 

EuropaPhIlatelieprijs 1975 

De heer L. A. M. ). Molkenboer , 
voorzi t ter van de postzegelverzame

laarsvereniging Verenigde Na

ties/Verenigd Europa, heeft op 5 mei 
1975 in Straatsburg de Europa

Philatelieprijs 1975 ontvangen voor 
zijn verdiensten jegens de f i latelie in 
het algemeen en de Europafilatelie in 
het bi jzonder. De uitreiking ge

schiedde in aanwezigheid van de 

heer G. KahnAckermann, secretaris

generaal van de Raad van Europa. De 
heer Molkenboer heeft in 1974 de 
Prijs van de stad Straatsburg gekregen. 

Boekema terug op oude adres 

De heer R. Boekema doet opnieuw 
zaken in zijn pand Prinsenstraat 60. 
Van Dieten Boeken Import is terug

geplaatst naar het bekende adres 
Tournooiveld 2 en de heer M. Beute 
Rochussenstraat 229a te Rotterdam 
heeft de verkoopafdel ing van Schau

bek Import overgenomen. 
De heer Boekema wikkelt zijn tweede 
veil ing van uitsluitend Japanse bezet

t ing van Nederlands Oost lndië, die 
bijna duizend kavels omvatte, af op 
het van ouds bekende Haagse adres. 
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Horizontaal watermerk ,,ringen" Verticaal watermerk ,,ringen" 

Nederland 
Portzegels op verticaal watermerk 

Bekijken wij eens Nederlands laatste emissie portzegels, 
type Van Krimpen. Tot dusverre is er - veel te - weinig 
aandacht geschonken aan deze toch wel interessante 
emissie. Overigens genieten de portzegels toch al een 
geringe belangstelling als wi j dit vergeli jken met de fran-
keerzegels. Het is in zoverre vreemd daar postzegels, 
qua doelstel l ing, interessanter zi jn dan frankeerzegels. 
De laatste portemissie heeft een zeer interessant leven 
achter de rug. Zowel wat betreft gebruik, wanneer wi j 
denken aan het geleideli jk in omloop brengen van de d i 
verse waarden en als aparte bi jzonderheid het gebruik 
van enige waarden in het voormal ig Nederlands Nieuw-
Cuinea; en de overgangsperiode rond 1 augustus 1966, 
toen men overging op het gebruik van portstempels, la
ter vervangen door de speciaal door PTT uitgegeven kaar
tjes, waarop het verschuldigde , ,strafport" in frankeerze
gels moest worden voldaan. Dit systeem is tot op heden 
nog in gebruik. 

De schaarse 6 cent met verticaal water
merk uit 1953 

Door het langdurig gebruik van de zegels werden er in 
de loop der jaren vele variaties in omloop gebracht. De 
vele kleurverschil len duiden hier reeds op. 
Waar het echter in dit artikeltje om gaat is het water
merk. Deze zegels zi jn uitgegeven op papier met water
merk , , r ingen" horizontaal en - van de meeste waarden -
verticaal. Verzamelt men deze zegels met beide water
merken dan is het verkri jgen van de zegels met hor izon
taal watermerk geen prob leem, hoewel sommige waar
den gebruikt , onder meer de 14, 26 en 60(1!) cent, lastig 
z i jn. 
Héél anders is dit bij de zegels op verticaal watermerk. 
Wi l men de zegels gebruikt compleet kri jgen dan zal 
men zich moeten bezighouden met een moei l i jk, maar 
leuk speurwerk. Waarden als de 6, 7 en 8 cent zi jn moei
lijk te v inden. De 25 cent is uitermate schaars en de 15 
cent bli jkt te bestaan, maar waar v indt men de zegel? 
Zie de afbeeldingen. Ongebru ik t is deze serie mijns inziens 
een van de moeil i jkste - waarschijnli jk de lastigste - se
ries om te v inden. Laat ik voorop stellen dat het speuren 
naar gebruikte exemplaren zolang deze emissie niet 
voldoende is , ,on tdek t " bi jzonder dankbaar werk is. 
Vindt men er een bij een handelaar dan is het zegeltje 
nog te betalen. Voor enkele dubbeltjes of kwartjes heeft 
men hem. Over het algemeen wordt de prijs vastgesteld 
aan de hand van vraag en aanbod. Bij deze zegels staat in 
de catalogus een prijs vermeld die in het geheel niet in 
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Een van de weinige. 
watermerk 

25 cent verticaal 

15 cent horizontaal watermerk, ruim
schoots verkri/gbaar, doch op verticaal wa
termerk de lastigste 

overeenstemming is met het aanbod, hoewel er sedert 
de laatste jaren wat betreft ongebruikte exemplaren een 
kleine , ,verbeter ing" te zien valt. Bijvoorbeeld de 15 cent 
gebruikt die genoteerd staat voor ƒ 1 , — . Een totaal ver
keerde noter ing. Het is daarom alleen maar begri jpel i jk 
door te stellen dat hoewel het aanbod uiterst gering is de 
vraag ook nog gering is. De zegels, in het bi jzonder de 
gebruikte exemplaren, worden ondergewaardeerd door 
gebrek aan belangstell ing. 
Hoe zi jn deze zegels ontstaan en wanneer zi jn zij in om
loop gebracht? 
De wijze van drukken is wel duidel i jk . De vellen in een 
andere richting snijden en perforeren { , , l iggend" in 
plaats van ,,staand") op een dergel i jke wijze als bi jvoor
beeld de 50 cent Lebeau (1941). 
Waarom en wanneer zi jn de zegels verschenen? Hier
over is niets bekend. Hoofdzakeli jk moeten wij daar naar 
gissen en conclusies trekken uit onderzoekingen. Wen
den wi j ons tot de drukker dan kan deze ons over de ze
gels op verticaal watermerk weinig vertel len. 
De drukker Joh. Enschedé en Zn. was zich bewust van de 
portzegels op verticaal watermerk, en ook van de aantal
len, daar deze zi jn verstrekt aan het BDC. In de loop van 
1951 tot 1954 zijn de diverse waarden door Enschedé af
geleverd, maar dat zij niet direct werden gebruikt is aan 
de hand van onderzoekingen duidel i jk geworden. Van de 
heer J. Dekker van het BDC kreeg ik de gegevens wan
neer de zegels werden afgeleverd: 

Tweede kwartaal 1951 - 1, 5, 40 en 85 cent. 
Derde kwartaal 1951 - 12, 20, 50 cent en 1 g id . 
Vierde kwartaal 1951 - 8, 10 en 35 cent. 
Eerste kwartaal 1952 - 25 cent. 
Tweede kwartaal 1952 - 4, 7 en 35 cent. 
Vierde kwartaal 1952 - 15 cent en tweede etsing van 40 
cent. 
Tweede kwartaal 1953 - 6 cent en tweede etsing van 4 
cent. 

Wanneer zi jn deze zegels nu in gebruik genomen? Dit 



Oproep 
Zijn er verzamelaars die portzegels op vert i
caal watermerk hebben, gebruikt vóór 20 fe
bruari 1952 en nä 1954? Misschien dat zij be
reid wi l len zi jn dit te schri jven, zodat er ver
der kan worden gegaan met het exploreren 
van deze zegels. 
Verzamelaars die werkel i jk geïnteresseerd 
zi jn in de portzegels, type Van Krimpen, 
kunnen zich ook wenden tot de administra
teur van het BDC p/a Plantage Parklaan 11-1, 
Amsterdam, met het oog op een te vormen 
studiegroep. 

P. STORM VAN LEEUWEN, Hooistraat 16, 
Hengelo (Ov.). 

heb ik trachten vast te stellen door te letten op de data 
van afstempeling. Bij sommige waarden is het niet te 
doen, omdat er geen zegels in redeli jke hoeveelheden -
of helemaal geen - te verkri jgen z i jn . Ik heb vele zegels 
van de 5, 10, 20, 35, 40 en 50 cent onderzocht . Daarbij is 
duidel i jk geworden dat deze zegels nagenoeg alle zi jn ge
bruikt van 1952 tot en met 1954. 
Verreweg de vroegst bekende datum van afstempeling is het 
afgebeelde blokje 40-centzegels gedateerd 16 oktober 
1951. Eerdere vermeldingen zi jn niet bekend; de vroegst 
bekende afstempeling is een 10 cent gebruikt op 20 
februari 1952. 

wt^mrr^mrr^^rw^^r^m 

40 cent verticaal watermerk in bloicje van 
vier met de vroegst beleende afstempeling: 
76 oktober 1951. 

40 cent verticaal watermerk met hamer
stempel Gouderak: 26 februari 1954 

Waarom deze zegels nu ongebruikt zo enorm schaars 
zijn wordt ook duidel i jker. De zegels zi jn vermoedel i jk in 
1952 in gebruik genomen, tot 1955 en door een vol ledig 
gebrek aan belangstell ing in die per iode, van verzame-
laarskant en het schaarse vermelden in diverse per iodie
ken (eerste melding in het Maandblad mei 1952), in de 
vergetelheid geraakt. Dat is bli jven bestaan, totdat er ook 
verzamelaars kwamen die de verticaal-watermerkvariant 
in hun verzameling wi lden opnemen. 

Eiiiai 1 i P. STORM VAN LEEUWEN 

De vroegst bekende gebruikte zegel 10 
cent op verticaal watermerk: 20 februari 
1952 

De overige waarden zi jn in alle waarschi jnl i jkheid ook voor 
het eerst in 1952 in omloop gekomen, behalve de 6 cent 
(1953); van de vele 40-centzegels die ik onderzocht is de 
vroegst gevonden afstempeling uit 1952 die van 1 septem
ber. Van de ruim 250 onderzochte zegels van 40 cent werd 
het overgrote deel gebruikt in december 1952. 

Nog nooit heb ik zegels gevonden die nä 1954 werden 
gebruikt. Alle zi jn afgestempeld in 1952, 1953 en 1954, op 
het blokje van 40 cent na (1951); 1952 zeer veel, 1953 weinig 
en 1954 weer meer. Daarom bestaat het vermoeden dat 
deze portzegels zi jn gebruikt van 1952-1954. De afstempe
ling uit 1951 zou kunnen worden verklaard uit het feit dat 
dit blokje dadeli jk na aflevering door Enschedé moet zi jn 
gebruikt . De zegels werden verstrekt tot aan de kleinste 
postkantoren in Nederland, daar ik zegels vond die zi jn 
gebruikt in de meest ui teenlopende plaatsjes. 
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Pakistan 
en 

Bangladesh 
door T. Vrijdag (Slot) 

Overzicht van veldpoststempeis die bekend zi jn als 
maakwerk of fantasieprodukten: 
BANGLADESH MUKTI BAHINI/FIELD POST OFFICE/MY-
MENSINGH 
idem /CENTRAL BASE Field Post Off ice/TANCAIL 
idem /FIELD POST OFFICE/Date . . . . 
idem / idem /CHITTAGONG HILL-TRACTS 
idem /BOGRA 
BANGLADESH LIBERATION FORCES/RAJSHAHI/Field Post 
Office 
BANGLADESH LIBERATION FORCES/MUKTI FOUZ/FIELD 
POST OFFICE/NOAKHALI DISTRICT 
BANGLADESH LIBERATION FORCES/FENI/BASE Field Post 
Office 
BANGLADESH LIBERATION FORCES/BARISAL/ 
CENTRAL FIELD POST OFFICE BARISAL 
LIBERATION FORCES/NAVAL SECTOR HEAD QUARTERS/ 
RIVER UNIT N.P.O./No. 8 
LIBERATION FORCES/FIELD POST OFFICE/DINAJ-
PU R/BANGLADESH 
idem /RANGPUR/BANGLADESH 
LIBERATION FORCES/MUKTI BAHINI/BANGLADESH/ 
DAKHIN SHANBAZPUR ISLAND F.P.O. 
MUKTI FOUZE/BASE Operational Headquarters/F.P.O./ 
DACCA 
SYLHET FIELD POST OFFICE/BANGLADESH MUKTY 
FOUZ/F.P.O. 
F.P.O. Basantapur-Khuina, date 17 JUN 1971 
ARMY POST OFFICE/BangIa Desh Liberation Forces/MU-
JIBNAGAR 

Afbeelding 58. Enige van bovengenoemde veldpoststempels 
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Censuurstempels 

Op geen der vele echt gelopen poststukken die mij on 
der ogen kwamen zag ik ooit een censuurstempel. De 
vier censuurstempels die ik wel zag bevonden zich alleen 
op fantasieprodukten en we l : 
FIELD CENSOR/BANGLADESH/BD 

2 (o 24'/2 mm, kleur roodlila) 
idem 

3 (0 35 m m , kleur violet) 
idem 

5 (o 24'/2 mm, kleur violet) 
FIELD CENSOR NOAKHALI 

(in vi j fhoek, kleur violet) 

Afbeelding 60. Enige fantasiecensuurstempels. 

Aangenomen mag worden dat het ook hier om maakwerk 
gaat en dat er waarschijnli jk geen censuur is toegepast. 

Padvindersstempels 

Naar verluid zouden er ti jdens de burgeroor log padvin
derorganisaties werkzaam zijn geweest bij het bezorgen 
van post. Wie de hoeveelheid fantasieprodukten door-

Afbeelding 59. Enige van bovengenoemde poststempels en 
een tweetal (verschillende) stempels in Bengali 



neemt die er bestaan op het gebied van de veldpost

stempels en andere , ,bevri)dmgsstempels" krijgt evenwel 
de mdruk dat nagenoeg de gehele veldpost in handen 
was van de padvinderspostdienst. Dit is natuurl i jk niet 
het geval geweest. Incidenteel zal het inderdaad hier en 
daar voorgekomen z i jn . Zorgvuldige selectie heeft uitge

wezen dat er twee stempels bestaan  in gebruik geweest 
bij de padvindershulporganisatie  die als echt mogen 
worden beschouwd. Al het andere moet als vervalsing 
worden aangemerkt. Het beste wordt dit geïllustreerd 
met het volgende voorbeeld. 
De echte BoyScoutstempels dragen aan de bovenzijde 
de bekende Franse lelie. De vervalsers vergaten deze le

lie in hun stempels aan te brengen, dan wel achtten dit 
te moeil i jk en vervaardigden een apart lel iestempeltje. 
Op deze wijze kwam hetzelfde leliestempel boven diverse 
verschil lende BoyScoutstempels terecht, in verschil lende 
posities. Het beste bewijs dat men met een vervalsing te 
maken heeft. 

i 
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Afbeeldfng 67. De twee echte padvinderstempels. 

De hoeveelheid bewaard gebleven stukken met echte 
padvinderstempels is zeer gering en deze behoren tot de 
zeldzaamheden. 

Andere pseudopostale organisaties 

Hetgeen omtrent de padvinderspostdienst is gezegd 
geldt m dezelfde mate ook voor de zogenaamde postale 
organisatie der MUKTI FOUZ en/of MUKTI BAHINI. In

derdaad heeft de MUKTI FOUZ zelf ook post bezorgd en 
deze stukken voorzien van een stempel: Mail carried by 
MUKTI FOUZ. 

M A I L C A R R I E D BY: 
BOYS' SCOUTS DARSANA 

lUn. CARRIED BY BANGLAoesH BOYS SCOUTS 
Eron5^a«<iToÖC*T. Batch , 
Timo Dal 

MAIL Dn l\ Ir^cD BY 
BA.NOLALH,^H BOYS' SCOUTS 

NOAKHAll DISTRICT 
Dtte Time 

"0 
MATT, CJSSIXD MT BAHOUVMSM t o n sroVTH 

From r» Ktch „. 
Ximf , . .öot« iTmt •• 

MAIL CARRIED BY BANGgireSH BOYS SCOOTt 

R:om;̂ ;3ßl'.To «''^^Batch..::^ . . j _ 
[rüne..O(£°.DatefI<^ Unit 

jua CÄRttm :T BJJIO iivtsH son «x)i 
tram To Baidt 
tSmm, Do*, 0ml. 

HAH CAMIED lY iANGUDESH BOYS SCOUTS. 
fnm «W;^* , . ■n>»^*«<^ B.«t . . . "*"■ " ™ ' ° ' ^ BANCUDESB BOYS SOOOH. 
Ito*.....' IMo^'Xfipv^ ' ~ '^ * ^ 

One JltK. ^ I M . .„> 
Afbeelding 62. Fantasieprodukten. Hetzelfde leliestempeltje is als 
los stempel op verschillende imitaties bijgeplaatst. Let tevens op 
de schrijffout BOYS SCOUTS (met een S achter BOY in plaats 
van BOY SCOUTS >) 

1 • 
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Afbeelding 63 Correct stempel Mail carried bij MUKTI FOUZ 

Ook hiervan heeft het vervalsersgilde zich meester ge

maakt met als gevolg dat dit stempel in allerlei soorten 
en vormen nagemaakt werd. De volgende stempels be

horen tot deze fantasieprodukten te worden gerekend: 
MAIL DELIVERY U N I T  MUKTI FOUJ  LAKSHAM (61x15 
mm, violet) 
MAIL DELIVERY BY MUKTI FOUJ, CHANDPUR (49x12 
mm, violet) 
MAIL DELIVERED BY MUKTI FOU), DIRNAJPUR (62x14 mm, 
violet) 
(Let op de schrijfwijze FOUJ (met een J) m plaats van 
FOUZ (met een Z). 
MAIL CARRIED BY JHINKARGACHA 
MUKTI FOUZ 
(55x18 mm, violet) 
MAIL CARRYING UNIT NAVAL 
FORCE, BANGLADESH 
(51x55 mm, groen) 
MAIL CARRYING UNIT BANGLADESH 
GUERILLA SOUAD, DACCA 
(57x15 mm, violet) 

MAIL CARRIED BY MUKTI FOUZE 
FOUJ 
FAUJ 

FOUZ 
(tekst romein of cursief) 

kleuren in violet of zwart 
MAIL CARRIED BY MUKTI FOUJ, FENI 
MAIL CARRIED BY FOUZ, NOAKHALI 

65x1869x1680x20 
79x15  72x18 met rechte 
en kartelranden, als

mede tussenstrepen in 
de kaders 
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[MAIL CAPCTEO BY MUKTI FOUZEt 
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SDEt ; 1971 
FENl L W ? A - ' o BY 

MUKT! FQÜZE 

Afbeelding 64 Enige fantasieprodukten van pseudopostale organisaties 

Andere bevrijdings- of fancystempels 
Alle zogenaamde bevnjdmgsstempels moeten verwezen 
worden naar het rijk der fantasie. De volgende voorbeel
den zijn bekend geworden: 
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6 DEC 1971 FENl LIBERATED BY MUKTI FOUZE 
7th DEC 1971 JHINKARCACHA FIRST DAY CAPTURED BY 
BANGLADESH LIBERATION ARMY 
7 DEC 1971 MAULAVI BAZAR, CHHATAK, FENCHU-



N 
LlBEKATECi 

[BAH6LADESHI 
A R E A 

I l DEC. 1971 
INDIAN PARACHUTE BRIGADE 

PARADROPPÊO IN TANCAIL AREA 

10 DEC. 1071 , 
C H A L N A RIVER P O R T 

L I B E R A T E D BY M U K T I B A H I N I 

6 DEC. 1 9 7 1 
F E N I L I B E R A T E D BY 

M U K T I F D U Z E 

14 DEC. 1971 
BOGRA L I B E R A T E D 
BY M U K T I B A H I N I 

1 7 DEC 1971 1 
MAULAVI BAZAR CHHATAK, 1 

FENCHUGANG. 
SYLHET 

L I B E R A T E D BY 

SUNAMGANG, 
TOWN 
MUKTI FOUZE 

Afbeelding 65. Fantasieprodukten bevn/dingsstempels 

GANG, SUNAMGANG SYLHET T O W N LIBERATED BY 
MUKTI FOUZE 
8th DEC 1971 jESSORE FIRST DAY CAPTURED BY BAN

GLADESH LIBERATION ARMY 
10 DEC 1971 CHALNA RIVER PORT LIBERATED BY MUKTI 
BAHINI 
10 DEC 1971 LAKSAM LIBERATED BY MUKTI FOUZE 
10 DEC 1971 MONGLA RIVER PORT LIBERATED BY MUKTI 
FOUZE 
11 DEC 1971 INDIAN PARACHUTE BRIGADE PARA DROP

PED IN TANGAIL AREA 
14 DEC 1971 BOGRA LIBERATED BY MUKTI BAHINI 
BANGLADESH LIBERATED 

Genoemde stempels hebben alle een rechthoekig kader, 
in diverse formaten, kleurafdruk violet. De laatste stem

pel BDliberated heeft een dubbele kaderl i jn. 
Ten slotte nog een rondstempel met tekst 

N/LI BERATED/BANGLADESH/AREA, 
Het postkantoor Dacca berichtte dat men in de tu rbu

lente dagen van de bevri jdingsoorlog geen kans heeft 
gezien aan dit soort stempels te denken, zodat dit alles op 
rekening komt van particulier initiatief. 

Aankomststempels 

Van enkele poststukken is een tweetal soorten aankomst

stempels bekend geworden welke op de achterzijde van 
de brieven werd geplaatst. Men kan deze stempels des

noods onder de veldpoststempels rekenen: 
LIBERATION FORCES HDQRS formaat 70x20 mm 
MUJIBNAGAR BANGLADESH/Date . . . . 
LIBERATION FORCES/BANGLADESH formaat 55x27 mm 
NAVAL UNIT HDQRS/BASE POST OFFICE/DATE . . . . 

LIBERATION FORCE5 
BANGLADESH 

NAVAL U\T HD QRi 
BASE P05 i ' 0FiCE 
Date 

1 — — ^ — 

UßSPÄTtONfC 
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PC 
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Afbeelding 66. Aankomststempels 

Op geen der stukken is de datum ingevuld. Ook hier be

staat het vermoeden dat men met fantasieprodukten te 
maken heeft. 
Enkele gegevens uit deze artikelenserie zijn afkomstig 
van: 
 de t i jdschr i f ten: Time, Stamp Collect ing 19711973

1974, Linn's Stamp News 1972 (New York), Sammler Ex

press, Briefmarkenspiegel. 
 de kranten: AmritaBazar 1971 (Calcutta), Blitz 1971 
(USA), The New York Times 1971. 
 en voorts: Wolfgang Tornow  Geesthacht (Did.) en Di

rectoraat Generaal Bangladesh Post Office  Dacca. 

Franco  Hamburg 
Verbetering/Aanvulling 

D. W. de 
Haan 

De bijdrage Noordsche Correspon

dent ie, vorig jaar in het Maandblad 
gepubl iceerd, gaf vooral uit het bui

tenland veel reacties. In de zesde af

levering werd als afbeelding 28 een 
omrand Franco Hamburg getoond, 
dat boven aan dit artikel in een ver

beterde tekening wordt afgebeeld. 
Uit de vele nieuwe gegevens bli jkt 
echter dat de mening over het ge

bruik van dit stempel moet worden 
herzien. Het stempel is thans bekend 
van 1816 tot 1824 in rood , daarna in 

zwart en vanaf 1829 weer in rood . 
Uit deze dateringen volgt dat het 
stempel niet voor de stoomvaartver

b inding AmsterdamHamburg ge

bruikt kan z i jn , maar werd gebruikt 
in de grenskantoren Almelo en Deven

ter. Schijnbaar is het gebruik van 
rode inkt tot in 1824 in tegenspraak 
met de gemelde overgang van rode 
naar zwarte inkt in november 1820 
voor de in het grenskantoor geslagen 
stempels. Het is echter gebleken dat 
Almelo voor de francostempels, ook 
voor de binnenlandse brieven, de 
rode inkt bleef gebruiken. 
Er zijn twee typen van het stempel te 
onderscheiden. 
Type 1: De b van Hamburg staat on

der de n van Franco. 

ftCO 

Type I I : De b van Hamburg staat on 

der de c van Franco. 
Korteweg vermeldt nog een drierege

lig D Franco Hamburg in cirkel 
(nummer 154). 
Er moet wel worden aangenomen dat 
dit stempel identiek is met het hier

boven beschrevene. De D is slechts 
een gebroken bovenkrul van de F. 
Ook het vermelde ,,1827 in r o o d " 
kon niet worden bevestigd. 
De tot nu toe getoonde stempels D 
Franco Hamburg maakten een bijge

werkte zo niet totaal vervalste indruk. 
Men moet wel voorzicht ig zijn in de

zen andere inzichten kenbaar te ma

ken. Nieuwe meldingen worden nog 
steeds graag tegemoet gezien. 
Hoewel de mogel i jkheid de brieven 
langs de Hamburg route tot bestem

ming te f rankeren, pas op 1 januari 
1858 verwezenl i jkt werd, is het stem

pel in de dertiger jaren in onbru ik 
geraakt. Wel nam Hamburg de stem

pel ing met andere stempels over. 
De Pruisische post verzorgde de ge

heel gefrankeerde brieven naar Scan

dinavië al sedert 1851 via Stettin of 
Stralsund. Dit was echter alleen mo

gelijk in de zomermaanden. 
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voor uw 
boekenplank 

Nederlandse postzegels 1974 

Wie het naadje van de kous wi l weten 
over de Nederlandse postzegels die 
m een bepaald jaar zijn uitgegeven 
kan de boekjes van PTT waarin de 
achtergronden, vormgeving, emissie-
gegevens, eerstedagstempels en d i 
versen over deze zegels worden ver
teld niet missen. Hoewel de grootte 
van de oplaag van de vernietigde 
voetbalzegels niet wordt on thu ld , we 

heerschap 

van de heerser 

Simon Vinkenoog 

vernemen wel dat er , ,Hol land Win 
naar WK 74" op heeft gestaan. Er 
wordt een stukje poli t iek verteld over 
de afgedwongen NAVO-zegel, waar
bij de hoofdredacteur van , ,Mi jn 
Stokpaardje" een rol bl i jkt te hebben 
gespeeld. We behoeven er niet op te 
rekenen dat er na dit jaar nog meer 
ontwerpen van de prijsvraag van 1971 
zullen worden gebruikt voor kinder
postzegels. 
Hoe het mogeli jk is dat in een derge
lijk werk toch nog een drukfout 
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blijft staan (bladzijde 51) is een raad
sel. Er zi jn twee opmerkel i jke zaken 
te noteren. De postzegels en resten 
van postzegels uit 1975 die zijn afge
beeld bij de zegel ter ere van de 
honderdjarige Wereldpostvereniging, 
kunnen niet gebruikt zi jn voor het 
papiermachémodel van deze zegel 
van 1974 en het perforaat dat als 
voorbeeld wordt gegeven op blad
zijde 91 is alleen gebruikt voor de 
eerste oplaag van de eerste Neder
landse rolzegels met tweezijdige tan
d ing, al komt het aantal gaatjes niet 
overeen met de werkel i jkheid. Het 
perforaat dat sinds de tweede oplaag 
gebruikt wordt laat de beide snijkan-
ten heel. 
Het boekje dat iets meer dan hon
derd bladzijden telt, wordt ingeleid 
door Simon Vinkenoog die een be
spiegeling houdt bij zijn thematische 
verzameling onder de titel ,,Beelden 
van Honderd Onvergankel i jken" . De 
heren R. D. E. Oxenaar van de Dienst 
voor Esthetische Vormgevmg en mr. 
H. W. Brandes van de postzegeldruk
kerij Enschedé doen in een vraagge
sprek hun best om aan de lezer uit te 
leggen hoe moeizaam en ingewikkeld 
de weg is waarlangs een postzegel tot 
stand komt. Wie ernst maakt met het 
verzamelen van de postzegels van 
Nederland, kope dit boekje. 

Uitgave: Staatsbednjf der PTT en de 
Staatsuitgeverij, 's-C rave nh age. Ver
schijnt jaarlijks sinds 1970. Te bestel
len door f 9,30 over te schrijven op 
postgironummer 425300 van de Staats
uitgeverij, waarna franco toezending 
volgt. 

Nederland 1852, 10 cent, plaat VIM en 
Plaat IX, G.C. van Balen Blanken/Bert 
Buurman 

Er zijn weer twee van de befaamde 
platenboeken klaar en de beide laat
ste delen uit de serie van de tien pla
ten van de 10 cent waarde van de 
eerste emissie Nederland, namelijk 
de platen X en I I , kunnen in de aan
staande herfst tegemoet worden ge
zien. Nadat het ene deel over de ene 
plaat van de derde zegel van 1852, de 
15 cent waarde, ui tgekomen zal zi jn 
in het voorjaar van 1976, volgt als een 
afzonderl i jke publikatie het eerste 
deel van het sluitstuk van de 10 cent, 
de elfde plaat: I A. Er zal bij de posi
t iebepaling van de tot op heden be
kende 46 verschil lende zegels van 
plaat I A, een nieuw hulpmiddel te 
baat worden genomen: het water
merk. Het bl i jkt dat alle watermerken 

in het papier, dat in ten minste twee 
ramen voor deze emissie werd 
gemaakt, verschil len en dat die 
verschil len soms zo kenmerkend 
zi jn dat ze kunnen dienen als een ex
tra hulpmiddel om de positie in het 
vel te bepalen. 
Het werk over de achtste plaat word t 
ingeleid door de heer J. Dekker 
F.R.P.S.L., die het een geniaal idee 
noemt om de bi jzondere kenmerken 
van de zegels te coderen. Hierdoor 
was het eenvoudig om de positie in 
het gereconstrueerde vel te v inden. 
Dit systeem is terecht de kern geble
ven voor de publikaties van alle an
dere platen. Het is een voorrecht op 
deze plaats te mogen getuigen van 
de diepe bewonder ing voor het vele 
werk en het grote doorzett ingsver
mogen van beide auteurs, aldus de 
heer Dekker. 
Drs. H.J. Ronday, directeur van het 
Nederlandse Postmuseum, leidt de 
negende plaat in . Hij prijst de speur-
zm, de accuratesse, het vermogen tot 
analyse en synthese, de objectiviteit 
en vooral het enthousiasme van dok
ter Van Balen Blanken, die zijn werk 
tot een monument van modern filate-
listisch onderzoek stempelen. 

Uitgave van deze boeken werd moge
lijk gemaakt door medewerking van 
de Stichting Filatelie. Verknjgbaar bij 
de Verkoopafdeling van de Neder
landse Bond van Filatelisten-
Vereningen. Zie onder het Bonds-
nieuws in dit nummer. 

Korte kroniek van de geposte brief, 
voornamelijk voorzover dit betrek
king heeft op het briefvervoer van en 
naar Nederland. 
Alex L. ter Braake. 

Oude brieven uit de t i jd voordat de 
postzegel werd ui tgevonden kunnen 
boekdelen spreken. Er zijn mensen 
die er niet op uitgestudeerd raken. 
Alex L. ter Braake, een Amerikaan 
van Nederlandse huize schrijft er tal
loze artikelen over en nu zelfs een 
boek. 
Er zi jn verschil lende manieren om 
oude brieven te beschri jven. Een 
echte posthistoricus zal streng sche
matisch te werk gaan en een hoog 
wetenschappeli jk werk produceren. 
Die weg heeft Ter Braake niet geko
zen. Hij vertelt aan de hand van een 
vrij groot aantal brieven die hij min 
of meer toevall ig is tegengekomen 
een verhaal dat de brief volgt op zi jn 
weg van de zeventiende naar de ne-



gentiende eeuw Vele brieven bevin
den zich m archieven en vaak is de 
inhoud daarvan interessant genoeg 
om er iets over te vertellen Soms is 
de geadresseerde of de afzender een 
bekende historische f iguur en dan 
komt er een stukje vaderlandse ge
schiedenis bij De auteur heeft het 
over een ,,posthistorische snuffelaar" 
en al snuffelende heeft hij een bi j 
zonder leesbare kroniek bi jeenge-
gaard Er zul len wel wat onvo lkomen
heden aan dit boek kleven maar het 
volmaakte boek over deze materie zal 
wel nooi t geschreven worden (Op 
bladzijde 93 moet gelezen worden 
afbeelding 88, m plaats van 87 ) 

Uitgave Van Dieten-Den Haag Bestel
len door overschrijven van f 37,25 op 
postgiro rekening nummer 2903959 
van Van Dieten Boekenimport BV, 
's-Gravenhage, waarna franco toezen
ding volgt 

Bolaffi International Catalogus van 
zeldzame postzegels, deel I Europa 

Het Italiaanse huis Bolaffi heeft uit de 
verschil lende catalogi van de belang
rijkste vei l inghouders ter wereld een 
turf van een bloemlezing samenge
steld, waarin de gebruiker gemakkeli jk 
kan opzoeken voor welke prijs de 
topstukken m 1973 van de hand zi jn 
gegaan Men kan het beschouwen als 
een beursoverzicht, want de om
schrijvingen die een uitschieter zou
den kunnen verklaren zi jn samenge
vat in een code van cijfers, letters en 
tekens Die worden op een los kar
ton toegel icht, hetgeen gemakkeli jk 
IS 

Voor allen die belangstell ing hebben 
voor de waarde van dure stukken een 
verrukkel i jke kluif 

Uitgave SCOT Publications, Tu-
njn, Importeur Auf der Heide's Post-
zegelhandel, Kretschmar van Veen-
laan 81, Hilversum Postgiro rekening 
nummer 1700, Pnjs f 65,— 

Stamps of Sweden and Finland/ 
Stamps of Denmark, Iceland and 
Norway, Ernest H. Wise 

Twee kloeke werken over de oudere 
emissies van de Noordse landen, ge
schreven door een Brit die zijn hart 
verloren heeft aan een studie van de 
Scandinavische zegels Hij heeft een 
studiegroep opgericht m Hui l , waar
van hij het kwartaalblad Norden redi
geert De behandel ing is grondig 

maar niet zo diepgaand als m een 
handboek De tekeningen komen uit
stekend over maar als gevolg van de 
soort papier en het drukprocede zi jn 
de afdrukken van de postzegels niet 
zo scherp dat er goede contrasten 
ontstaan met de stempels 
Voor wie geen Engels kent zi jn deze 
boeken ook toegankeli jk omdat de 
schrijver meer gesteld is op het on 
derbrengen van de kenmerken in 
overzichtel i jke tabellen dan op het 
opschri jven van lange vertogen 

Uitgave Heinemann Philatelic Series 
Redacteur James Negus, F R P S L 
Pnjs £ 6 50 voor het deel met Zweden 
en £ 5 50 voor het deel met Dene
marken Verknjgbaar in de boekhan
del 

Jaarverslag Stichting Filatelie 

Het kapitaal van de Stichting Filatelie 
bedroeg per 31 december 1974, na 
afboeking van koersverliezen op ef
fecten - ƒ 292 880,92 - ƒ 1 871 463 43 
De subsidies aan de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen 
beliepen m 1974 een bedrag van 
ƒ 84 054,49, waarvan het grootste 
deel voor rekening komt van tentoon
stellingen (ƒ40 785,03), het filatelis-
tisch jeugdwerk (ƒ 10 440,48) en het 
secretariaat (ƒ 20 000) 
De platenboeken van de eerste emis
sie vergden een investering van 
ƒ 81 876,90 Het kadermateriaal, dat 
een waarde van meer dan een mi l
joen gulden vertegenwoordigt , kostte 
aan onderhoud ƒ 62 476,76, waar
tegenover ƒ 21 475,— stond aan in
komsten uit kaderhuur Er werden 
4662 uit leningen van kaders geboekt 
voor 37 tentoonstel l ingen, waarvan er 
twint ig 100 of meer kaders vroegen 

Belanghebbenden kunnen een 
exemplaar van het verslag aanvragen 
bij de secretaris van de Stichting Fila
telie M de Meijer, Ceestbrugweg 59, 
Rijswijk-ZH 

Michel-Ubersee-Katalog 1976/77 
Band 5, Asien 

Eindelijk kunnen de deeltjes Israel en 
Japan aan kant worden gezet want 
met de verschijning van deel 5 m de 
reeks landen overzee van Michel is 
deze wereldcatalogus compleet Deel 
5 IS verreweg het omvangri jkste met 
meer dan 1600 bladzi jden, 21 000 af
beeldingen en 125 000 pr i jsnoter in-
gen 
Tevergeefs zal de gebruiker Indone

sië en Maleisië in dit deel zoeken 
Die worden opgenomen in deel 4 
(Australië) wanneer dat aan een 
nieuwe druk toe zal zi jn De redactie 
zegt zich af te vragen of het de 
moeite waard is in volgende drukken 
de vroegere Arabische s je ikdommen 
die 300 pagina's , ,ope ten" weer op te 
nemen In navolging van deel III 
(Afrika) is ook hierin een filatelistische 
landkaart opgenomen Onmisbaar 
bli j f t de Michel-Rundschau, het 
maandblad met de aanvull ingen op 
de catalogi 
Deel 5 is bi jgewerkt tot en met het 
apr i lnummer (4) Bijna zeventig ver
schil lende gebieden zi jn in deze cata
logus opgenomen, waaronder een 
tiental die alleen filatelistische bete
kenis hebben zoals Japanse bezet
t ing, Indische verdragsstaten en lan
den die tot de geschiedenis behoren 
De redactie verdient alle lof voor de 
zorgvuldige bewerking van ook bij
zonder moei l i jke gebieden, bi jvoor
beeld Noord-Korea, waar, teruggaand 
tot 1968, nummers worden vrijge
houden voor latere uitgiften 

Uitgave Schwaneberger Verlag 
GmbH, 8 München 45 
Importeur Auf der Heide's Postze-
gelhandel, Kretschmar van Veenlaan 
81, Hilversum, postgirorekenmg 
nummer 1700 Pnjs f 54,— 

Olympische Spelen München 1972, 
Postzegelkatalogus met randgebie
den, Laurentz Jonker 

Op 145 bladzijden vri jwel alle zegels, 
blokken en stempels die zi jn uitgege
ven voor de Olympische Spelen van 
1972, alfabetisch per land gerang
schikt zoals m een onderwerpverza
mel ing zou gebeuren Een verdienste
li jk naslagwerk dat behalve grondige 
kennis van de verschil lende sporten 
ook filatelistische kennis vereist om 
het kaf, dat op de zwarte lijst van de 
FIP voorkomt , van het koren te 
scheiden Wat deze uitgave overdui
deli jk aantoont is dat het wel onbe
gonnen werk IS om een algemene 
verzameling Olympische Spelen te 
beginnen met de illusie er een ge
heel van te maken Beperking tot een 
tak van sport li jkt de aangewezen 
weg 

Uitgave Vereniging De Beeldfilatelist 
Bestellingen Penningmeester, Hob-
bemastraat 13, Nijmegen Prijs f 17,25 
inclusief porto Gironummer 632182 
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agenda van 
fiiatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het september 
nummer dienen uiterlijk op 15 augustus in 
het bezit te zi|n van de redactie 

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

23-26 augustus: 
Dar l ington. Postzegeltentoonstel l ing ter 
herdenking van opening eerste spoor l i jn 
ter were ld , Stockton-Dar lmgton, 150 jaar 
geleden. 

30-31 augustus: 
Lengerich (Westfalen). Tentoonstel l ing 
Teutoposta 1975, Rang II I , Schulstrasse 
Ruilbeurs. 

13 september: 
Leiderdorp Na|aarsruildag, het Dorphuis , 
10.00-17.00 uur, Hoofdstraat 1. Tafelreser-
ver ing: J.B. Soet, Morsweg 21a, Leiden, 
te lefoon 071-43574. 

14 september 
Etten Leur. Ruildag De Nobelaer bij N.S.-
stat ion, 10.00-17.00 uur. In l icht ingen: J. 
Knobel, Halewijnstraat 52, te le foon 01608-
13007. 

19-21 september: 
Berlijn (VVest). Tentoonstel l ing Bephila 
(Rang II), ter herdenking van 125 jaar Prui-
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senpostzegels, bonds- en f i latel istendag, 
Kongresshalle, 10.00-18.00 uur In l icht in
gen: Heinz Perschau, 1 Berlin 47, Manner-
t reuweg 8b, te lefoon 030-665040. 

27 september 
Boskoop. Ruildag. Verenigingsgebouw, Ro-
zenlaan, 10.00-17.00 uur 
Tafelreservering: C. Bulk, Reyerskoop 142, 
te lefoon 01727-3043. 

27 september: 
Drachten. Ruilbeurs, Renbaanrestaurant, 
10.00-17.00 uur, Reidingweg 2. In l icht in
gen: E. Terpstra-Meijers, Tj. Wagenaar-
straat 30, te lefoon 05120-13981. 

27 september: 
Vaassen (Epe). Regionale rui ldag ter vie
ring van het twaalfeneenhalf jarig bestaan 
van de Globe-afdel ing Epe, kantine 
A lumin ium-mdust r ie , Dorpsstraat 88. Toe
g a n g / l , — , jeugd ƒ 0,25 

28 september: 
IJmuiden. Ruilbeurs, Petruskerk, 10.00-
17.00 uur, Mercuriusstraat 56. Tafelreser
ver ing: M. de Meer-van Gendt , Van Len-
neplaan 54, Driebuis, te lefoon 02550-
10421. 

4 oktober: 
Ede. Postzegeldag, De Open Haard, 
10 00-17.00 uur, Wi l lem de Zwijgerlaan 3 
(Beatrixpark). In l icht ingen: Zw. Weener-
Beerdsen, Tol lenburg 32. 

7 oktober: 
Eerste dag van uitgif te twee herdenkings
zegels: Wereldspaardag 50 cent, Brailleze-
gel 35 cent 

11 oktober: 
Dag van de Postzegel 1975, vier ing in t ien 
plaatsen: Amsterdam, Ape ldoorn , Hen
gelo (O), 's-Hertogenbosch, Hoo-
gezand/Sappemeer, Rheden (Jeugd), Rot
terdam, Schagen, Vlissingen, Weert , met 
tentoonste l l ingen, ru i lbeurzen, dialezm-
gen, quizzen, informat ie en verkoop-
stands. In l icht ingen: E.C. de Poorter, 
Parkdreef 111, Budel -Dorp le in , te le foon 
02950-18495. 

12 oktober: 
Leverkusen Ruildag, postzegel jeugdten-
toonstel l ing (Rang III), b i jeenkomsten stu
diegroepen Bauten en Polarpost, foyer 
van het Forum Leverkusen (Bayer), 
09.00-18.00 uur. 

18 oktober: 
Soest. Rui lmiddag, De Rank, Soesterberg-
sestraat 18, 12.00-18.00 Tafelreservering: 
me ju f f rouw C .M. de Bruin, Kastanjelaan 
11, te le foon 02155-12032. 

24-26 oktober: 
's-Gravenhage. Vredespaleis. Internat io
nale fi latelistische tentoonstel l ing ter vie
r ing van het dert igjarig bestaan van de 
Verenigde Naties, in samenwerking met 
het Internationaal Gerechtshof. In l icht in

gen : Vereniging Verenigde Naties/Ver
enigd Europa, p/a L.A.M.J Molkenboer , 
Tibeertlaan 6, Oudenbosch. Telefoon 
01652-3441. 

25 oktober: 
Winschoten. Regionale rui l - en beursdag, 
gebouw Irene achter de Gereformeerde 
kerk aan de Venne, 10.00-17.00 uur. Toe
gang ƒ 1 , — , jeugd tot en met 16 jaar 
ƒ0 ,50. Tafelreservering: P. van der Veen, 
Waalstraat 29, Winschoten Tele foon. 
05970-4498: 4551 (na 18 00 uur) . 

25-26 oktober: 
Schiphol . Veert iende Dag van de Aero-
Philatelie, De Wi jde Were ld , tentoonste l 
l ing Vij f t ig jaar luchtpost Neder land-
Scandinavie met internat ionale' deelne
ming. In l icht ingen: F.W.N. Hugenhol tz , 
Postbus 562, Ape ldoorn . 

26 oktober: 
Berg en Dal. Internationale rui ldag, hotel 
Erica, 10,00-17.00 uur In l icht ingen: F J. de 
Bruin, Jasmijnstraat 23, Ni jmegen, te le
foon 080-770396. 

1-2 november: 
Hamburg . Nordposta 75, tentoonste l l ing 
Rang II , Congrescentrum In l icht ingen. 
Erich Rosendahl, 21 Hamburg 90, Femer-
l ingstr 27 

11 november: 
Eerste dag van uitgifte vier k inderpostze
gels met toeslag en een vel let je. 

12 november: 
Nederlandse Ant i l len . Eerste dag van uit
gifte kinderpostzegels Drie waarden 15 + 
5,20 + 10,30 + 15. Prijs ƒ1 ,71 (Ned 
munt) . 

12 november: 
Suriname Eerste dag van uitgif te vier k in
derpostzegels met toeslag en een strook
je. Prijs per serie ƒ 2,70, per strookje 
ƒ 1,26 (Nederlandse munt) . 

25 november: 
Suriname. Onafhankel i jkheidsene van drie 
zegels m de waarde 25, 50 en 75 cent (Su
rinaamse munt) . 

27 november- 7 december: 
Wenen . Internationale tentoonste l l ing 
Wien '75 Jaarbeurs. 

13-21 december: 
Brussel. Internationale thematische ten
toonstel l ing onder beschermheerschap 
van Koning Boudewi jn Rogiercentrum. 

VEILINGAGENDA 
11-13 september: 
Amsterdam. W. Wiggers de Vries, Singel 
276. 
29/30 september-1/3 oktober: 
's-Cravenhage. Vei l ing Van Dieten, Tour-
nooiveld 2 
24-28 november 
's-Gravenhage. Vei l ing Van Dieten. 

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

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

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 
Het postmuseum is dagelijks ge
opend van 10 00-17 00, zon - en 
feestdagen van 13 00-17 00 uur. 



tentoon
stellingen 
en jubilea 

Arphila-impressies 

Onze Weense collega Herbert Judma-
ier schrijft zijn reportages over bui
tenlandse tentoonstel l ingen vaak on
der het hoo fd : ,,Als Schlachten
bummler auf der INTERPHIL" of 
welke het ook was. Op de Arphila 
waren we helaas inderdaad bezoe
kers van een slagveld en de slachtof
fers waren de postzegels. Na vele 
weken koude barstte net in de week 
dat de ARPHILA gehouden werd de 
hitte los. Er heersten tropische tem
peraturen in het Grand Palais en door 
het glazen dak bescheen de zon de 
gehele dag de galerijen waar de post
zegels tentoongesteld stonden. 
Wat op de eerste dag nog een com
pleet velletje klassieke zegels van Ja
pan was leek op de zevende dag 
meer op een zakje met kromgetrok
ken losse zegels. En toen werden de 
stoffeli jke resten van dit velletje maar 

In het middenschip van het Crand 
Palais was het bij de officiële opening 
een drukte van belang. Op de voor
grond in het centrum drie belangrijke 
figuren: in het midden (met bril) de 
Franse premier Jacques Chirac die 
kijkt naar verrichtingen van de heer 
Edmond Skinazi, voorzitter van het 
organisatiecomité, en de verantwoor
delijke minister Aymar Achllle-Fould, 
wiens aandacht elders is. 

verwi jderd - hoeveel men aan de ei
genaar aan schadevergoeding gaat 
betalen kan ik niet beoordelen, maar 
het zal wel niet mis z i jn . Doch in 
feite zijn gehele velletjes klassieke 
zegels niet meer te vervangen zodat 
het filatelistische verlies niet goed
gemaakt kan worden . 
Dat men bij het ,,Palmares" niets an
ders wist te zeggen dan hoe f i jn Fila
telie en Kunst hier samen waren ge
gaan en er geen woord van veront
schuldiging voor de ontstane schade 
af kon geeft wel bli jk van weinig 
egards voor de verzamelaars. 
Er is ongetwi j fe ld door vele mensen 
veel werk voor deze tentoonstel l ing 
verzet. Doch de filatelistisch-
deskundige coördinatie ontbrak en 
daardoor liep het net niet zo als het 
moest. 
Wi j betreuren het niets beters over 
deze tentoonstel l ing te kunnen 
schri jven, voor de organisatoren van 
volgende internationale tentoonstel
l ingen was hier eigenli jk hoofdzake
lijk te leren hoe het niet zou moeten 
- wat op zichzelf vaak bi jzonder nut
tig is! 

Twee (van de negentien) erepri jzen 
in de ereklasse van de Federation In
ternational de Philatelie vielen toe 
aan het echtpaar Poulie, mevrouw 
Th. Poulie-van 't Noordende met Po
len en de heer J. Poulie met Neder
land 1852. Goud : de heer Poulie (Ba
den en Bulgarije). Verguld zi lver: de 
heer Poulie (Albanië). Zilver: J.D.H, 
van As (Palestina, luchtpost), J.H. 
Broekman (Nederland postwaarde-
stukken Wi l lem III), G.H. Jonkers, 
(Griqualand), mevrouw Poulie (Polen, 
luchtpost). 

Verzilverd brons: R.E. Bles (Straats
burg, stadpost), e.V. ten Brink (Ne
der land, 1913), A.Ph. Krijff (Ballons 
montés), J.J. Schretlen (Hongarije) en 
M.W.L. Tolhuizen-Buggelman (Liba
non). Brons: G.H. Fischer (Neder
land, maximumkaarten), F. Jacobs 
(Duitsland, Russische bezettingszo
ne), G.H.F. Mei jer (Nederland, post-
mechanisatie), N. Roos-'t Hart 
(Natuurrampen) en M. J. Vri jalden-
hoven-Oostra (Groot-Brit tannië, 
postmechanisatie). 

De Grand Prix d 'Honneur verwierf de 
heer Samad Korchid uit Iran met 
Perzië. Het Maandblad was buiten 
mededinging ingezonden omdat de 
heer van der Flier, secretaris van de 
Raad van Beheer, zi t t ing had in de in
ternationale jury. 

Themabelga 

Dertien Nederlandse verzamelaars 
hebben ieder vijf kaders gekregen in 
de eerste internationale thematische 
tentoonstel l ing die word t gehouden 
onder het patronaat van de Fede
ration Internationale de Philatelie. Het 
z i jn : A. J. M. Annegarn (Bloed en 
bloedtransfusie), J. van Asselen (Vo
gels), J. A. Bruijn (Paarden), A. L. 
Groeneveld (Weg- en waterbouw
kunde), H. G. Hardeman (Het Rode 
Kruis), B. W. Haveman (Wereldge
schiedenis in persoonl i jke bood
schappen), P. J. Meurs (Textiel en 
text ielverwerkende industrie), L. van 
Oosterwi jk (Telecommunicatie), R. 
Reijngoud (Muziek), N. Roos-'t Hart 
(Natuurrampen), A. Smit (Ons daag-
lijks brood), D. Speksnijder (Colum
bus), E. Wessels-Lutkeveld (Muziek). 
Verder zi jn er drie inzendingen in de 
literatuurklasse, waaronder twee van 
de vereniging De Beeldfilatelist. 
In tweeduizend kaders zul len meer 
dan dr iehonderd inzenders uit 35 
verschil lende landen exposeren. 
Daarnaast komen er 84 postadmini-
straties die de fo lk lore van hun land 
op de postzegels zul len tonen. In de 
ereklasse onder meer , ,Europa" van 
Walter Lyppens, , ,Scout isme" van 
Scherb, Madonna's van Peeters en 
van Bossuyt, alsmede Kerkgeschiede
nis van F. de Troyer. 
Drie speciale pri jzen worden uitge
loofd voor de persorganen die zich 
het meest hebben ingespannen om 
Themabelga bekendheid te geven. 
De heer Edmond Struyf, algemeen 
beheerder van de Regie der Poste
rijen en voorzit ter van Pro Post heeft 
op woensdag 23 april 1975 op een 
persconferentie in Brussel bekend 
gemaakt dat deze pri jzen, elk van 
25.000 frank, worden ui tgeloofd voor 
artikelen in de Nederlandse en de 
Franse taal, gepubl iceerd in België en 
in het bui tenland. 

Tijdens de tentoonstel l ing zul len ver
gaderingen worden gehouden van de 
Koninkl i jke Landsbond van Belgische 
Postzegelkringen, de AIJP (journalis-
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ten), de PISA (luchtposters), IFSDA 
(handelaren). De Thematische com
missie van de FIP komt op 20 decem
ber bi jeen. 

Studiekring voor dames-filatelisten 

De Culturele Kring Ant igone 2000, 
Studiekring voor Dames-Filatelisten, 
heeft het Jaar van de Vrouw in Ant
werpen gevierd met een schitterende 
postzegeltentoonstel l ing in een schil
deri jenexposit ie. Dertig dames van 
Ant igone 2000 lieten in 166 kaders 
zien dat er geen filatelistisch gebied 
is waarop zi j niet thuis z i jn . Van 
de kleine vijft ig verzamelingen waren 
er dertig ,,klassiek" en twint ig thema
tisch. Mevrouw Sauer nam zeven en 
mevrouw Palmans zes verschil lende 
inzendingen voor haar rekening. Me
vrouw R. Pringiers-Hendrix, voorzi t
ster, verklaarde rondui t ,,fier te zi jn 
op wat het is geworden" en zij bracht 
daarvoor hulde aan het ,,kranig be
stuur" . De ,,vernissage" van de ex
positie op 20 juni 1975 in Galerij 
Campo aan de Meir, die geheel ver
zorgd was door leden van Ant igone 
2000, trok grote belangstell ing. Wij 
ontmoet ten er behalve de bestuurs
leden, mevrouw Mademan, de heren 
Schittecatte, Jordens, Walravens en 
vele andere bekende Antwerpse fila
tel isten. 

Ter gelegenheid van het 85-jarig be
staan van de Koninkl i jke Landsbond 
der Belgische Postzegelkringen, die 
op 11 apri l 1890 te Antwerpen werd 
opgericht, werd aansluitend op 22 
juni 1975 een algemene raad gehou
den in het Volkskundemuseum aan 
de Gildekamerstraat, waarna een ont
vangst werd gegeven door schepen 
mevrouw M. van Cauwelaert in het 
Antwerpse stadhuis. 

lUBENEX, eerste Belgisch-Neder
landse postzegel-jeugdtentoonstel-
ling. 18-19 mei 1975 te 's-Hertogen-
bosch. 

Bij de opening van deze tentoonstel
ling moest de heer R. van Comper-
nol le, commissaris-generaal van de 
Jeugdcommissie der Koninkl i jke 
Landsbond van Belgische Postzegel
kr ingen, berichten dat de Neder
landse jeugdinzendingen uit Madr id 
wel , doch de Belgische helaas nog 
niet waren teruggekeerd. Dit maakte 
natuurl i jk de stri jd wat ongeli jk zodat 
bij de bekroningen aan Belgische 
zijde twaalf derde, twee vierde pr i j 
zen en twee bewijzen van deelne
ming genoteerd werden, tegen aan 

Nederlandse zi jde acht tweede, en 
zeven derde pr i jzen. 
Doch belangri jker dan de bekron in
gen is het feit dat hier de eerste stap 
gezet werd op een gezamenli jke weg 
van de Belgische en Nederlandse 
jeugdfi latel ie, waar bij reeds de hoop 
uitgesproken werd dat ook Luxem
burg zich hier mettert i jd bij zou aan
sluiten. 
Een belangri jke mededel ing van de 
heer van Compernol le was nog dat in 
1977 in België - op de wijze waarop 
men dat in 1973 in Polen deed ten 
aanzien van Copernicus - een inter
nationale jeugdwedstr i jd zal worden 
gehouden met betrekking tot de 
Belgische schilder Rubens. Fl. 

M O K U M 700 

Men kan er over twisten wie het 
voordeligst voor de dag kwam op de 
viering van het zevenhonderdjar ig 
bestaan van Amsterdam in Mokum 
700, een miniatuurhoofdstad die van 
24 tot en met 29 juni in het Amster
damse RAI-gebouw stond. 
Het gaat dan natuurl i jk tussen de geza
menli jke Amsterdamse verenigingen, 
die er een marktkraam hadden, de 
NVPH, die een riant trapgevelhuis had 
betrokken en de PTT, die zich terug
getrokken had in een historisch post
kantoor. De handelaren hadden het 
voordeel van t ien toonbanken en uit
stalramen met verzamelingen, maar 
de verzamelaars Ben en Leen droe
gen historische k ledi j . Wel niet van f i 
latelisten maar wel van handelslieden 
en het beestje ver loochende zijn aard 
niet. Publiek was er genoeg, want het 
geraamde aantal van een kwart mi l 
joen werd ruimschoots overschreden. 
Het mag wat gekost hebben, het mag 
wat baat hebben opgeleverd, het 
stemt tot voldoening dat de ééndags-
poorters der stad Mokum 700 het f i -
latelistische element niet hebben 
kunnen missen. 

Twee florijnen moest een burger neertel
len om een poorter te worden. 

ê^i'^'Méi 
JDoortcrg aSeUiii« 

JjUrgermeesteren en Regeerders der Stadt 
MOKUM 700 is gebleeken dat houder deses 
iseen ^oortftöct^Êltjcrê'tciJÊ 
Belasten derhalven een yegelyk desen daar voor te erkennen en 

te laten genteten t recht en Privilegien den Burgeren 
alhier competeerende 

Actum in 
MOKUM 700 

lumj 1975 

204050 

Dag van de Aero-Philatelie 1975 

De veertiende Dag van de Aero-
Philatelie zal in het weekeinde van 
25/26 oktober 1975 gehouden worden 
op de luchthaven Schiphol. In het au-
tomatenrestaurant De Wi jde Wereld 
wordt in honderd kaders een ten
toonstel l ing gehouden ,,Vijft ig jaar 
luchtpost Nederland-Scandinavië," 

W 0aa VBf{ de 
pep@{ira6e[ie 

SOJr.SCANDINAVIC ^ 
NEDEEl/^D 

waaraan verenigingen uit de Noordse 
landen zul len deelnemen. Daarnaast 
zi jn er de gebruikel i jke act ivi tei ten: 
rui l , vei l ing, verkoop van boeken en 
stands van handelaren en voor voor
l icht ing. Er worden weer twee en
veloppen uitgegeven waarop PTT een 
bi jzonder stempel geeft. Vier onge
stempelde enveloppen kosten ƒ1,50 
en twee stuks met het speciale stem
pel ƒ 2,75. 
Bestellingen door overschri jving van 
het verschuldigde bedrag op postgiro 
rekening nummer 402628 van De 
Vliegende Hollander, Zestienhoven-
straat 26b, Rotterdam. 

Maandbladreis naar Wenen 

De Maandbladreis naar Wenen is 
vervroegd. Het vertrek is nu vastge
steld op woensdagmiddag 26 novem
ber en de terugreis op woensdag
avond 3 december 1975. De reis zal 
gemaakt worden per t re in ; de kosten 
bedragen ongeveer ƒ 500,—. Er heb
ben zich tot dusver dert ien deelnemers 
opgegeven, maar er kunnen er nog 
meer mee. Men behoeft geen inzen
der te zi jn om toch te kunnen genie
ten van de filatelistische en andere 
geneugten die Wenen heeft te bie
den ti jdens de internationale ten
toonstel l ing Wien 75. Inl ichtingen en 
aanmeldingen bij de secretaris van de 
Raad van Beheer: mr. A. van der 
Flier, Tortellaan 69, 's-Gravenhage. 

Espana 75 - aanvulling 

De heer Poulie kreeg in Madr id niet 
één, maar twee gouden medailles. In 
het meinummer werd op bladzijde 
290 wel Bulgarije gemeld maar niet 
Nederlands-Indië, Curasao en Suri
name. 
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Honderdjarige Stoomvaart Maat
schappij Zeeland: bijzondere envelop 

Ter gelegenheid van het honderdjar ig 
bestaan van de Stoomvaart Maat
schappij Zeeland is een bi jzondere 
envelop met speciaal stempel uitgege
ven, waarvan nog een beperkt aantal 
voor verzamelaars beschikbaar is: 
één exemplaar per aanvrager zolang 

nederland 

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

Internationale serie 1975 

Jaar van de Vrouw 

Honderd jaar Meterconventie 

Op 29 juli 1975 zal de Nederlandse 
PTT een serie van twee bi jzondere 
postzegels zonder toeslag uitgegeven 
die aan gebeurtenissen van interna
tionale betekenis zi jn gewi jd. De ze
gels zul len bij alle Nederlandse post-
inr icht ingen verkrijgbaar zi jn zolang 
de voorraad strekt. 

^' T^>?«^i '^- . . ' - - " ' ^ 

Een in acht kleuren uitgevoerde ze
gel, waarde 35 cent, vestigt de aan
dacht op het Internationale Jaar van 
de Vrouw. De ontwerpster. Ans 
Bockting-van Cenderen uit 's-Gra-
venhage, debuteert hier met een 
zegel geïnspireerd op een speelkaart, 
waarop in de ene helft een vrouw en 
in de andere helft een man is afge
beeld. Beiden hebben een pen in de 
ene hand en een duif in de andere. 
Inherent aan het gegeven van de 

de voorraad strekt. De envelop kost 
ƒ 2 , — (ƒ1,50 plus ƒ0,50 portokos
ten). Liefhebbers kunnen een bestel
formul ier aanvragen bij de Stoom
vaart Maatschappij Zeeland/Konink
l i jke Nederlandsche Postvaart N.V., 
Postbus 2, Hoek van Hol land. Op de 
envelop vermelden: speciale enve
lop. 

speelkaart is op de zegel de waarde
aanduiding dan ook tweemaal ver
meld. De voorstel l ing symboliseert 
de drie thema's van het internatio
nale Jaar van de Vrouw: gel i jkheid, 
ontwikke l ing, vrede. 
De kleuren z i jn : zwart, grijs, rood, 
oranje, groen, roze, lichtgeel en 
bru in . 
Het honderdjar ig bestaan van de In
ternationale Meterconvent ie (Con
vent ion du Mètre) wordt met de uit
gifte van een vierkleurige, l iggende 
zegel in de waarde van 50 cent ge
ëerd. Het ontwerp drukt het ab
stracte begrip maat uit door een 
schaalverdeling, die zowel voor me
ten als wegen kan gelden. 
De zegel is uitgevoerd in de kleuren 
l ichtblauw, groen, donkerblauw en 
rood. Bijzondere tekst: , ,Metercon
vent ie" . Voor de ontwerper, John 
Stegmeijer uit Amsterdam, is dit zijn 
eerste postzegel. 
De prijs per serie bedraagt ƒ 0,85. 

Nadere emissiegegevens: 
Beeldformaat 35 cent: 25 x 36 mm 

50 cent: 33 x 22 mm 
Zegelformaat 35 cent: 25 x 36 mm 

50 cent: 36 x 25 mm 
Tanding 35 cent: 12^/4 : 14 

50 cent: 14 : 12^/4 
Papier zonder watermerk, 

fosforescerend 
Comming synthetische gom 
Vellen van 10 x 10 = 100 zegels 
Oplage 150 000 vel van elke 

waarde 
Druktechniek offset 
Drukker i j j oh . Enschedé en 

Zonen Grafische Inr ich
t ing B.V. Haarlem. 

, ,S.M. Zeeland" en Albert Schweitzer 
postzegels 

Het honderdjar ig bestaan van de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland, 
Koninkl i jke Nederlandsche Postvaart 

N.V. en het geboortejaar van de we
reldbekende dr. Albert Schweitzer 
waren de feiten die de herdenkings
serie 1975 in beeld bracht. De beide 
bi jzondere postzegels hebben slechts 
één d ing gemeen en dat is het water. 
De , ,Zeeland", thans varend in een 
, ,poor ' met Sealink van British Rail, 
tussen Hoek van Holland en Harwich, 
bevaart een voor duizenden Neder
landers bekende route. 
Normaal vaart de , ,Zeeland" overdag 
naar Harwich en dezelfde avond te
rug naar de Hoek in de nachtdienst. 
Het normale veerschip is de , ,Koning
in Juliana", in de drukke zomert i jd 
is de , ,Koningin Wi lhe lmina" ook 
in de vaart. Aan Britse zi jde varen de 
St. Edmund en de St. George. De 
postzegel toont het ver t rouwde beeld 
van de matroos, die de Noordzee 
omspant en de letters L(ondon), 
H(arwich) en H(oek) van H(ol land). 
Waarom alleen London in beeld ge
bracht is en niet de hoofdstad van 
Nederland (A)msterdam, en de an
dere hoofdsteden Kopenhagen, 
Bonn, Berli jn, Warschau, Moskou en 
Bern, die alle door internationale 
treinen van de Hoek rechtstreeks be
reikt kunnen worden , vermeldt de 
historie niet. De zwarte rand om drie 
zijden van de zegels is naar onze 
mening minder fraai. 
Dat dr. Schweitzer op een tocht door 
het oerwoud is afgebeeld zou moe
ten bli jken uit de , ,op de achtergrond 
peddelende Afr ikaan", zoals persbe
richt en Dienstorder omschri jven. 
Maar met evenveel recht had men 
kunnen vermelden, dat Albert 
Schweitzer op een zeer zomerse dag 
door een ri jksgenoot door de grach
ten van Amsterdam werd , ,geped
d e l d " ; van een oerwoud is helaas niets 
te z ien. 

De technische bi jzonderheden van 
de vellen zijn als volgt: beeld- en ze
gelformaat 36 X 25 mm. ; perforatie 
14 : 12.3/4; papiersoort zonder wa
termerk, fosforescerend; gomming 
synthetisch; vellen van 10 x 10 is 
100 zegels; oplagen van iedere zegel 
15.000.000 stuks; druktechniek ras-

- terd iepdruk; geldigheidsduur onbe
paald. 

De tanding is aan boven- en onder
zi jden door lopend ; l inker- en rech
terzi jden twee gaten door lopend ; 
telcijfers normaal links 1 tot en met 
10, rechts 10 tot en met 1 ; ponste-
kens en markeerboogjes ontbreken. 
In de marges komen kleurkruisen 
voor; afwijkingen werden tot heden 
niet gemeld. 

JULI-AUCUSTUS 1975 4 0 3 



rijksdelen 
overzee 

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

Postzegels van Suriname en Neder
landse Antillen goedkoper 

Daar de wisselkoers van de valuta van 
Suriname en de Nederlandse Anti l len 
ten opzichte van de Nederlandse 
gulden is gedaald, heeft PTT de om
rekeningkoers ä ƒ1,80, welke werd 
gehanteerd voor de omrekening van 
de zegelwaarden van de Overzeese 
Rijksdelen in Nederlandse munt ten 
behoeve van de verkoop via de filate-
l ieloketten en de Filatelistische 
Dienst, met ingang van 1 jul i 1975 
verlaagd tot ƒ 1,50. De aldus verkregen 
verkooppri js, welke per zegel wordt 
afgerond, is inclusief BTW. 

Nederlandse Antillen 

Jaar van de vrouw 

Op 1 augustus 1975 gaf de postad-
ministratie van de Nederlandse Ant i l 
len een serie van drie postzegels uit 
welke de aandacht vestigt op het In
ternationale Jaar van de Vrouw. De 
serie, die verkrijgbaar zal bli jven tot 
en met 31 juli 1976, werd ontworpen 
door Mari jke van der Sar-de Lange 
uit Willemstad/Curaq:ao. De geldig
heidstermijn voor de frankering is 
onbepaald. 
De bijgaande foto's tonen de goed
gekeurde ontwerpen. 
Waarden/Voorstellingen/Kleuren 
6 cent - Het door de Verenigde Na
ties ingevoerde officiële embleem als 
symbool van het Internationale Jaar 
van de Vrouw. Bijz. tekst: , , interna
tionaal jaar van de vrouw 1975". Kleu
ren: geel, rood, paars, oranje en 
blauw 
12 cent - Figuratieve ui tbeelding van 
de sociale rol van de vrouw in het 
maatschappelijk ontwikkel ingsproces. 
Kleuren: geel, rood, paars en blauw. 
20 cent - Symbolisch-figuratieve uit
beelding van de gel i jkheid tussen 

man en vrouw. Kleuren: geel, rood, 
paars, oranje en blauw. 
De prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ 0,57. 

Technische gegevens: 
Beeldformaat 6 cent: 34V2 x 22 mm 

12 cent: 36 x 23V2 mm 
20 cent: 36 x 22 mm 

Zegelformaat 36 x 25 mm 
Tanding 14 : 12^/4 
Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Vellen van 5 x 10 = 50 zegels 
Oplage 7000 vel van elke 

waarde 
Druktechniek rasterdiepdruk 
Drukker i j Joh. Enschedé en 

Zonen Grafische Inr ich
t ing B.V., Haarlem 

Suriname 

Herdenking meterconventie 

Op 25 juni 1975 heeft de postadmini-
stratie van Suriname een serie van 
drie bi jzondere postzegels uitgege
ven ter herdenking van het honderd
jarig bestaan van de Internationale 
Meterconvent ie (Metr iek stelsel). Op 
de zegels, ontworpen door Studio 
Enschedé te Haarlem, zijn inhouds-
en lengtematen in een vlakverdeling 
symbolisch voorgesteld. 
De zegels zul len verkri jgbaar bl i jven 
tot en met 24 juni 1976. De geldig
heidstermijn voor de frankering is 
onbepaald. De bijgaande foto toont 
de goedgekeurde ontwerpen. 

Waarden en k leuren: 
15 c groen, geel, blauw en zwart 
25 c blauw, rozerood, violet en zwart 
30 c oranjerood, geel, rood en zwart 

Bijzondere tekst op alle waarden: 
,,100 jaar Internationale Metercon
vent ie" en ,,Bureau International des 
Poids et des Mesures 1875-1975". 
De prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ 1,06. 

Nadere emissiegegevens: 
Beeldformaat 35 x 21,1 mm 
Zegelformaat 38 x 24,1 mm 
Tanding 13^4 : I2V2 
Papier zonder watermerk 
Gomming synthetische gom 
Vellen van 5 x 10 = 50 zegels 
Druktechniek offset 
Drukker i j Joh. Enschedé en 

Zonen Grafische 
Inrichting B.V. 
Haarlem. 

iORINAMEIS«^ 
*MMMMik«MMMWUb^^ 

URINAME25 

RINAMESO"-: 

Op 20 mei 1875 werd te Parijs de 
Conférence Diplomatique du Mètre 
afgesloten met de ondertekening 
door zeventien landen van de Con
vention du Mètre (Meterconvent ie), 
het verdrag waarbij de opr icht ing 
werd geregeld van het Bureau Inter
national des Poids et des Mesures. 
Dit bureau stelt zich ten doel het 
vervaardigen en vergeli jken van 
nauwkeurige standaardmaten en ge
wichten. Het aangesloten aantal lan
den bedraagt momenteel 43. 

Verhoging posttarieven 
De Surinaamse posteri jen zul len ge
noodzaakt zi jn de tarieven per 1 ja
nuari 1976 aan de geldende normen 
aan te passen, hetgeen inhoudt dat 
deze zul len worden verhoogd, vol 
gens besluit van de UPU te Bern. 
Suriname en nog twaalf andere lan
den die tot nog toe de oude tarieven 
handhaafden worden nu gedwongen 
deze aan te passen. 
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Hoge waarden 1959 
Deze ,,Juliana"-zegels komen te ver
vallen. Ontwerpers werden uitgeno
digd vóór 31 mei 1975 een geschikt 
ontwerp voor hogere waarden -
ƒ 1 , — , ƒ 1,50, ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,— 
- te maken op een formaat van 
23 X 50 mm, in dr ie- of v ierk leuren
druk. 

Suriname wijst filateiistische agent 
aan 
De Dienst der Posterijen van Suri
name en de Wor ld Wide Philatelic 
Agency Inc., te New York hebben in
gaande 1 mei een overeenkomst ge
sloten waarbij de verkoop van Suri
naamse postzegels in de Verenigde 
Staten, Canada en Mexico word t ge
gund aan het Newyorkse bedri j f . De 
overeenkomst werd namens de 
Wor ld Wide Agency ondertekend 
door haar president, de heer Jacques 
Minkus en namens de Surinaamse 
postdienst door de directeur, de heer 
E. G. Lede. De Surinaamse zegels zu l 
len verkrijgbaar worden gesteld in 36 
Amerikaanse warenhuizen en bij der
tig filateiistische agentschappen. 

postwaarde-
stukken 

rubriekredacteur: 
] . H. Broeiiman, 
Hoflaan 25, 
Bergen 1760 

Van de bekende ,,Altdeutschland-
Spezial-Katalog und Handbuch" van 
de Hannoverse vei l inghouder Hans 
Grobe is zojuist de vi j fde druk ver
sehenen, ui tgebreid tot 718 bladzi j
den (was in de vierde druk van 1968 
nog 439). De illustratie is overvloedi
ger op het terrein van zegels en 
stempels, terwi j l nu ook kleurenaf
beeldingen zi jn opgenomen. 
De prijs is thans D M . 120,— 
Goede wi jn behoeft geen krans, en 
wie met een staf van medewerkers er 
in zeven jaar tijds in slaagt een goed 
boek zo te verbeteren en , ,up to da
t e " te brengen verdient hulde van
wege zi jn dienst aan de f i latel isten. 

stempels 

rubriel<redacteur: 
A. M. A. van der Willigen, 
F.R.P.S.L., 
Laan van Poot 194, 
's-Gravenhage 2023 

é^' 
jfEBEA/C^ 

Geiegenheidsstempels 

Er was de afgelopen maanden weer 
veel keus uit nieuwe bi jzondere af
stempel ingen: 
1. het honderdjar ig bestaan van de 
Stoombootmaatschappij Zeeland 
werd onder meer gevierd met een 
bi jzonder poststempel, dat werd af
gedrukt op alle in een brievenbus 
geposte stukken, welke bus op 5 juni 
in het kantoor der maatschappij te 
Hoek van Holland was geplaatst en 
eveneens op stukken, welke werden 
vervoerd met het m.s. , ,Koningin Ju
l iana"; 
Volgens de dienstorder zouden deze 
stukken door de Engelse postdienst 
van een aankomststempel worden 
voorz ien, doch wi j t roffen slechts een 
jubi leumstempel van de maatschappij 
op de achterzijde aan; wi j danken 
ook de heer J. Oosterboer te Rotter
dam voor toezending van een desbe
treffend persbericht; 

^^V^LUA^^^ 

2. de Filateiistische Dienst stempelde 
van 6 tot en met 16 juni zowel te 
's-Gravenhage als in Parijs met een b i j 
zonder stempel ter gelegenheid van 
de deelneming aan de Arphila '75 
tentoonstel l ing, uiteraard alleen op 
Nederlandse postzegels; 
3. van 17 tot en met 20 juni was ter 
gelegenheid van de ,,Direct Mail 
Conference and Trade Fair" in het 
Okura-hotel te Amsterdam een t i jde
lijk postkantoor met bi jzonder post
stempel gevestigd; 
4. van 24 tot en met 29 juni was ter 

./ ê \ 

gelegenheid van de manifestatie 
, ,Mokum 700" in het RAI-
tenstoonstel l ingsgebouw te Amster
dam een t i jdel i jk postkantoor geves
t igd ; 
5. op 14 jul i was in een historisch 
postr i j tuig, dat medereed bij de 
openingsri t op het traject Apel-
doorn-Dieren van de Veluwse Stoom
treinmaatschappij B.V. een brievenbus 
geplaatst en de daarin geposte stukken 
werden te Apeldoorn voorzien van een 
bi jzonder poststempel. 

^ B N H ^ 

" " " ^ ^ 

Deze maatschappij (adres: Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer, Apel 
doorn) stelde ook gefrankeerde en 
gestempelde briefkaarten met afbeel
ding van een locomotief ä ƒ 2,50 en 
di to enveloppen ä ƒ 1 , — beschikbaar; 
postgiro rekening nummer 912913; 
6. van 26 juli tot en met 2 augustus 
werd in het hotel en zalencentrum 
, ,Gouden W i e k e n " N.V. te 's-Graven
hage het 48e Esperanto-con-
gres gehouden, ter opluister ing 
waarvan ook een speciaal stempel 
werd gebruikt voor stukken gepost 
in een t i jdel i jk geplaatste br ievenbus; 
7. aan de uitgifte der nieuwe zegels 
voor het Internationale Jaar van de 
Vrouw en voor het honderd jarig be
staan van de Meterconvent ie was 
wederom de gebruikel i jke eerstedag-
envelop met bi jzonder stempel ver
bonden voor stukken, welke op 29 
juli 1975 zijn gepost. 

Machinestempels 

Na de proefneming te 's-Cravenhage, 
Amsterdam en Leiden zagen wi j nu 

50 JAAR r ^ E c T l 
T.T. o - ^ 

ASSEN 26 "O 
) 28-6-1975 L i'J'5 ^ 

HLNGEVEILDE 
13 V. .15-juni 

L 
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ia/5 

lULl-AUGUSTUS 1975 405 



p 

ook een afdruk d .d . 1 jul i 1975 van de 
stempelmachine te Arnhem met klein 
datumstempel, waarin datum- en uur
aanduiding op één regel voorko
men. 

Typenraderstempels 

1.6.1975 
Opgeheven: poststation Noordwel le 
2.6.1975 
Naamswijziging: postagenschap Sant
poort Noord-Hoofdstraat heet thans 
Santpoort Noord-Anemonenstraat 
Gevestigd: postagentschap Arnhem-
Croningensingel 
4.6.1975 
Gevestigd: postagentschap Rotter
dam-Vroom en Dreesmann Hoog
straat 
11.6.1975 
Gevestigd: postagentschap Assen-
Maasstraat 
16.6.1975 
Gevestigd: intern postagentschap 
Hilversum-NOS 
1.7.1975 
Opgeheven: poststation Gapinge. 

nieuws uit 
belgië 

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

Wereldjaar van de Vrouw 
Voor dit Jaar van de Vrouw gaf Bel
gië ook een zegel uit en dit op 23 

jun i . De voorverkoop had plaats te 
Antwerpen, Bergen en Brussel. Te 
Antwerpen verzorgde de ,,Dames-

4 0 6 lULI-AUCUSTUS 1975 

Veldpost 
De , ,openhe id " bij de Nederlandse 
stri jdkrachten neemt toe, want er zu l 
len weer enige , ,open dagen" wor
den gehouden met bi jbehorend mo
biel veldpostkantoor, veldpoststem
pel en een niet-postaal herinnerings-
stempel : 
1. 15-17 augustus drie open dagen: 
Commandant Weeshuiskazerne te 
Naarden; 
2. 23 augustus Open dag van de 102 
veldart i l leriegroep 't Harde. Comman
dant W.G.F.-kazerne te Harderwi jk; 
3. 27 september Open dag van het 
Pantser infanterie Rij- en Opleidings
centrum , ,PlROC". Commandant Prin
ses Irenekamp, Strijpse Baan te Veld
hoven, post Meerveldhoven. 
Belangstellenden kunnen aan de be
treffende commandanten vol ledig ge
adresseerde en gefrankeerde kaarten 
of enveloppen zenden met verzoek 
om stempel ing. Voor hen die ons 
reeds kaarten/enveloppen voor veld
poststempels zonden zul len wi j deze 
afdrukken ook aanvragen. 

kring Ant igone 2000 Studiekr ing" de 
voorverkoop van deze zegel. Op de 
afbeelding v inden we Marie Popelin, 
de eerste v rouw die in België het 
doctoraat in de rechten verwierf. 
Door de Kredietbank werden in het 
Vlaams gedeelte van België postzegel
tentoonstel l ingen ingericht, met als 
thema ,,De vrouw op de postzegel" , 
onderscheidel i jk in acht steden: Brus
sel, Hal, Aalst, Gent (juni en 31 jul i ) , 
Brugge (4 tot 31 augustus). Tienen (15 
tot 26 september), Leuven (6 tot 16 
oktober) en Hasselt (24 oktober tot 13 
november), steeds gehouden in een 
zetel van deze bankinstel l ing. 

Internationale ruildag te St. Niklaas 

Deze vierde internationale rui ldag, 
die ieder jaar aan belangstell ing en 
inhoud wint , zal door de Postzegel
vereniging van het Land van Waas in
gericht worden op 12 oktober. Reeds 
vroeg aangekondigd maar toch waard 
om een dagje in uw agenda vri j te 
houden. 

Nieuwe uitgiften 

Op 9 juni verscheen een zegel van 10 
frank naar aanleiding van de interna
tionale herdenking van het 25-jarig 
bestaan van het Leuvens Col loqu ium 

Biblicum Lovaniense. Op 16 juni een 
zegel van 7 frank voor de Koningin 
Fabiola Stichting. 

Afschaffing van Postwaarden 
De postzegels , ,Koninkl i jke Beelte
n is" met de waarden 2,50 frank met 
monogram , , M " , 3,50 frank, 3,50 
frank met monogram , ,B " en de 9 
frank zul len niet meer verkocht wor
den na 30 september 1975. 

Bijzondere afstempelingen 

31 mei en 1 jun i : De Panne. Postze
geltentoonstel l ing. 
1 jun i : Hoboken. 15-jarig bestaan van 
de schaakkring , ,More tus" . 
31 mei en 1 jun i : Angre. Filatelisti-
sche tentoonstel l ing. 
1 jun i : Pepinster. Postzegeltentoon
stel l ing. 
7 en 8 jun i : Brussel, Leuven en 
Montignies-sur-Sambre. Voorverkoop 



bi jzondere postzegel „ C o l l o q u i u m 
Biblicum Lovaniense" 
13 juni Moeskroen 10e verjaardag 
Vrije Gemeente van Mont-a-Leux" 
13 juni Overijse Herdenking vlucht 
„Over i jse-Thorpe Ie Soken" 
26 juni Charleroi Vertrek ronde van 
Frankrijk uit Charleroi 
29 juni Nederhasselt 100e verjaring 
der Lourdeskapel 

Nederlandse vrienden die mij vragen 
om stempels of postzegels van België 
toe te sturen, verwijs ik naar mijn ru
briek m het apr i lnummer van het 
Maandblad, waarin ik de adressen 
heb aangeduid van de dienst die in 
België deze afdeling verzorgt Dege
nen onder hen die om een inl icht ing 
vragen om een of ander punt op te 
lossen, zal ik graag beantwoorden, zo 
ZIJ hun schrijven vergezeld laten gaan 
van een internationale antwoordcou
pon Allen een prett ige vakantie 

verenigde 
naties/ 
verenigd 
europa 
rubriekredacteur: 
J. Ph. de Leeuw, 
Breitnerstraat 21, 
Zwijndrecht-3250. 

Zeer geachte lezers, 

Diegenen onder u aan wie mijn naam 
niet geheel onbekend is zul len ge
makkeli jk begri jpen dat ik graag vol
doe aan het verzoek van de Raad van 
Beheer om m de toekomst deze ru
briek voor u te verzorgen 
Ik weet dat ik daarmee een omvang
rijke taak op mij neem en besef ten 
volle dat de rubriek slechts aan haar 
doel kan beantwoorden indien ik 
daarbij op uw aller medewerk ing mag 
rekenen Daarom doe ik maar met
een een vriendeli jk beroep op u al
len om wanneer u over interessante 
informatie beschikt, uw inl icht ingen 
aan uw medelezers ter beschikking te 
wi l len stellen Voor opbouwende kr i
t iek sta ik bij voorbaat gaarne open 

en ik hoop graag op een goede ver
standhouding met zowel individuele 
verzamelaars als met georganiseerde 
groepen 
leder vogeltje zingt zoals het gebekt 
IS en dus kan ik u niet beloven m alle 
opzichten de sporen van mijn voor
ganger te zul len drukken 
Wel IS het mijn bedoel ing u zo breed 
mogeli jk te informeren omtrent 
nieuwe uitgiften voor beide verza-
melgebieden, over actuele zaken, be
langrijke filatelistische gebeurtenissen 
en wat dies meer zij Zo nu en dan 
hoop ik m korte beschouwingen uw 
aandacht te vragen voor bi jzondere 
aspecten van nu eens de V N -
filatelie en dan weer van die met be
trekking tot een Verenigd Europa 

Verenigde Naties 

Het verzamelgebied ,,Verenigde Na
t ies" kent wat de UNPA-uitgiften be
treft (gelukkig?) slechts weinig b i jzon
derheden zoals ongetand gebleven 
zegels, zegels met ontbrekende kleu
ren, misperforatie en dergel i jke 
Des te groter is daardoor de sensatie 
wanneer een compleet vel te voor
schijn komt van de eerste uitgave van 
de 25^-luchtpostzegel uit 1951 zonder 
tanding 
Het vel kwam eind 1974 m handen 
van Myron Kaller van Long Island, 
New York, m de Verenigde Staten 
Net als bij het ongetande vel van de 
6^-zegel uit dezelfde luchtpostserie, 
die in november 1970 werd ontdekt , 
bleek ook hier een smal strookje vel-
rand te zi jn afgeknipt, waarschijnli jk 
om het controlenumrner te verwi jde
ren 
Beide vellen hebben l ichte vouwen 
BIJ de zegel van 25è horizontaal door 
het midden en verticaal tussen de 
derde en vierde zegelri j Bij de zegel 
van 6«!: over de zegels 26 tot en met 
30 Aangezien ook het veldeel van 
zeven zegels van 15«i - ook al van die 
eerste luchtpostserie - aan het licht 
gekomen m de zomer van 1970 iets 
dergeli jks vertoont, denkt de be
kende V N -columnist Herbert Con
way aan mogeli jke diefstal in 1951 van 
een complete set van vier vellen door 
een employee van de drukker i j 
De tegenwoordige eigenaars zul len 
zich van die omstandigheid ove
rigens weinig aantrekken 
Een tweede - kleinere - sensatie zou 
de ontdekking hebben kunnen wor
den van een tot nu toe onbekende 
uitsparing (cut-out) in de vorm van 
een aardbei Deze cut -out komt voor 

m een boekblok van de 1^2^ uit de 
frankeersene van 1951 (vierde opla
ge) Het betreffende boekblok zou m 
1966 gekocht zijn aan een UNPA-
loket in New York en sedertdien 
door de koper zijn bewaard Normaal 
heeft de vierde oplage van deze ze
gel een cut-out m de vorm van een 
onvol ledig vierkant 
De gedachte, dat de f i rma Enschede 
deze ,,aardbei cu t -out " enige t i jd zou 
hebben gebruikt , leidde tot de specu
latie dat niet minder dan honderd 
vellen met aardbei moesten hebben 
bestaan 
Een bezoek van Ramon Goodey, be
stuurslid van de ,,U N Study Group 
in the United K ingdom", aan de f i rma 
Enschede te Haarlem bracht de anti
climax Deze f irma heeft nooi t een 
dergeli jke cut-out gebruikt en het 
sensationele cornerblock bli jkt ver
valst te zijn 
De journalist die het aanvankelijke 
bericht de wereld instuurde wi j t z i jn 
misslag aan het ,,stuntelige Engels" 
van de brief die hij m antwoord op 
zijn verzoek om inl ichtingen van de 
firma Enschede ontving Een flauw 
excuus 
Intussen werd weer de vondst ge
meld van een ongeperforeerd vel 
zonder zwarte kleur, van de 7tï-zegel 
Housing and Community-faci l i t ies uit 
1962 Van deze emissie is overigens 
bekend dat reeds voor en ti jdens de 
uitgifte vele vellen die kleurverschui-
vingen en kleuromissies vertoonden 
werden uitgesorteerd en verbrand 

Dertig jaar Verenigde Naties 

Wanneer u alles wi l t aanschaffen wat 
in verband met de dertigste verjaar
dag van de UNO aan de markt komt 
dan zult u f l ink in de buidel moeten 
tasten Behalve bi jzondere postzegel-
emissies wordt een groot aantal zo
genaamde herinneringsvelletjes aan
geboden 
Wil t u een paar voorbeelden? De 
,,Big Brothers of Boston" een f i lan
tropische instel l ing, vervaardigde in 
samenwerking met de , ,United Na
tions Study Un i t " (UNSU) een sou-
venirkaart met een reprodukt ie van 
het tweede UNPA-blok uit 1960, met 
de gebroken I en V 
Door de vele extraas - vlag en zegel 
van de U N O en de hoofdkwart ieren 
te New York en Geneve plus een toe
l icht ing op het Handvest - werd het 
een grafisch allerminst aantrekkeli jk 
geheel De kaarten zi jn verkrijgbaar 
met verschil lende bi jzondere UNPA-
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tentoonsteil ingsstempels, voorzien 
van de lOé-herinneringszegel met 
eerstedagstempel 26 juni 1975, New 
York of San Fransisco, en met de ze
gel van 60 rappen voorzien van het 
Ceneefse eerstedagstempel. 

Wetenswaardigheden 

Het ontwerp voor de WFUNA-
enveloppen voor het dertigjarig be
staan stamt van miss Viola Burley. 
Ter st imulering van de verkoop wer
den reprodukties van het oorspron
kelijke kunstwerk, genummerd en 
gesigneerd, verkocht in een beperkte 
oplage en in verschil lende ui tvoerin
gen. De prijs bedroeg liefst $12.- tot 
$14.-. 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
de V.N.-f i latel ie werd aan een inzen
ding in de landenklasse van een on
der F.I.P.-patronaat gehouden inter
nationale tentoonstel l ing een zilveren 
medaille toegekend. Die eer viel te 
beurt aan een studie van de 1 V2«ï-1951, 
door de Amerikaanse miss Eileen Mai
sannes ingezonden naar ,,Esparïa 75". 

Verenigd Europa 

De CEPT-uitgiften van dit jaar telden 
vele prachtige zegelbeelden waarover 
we graag het één en ander zouden zeg
gen, maar well icht zou u dat als mos
terd na de maaltijd ervaren. 
Liever zal ik in september, wanneer 
de meeste emissies verschenen zi jn, 
iets zeggen over de uitgiften ter ge
legenheid van het door de Raad van 
Europa geproclameerde ,,Europese 
Monumenten jaar". 

Wetenswaardigheden 

U weet toch dat tot de Raad van Eu
ropa behoren: Belgiè, de Bondsre
publ iek Duitsland, Cyprus, De
nemarken, Frankrijk met Andorra en 
Monaco, Groot-Bri t tannië, Ierland, 
Italië met San Mar ino, Luxemburg, 
Malta, Nederland, Noorwegen, Oos
tenri jk Turki je, IJsland, Zweden en 
Zwitserland met Liechtenstein? 
Het initiaftief tot de gemeenschappe
li jke CEPT-emissies werd in 1956 ge
nomen door de toenmalige Belgische 
minister van Financiën Edouard An-
seele. 
Van de Italiaanse CEPT-zegel 1972 van 
50 lire werd kortgeleden een variëteit 
zonder zwartdruk ontdekt . 
De waardeaanduiding ontbreekt. 
Tenslotte een tip voor verenigings-
en/of groepsbestuurders die een ten

toonstel l ing voorbere iden. De Ameri 
kaanse ,,Europa Study LJnit", secreta
ris Donald W. Smith, 1633 Florida 
Ave, Johnstown, Pa. 15902. U.S.A. 
stelt voor elke tentoonstel l ing, waar 
drie of meer Verenigd-
Europa-objecten worden getoond, een 
,,Plaque" ter beschikking als ereprijs 
voor de beste Verenigd-Europa
inzending. Elk l id van de Unit dat er
gens een bekroning krijgt ontvangt 
een , ,Award" . 

suid-afrika 

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

Thomas Baines 1820-1875 

Op 18 junie het vier posseëls verskyn 
ter herinnering aan die reisiger-
kunsskilder John Thomas Baines. 
Hy is gebore in 1820 in Oos-
Engeland, seun van 'n skeeps-
kaptein. In Engeland het hy ople id ing 
gehad in sierskilderwerk. 
In 1842 het hy na Kaapstad vertrek. 

Na ses jaar het hy na die Oostel ike 
Provinsie vertrek en hom in Craham-
stad gevestig. Van hieruit het hy 'n 
aantal reise na die binneland onder
neem, o.a. die Oranjerivier en die 
Vaalrivier. Van 1851 tot 1852 was hy 
oorlogski lder. 
In 1853 het hy teruggekeer na Enge
land en van daaruit saamgegaan met 
'n ekspedisie na Australië. Terug in 
Engeland het hy besluit om tog maar 

weer na die Kaap te gaan, waar hy vir 
'n aantal maande by die Zambesi-
ekspedisie van dr. Livingstone aange-
sluit het en vervolgens Suidwes-
Afrika en die Victoria waterval besoek 
het. Na 'n korte verbli j f in Engeland 
het hy hom in Durban gevestig en 
daarvandaan drie ekspedisies onder
neem na Matabeleland, vandag se 
Rhodesië. Op 8 Mei 1875 is hy in 
Durban oor lede. 
Baines het van al sy ekspedisies uit
voerig dagboek gehou en alles ge-
skets wat hy maar die moeite werd 
geag het. Bale van hierdie gegewens 
het hy gebruik vir die boeke wat hy 
oor sy reise geskryf het. 
Die vier poseëls is ontwerp deur Jo-
han Hoekstra na olieverfski lderyè 
deur Baines in die Africana Museum 
in Johannesburg en die Fehr-
versameling in Kaapstad. Elke seël het 
'n omraming van goud en wi t , teks in 
wi t en op die onderrand is in swart 
vermeld: J. Hoekstra - Thomas 
Ba ines - 1820-1875, 1975. 
Die 5c seël is gedruk met silinders 
670 (goud), 671 (geel), 672 (rooi), 
673(groen-swart), 674 (swart) en stel 
'n driemaster voor in die hawe van 
Kaapstad. 
Die 9c seël gee 'n blik op Cradock, 'n 
dorp in die oostelike Kaap, en is ge-
druk met silinders 670 (goud), 675 
(geel),676(persrooi),677(donkerblou), 
678(swart). 
Die 15c seël vertoon 'n aantal osse-
waens naby Queenstown, en is ge-
druk met silinders 670(goud), 679(ge-
el), 680(rooi), 681(blou), 682(swart). 
Tenslotte gee 'n 30c seël 'n beeld van 
Pretoria in 1872, waarvoor silinders 
670(goud), 683(geel), 684(rooi), 
685(blou), en 686(swart) gebruik is. 
'n Spesiale ronde eerstedag afstempe
ling me ld : Thomas Baines 1820-
1875/gesti leerde driemaster/Du rban 
18 Junie 1975. Die eerstedag koevert 
het 'n portret van Baines, 'n lugpos-
strokie en 'n afdruk van die spesiale 
stempel. 
Die verstywingskaart toon 'n deel van 
'n skildery deur Baines van die groot
ste jagparty wat ooit in Afrika geor
ganiseer is. Dit is gehou in Augustus 
1860 vir die besoek van prins Alfred 
aan die Kaap en daar is na bereke
ning twint igduisend diere geskiet! 
Vandag, nou ons veral op wi ldbewa-
ring ingestel is, kl ink soiets vir ons 
ongeloof l ik . 

Miniatuurvelletjie 
'n Baie mooi miniatuurvellet j ie is ge-
druk, wit met 'n omraming in goud . 
Dit bevat die 30 en 15c seëls, dan die 
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teks: Thomas Baines 1820-1875, met 
in Baines se handskrif: Yours very 
truly, T. Baines, waaronder die 9 en 
5c seëls. 
Alvier seëls is getand, maar hier die 
seëls is gedruk deur middel van die 
litografiese proses, in plaas van fo to
gravure soos die ander seëls. Die vel-
letjies kos 60c, dit wi l sê net 1c meer 
as die waarde van die gesamentlike 
posseëls. 
Sowel die seëls as die velletj ie is op-
merkl ik mooi uitgevoer en netjies 
gedruk. Dis begrypl ik dat hul le na 
twee weke op baie plekke reeds to
taal u i tverkoop was! 

Derde Staatspresident 
Op 19 Apri l het twee posseëls ver-
skyn vir die inhuldiging van dr. N. 
Diedericks as derde Staatspresident 
van die Republiek. 

Twee stempels van veldpostkantoor III, de 
ene met A, de andere met B m de datum-
regel van 9 juni 1975. De stempels van 
VPK/FPO (Field Post Office) 112 en 115 zijn 
afgebeeld in het juninummer, bladzijde 
351 

Dr. N. Diedericks is op 17 November 
1903 gebore in die Vrystaat; hy het 
gestudeer in Bloemfontein, München 
en Keulen, en sy doktorsgraad (cum 
laude) behaal aan die Universiteit van 
Leiden. Terug in Suid-Afrika het hy 
professor in staatsleer en f i losofie 
geword in Bloemfontein. In 1948 was 
hy l id van die Volksraad, in 1958 het 
hy Minister van Finansies geword , 
terwyl hy vir vier jaar ook as Minister 
van Mynwese opgetree het. Hy het baie 
gereis en 'n aantal staatwetenskaplike 
boekeen artikels geskryf. Vandagword 
hy as 'n wêrelddeskundige op die ge
bied van goud beskou. Hy het o.a. 'n 
goue medalje van die stad Parys, en on-
derskeidings van Paraguay en Italië 
ontvang. Behalwe sy wye kennis van 
wêreld-f inansies, stel hy ook baie be
lang in dierelewe en natuurbesker-
ming. 

Die twee seëls vertoon albei die por
tret van dr. Diedericks deur Johan 
Hoekstra. Hulle is gedruk op papier 
sonder watermerk met fosforlaag, 
volgens staaldruk/fotogravure proses. 
Die 4c is gedrukt met silinders 669 en 
S 13, die 15c met 669 en S 14. Onder

kant die portret staan die waarde in 
wit en RSA in goud. 
Daar was 'n ronde eerstedag-stempel 
in gebruik: RSA/Kaapstad/ 19-4-75/ 
Cape Twon / Inhuldiging Staatspresi
dent 3 Inauguration State President. 
Die eerstedag koevert het 'n lang
werpige lugpos strokie in l igblou, wit 
en oranje. 
Daaronder staan in dun goue lyne die 
wapen van die Republiek, Derde 
Staatspresident / Third State Presi
dent / 19 Apri l 1975. Op die versty-
wingskaartj ie 'n k leurfoto van dr. 
Diedericks by goudstawwe in die Re-
serwebank. Die koevert sowel as die 
seëls maak 'n baie netjiese en deftige 
indruk. 

jan Smuts posseël 
Op 21 Mei het 'n 4c-seël verskyn ter 
ere van generaal Smuts, 
jan Christiaan Smuts is op 24 Mei 
1870 in die Kaap gebore en op 11 
September 1950 in sy huis in Irene, 
naby Pretoria, oor lede. Hy het in 
Cambridge in die regte studeer en 
was die eerste wat ooit 'n eerste plek 
in die eerste klas van albei afdelings 
van die Tripos in die Regte kon be
haal. 
Vanaf 1895 het hy as advokaat geprak-
tiseer en drie jaar later het hy Staats-
prokureur van die Zuid-Afrikaanse 
Republiek van Paul Kruger geword . 
Vanaf 1900 het hy aktief deelgeneem 
aan die oor log teen Engeland. In 1907 
het hy Minister van Onderwys in 
Transvaal geword en kon hy as een 
van die grondleggers van die Linie 
van Suid-Afrika optree. Tydens die 
Eerste Wereldoor log het hy as gene
raal aan die stryd deelgeneem in 
S.W.-Afrika en in Oos-Afr ika. 

^ ' 24 5 197!y , -1 6 197öy \ Z* 

Hy was een van die drie wêre ld-
staats-manne wat hoofsaaklik vir die 
instell ing van die Volkebond verant-
woordel ik was. In die Tweede Wereld
oor log was hy Eerste Minister van 
Suid-Afrika en Minister van Verdedi
ging en sodoende verantwoordel ik 
vir die opbou van die Llnie-leërs. 
Dit was Jan Smuts wat de inleiding 
tot die handves van die V.V.O. ge
skryf het en baie bygedra het tot die 
instell ing daarvan. Behalwe staatsman 

was hy ook 'n vooraanstaande f i lo
soof en 'n deskundige plantkundige. 
Die posseël is gedruk met silinders 
687 en S 15, bruingrys en donkergrys 
op wit en vertoon die portret van Jan 
Smuts. Ook hierdie portret is ont
werp deur Johan Hoekstra. Daar is 'n 
eerstedag koevert (no. 2.5) met 'n 
vierkante stempel: Irene / 24.5.1975. 
Links in blou 'n portret van Jan Smuts 
as veldheer met sy perd, met sy naam 
en lewensdatums. Op die versty-
wingskaart is 'n fo to van die huis in 
Irene (vandag 'n museum). 

wij lazen 
voor u 

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

Illegale velletjes 

Herinnert u zich nog het , ,komische" 
verhaal over de luchtpostzegel van 
liefst 1000 lire die naar een ontwerp 
van A. Vicini op 25 oktober 1972 in 
San Mar ino verscheen? 
De zegel zou in twee uitvoeringen 
aan de markt komen. Éénmaal in vel
len en éénmaal als miniatuurvel let je. 
Furieuze commentaren in vooral de 
Italiaanse pers tegen de verpl icht ing 
voor verzamelaars om zich deze ze
gel tweemaal aan te schaffen hadden 
tot resultaat dat de uitgifte van de 
miniatuurvelletjes werd geannu
leerd. De gehele oplage daarvan werd 
verniet igd. 
Twee jaar later doken in Italië deson
danks exemplaren van het velletje op 
en werden voor veel geld te koop 
aangeboden. In antwoord op een 
publikatie in ,,11 Col lezionista" ver
klaarde de P.T.T. dat overeenkomstig 
het besluit van 23 oktober 1972 alles 
was verbrand, op twee velletjes na 
die zich nu nog in het postmuseum 
van het bergstaatje bevinden. De 
v i j fhonderd velletjes uit het bezit van 
de drukker, Courvoisier, zouden on
der Zwitsers toezicht eveneens aan 
de vlammen zijn pri jsgegeven. 

lUU-AUGUSTUS 1975 409 



En nu komt het: bezitters van illegaal 
verkregen exemplaren zul len in San 
Marino en in Italië gerechteli jk wor
den vervolgd. Het verhaal zoals Ot to 
Hornung het vertelt kunt u lezen in 
,,Stamp Magazine" (april 1975). 

Helden van de post 

Aan ,,Philatel ie" (mei 1975), een blad 
waarvan we al eerder de lof t rompet 
staken, komt de eer toe in een redac
t ioneel art ikel: , ,Quand les Dames de 
la Poste", een goed antwoord te 
hebben gegeven op de vraag hoe de 
filatelistische pers enig recht kon laten 
wedervaren aan het ,,Jaar van de 
v rouw" . De auteur vroeg zich af wan
neer en onder welke omstandigheden 
de posteri jen voor het eerst zi jn tege
moet gekomen aan de wens van de 
vrouw om in een door haar zelf 
gekozen beroep te worden te werk 
gesteld. Afhankeli jk van uw instell ing 
te dien aanzien zult u met een glimlach 
of geërgerd vernemen welke overwe
gingen ertoe leidden dat in 1808, de 
Franse posteri jen een dergeli jk besluit 
namen. 

, ,U zul t niet onverschil l ig voorbi jz ien 
aan zoveel ongelukkige meisjes, die 
geen man konden v inden. Wanneer 
ze eenmaal hun ouders verloren 
hebben vegeteren ze voort , in de 
steek gelaten en door iedereen ach
teruit gesteld, verontwaardigd en in 
t ranen, zich beklagend over de on
rechtvaardigheid van het lo t " , zegt 
een wat vr i jmoedig door ons ver
taalde mot ie, die in 1789 bij de Franse 
Assemblee Nationale werd ingediend. 
Geen wonder dat spoedig daarna 
jonge vrouwen bij de Franse PTT aan 
de slag konden. 
Over één van die dames-employees", 
de zeer jonge ,,receveuse de poste" , 
mademoiselle Dodu , word t iets meer 
verteld. Zij werd de eerste heldin van 
de posteri jen toen ze ten behoeve 
van de Fransen, t i jdens de oor log van 
1870, Pruisische legertelegrammen 
onderschepte door ze te , ,p lukken" 
van een telegraafdraad die juist onder 
haar kamerraam door l iep. Betrapt en 
veroordeeld werd ze gered door een 
Pruisische prins die werd geroerd 
door zoveel heldenmoed bij een 
jonge vrouw. 

Toerisme en filatelie 

Evenals vorig jaar ontvingen we het 
speciale ,,Vlaamse Filatelie-nummer 
van ,,De Autotoer is t " , het veert ien
daagse orgaan van de ,,Vlaamse Au-
tomobi l is tenbond V.Z.W. (28e j rg. 

nummer 9), een verbinding tussen 
het toerisme en de fi latelie, die tame
lijk voor de hand ligt en toch kenne
lijk in Nederland niet eenvoudig tot 
stand komt. Het ,,Vlaamse fi latelie-
nummer " dri j f t ook deze keer weer 
voor een goed deel op de respecta
bele werkkracht van Renaat van 
Rompay, die niet minder dan zes bi j 
dragen voor zi jn rekening nam. 
In: ,,Vlaamse postzegels: droom of 
werkel i jkheid?", f i losofeert hij over 
speciale Vlaamse postzegels naar het 
voorbeeld van de recente ontwikke
lingen op postaal gebied in Engeland 
en Denemarken. In : ,,De Boudewi jn-
toren van T i rnovo" , vertelt hij het een 
en ander over de kruistochten en 
graaf Boudewijn IX van Vlaanderen, 
die als eerste keizer van het Latijnse 
ri jk, in gevangenschap in een toren 
te Vel iko-Tirnovo, de hoofdstad van 
het oude Bulgaarse koninkr i jk , zi jn 
einde vond . De toren is afgebeeld op 
een Bulgaarse luchtpostzegel van 50L, 
die op 23 mei 1948 werd uitgegeven. 
Louis Daems, een strijdbaar Vlaming, 
betuigt zi jn grote vaderlandsliefde in 
een artikel over zi jn thematische ver
zameling ,,Vlaanderen, mi jn l and" . 
Of die verzameling ook filatelistisch 
van betekenis is kunnen we aan de 
hand van het artikel niet beoordelen. 
Dat er interessante stukken in de 
verzameling voorkomen lijkt ons wel 
zeker. Hendrik van Roye tenslotte 
houdt zich bezig met een ,, Beknopte 
postgeschiedenis en Stempelstudie 
van Kortr i jk" . 

Postzegels en specie 

Het art ikel: , ,U.S. Postmarks Showing 
Depreciated Currency Rates: 1863-
1879" van Wil l iam Coles Jr., is een 
bijdrage aan „The American Philate
list" van maart 1975 over een b i jzon
der aspect van de Amerikaanse Vri j 
heidsoorlog. Naarmate de ongeluk
kige burgerkr i jg voor tduurde greep 
de inflatie steeds verder om zich 
heen. Tengevolge daarvan kwamen in 
het voorjaar van 1863 speciale ,,U.S. 
Notes" , de zogenaamde ,,Green
backs" in omloop ter vervanging van 
postzegels en specie. 
Brieven uit Europa werden steeds 
meer verzonden op rekening van de 
geadresseerden. Door de contrac
tuele verpl icht ing om met de afzen-
derlanden in goud af te rekenen be
tekende dit voor de Federale regering 
een voor tdurend groter wordend ver
lies. Postmaster-General Montgomery 
Blair bepaalde daarom dat het porto 
voor deze brieven nog wel in U.S. 

Notes mocht worden voldaan, maar 
dat het bedrag zou worden berekend 
naar de dagkoers van het goud op de 
dag van aflevering. Aan de hand van 
een groot aantal stempels van kanto
ren Boston, Balt imore, Philadelphia 
en New York, volgt de schrijver het 
ver loop van deze interessante mone
taire gebeurtenissen. 

Blokkadebreker 

I n : , , The Confederate Philatelist" (ja
nuari 1975) meldt Benjamin Wish-
nietsky de ontdekk ing van een Ne
derlandse brief, die de blokkade van 
Memphis, door de Union gedurende 
diezelfde Amerikaanse Vri jheidsoor
log, doorbrak. 
In Memphis werd de brief, gefran
keerd met twee 5-cents postmaster 
provisionals, doorgezonden naar de 
geadresseerde in Richmond. Een 
tweede brief van dezelfde Neder
landse correspondent word t gemeld 
door Brian M. Green. 
Deze tweede brief, gedateerd mei 
1861, werd na aankomst in Boston, 
enkele weken later, eveneens naar 
Richmond doorgezonden, juist en
kele dagen voordat de postdienst aan 
de afgescheiden staten werd overge
dragen op 1 juni 1861. 
Inl ichtingen over de ,,Confederate 
Philatelist" en de uitgever, , ,Confe
derate Stamp Al l iance", zijn te ver
kri jgen bij Richard Byne, 7518 Buck
skin Lane, San Antonio, Tex. 78227. 

In het kort 

Ons werd de regelmatige ontvangst 
beloofd van: ,,Die schwarze und die 
weisse Kunst", het orgaan van de 
, ,Mot ivgruppe Papier und Druck in 
der Federation Internationale de Phi
latel ie", waarover we in het maart
nummer al iets vertelden. 
We hopen in de toekomst nog vaak 
aanleiding te hebben iets over dit 
keurig verzorgde blad te schri jven. 
Voor dit ogenbl ik vermelden we 
slechts dat J.F. Glatz, Postweg 243 te 
Ni jmegen optreedt als secretaris van 
de Sectie Nederland. 

In: ,,Linn's Weekly Stamp News" van 
4 april 1975 vonden we het berichtje 
dat een nieuwe ,,American Society 
for Netherlands Philately and Postal 
History" in opr icht ing is. Men hoopt 
van 1 september 1975 af operationeel 
te z i jn . Inl ichtingen verstrekt secreta
ris Paul van Reyen, 16 Roosevelt Place 
(C3), Montda i r , N.J. 07042. U.S.A. 
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nederlandse 
bond 
van filatelisten
verenigingen 
Secretaris L Schmelzer, 
van Hogendorplaan 6 
Woerden Telefoon 03480-3228 
Penningmeester P W A M Wap, 
Waddenstraat 485, Haarlem 1509 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
penningmeester van de bond 

De Dag van de Postzegel - op zaterdag 11 
oktober - zal dit jaar in t ien plaatsen wor 
den gevierd Amsterdam, Ape ldoorn , 
Hengelo (O) , 's -Her togenbosch, Hooge-
zand/Sappemeer, Rheden, Rotterdam, 
Schagen (jeugd), Vl issingen, Weert 
De 's-Hertogenbossche vereniging geeft 
dit jaar de toon aan Het is de oudste j ub i 
lerende vereniging vandaar dat de enve
loppe voor de Dag van de Postzegel, de 
achtste die de Bond voor dit doel uitgeeft 
en waarvoor PTT een bi jzonder stempel 
beschikbaar stelt op 's-Hertogenbosch 
word t afgestemd 
Die enveloppen kunt u bestellen en als u 
verstandig bent doet u het nu, op grond 
van uw ervaringen in de afgelopen jaren 
Een envelop kost franco toegezonden m 
een aparte omslag ƒ 1,75 
Als u van plan bent zelf uw envelop aan te 
schaffen m een van de t ien genoemde 
plaatsen dan bent u goedkoper u i t , 
ƒ 1,25 
Wil t u voor uzelf of voor uw vereniging 
verzekerd zi jn van een vo ldoend aantal 
exemplaren, dan doet u er goed aan nu te 
bestellen De oplage is beperkt en exem
plaren van voorgaande jaren zi jn nog ver
krijgbaar bij de comités m Amsterdam en 
Rotterdam 
Bestellingen dienen te geschieden per g i 
ro Als uw overschnjv ing t i jd ig op een van 
de onderstaande adressen word t ontvan
gen, bent u zeker van toezending 

Uw giro-overschrijving 
is uw bestelbiljet 

Lijst van besteladressen: 

Amsterdam 
Mevrouw J Dekker J Jongkindstraat 
171-1, Amsterdam, te lefoon 020-156197 
Postgiro: 16321 van B | Hastr ich, Vo len-
dam 

Apeldoorn 
P van Al teren, Trevinlaan 43 Apeldoorn 
Telefoon 05760-54849 
Postgiro: 830071 A B N te Ape ldoorn , re
ken ingnummer 53 12 23 337 van penn ing
meester tentoonste l l ing 

Hengelo (O) 
E Fuldauer, Eendrachtstraat 5, Hengelo 
(O) Telefoon 05400-11740 
Postgiro: 1175956 van E Fuldauer, Hen
gelo (O) Met opgave van de reden van de 
betaling 

's-Hertogenbosch 
P M Prinssen, Van Haestrechtstraat 11, 
Drunen Telefoon 04163-4090 
Postgiro: 1087984 van penningmeester 
's-Hertogenbossche Fiatelisten Vereniging 
Drunen 

Hoogezand/Sappemeer 
A G Spi jkerman, Donker Curtiusstraat 39, 
Hoogezand 
Postgiro: 96 95 77 van penningmeester 
Philatelisten Vereniging Hoogezand/Sap
pemeer 

Rheden 
P de Wolf f Maalakker 19, Eindhoven 
Telefoon 040-41 95 57 
Postgiro: 2997578 van Permanente Werk
groep Jeugdfilatelie Gelderse Filatelisten-
vereniging De Globe, Vincent van Gogh-
straat 19, Zevenaar 

Rotterdam 
A Berkhoudt , Baardsestraat 5 Rotterdam 
Telefoon 010-371833 
Postgiro: 1543700 van penningmeester 
Dag van de Postzegel, Rotterdam 

Schagen 
H Kuyper Noord 87, Schagen 
Telefoon 02240-3129 
Postgiro: 1441960 van H Kuyper, Schagen 

Weert 
G M P Teunissen, Maaseikerweg 127 
Weert Telefoon 04950-34059 
Postgiro: 1026232 van H J H Teunissen, 
Alph Boostenstraat 16, Weert 

Vlissmgen 
A A Snoodi jk, van Hallstraat 48, Vl issm
gen 
Postgiro: 2623541 van penningmeester I V 
Philatelica, Vlissmgen 

Belcertoernooi voor de thematische fila
telie 
Het achtste beker tournooi voor de thema
tische fi latelie zal op zaterdag 11 oktober 
1975 gehouden worden m 's-Her
togenbosch, t i jdens de v ier ing van de 
Dag van de Postzegel aldaar De voor
drachten d ienen tot het bevorderen van 
het postzegelverzamelen op basis van de 
thematische fi latelie Deelnemers mogen 
een t i jdsduur van twint ig minuten niet 
overschri jden Vertoning van dia's is w e n 
selijk 
Tot dusver ontvangen aanmeldingen 
H van Gelder Van part i tuur tot concert
pod ium, 
E Steinbuch Het VMF en de t ropische 
cultures, 
L van Oosterwi jk De telegrafie door de 
eeuwen heen 

Kandidaat-deelnemers worden opgeroe
pen zich voor 1 september schriftel i jk op 
te geven bij de secretaris L Schmelzer, 
van Hogendorplaan 6, Woerden 

Kandidaat-lid 
De Vereniging van Postzegelverzamelaars 
,,Scherpenzeel en oms t reken" te Scher-
penzeel heeft het l idmaatschap van de 
Bond aangevraagd 
De statuten van het kandidaat- l id z i jn ko
ninkl i jk goedgekeurd Statuten noch huis
houdel i jk reglement bevatten bepal ingen 
die m stri jd z i jn met de statuten en/of re
glementen van de bond 
Het bondsbestuur her innert aan artikel 3 
van de statuten waarin is vastgesteld dat 
mocht b innen drie maanden geen be
zwaar tegen aanneming als l id bij het se-
cretanaat b innenkomen, het bondsbe
stuur deze kandidaat als lid kan aannemen 
Secretans is F M Cr izel l , Van Galenlaan 
16, Woudenberg Het aantal leden be
draagt 36 

Nieuw lid 
De 66ste Algemene Vergadering van de 
bond heeft op voorstel van het bondsbe
stuur op 2 mei m Groningen als l id aange
nomen de Postzegelvereniging Hoorn en 
omstreken, waarvan de kandidatuur werd 
gemeld m het ju l i /augustusnummer van 
1973, bladzi jde 363 Het bondsbestuur 
heeft vastgesteld dat de bezwaren van een 
der leden en die door de bond werden 
gedeeld, z i jn opgeheven 
Secretaris is J de Rooy, de Blocquene-
straat 9, Hoorn Het aantal leden bedraagt 
76 

Tentoonstellingen 
Alle correspondent ie aangaande ten toon
stell ingen gelieve men ui ts lu i tend te r ich
ten tot de commissaris voor het ten toon-
stel lmgswezen b innenland, de heer M de 
Mei jer, Ceestbrugweg 59, Rijswijk-2101 
Begrot ingsformul ieren, beoordel ingsboek-
jes en namen van juryleden en kandidaat
jury leden zi jn op di t adres verkri jgbaar 

Bondsi nf ormatiebu reau 
Voor in l 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 B 17, Mezenlaan 19, Bussum 

Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keur ing wi l voor leg
gen dienen gezonden te worden aan drs 
A M A van der Wi l l igen, Laan van Poot 
194, 's-Gravenhage Alle overige corres
pondent ie naar | A C Achil les, Zuiderpark-
laan 249, 's-Gravenhage, te le foonnummer 
070-321123 Voor de voorwaarden zie ja
nuari 1975, biz 38 

Nederlands Filatelistisch Centrum 
Het MFC stelt aan verenigingen dia lezm-
gen ter beschikking tegen vergoeding van 
de por tokosten van heen- en terugzen
d ing Enkele stelregels dienen in acht ge
nomen te worden veert ien dagen voor 
het gebruik schriftel i jk aanvragen, t enm in -
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ste even deugdel i jk verpakt terugsturen 
als de zending vvferd ontvangen, teksten 
mee terugzenden, dia's op volgorde en 
voltal l igheid cont ro leren. Het is niet mo
geli jk meer dan twee diaseries per keer te 
ver langen. 

Aanvragen bij de NFC-secretaris: J.C. 
Schäfer, Groenendaalstraat 9-1, 
Amsterdam-1017, of Postbus 192, Weesp. 

Bondsbibliotheek 
In l icht ingen: Bibl iotheek Arnhem, tele
foon (085) 432131. 
Bondsbibl iothecaris: W.F. Smit, Utrecht-
sevi/eg 33C, Heelsum. Telefoon 08373-
2607. 
De Bondsbibl iotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Bibl iotheek Arnhem. Ge
opend : u i tgezonderd maandag en zater
dag dagelijks 10.00-18.00 en 19.00-21.00 

verenigin 
nieuws 

Administrateur: 
A. van Laer 
Da Costalaan 21 
AMSTELVEEN - 1134 

IgS-

1 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr W F Smit Utrechtseweg 35-c, Heelsum tel 
08373-2607 Penningm /Ledenadm H A E Spaanen
burg, ) H Leopoidstr 13, Haarlem, tel 023-262919 Dir 
Rondz J J Kroone, Socrateslaan 36, Utrecht tel 030-
881032 
Contributie voor 1975 f 20,— Leden die niet zijn aan
gesloten bi| een der onderstaande afdelingen, dienen 
deze over te maken op postgirorek 33805 t n v Pen-

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, A rnhem. 

Nieuwe catalogus 
Voor mededel ingen omtrent de nieuwe 
catalogus en de wi jze van bestellen daar
van word t 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-
ro rekenmgnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenig ingen, Budel, Dorp lem. 

Verkrijgbare uitgaven 
De vol ledige lijst van verkri jgbare uitgaven 

nmgm NVvPV te Haarlem 
Afdelings-secretariaten en ev vergaderingen 
Alkmaar H j M Caerls, Gerard Doustraat 8, Alkmaar 
Elke vrijdag v/d maand, Mennohuis, Koningsweg 10, 
Alkmaar 
Alphen a/d Ri/n j C Meijer, Zaalbergstraat 52, Alphen 
a/d Rijn 2e of 3e donderdag v/d maand m Geb ,,On
derweg , aanv 20 00 uur 
Amsterdam M M Klei), Klipperstr 54, Amsterdam-N 
Apeldoorn B ten Hoopen, Jachtlaan 134, Apeldoorn 
Arnhem E A Borneman, Sophiastraat 26, Velp 
Bodegraven J F Verhagen, K Doormanstr 53, Bode
graven Elke 2e maandag v/d maand (niet in september) 
in het Parochiehuis Oud Bodegraafseweg 17 Bodegra
ven, aanv 19 00 uur 
Boskoop C Bulk, Reyerskoop 142 Boskoop 
Deventer A Dedden, ten Campesmgel 19, Diepen
veen 
Eoe Mevr A C Doorman Polweg 2, Epe 
Eibergen/Neede Th v d Heuvel, v Ouwenallerlaan 37, 
Rekken 
Gennep Mevr P Heuving, Roggestraat 18 Gennep 
Elke Ie woensdag v/d maand, 20 00 uur Zaal Rievers 
Zandstraal, Gennep 
Cooi/Eemland F J van Boxmeer, Fabritiuslaan 44 Hil
versum 
Goor H J van 't Haaf, Luijkenstraat 8, Goor 
Lochem/Borculo B Frank, Ch de Bourbonlaan 19, Lo-
chem 
Monster J B Neervoort, Molenweg 44, Monster 
Nijmegen J W A M Jansen Prof Regoutstraat 3, Nij
megen 
Oudewater vacant 
Steenwijk G A Talen Pr Bernhardstraat 74, Steenwijk 
7iven(e J Th A Friesen Rembrandtstraat 18, Goor 
Utrecht A Dusee, Nifterlakeplantsoen 15, Utrecht 
Vlaardingen H Deijs, J W Fnsolaan 56, Vlaardmgen 
Voorschoten L v d Pol, Pr Margrietlaan 28 Voorscho
ten 
West-Friesland Mevr L de Ruijter de Wildt, Jupiterhof 
42, Hoorn 
2 
Postzegelvereniging „Breda". Secr Mevr A 
Cramerus-van den Wildenberg, Steynlaan 40, Breda tel 
32307 
Ledenvergadering maandag 25 augustus 75 19 30 uur, 
in Gemeenschapshuis ,De Kleiberg", Dr Struyckenstr 
9, Breda Veiling Jeugd-bijeenkomst zondag 7 septem
ber '75 m De Beyerd, Boschstr 22 Breda 9 30-12 00 
uur 
3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Am
sterdam. Secr A D Aeyelts, Tolakkerweg 82, Holland-
sche Rading, tel 02157-4891 
Geen ledenvergadering in augustus, ee-^stvolgende verg 
26 september '75 
Overleden 
32, J Haitsma, 335, D Knaap, 567 W H A M Krone 
4 
Utrechtsche Philatelisten Vereniging. Secr P O M 
van Hasselt, Prins Hendriklaan 101, Utrecht, ledenadm 
Mr K Wildschut, Vuurse Dreef 42, Hollandsche Rading 
Ledenvergadering dinsdag 26 aug '75, 20 uur, in de 
kleine foyer van Tivoli, Lepelenburg, Utrecht Agenda 
begroting 1975/76, landenwedstnjd* vrije inzending, vei
ling en verloting 
5 
Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secr • L W Krijger, 
Oranjelaan 49, Rijswijk, Ledenadm F H de WIJS, Carel 
Reinierszkade 75, 's-Cravenhage, tel 070-831402 (na 18 
uur) 
Ledenbijeenkomst dinsdag 16 september '75, 20 00 uur 
in Diligentia, Lange Voorhout, s-Gravenhage 
6 
Internationale Vereniging „Philatelica". Secr N Ph 

is gepubl iceerd in december 1974, b lad
zi jde 694. Aanvul l ingen: januari 1975, 
bladzi jde 39, maart 1975, bladzi jde 172. 

Aanvullingen: 
G.C. van Balen Blanken/Bert Buurman 
Nederland 1852 10 cent, Plaat VIII ƒ 4 0 . — 
Nederland 1852 10 cent. Plaat IX ƒ 4 0 . — 
F. Blom, Expeditie Ri jnspoorweg ƒ 7.50 
Drs. W.J. van Doorn , Enkele postale 
prob lemen in Nederland en Nederlands 
Oost- Ind ië na de bevr i jd ing ƒ 16.— 

Internationale tentoonstellingen 
Serieuze kandidaten kunnen inschnjvrngs-
formul ieren en brochures aanvragen van 
de Hafnia 76, die van 20-29 augustus 1976 
in Kopenhagen zal worden gehouden 
In l icht ingen: A. Boerma, Bronsteeweg 86, 
Heemstede. 

Glaudemans, Willem Klooslaan 21 Voorburg 2 H , tel 
070-86 44 76, Beheerder Centraal Ledenregister N F 
Hedeman Valkenboskade 86,, 's-Gravenhage-2026, tel 
070-390857, Bureau van het Rondzendverkeer Philateli-
cahuis, Valkenboskade 88, s-Cravenhage tel 070-
659360 
De lijst van afdelingssecretanaten en bijeenkomsten is 
als volgt gewijzigd 
Oud-Beijerland W | Dorst Hyacinthstr 38, Oud-
Beijerland, bijeenkomst - na convocatie - 2e vrijdag, 
restaurant Sporthal ,, t Vierspan', Oud-Beijerland 
Veghel L J J M de Wert Populierenlaan 30 Veghel, 
bijeenkomst 3e maandag. Gemeenschapshuis ,De 
Blauwe Kei ', Veghel 20 00 uur 
Venio J Nogarede, Albert Cuijpstraat 200, Venio, 2e 
maandag cafe ,,Het Anker', Straelseweg 83 Venio 
20 00 uur, ruilbijeenkomst Ie zondag, Cantine Pope 
Mercatorstraat, Venio, 11 00-13 00 uur 
7 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging 
Secr C H W Heusdens postbus 2171 Rotterdam-3005, 
tel (010) 24 48 71 Ledenadministrateur P W van der 
Stel, van Wijngaardenlaan 72, Rotterdam-3026, tel (010) 
19 23 16 
Ledenvergadering maandag 25 augustus, 20 uur. Ge
bouw ,,De Nieuwpoort Crotekerkplem 5, gewone 
agenda extra agendapunt verkiezing van een bestuurs
lid, zie Mededelingenblad augustus 1975 
Clubbijeenkomsten 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 Bezich
tiging van de veilingkavels zaterdag 23 augustus van 15 tot 
16 uur, clublokaal ,,Middelland" 
8 
Philateiistenvereniging ,,Amersfoort". Secr P J de 
Vries, Willem Alexanderdreef 2 te Hoevelaken, tel 
03495-5423 
Bijeenkomsten ledere 4-e donderdag van de maand m 
Cafe-Rest , Kobus a d Poort ' te Amersfoort Zaal open 
19 30 uur Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende bijeen
komsten met o a veiling, puzzel, en ruilmogelijkheden 
28 augustus en 28 september a s 
Rondzendverkeer Alle boekjes, ook betere voor gericht 
rondzendverkeer met korte looptijd, kunt u inzenden 
aan M P Bergers, Isaacstraat 30 te Soest, tel 02155-
16627 
9 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist". Secr L 
van Oosterwijk Oostervenne 113 Purmerend-
Overwhere II, tel 02990-26289 Leden-adm Mevr A 
Hastrich-Roos, Leliestraat 42 Volendam tel 02993-3598 
Bijeenkomsten dinsdag 2 sept ruilavond m , Huize 
Pax", Ferd Bolstraat 194, Amsterdam-Z , schuin tegen
over de Oude Rai, dinsdag 16 sept 75 ledenverg m 
,,Krasnapolsky", ingang Warmoesstraat, kleine zaal 
Aanvang beide avonden 20 uur 
Geroyeerd 1082 J Engels, 695 W J Hoogendijck, 1241 
W Jansen, 772 A Roowaan, allen te Amsterdam en 314 
J T M Hoed, Amstelveen 
10 
Postzegelvereniging S.P.A., Amsterdam. Secr Th J de 
Vente Eikenlaan 32, Zwanenburg, tel 02907-4387 
Bijeenkomsten 26 aug , 9 en 23 sept 75 
16 
Gelderse Filatelisten-Vereniging „De Globe" Secr J G 
Ouwenbroek Bran tsen straat 24, Arnhem Telefoon-
085-450477 Ledenadministratie mej M J Renssen, 
Leewenklaan 10 te Zutphen Telefoon 05750-14434 
Afdelingssekretariaten en data van de bijeenkomsten 
Apeldoorn D Huiskamp, Langeweg 54, Apeldoorn 2e 
maandag 
Arnhem l A van der Boom, Spechtstraat 24, Arnhem 
Ie dinsdag 
Barneveld H E Denis, Gruttoweg 3, Stroe 2e vrijdag 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATIE 

De kopij voor het Verenigingsnieuws dient, 
GETIKT op officieel kopijblad (in duplo), te
zamen met de mutatiestrookjes voor de komen
de maand en eventueel de maandstaat in het 
bezit te zijn van de administrateur, uiterlijk op 
de volgende data 

septembernummer: 13 augustus '75 
oktobernummer. 16 september 75 
novembernummer 15 oktober '75 
decembernummer 19 november '75 

Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
na de genoemde data m het bezit van de admi
nistrateur Nakomers alleen in kleine hoeveel
heden en mits u al eerder in de maand hebt 
ingezonden In dat geval de maandstaat met de 
laatste zending strookjes toezenden, doch 
wel elke maand, ook als er in die maand geen 
mutaties zijn geweest 
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 vermeid, die liggen 
vóór de 205te van de maand van verschijning 
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Brammen-Eerbeek J B Scharrenberg, Zutphensestraat 
36 Laatste maandag 
Dieren Mevr B J Schruijren, Industrielaan 11, Dieren 
2e dinsdag 
Doesburg P Gerritsen, Waterstraat 30 Doesbu rg 2e 
maandag 
Doetmchem H Menting, Wilhelminastraat 106, Doetin-
chem 2e donderdag 
Druten Sekretariaat en datum van bijeenkomst nog met 
bekend 
Ede Mevr Z Weener, Tollenburg 32, Ede Ie donder
dag 
Eist F Lenz, De Kist 39, Eist 2e maandag 
Epe Mevr M Th Paape, Klimopstraat 5, Epe Laatste 
donderdag 
Lichtenvoorde J | P Claessen, Wenthotstraal 41, Ltch-
tenvoorde Laatste dinsdag. 
Lobith J E H. de Groot, Graaf Gerardstraat 28, Lobith 
2e dinsdag 
Nijmegen C J E Janssen, Irisstraat 44, Malden Ie vrij
dag 
Oosïeröee/c J 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 Mi
chael, Oversteeg 17, de Steeg Laatste maandag 
Velp-Rozendaal W Vuisting, Burg van Pallandtlaan 3, 
Sozendaal (G) 3e donderdag 
Wageningen Mevr S R Westrup, Herenstraat 39 Wa-
geningen 2e maandag 
Winterswijk J A C Visser Hakkelerkampstraat 62 
Winterswijk Ie dinsdag 
Wijchen H ) van den Heuvel, Rietgorsstraat 48, Wij-
chen 4e donderdag 
Zevenaar W H Stevens, Brederostraat 38, Zevenaar 3e 
donderdag 
Zutphen Mej M J Renssen, Leeuweriklaan 10, Zutp-
hen Ie woensdag 
Buitenleden Hoofd rondzenddienst 
P Veenhuysen Kuyperlaan 18 Doetmchem 
18 
Philatelistenvereniging „Baarn". Secr N Pigge, Malva-
straat 11 Baarn, tel 6470 
Bijeenkomsten 15 sept '75 daarna 3e maandag v/d 
maand m gebouw , De Schakel" Nassaulaan 17 Baarn 
Zaal open 7 30 u Vast agendapunt veiling Nieuwe le
den aanmelden bij de secretaris 
20 
De „Kennemerpostzegelclub", Beverwijk. Secr Th W 
Andriesma, Corn Groenlandstr 15, Heemskerk tel 
02510-33168 Penningm K H Wolterman, Strick van Lin-
schotenstr 67 Beverwijk Contributie ƒ 12 — per jaar 
op giro 1559745 Betalingen rondzendverkeer Rabobank, 
Beverwijk giro 151093 
Clubavonden 1 sept en 6 okt met veiling, 15 sept en 
20 okt kienen 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr F H Visser, Oranjepark 47, Dordrecht 
Bijeenkomsten ledere tweede woensdag v/d maand. 
Gebouw C I M V Burg de Raadtsmgel, Dordrecht, 
aanvang 20 30 uur zaal open vanaf 19 uur. Gelegenheid 
tot ruil kopen en verkopen 
26 
Dordtse Philatelisten Vereniging „De Postjager". Secr 
A L Blonk, Henri Polakstr 154, Dordrecht, tel 078-
72428 
Bijeenkomsten kontaktavond vrijdag 22 aug '75 in de 
Stephanuskerk, Talmaweg, Dordrecht, aanv 19 30 uur, 
ledenvergadering vrijdag 12 sept '75, zelfde plaats en 
tijd 
Rondzending Voor het nieuwe seizoen kunnen wij 
weer nieuwe boekjes gebruiken, bij voorkeur Ned en 
Overzee, alsmede West-Europa Inzenden aan H Rook 
Burg Jaslaan 17, Dordrecht, tel 078-60250 
27, 
Philatelistenclub „Eindhoven". Secr L Burghoorn, 
Helmerslaan 74, Eindhoven tel 040-519408 
Ledenbijeenkomsten 3 en 24 sept in de Mulierzaal van 
het P O C , aanvang 20 00 uur 
Geroyeerd | P Koppe, Eindhoven en J A M Swmkels 
Valkenswaard 
28 
Philips' Philatelisten Vereniging, Eindhoven. Secr M 
H Schenkelaars, de Koppele 78, Eindhoven tel 416358 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag v/d maand in de 
kantine van de Afd USFA, Schouwbroekseweg, Eindho
ven, aanv 20 00 uur Eerstvolgende bijeenk 1 sept 
1975 
29 
Enschedese Philatelisten Vereeniging. ^ c r W E j 
Aeyelts Averink, Mm Dr Kuyperplein 25, Enschede, 
penn m D Kruimer, Oldenkettenbrink 63 Enschede 
Vergaderingen Elke 3e vrijdag van de maand Spel-
bergsweg 77, Enschede Aanvang 20 15 uur 
31 
Postzegelvereniging „Gorinchem en Omstreken". Secr 
) A van den Anker, Busschieterstr 7-C Gorinchem, tel 
01830-21327 
Bijeenkomsten ledere eerste maandag van de maand in 
een benedenzaal van de Exoduskerk, Mollenburgseweg, 
Gorinchem, aanvang 20 00 uur 
32 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Gouda". Tijde
lijk secretariaat en ledenadministratie mevr T 
Belgraver-Gronert Han Hollanderweg 184, Gouda Tel 
01820-12121 
Ledenbijeenkomst 22 september in ,,Brandpunt", Turf

markt 58, Gouda Aanvang 20 00 uur 
Regionale ruilbeurs 5 september Burgerhal, Stadhuis 
Gouda Geopend 19 00-21 00 uur 
Afd Waddinxveen Ruilavond en veiling 4 september 
Verenigingsgebouw, Stationsstr 18 Zaai open 19 00 uur 
35 
Philatelisten Vereniging Groningen. Secr J M Offrin-
ga de Savornin Lohmanplein 2-b, Groningen, tel 050-
260242 
Ledenadm | K Smith, Oosterhamrikkade 64, Gronin
gen tel 050-770406 
Bijeenkomsten elke 4e maandag v/d maand m het 
Boschhuis, Hereweg, Groningen Zaal open voor ruilen 
19 uur Begin verg ca 20 uur Komend programma 25 
aug filmavond, 22 sept met veiling, 27 okt ,,Interne
ring" door de hr v d Graaf, Ermelo, 24 nov lezing over 
Oud Duitse Staten door de hr De Graaff, Veendam, 22 
dec Verg -veiling en grote Jaarverloting 
jeugdafdelingen te Groningen Haren en Eelde/Paters-
wolde Inlichtingen bij secr J K Smith voornoemd 
In okt -nov de 48ste grote postzegelveiling Inzendin
gen voor deze veiling zo spoedig mogelijk bij J La
gaay, De Sav Lohmanplein 12-A, Groningen, tel 050-
260214 die ook inlichtingen verstrekt Goede boekjes 
voor rondzendverkeer eveneens nodig en in te zenden 
bij de heer J Lagaay voornoemd Zegels dienen m onze 
verenigingsboekjes te worden ingezonden Deze boek
jes eveneens verkrijgbaar bij J Lagaay 
36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging „Op Hoop van Ze
gels". Secr J C Repko, Bloemendaalseweg 193, Over-
veen, tel (na 19 uur) 023-267394 
Bijeenkomst donderdag 18 sept in de aula van de A H 
Gerhardschool, Zijlvest 25-a, Haarlem Van 19 00 tot 
20 30 gelegenheid tot ruilen en bezichtiging van de te 
veilen kavels Aanv veiling 21 00 uur 
Rondzendverkeer Tijdens de vakantiemaanden hebt u 
een mooie gelegenheid uw doubletten m boekjes te 
plakken en deze m te zenden aan het hoofd Rondzend-
verk , j G Markenstem lepenlaan 31 Bloemendaal 
Uitsluitend leden kunnen boekjes inzenden 
Hebt u uw contributie al betaald? Zo neen, maakt u dan 
s v p omgaand ƒ 15,— over op postrek 245576 t n v 
Penningm OHvZ te Haarlem U bespaart hem daar
mede veel administratiekosten en moeite 
37 
Postzegelvereniging „Heerlen" Secr C van Dishoeck, 
Lintjensstraat 21, Heerlen Tel 045-719931 
Bijeenkomsten donderdagavond 4 september in het 
Pancratiushuis, Nobelstraat 33 Heerlen Aanvang 20 30 
uur Gelegenheid tot ruil vanaf 19 00 uur 
40 
's-Hertogenbo5Sche Filatelisten Vereniging. Secr M L 
P G Teurlmgs, Ophoviuslaan 20 's-Hertogenbosch 
Bijeenkomsten 4e woensdag v/d maand m Hotel Mo
dern' , Markt, Vught 
Contributie ƒ18,— per jaar Eigen rondzenddienst 
Nieuwijesdienst en bibliotheek 
t g V h 45-|arig bestaan Regionale tentoonstelling op 10 
11 en 12 oktober as m Rest Brabanthallen 
's-Hertogenbosch Tevens viering Dag v d Postzegel op 11 
okt en Bekerlezmg Thematische Filatelie Afd leugd 
Bijeenkomsten 2e zondag v/d maand m Gemeenschaps
huis ,,De Patio", Pater v/d Elzenstraat, 
's-Hertogenbosch 
41 
Filatelisten Vereniging „Hilversum en Omstreken". Secr 
P F A van de Loo, Godelmdeweg 9, Hilversum, tel 
02150-45169 
Bijeenkomsten in ,,De Delta", Havenstraat 139, Hilver
sum 21 aug en 18 sept ledenvergaderingen, aanv 
20 00 uur Ruilmiddagen iedere zaterdagmiddag van 
13 30-17 00 uur 
44 
Postzegelclub „Groot Veldhoven". Secr P M Wil
lems, Muilerlaan 75, Veldhoven, tel 040-533429 
Clubavond iedere 2e maandag v/d maand in het Buurt
huis d'Ekker 
47 
Postzegelvereniging Roosendaal. Secr . P A J Kokken, 
H G Dirckxstraat 17, tel 01650-41303. Leider Rond
zendverkeer I F A Morliers, Burg Prinsensingel 75, 
tel 01650-37793 
Bijeenkomsten 18 aug vergadering met veiling m de 
zaal van 't Wit Roosken, Nispensestraat 14, Roosendaal 
Volgende verg 8 sept , 13 okt , 10 nov en 8 dec 75 
48 
Philatelistenclub „Rotterdam". Secr Mevr T B 
Stemer-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotterdam-3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag v/d maand, Beursgebouw 
ingang Meent 110, Rotterdam 
49 
Postzegelvereniging Santpoort P.V.S. Secr G J H 
Bos, Cearalaan 52, Overveen gem Bloemendaal tel 
023-255636 Penn m C A Heijboer Haarlem, Tafelbergstr 
17, tel 023-266210 Contributie ƒ 12 50 p jaar Giro 19103 
t n V Postzegelver Santpoort Dir Rondzendverkeer S 
Schaap, Planetenweg 120, Umuiden, tel 02550-15724 
Giro rondzendverk P V S 276084 
Vergaderingen ledere Ie en 3e donderdagavond v d 
maand m zaal van de l)mond-M T S , Roos en Beeklaan 
4, Santpoort-Noord 
51 
Postzegelvereniging „Zeeuws-Vlaanderen". Secr J A 
van Geel, Rembrandtlaan 25, Terneuzen-3700, tel 
01150-3412 Rondzendverk C Dess, Goudenregenstr 
14, Terneuzen 
Ledenvergadering elke 2e maandag v/d maand in Cafe 
,,De Vriendschap", Noordstraat 3, Terneuzen, aanv 

19 30 uur eerste vergadering 15 sept '75 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg" te Til
burg. Secr W van Erve, Insulmdeplein 5 Tilburg, tel 
013-426464 
Ledenvergadering 3 sept m Rest ,Casino , St Jozef-
straat 38, Tilburg 
54 
Postzegelclub Wassenaar. Secr B Wijsman, Van Hou
tenweg 80, Wassenaar 
Bijeenkomsten 11 sept en 9 okt , 20 uur, Jeroenhuis, 
Kerkstraat 75, Wassenaar 
55 
Postzegelvereniging „IJmuiden". Secr • Mevr M de 
Meer-van Gendt Van Lenneplaan 54, Driebuis, tel 
02550-10421 Penn m M A Bakker, Tasmanstraat 4, 
IJmuiden Dir Rondzenddienst ) Wester, Kanaaldijk 227, 
IJmuiden 
Ruilavonden Adelbertuskerk, Wilgenstraat 16, IJmuiden 
1 en 15 september, 6 30-7.45 voor de jeugd en 8-10 uur 
voor de volwassenen Let op het nieuwe adres voor de 
ruilavonden'' ' 
69 
FiUtelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr J 
D Neuteboom Marg Hardenbergstr 2, Wildervank 
Bijeenkomst donderdag 11 sept in Hotel Java, Prins 
Hendrikplein 7 Veendam Zaal open 19 uur Bingo om 
mooie prijzen Het adres van de nieuwe rondzendcom-
missaris is J Niemeijer, F J de Zeestraat 12, Veendam, 
tel 05987-2921 
71 
Posizegelver. Drielandenpunt. Vaals Secr W Bulles, 
St Paulusstraat 1 Vaals 
Bijeenkomsten iedere 2e vrijdag v/d maand 's avonds 
7 30 uur in Hotel Gillissen, Maastrichterlaan 48 Vaals 
Toegankelijk voor leden, op convocatie en hen die lid 
willen worden 
73 
Postzegelvereniging „'s-Gravenhage en Omstreken". 
Secr F Eeuwijk, Denenburg 155, Den Haag Tel 070-
854476 (na 18 uur) Rondzendverkeer Mevr J E Klem-
Schuil Het Zicht 162, Den Haag, tel 070-668036 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag v/d maand m Harrison's 
Hotel, Spuistraat 16 Den Haag Zaal open 19 30 uur 
77 
Phil. Ver. „Hoogezand-Sappemeer". Secr A C Spij
kerman, Donker Curtiusstr 39, Hoogezand 
Eerstvolgende verenigingsavond maandag 1 sept m Ho
tel Struve, Sappemeer Zaal open vanaf 19 00 uur Grote 
ruilbeurs zaterdag 6 sept , 10-17 uur in ,De Kern", 
Hoogezand 
81 
FilVer. „De Klomp", Winterswijk. Secr W Peletier 
Zuiienesstraat 11, Winterswijk, giro 1011584 Penn m J 
N Kuypers, Molenstraat 6, Winterswijk, giro 1203555 
Hoofd rondzendingen P Stassen, Prins Hendnkstr 17, 
Winterswijk, giro 3205847 
Bijeenkomsten m i v 1 september '75 zijn de vereni
gingsavonden m cafe-rest Victoria t/o het Station Aan
vang 20 uur de jeugdige verzamelaars kunnen ruilen 
van 19 tot 20 uur 
85 
„Postzegelvereniging Heemskerk". Secr D A van 
Vliet, Rousselstraat 16, Heemskerk, tel 02510-32874 
Bijeenkomsten 8 sept opening nieuwe seizoen met !e-
denverg en kleine gratis verloting, 22 sept veiling, 13 
okt kienen. Alle bijeenkomsten m het vormingscentrum 
,,De Velst , de Velst 6, Heemskerk Aanvang 20 uur, 
jeugd 19 uur 
87 
Filatelisten Vereniging „Sittard en Omstreken". Secr J 
j Hage Leyenbroekerweg 68, Sittard, tel 04490-5407 
Ledenvergaderingen m zaal cafe , 1 Sieske' Rijksweg 
Z 103, Sittard zondag 14 sept 11 uur veiling, zondag 21 
sept 17 uur jeugdbijeenk , donderdag 2 okt 20 30 uur 
dialezing over tandingen, zaterdag 18 okt 20 30 uur 
kienavond, zondag 9 nov 11 uur expositie en verloting, 
donderdag 4 dec 20 30 uur veiling 
95 
Posizegelver. Castricum. Secr C J Elling, Lmdenlaan 
74 tel 02518-51026 Penn m en rondzendverkeer C 
Bijman Bleumerweg 1 Bakkum, tel 02518-50336 
Ruilavond 1 sept '75, Hotel Komman, Mient 1, Castri
cum 
102 
Amersfoorts Postzegelclub „De Kei". Secr Ringweg 
Randenbroek 106-C, Amersfoort 
Bijeenkomsten iedere eerste dinsdagavond van de 
maand in de vergaderzaal van de Johanneskerk Wes*-
singel 30, Amersfoort Verdere inlichtingen bij het Sekre
tariaat 
WIJ kunnen goede boekjes (alleen Nederland) gebruiken 
voor ons rondzendverkeer Inzenden aan R Winia, Hei-
ligenbergerweg 80-C, Amersfoort, tel 033-23433 
103 
Postzegelvereniging „Eemland", Soest. Secr Mej C 
M de Bruin Kastanjelaan 11, Soest Tel (02155)-12032 
Rondzending K Mei necke. Soes terbergsest raat 135, 
Soest Te! (02155)-18166 
Bijeenkomsten ledere eerste vrijdag van de maand ,,De 
Rank', Soesterbergsestraat 18, Soest 
113 
Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars. 
Secr Mevr D Schneider, Kwartelstraat 26, Oosterhout, 
Tel 01620-22032 
Ledenvergadenng zaterdag 30 augustus m de Augusti-
nusschool Nijenrode/hoek Strijenstraat Aanvang 14 00 
uur Belangrijkste agendapunt verkiezing nieuwe voor
zitter Na afloop gelegenheid tot ruilen 
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.YCKSTAD, 1855, de oudste GOTLAND, 1878, die tot en met PRINS AUGUST, 1856, de eerste stoomlocomotief 
waarde stoomlocomotief van Zweden, de jaren vijftig in gebruik was. op de eerste lijn van de staatsspoorweg. 

SVERIGE SVERIGE 9 0 

3 oude stoomlocomotieven 
tl het nieuwste Zweedse postzegelboekje 

(Het eerste Zweedse postzegelboekje verscheen in 1904) 

"ie van de oudste Zweedse stoomlocomotieven worden gepre
steerd in een boekje, dat bedoeld is voor postzegelautomaten. 
;t boekje bevat zes zegels, twee van elk motief. Zoals de 
;este Zweedse zegels zijn ze in staaldruk gedrukt. De graveur 
Zlatko Jakus, de jongste van de vier bekwame postzegel-
aveurs van Zweden. Dag van uitgifte: 27 augustus. 
Rollen en boekjes zijn kenmerkend voor de Zweedse post-

geluitgaven, waarvan 1/3 in de vorm van boekjes en 2/3 in de 
rm van rollen verschijnt. 

Alle Zweedse postzegels zi)n in de eerste plaats bedoeld voor het 
postverkeer. Ze behouden altijd hun frankeringswaarde. ledere 
nieuwe postzegel kan op ieder postkantoor in Zweden worden 
gekocht. Alle motieven moeten iets met Zweden te maken 
hebben. De uitvoering is van zeer hoge artistieke kwaliteit. De 
oplagen zijn betrekkelijk klein en slechts 5% ervan komt bij 
verzamelaars terecht. Deze serieuze uitgave-politiek heeft bi) de 
internationale postzegelverzamelaars vertrouwen gewekt voor de 
Zweedse postzegels. 

Vroegere Zweedse postzegels met spoorwegmotieven: 

1956, 100-jang jubileum van de Zweedse Spoorwegen. 
6, 300-jarig jubileum van de Zweedse Posterijen. 

970, het Zweedse bedrijfsleven. 
1972, Stockholmia 74. 

Vraag naar Zweedse postzegels bij Uw handelaar, die Uook helpt by het abonneren op nieuwe uitgaven, of schrijf naar 
Postens Filateliavdelnmg PFA, Fack, S-10110 STOCKHOLM, Zweden, voor nadere informatie. 

De Koninklijke Zweedse Posterijen ^ y 



nieuwe 
uitgiften 

redacteur: 
) . T h . A. Friesen, 
Rembrandtstraat 18, 
Goor 7720, 
Te le foon 054702135 

Voor het verstrekken van inlichtingen danken wij, naast 
de verschillende postadministraties en agentschappen, 
pater Amengo Cools in Rome en K Filet te Sao Paulo 

Voor inlichtingen en/of illustraties  speciaal van ver
schillende Midden en Zuidamenkaanse en van enkele 
Aziatische landen, die ertoe bi) kunnen dragen de actua
liteit van deze rubriek te vergroten, houden wi| ons van 
harte aanbevolen 

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

VERENIGDE NATIES 
266'75. Dertigste verjaardag Verenigde 
Naties. 
0.60 7y\/. ir. ol i j fgroen, blauw, rood en 
groen; 0.90 Zw. fr. mauve, blauw, rood en 
groen ; 10 A m . c. mosterdkleur, blauw, 
rood en groen ; 26 A m . c. violet, blauw, 
rood en groen. Gesti leerde vlag V.N . en 
Romeis getal XXX in vorm van mensen. 
Blok)e met de zegels 0.60 en 0.90 Zw. fr. 
Blokje met de zegels 10 en 26 A m . c. 
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ALBANIË 
Aanvul l ing melding j un i , bladzi jde 357. 
254'75. Dertigste verjaardag grensbewa

k ing. 
25 q. Grenssteen en grenswacht met ver

reki jker; achtergrond industr ie en land

bouwgebied met symbolen. 
1.80 1. Grenswacht en leden volksmil i t ie 
voor fabriek. 

95'75. Dertigste verjaardag overwinn ing 
op fascisme. 
25 q. Illegaal pamflet opgehangen. 
60 q. Partizanen. 
1.20 I. Partizaan doodt Duitse soldaat. 

156'75. Inlandse vogels en wi ld . 
5, 10, 15, 25, 30 en 35 q . , 2.70 1. Verschil

lende soorten vogels en w i l d . 

157'75. Schi lder i jententoonstel l ing 
,,Kunst, str i jd en v o l k " in Tirana. 
5 q. Portret held socialistische arbeid, 
Shykyri Konapari, door Musa Qarr i . 
10 q. , ,Redding k inde ren" , vrouw redt 
twee kinderen uit woeste zee, door Agim 
Faja. 
15 q. Achtentwint igste november 1912, 
door Petrit Ceno. 
20 q. 20 q. Verenigde arbeiders, door Sali 
Shijaku. 
25 q. Vri jheidsstr i jder Shota Golica, door 
Ismail Lulani. 
30 q. Overwinnende vri jheidsstr i jders in 
1943, door Nestor Jonuzi. 
80 q. Partizanen met rode vlag, door Vi l 

son Hal imi . 
2.25 I. Volksoptocht met dansen, door 
Fatmit Haxhiu. 
Blokje van 2.05 1. Dagvande

republ iekoptocht , door Abdurah im Buza. 

ANDORRA (FRANS) 
258'75. President Pompidou van Frank

ri jk, medebestuurder (Prins) van Andorra. 
0.80 F. Portret Pompidou. 

ANDORRE 

ANDORRA 
ANDORRA (SPAANS) 
44 '75. Postzegeltentoonstel l ing Espaüa 
'75, Madr id . 
3 p. Negent iendeeeuwse postbode met 
paard bestelt brieven in hoofdstad 
Andorra laVieja. 

BELGIË 
Afbeelding/aanvul l ing/verbeter ing mel

ding j un i , bladzi jde 357. 
96'75. Col loqu ium Bibl icum 25 jaar. 
10. f. Voorgevel bibl iotheek Leuvense 
universiteit , hoofden professoren wi j len 
G. Rijckmans en L. Cerfaux. 

166'75. Fabiolastichting. 
7. f. Nonf igurat ief schilderi j , ,Metamor

fose" van Pol Mara. 
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BULGARIJE 
Apri l '75. Postzegeltentoonstel l ing Espana 
75, Madr id . 
40 St. Embleem tentoonstel l ing en oude 
Spaanse zegel . 

283'75. Herdenk ing geboortedag Miche l 

angelo (14751564). 

2 St. Zelfportret . 
13 St. Naaktf iguur, graf Lorenzo de Med i 

ci . 
18 St. Mannel i jk naakt, van dezelfde graf

t ombe . 
Blokje van 60 st., geli jk aan zegel van 2 st. 
maar met tekst voor postzegeltentoonstel

l ing Arphi la 75, Parijs. 

CYPRUS 
48 '75. Serie verjaardagen. 
25 m. Vij fentwint igste verjaardag Cyprisch 
Rode Kruis, vlag Rode Kruis boven kaart 
ei land. 
30 m. Internationale Dag van de verpleeg

ster 1975: hoofd van verpleegster en in 

ternationaal embleem verpleegsters. 
75 m. Internationaal Jaar van de v rouw; 
vrouwel i jk afgodsbeeld uit speksteen en 
embleem jaar. 

CYPRUS (TURKS) 
214'75. Nieuwe gebruiksserie. 
3, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 250 en 500 m. 
Verschi l lende beelden uit door de Turken 
bezette deel van Cyprus. 

207'75. Herdenkingsserie vrede in Cy

prus. 
30 m. Kaart ei land, gevormd door twee in 
elkaar gr i jpende handen. 
50 m. Kaart eiland en lauwertak. 
150 m. Fragment were ldbo l , kaart ei land 
en lauwertak. 

DENEMARKEN 
288'75. Herdenking sterfdag Deense 
schrijver Hans Christian Andersen (1805

1875). 
70 ö. Tekening voor boek Lompe Hannes. 
90 ö. Portret Andersen naar fo to uit 1874. 
130 ö. Tekening voor sprookje De dochter 
van de moeraskoning. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
157'75. Europees monumentenjaar. 
50 pf. Gezicht op nummers 57, 58 en 59 
Naunynstraat in Berl i jnKreuzberg. 

157'75. Herdenking sterfdag schilder en 
graficus Lovis Cor inth (18581925). 
50 pf. Detail zel fport ret , 1900. 

148'75. Aanvul lende waarden nieuwe ge

bruiksserie Industr ie en Techniek. 
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O N Z E UITVOERIGE OMSCHRIJVING VAN DE KILO'S - I W U W V S / X H / X I M I I C 
WANT WIE VEEL ZEGT (SCHRIJFT) • HEEFT VEEL TE VERANTWOORDEN! 

1STE KLAS MISSIE KILO'S 
AFRIKA 1 - een fantastische mooie k i lo met overwegend 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 Wh 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 

CANADA - I e klas missieki lo - met de nieuwste gelegenheids/ge-
denkzegels - met hogere waarden - mooie ki lo 

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

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

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

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

IERLAND 1 — Super topkwal i te i t — met een enorm groot aantal 
gelegenheid/gedenkzegels — goed gesorteerd met de nieuwste uit
gaven — hogere waarden van minstens 2 Yvert franc per stuk en 
hoger — Zeer goed pakket 

NIEUW ZEELAND 1 - motiefzegels met groot formaat gelegenheid/ 
gedenkzegels - en hogere waarden 

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 luchtpostzegels - 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 gelegenheid/gedenkzegels - zeer goed -
verzegeld pakket 

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

72,50 

36 50 

39 50 

49 50 

45 — 

74 50 

29 50 

39 50 

55 — 

39 50 

49 50 

39 50 

79 50 

Gratis zenden wij u op aanvraag maandelijks nieuwe prijslijsten met 
speciale aanbiedingen voor wederverkoop - ruilbeurzen - rondzend-

verkeer, etc. 

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

uitgaven van 1935/40 tot de laatste nieuwe - nu met afwijkende 
vrachtbrieven en andere documenten waarop spoorwegzegels ge
bruikt zijn - zegels met opdruk - topwaarden van 100 - 200 - 300 -
500 frank - 500 frank minstens 2 x - andere waarden vele malen 
meer - geweldige sorter ing 52 50 

D D R „Behordenpost 1975 ' - met waardevol le bi j lagen - complete 
sperwaarden series - F D C enz enz 47 50 

D D R - „Pos tk i lo 1975 - met nog betere waardevol le bi j lagen -
losse sperwaarden - complete sperwaarden series - F D C - post-
stroken met veel betere zegels 87 50 

D D R 2 - „EQUISIET 1975 - met waardevol le bi j lagen met een ge
garandeerde cataloguswaarde van 350— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - poststroken met veel betere zegels 105 — 

D D R 2a - .ELITE EXTRA 1975 - met waardevol le bi j lagen met een 
gegarandeerde cataloguswaarde van 230 — Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 62.50 

EUROPA 2 - door de Finse posteri jen verzegeld - met ui ts lui tend ze
gels van West-Europa - zeer hoge cataloguswaarde - is niet regel
matig te leveren ca 325,— 

FINLAND 1972 - nieuwe kilo - hoge cataloguswaarde 32 50 
HONGARIJE 2 - postverzegeld LUXES 1975 ' - veel hogere waarden -

met extra bi j lagen van minstens 500 grote gigant zegels - 1ste dag 
enveloppen - zeer mooi pakket 39 50 

HONGARIJE 7 - postverzegeld 1974 - postpakket stroken - met enige 
gigant zegels - veel hogere waarden 29,50 

JAPAN 2 - ,,luxes 1975" - veel mooie groot formaat zegels - veel ze
gels van 500 yen - bij proefneming kwamen m veel doosjes voor 
samendrukken van automaatboekjes - tete bêche - en andere sa
mendrukken (let op verzegeld doosje van 390 gram netto) 24,50 

POLEN 7 - postverzegeld 1972 - veel grootformaatzegels - veel hogere 
waarden 25,— 

POLEN 7a - postverzegeld 1975 - een geweldige mooie k i lo - met zeer 
veel grootformaatzegels - en hogere waarden 34,50 

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

TSJECHO-SLOWAKIJE 2a - postverzegeld 1974 - postpakketstroken -
met grootformaat en hogere waarden - enige bi j lagen van F D O 
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 - postverzegeld 1975 - vooraf lever ing, alt i jd iets beter dan 
de najaarsaflevering - veel hogere en topwaarden - veel nieuwere 
soorten dan voorafgaande jaren - enorme cataloguswaarde 

ZWITSERLAND - afsnijsel van betalmgskaarten met al leen hogere 
waarden vanaf 50 r p tot en met 5 franc - geen gelegenheidszegels 
maar wel een gelegenheidsaanbiedmg van ui ts lui tend hogere waar
den - met verzegeld '/< k i lo 24,50, k i lo 

COMPLETE POSTPAKKETKAARTEN - iets geweldigs voor de echte 
f i latel ist omdat dit zelden door de posteri jen compleet wordt ver
kocht - hoofdzakeli jk postpakketkaarten uit West-Europese landen 
met hoge frankeringen - veel Zwitserland 

60,— 

26.50 

200 — 

135 — 

87 50 

115 — 

kilo 

69 50 

120,— 

120,— 

38,75 

30,25 

15,— 
23,50 

22 50 

145,— 

115.— 

49,50 
82,50 

79 50 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS V4kllo 
AUSTRALIË 3 - Mooie sorter ing van moderne zegels - met 

betere zegels - en een extra bij lage van 45 yvert frank per 
V4 ki lo van betere Austral ische zegels 20 — 

BELGIË 3 - Prachtige sortering gelegenheids/gedenkzegels -
met enige betere zegels - Europa - Benelux en schi lder i jen-
zegels 32,50 

BELGISCHE EX-KOLONIËN 3 - Hoofz Ruwanda m enige van 
Congo - Zaire - prachtige plaatjes met veel motiefzegels 32,50 

BRITSE GEMENEBEST 3 A super kwali tei t met hoofdzakeli jk 
zegels van kleinere landen - ui tslui tend groot formaat ge-
legenheid/gedenkzegels van BOTSWANA - CYPRUS -
GUYANA - MALAWI - MAURITIUS - SEYCHELLEN - SWAZI
LAND - WEST-INDIË - enz 

CANADA - ui ts lu i tend grootformaat gelegenheid/gedenkzegels 
- met hogere waarden fantastisch mooi 

CEYLON 3 - zeer mooie zegels - met een behoorl i jk aantal 
betere zegels van minimaal 1 50 yvert frank en veel hoger 

COLUMBIA 3 - veel betere zegels - veel luchtpost - zeldzaam 
mooie grote zegels 

D D R 3 - geweldig mooie sorter ing plaatjes - met betere ze
gels 

DENEMARKEN 3 - goede sorter ing - veel nieuwere uitgaven -
met als extra bi j lage 45 yvert frank per '/< ki lo van hogere en 
topwaarden van Denemarken 22 50 79 50 

DUITSLAND 3 - Bundespost/Ber l in met veel nieuwe uitgaven 
zoals grote schi lder i jen Europa - WM 74 - gelegenheid/ 
gedenkzegels met toeslag - mooie grote sorter ing met veel 
rordstempel 44 25 167 50 

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieu
we - nu met enig Guernsey - Jersey - Isle of Man - zeer grote 
sortering - c i rca 50 soorten - met als extra bij lage voor 45 
yvert frank van oudere en betere Engelse zegels per '/< ki lo 16 50 56 50 

FINLAND 3 - Gelegenheidszegels 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,— 110 — 

GEMENEBEST 3 - een enorme sorter ing uit de gemenebest 
landen - met zelfs de moei l i jk verkr i jgbare landen erin zoals 
b V Mauri t ius - Jamaica enz - veel hogere waarden - en ook 
nog een extra bi j lage van betere zegels van 50 yvert 
frank per 'U k i lo 28— 99,50 

IERLAND 3 - Mooie sorter ing met de laatste nieuwe - ge legen
heid maar ook met gedenkzegels en hogere waarden - met 
extra bi j lage een complete serie van 22 Yvert franc per 
14 kg 22,50 79 50 

INDIA 3 - ui ts lui tend groot formaat gelegenheid/gedenkzegels 
van India - mooie grote sortering met de nieuwste zegels -
enige zegels van Bangladesh - en betere zegels 40,50 

JERSEY-GUERNSEY - Isle of Man - Ui ts lui tend grootformaat 
gelegenheid/gedenkzegels - fantastische mooie sorter ing 49 75 

LATIJNS AMERIKA - nieuwe zending - een mooie sorter ing 
van hoofdzakeli jk qroot formaat gelegenheid/gedenkzegels 
van de landen BRAZILIË - CHILI - COLUMBIA - CUBA -
enz enz 32,50 120.— 
MEXICO - VENEZUELA - PERU - ARGENTINIË - BOLIVIA 

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

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

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

U S A 3 - fantast ische 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 Patna -
zeer mooie ki lo 44,25 167,50 

27,50 

20,50 

27 — 

152,50 

189 — 

97,80 

72.50 

98.— 

21 50 

20 — 

28,— 

19 — 

20.— 

75 — 

69 50 

99,50 
67,50 

69,50 

E. B R E D E N H O F Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wei een mooie FILATELISTISCHE frankering. 
import - export kllowaar 
C. D. Tuinenburgstraat 210 - Rotterdam 3026 - Tel . (010) 8216 50 - Giro 53 39 84 

BONUS (alleen bij kllowaar) U ontvangt GRATIS bij een bestelling boven de 50 gulden 25 yvert frank cataloguswaarde - boven de 100 gulden 50 yvert 
frank en LET OP: U ontvangt BOVEN ledere 150 gulden bestelling 150 yvert frank cataloguswaarde gratis - In complete series en/of hoge en topwaarden 
- dus boven 300 gulden 300 yvert frank - boven 450 gulden 450 yvert frank enz. enz. enz. 



10 pf. roodvio let . Locomotief voor regio
naal verkeer. 
30 pf. b lauwviolet . Reddingshel ikopter. 
70 pf. l ichtblauw. Scheepsbouw. 

DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK) 
15-7-75. Europees monumentenjaar. 
50 pf. Centrale markt met stadhuis, Als
fe ld . 
50 pf. Plönlein, Sieberstoren en Kobold-
zeiler poor t , Rothenburg aan de Tauber. 
50 pf. De Steipe, Trier. 
50 pf. Blik op stad Xanten. 

14-8-'75. Aanvul lende waarden nieuwe 
gebruiksserie Industr ie en Techniek. 
10 pf. roodvio let . Locomotief voor regio
naal vervoer. 
30 pf. b lauwviolet . Reddingshel ikopter. 
70 pf. l ichtblauw. Scheepsbouw. 

14-8-'75. Bestri jding misbruik drugs. 
40 pf. g roen, oranje, paars en zwart . Beel
den van druggebruikers in verschi l lende 
stadia. 

14-8-'75. Herdenk ing geboortedag Mat
thias Erzberger (1875-1921). 
50 pf. rood en zwart. Portret rooms
katholiek pol i t icus, ondertekenaar wapen
stilstand 1918. 

14-8-'75. Dag van de postzegel 1975. 
10 pf. b lauw, b ru in , goud , rood en zwart . 
Schild postkantoor konink l i jke Pruisische 
poster i jen. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
24-6-'75. Oude uurwerken. 
5 pf. Automatische klok van Paulus Schus
ter, 1585. 
10 pf. Astronomische klok van meester uit 
Augsburg, 1560. 
15 pf. Automatische klok van Hans Schlott
he im, 1600. 
20 pf. Staande klok van Johann Heinr ich 
Kohier, 1720. 
25 pf. Staande klok, eveneens van Kohier, 
1700. 
35 pf. Astronomische kunstk lok van Jo
hannes Klein, 1738. 

2-7- '75. Tweehonderdvi j fenzevent ig jar ig 
bestaan academie voor wetenschappen. 
10 pf. Duits woordenboek van Jacob en 
Wi lhe lm Gr imm. 
20 pf, Karl-Schwarzschildobservatorium in 
Tautenburh bij Jena 1960. 
25 pf. Elektronenmicroscoop en chemi
sche fabriek. 
35 pf. (beperkte oplage) Satelliet uit de se
rie Interkosmos. 

15-7-'75. Vi j fde kinder- en jeugdsparta-
kiade. 
10 pf. roze en zwart. Jongen met fakkel . 

20 pf. chroomgeel en zwart. Hordenloper . 
25 pf. ultramari jn grijs en zwart . Zwemster 
op startblok. 
35 pf. beperkte oplage, l ichtgroen en 
zwart . Turnster op evenwichtsbalk. 
(Beperkte oplage is nog wel een oplage 
van 2 mi l joen stuks, bepaald niet een 
kleine oplage). 

12-8-'75. Beelden uit werk volkspol i t ie : 
opvoed ing in het verkeer. 
10 p. Klaar-overs. 
15 pf. Verkeersagente. 
20 pf. Verkeersagent met kaart, verkeers
bo rd . 
25 pf. Technische controle van auto's. 
35 pf. Vr i jwi l l ige helpers van pol i t ie bi j 
verkeersonderwi js. 

FRANKRIJK 
8-9-'75. Zegel in serie regionale gebieden. 
1.15 F. Gebied van Loire: symbolische 
weergave. 

GRIEKENLAND 
26-6-'75. Griekse volksarchitectuur. 
0.10 dr. Patriciërshuis, Kastoria. 
0.40 dr. Huis in Arnäa, Chalk id ik i . 
4 .— dr. Huis, Veria. 
6.— dr. Patriciërshuis, Siatista. 
1 1 . — dr. Patriciërshuis in Ambelakia, 
Thessalonie. 

GROOT-BRITTANNIË 
Afbeelding zegel gemeld in jun i , bladzi jde 
359. 
21-5-'75. Aanvul lende waarde regionale 
zegels. 
5V2 p. met een fosforstreep (in plaats van 
de voorgaande met twee strepen) voor 
Schotland, Wales, Noord- le r land. 
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Apri l '75. Herdenk ing geboortedag Miche l 
angelo Buonarott i (1475-1564). 
Blokje van 10,— F. Fresco De schepping 
van Adam. 

3-6-'75. Internationale postzegel tentoon
stel l ing Arphi la 75, Parijs. 
5.— F. Reprodukt ie Franse zegel voor de 
Philatelec, Parijs 1964, Yvert 1422 en beeld 
Venus van M i lo , aanhangend strookje met 
embleem Arphi la. 

10-6-'75. Vi j fenzeventigjarig bestaan Hon
gaarse elektrotechnische verenig ing. 
1 . — f. Embleem vereniging, eerste trans

formator ter were ld , door Hongaren ge
construeerd, eerste elektr ische locomot ief 
en hoogspanningskabel. 

17-6-'75. Aanvul lende waarde gebruiksse
rie: Hongaarse steden en landschappen. 
6.— F. Gezicht Dunaujvaros en wapen 
stad. 

7-7-'75. Russo-Amerikaanse koppel ings
manoeuvre in de ru imte. 
40 f. Spoetnik 2. 
60 f. Mercury-Atlas 5. 
80 f. Russisch maanvoertuig, Loenochod. 
1.20 F. Amerikaans maanvoertuig Apol lo-15. 
2.— F. Lancering Sojoez van lanceerbasis 
Baikonoer. 
4 .— F. Lancering Apol lo van Cape Ken
nedy (Canaveral). 
10.— F. Blokje waarin getande zegel met 
beeld van koppel ing en ui tbeelding van 
vijf Amerikaanse en vijf Russische ru imte
vaartsuccessen in de marge. 
Alle zegels met embleem Apol lo -
Sojoezexperiment. 

11-7-'75. Tweeëndert igste were ldkam
pioenschap schermen in Boedapest. 
1 . — F. Dr ie schermwapens: sabel, degen 
en f loret tegen achtergrond van were ld
bo l . 

20 -7 -75 . Internationale tentoonste l l ing 
Oceanexpo 75 in Okinawa, Japan. 
Blokje van 10.— F. Karakteristiek pavi l joen 
in vorm van walvis; orchideeën en vissen 
uit Japan. 

IERLAND 
28-7-'75. Zevende zegel in serie moderne 
kunst in Ier land. 
15 p. , , roo fvoge l " , beeld van Oisin Kelly, 
geboren 1915. 

ITALIË 
25-3- '75. Hei l ig jaar 1975: beelden Ponte 
Sant'Angelo Rome. 
40 1. Engel met bo rd . 
50 1. Engel met Romeinse zu i l . 
90 I. Gezicht op de brug. 
150 I. Engel met doornenk roon . 
180 1. Engel met kruis. 

18-^4-'75. Herdenking geboortedag van 
Michelangelo 1475-1564. 
40 I. Pitt ibeeld, Bargel lomuseum, Floren
ce. 
50 1. Decoratieve nis in paleis Vaticaan. 
90 I. 90 I. Fragment Vloed uit Sixtijnse ka
pe l . 

lULI-AUCUSTUS 1975 4 1 7 



POSTZEGELVEILING 

Wiggers de Vries B.V. i.o. 
Singel 276 
Amsterdam 
telefoon 020-249740 

Onze najaarsveilingen 
vinden plaats van 

11-13 september 
16-18 oktober 
13-15 november 
11-13 december 

in „Artis" 
Plantage Middenlaan, Amsterdam 

Inzendingen dienen ca. 4 weken te voren in ons bezit te zijn. 
In verband met vakantie is ons kantoor gesloten van 7 t/m 25 juli. 



23—4'75. Dertigste verjaardag onder

grondse: monumenten voor ondergrond

se. 
70 I. De vier dagen van Napels, door Ma

rino Mazzacurati . 
100 1. Martelaren van de Adriatische ho

len, door Francesco Cocci. 
150 1. Monumen t voor verzetsstri jders van 
Cuneo, door Umber to Mastroianni . 

294'75. Europazegels, reprodukt ies 
schi lder i jen. 
100 1. Geseling van Jezus, door Caravag

gio. 
150 1. Verschi jn ing engel aan Hagar en Is

maël in de woest i jn , door Tiepolo. 

Mei '75. Internationaal Jaar van de vrouw. 
70 I. Embleem jaar. 

285'75. Ruimteonderzoek. 
70 1. Kunstmatige satelliet San Marco en 
lanceerplatform San Rita. 

166'75. 150 1. Gezicht op Cefalu. 
150 I. Gezicht op Isola Bella. 
150 I. Gezicht op thermen van Montecat i 

ni. 

206'75. Italiaanse schilders. 
90 I. Flora, door Guido Reni, (15751642). 
90 I. Kunstenaar en model door Armando 
Spadini (18831925). 

JERSEY 
287'75. Zeevogels. 
4 p. Gewone stern. 
5 p. Stormvogel . 
8 p. Rotganzen. 
25 p. Gekui fde aalscholver. 
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JOEGOSLAVIË 
Aanvul l ing/afbeelding zegels gemeld in 
j un i , bladzi jde 359. 
97'75. Schilderi j ,,Partizanen van Herze

gowina op de u i tk i j k " , van Ferdo Quique

rez (Museum Zagreb). 

LIECHTENSTEIN 
49 '75. Europees monumentenjaar . 
40 r. okergeel , rood , groen, bru in , grijs

vlolet . Kerk en plat tegrond van Sint Ma

merten in Triessen. 
50 r. geel, rood , groen, bruinvio let en 
ol i j fgr i js. Het rode huis en plattegrond van 
Vaduz. 
50 r. oker, rood , groen, bruin en diep vio

let. Gebouwen en plat tegrond van een 
armenhuis in Eschen. 
100 r. ci t roengeel , rood, groen, bru inv io

let en donkerb lauw. Gutenbergkasteel in 
Balzers, met plat tegrond. 

49 '75. Tweede zegel in serie keizerl i jke 

waardigheidstekenen uit schatkamer van 
Hofburg in Weenen. 
1.30 fr. donkerb ru in , zwart, goud , kar

m i j n rood . Kroningsmantel . 

MALTA 
157'75. Europazegels, schi lderi jen uit 
museum van Valetta. 
5 c. , ,Al legorie van Mal ta" door Francesco 
de Mura (16961782). 
15 c. ,,Judith en Holo fernes" , door Valen

t in de Boulogne (15911632). 

September '75. Europees monumenten

jaar. 
1, 3 c. Plattegrond bouwwerken op Malta. 
3 c. Mdina, belangri jk object voor restau

ratie in dit jaar. 
5 c. Beeld van door Maltezers gebouwde 
huizen en kerken. 
25 c. Silhouet massieve muren van St. An

gelo for t , dat uitziet over de haven van 
Valetta. 

MAN 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei, bladzi jde 
303. 

■ ■■■■■■■■■■■miiiiiiiii 

NOORWEGEN 
196'75. Wereld jamboree in Lil lehammer. 
125 ö. Padvinders in zomer : tentenkamp 
en bebladerde boom, twee emblemen. 
140 ö. Padvinders in winter : groep skiet 
van berghel l ing af. 

4  7  7 5 . Honderdvi j f t ig jaar emigratie naar 
Amerika. 
125 ö. bru in . Groep immigranten voor 
eerste uit simpele materialen opgebouwde 
huis. 
140 ö. blauw. Portret Cleng Peerson, va

der der emigrat ie, f ragment van brief, ge

schreven naar Amerika 1874. 

148'75. Vijf t ig jaar Svalbardeilanden 
(waaronder Spitsbergen) deel van Noor

wegen. 
1 . — kr. Eiland Templet, ten zuidwesten 
van Spitsbergen. 
1.25 kr. roodbru in . Mijnwerkers verlaten 
schacht na wisselen van dienst. 
1.40 kr. blauw. I jsbeer. 

OOSTENRIJK 
278 '75. Nationale vergadering van bond 
van Oostenri jkse gepensioneerden. 
1.50 sch. oranjegeel, oran jerood, turks

blauw en zwart. Gesti leerde zon met stra

len en embleem. 

39'75. Herdenking geboortedag Ferdi

nand Porsche, 100 jaar geleden. 
1.50 sch. grijs en blauwviolet. Portret Por

sche. 

f Jl D P o K S e H 8 I , 

' ' ' « L i k u s r i' H R <■ 
POLEN 
95 '75. Dertigste verjaardag bevr i jd ing. 
1.50 z l . Hand met boeket tu lpen en hand 
met geweer. 

236'75. Zesentwintigste congres Euro

pese zoötechnische federatie in War

schau: huisdieren. 
50 gr. Kippen. 
1 . — z l . Ganzen. 
1.50 z l . Zwartbonte koeien. 
2.— z l . Roodbonte koe. 
3.— z l . Paard uit gebied van Wielkopolska 
(Groot Polen). 
4 .— z l . Arabische vo lb loed paarden. 
4.50 z l . Varkens. 
5.— z l . Schapen. 

Juli '75. Experimentele vlucht Soyuz en 
Apol lo . 
1.50 z l . Amerikaans en Russisch ru imte

vaartuig aan elkaar gekoppe ld . 
Twee samenhangende en in elkaar over

lopende zegels van 4.90 z l . geven een 
beeld van de ruimteschepen vóór koppe

l ing. 
Blokje met twee van alle zegels, gecombi 

neerd met twee strookjes met embleem 
en schema koppe l ing . 

Augustus '75. Televisiefilms voor k inde

ren. 
50 gr. Bolek en Lolek. 
1 . — z l . Jacek en Agatka. 
1.50 z l . Reksio. 
4.— z l . Telesfor. 

September '75. Internationaal Jaar van de 
vrouw. 
1.50 z l . Profiel van drie vrouwen van drie 
verschi l lende rassen. 

259'75. Vij f t ig jaar geleden eerste Poolse 
luchtpostzegel. 
2.40 z l . Antiek vl iegtuig Albatros, 1920. 
4.90 z l . Modern straalvl iegtuig, IL. 62. 

PORTUGAL ' ' ■ »  " " ^ ^ ^ ^'^ 
265'75. Europazegels, reprodukt ies 
schi lder i jen. 
1.50 e. Verlucht ing twaalfde eeuws boek: 
paarden van de Apocalyps. 
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? l t f H f T 1 I f f f f l I I T r 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. 
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inzenders/ 
verkopers: 

Veillngagenda: 
23e veiling november 1975 
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25e veiling 1976 
inzending sluit einde maart 1976 
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10.— e. Modern schi lder i j : port ret dichter 
Fernando Pessoa, door Almada Negreiros 
(1893-1970). 

2-6-'75. Open ing wetgevende vergade
r ing. 
2.— e. rood en 20.— e. g roen. 

ROEMENIË 
10-4-'75. Internationale tentoonstel l ing 
Okinawa 1975. 
4.— I. Wetenschapspavi l joen Mi tsu ik inde-
ren in Okinawa. 

28-4-'75. Europese cul turele en economi
sche samenwerking, def ini t ieve uitgif teda
tum gemeld in jun i , bladzi jde 361. 

20-5-'75. Eeuwfeest internat ionale over
eenkomst maten en gewichten. 
1.85 I. Gedenkpenning met allegorische 
voorstel l ing. 

29-5-'75. Internt ionale postzegel tentoon
stelling Arphi la 75 in Parijs. 
10.— I. Blokje met reprodukt ie schilderi j 
Roemeense schilder Th. Pallady: ,,Aan de 
oever van de Seine". 
5-6-'75. Definit ieve u i tg i f tedatum. Aanvul
lende waarde gebruiksserie. Ana Ipätescu 
gemeld in jun i , bladzi jde 361. 

Juni '75. Invoering postcode. 
55 b. Gesti leerde duif met geïl lustreerde 
briefkaart in snavel. 

20-6-'75. Tweeduizend jaar stad Alba- lul ia. 
55 b. Twee oude munten , en steen met 
inscriptie omtrent st icht ing van de stad. 

20-6-'75. Europees monumentenjaar : 
Romeinse oudheden . 
55 b. Portret keizer Trajanus (98-117). 
1.20 I. Trajaanse zui l in Rome. 
1.55 I. Portret gouverneur Decibal (97-
106). 
1.75 I. Ruïnes keizerl i jk monumen t in 
Adam Clissi. 
2 .— I. Opgravingen Romeinse stad Turnn 
Severin. 
2.25 I. Ruïnes keizerl i jke b rug . 
Blokje van 10.— I. Bronzen standbeeld 
Remus en Romulus. 

SAN MARINO 
10-7-'75. Hei l ig jaar; f ragmenten fresco's 
kapel van Scrovegni in Padua, door Giot
to . 
10, 40, 50, 100 en 500 I. Verschi l lende 
f ragmenten. 

SOVJET UNIE 
23-5-'75. Negende internat ionale congres 
voor irrigatie en drainage. 
6 k. Irrigatiekanaal, drui f , katoenvlok, ko
renaar; embleem van de commissie. 

23-5-'75. Dertigste verjaardag onder teke
ning verdrag van vr iendschap, samenwer
king en wederzi jdse bi jstand tussen 
Sovjet-Unie en Polen. 
6 k. rood , donkergeel en violetgri js. Tekst, 
omgeven door vlaggen en wapens van bei
de landen. 

23-5-'75. Tiende verjaardag mens in de 
ru imte. 
6 k. Donkerb lauw en zwart . Ruimtevaar-
der zweeft vri j in de ru imte; were ldbol op 
achtergrond. 

4-6- '75. Herdenking geboortedag Jakow 
Michai lowich Sverdlov, 90 jaar geleden. 
4 k. Portret van organisator en stichter 
communist ische parti j en de Sovjetstaat. 

4-6- '75. Achtste internat ionale congres ter 
bescherming van planten. 
6 k. Embleem congres, bosrand en open 
ter re in . 

Juni '75. Vervolg serie bouw van auto's in 
de Sovjet-Unie. 
2 k. oranje, groen en zwart. Gas-M1 sinds 
1936 gefabr iceerd. 
3 k. l ichtgroen, bru in en zwart. Vrachtauto 
|aG-6, laadvermogen 5 ton , sinds 1936 ge
b o u w d . 
4 k. l ichtblauw, donkergroen en zwart . 
Autobus voor stadsverkeer ZIS-16, ge
bouwd sinds 1938. 
12 k. donker w i j n rood , geel en zwart . 
KIM-10, een van de eerste in serie ge
maakte auto's. 
16 k. donkergroen, geelgroen en zwart. 
Terreinwagen Gas-67B, sinds 1943 in Gorki 
vervaardigd. 

20-6-'75. Twaalfde internat ionale bota
nisch congres in Leningrad. 
6 k. Embleem, omgeven door fossiel, b loe
men, wier en paddestoel . 

20-6-'75. Dert ig jaar Verenigde Naties. 
Blokje van 50 k. Embleem V.N. , gebouw 
in New York. 

SPANJE 
28-4-'75. Europazegels. 
3 p. Vrouw verzamelt hon ing , rotsschilde
ring van La Aranya. 
12 p. Muursch i lder ing van paard, Tito Bus-
t i l lo rots. 

6-5-'75. Vi j fentwint igste landbouwten-
toonste l l ing. 
3 p. Embleem, tractor bestuurder, koren
aar en kop ku iken. 
14-5-'75. Eerste were ldbi jeenkomst toeris
tische organisaties. 
3 p. Embleem organisaties. 

TSJECHO SLOWAKIJE 
Afbeelding zegel vermeld in jun i , blad
zi jde 363. 

IJSLAND 
1-8-'75. Herdenking vestiging IJslanders in 
de nieuwe were ld , 100 jaar geleden. 
27 kr. groen en b ru in . Portret emigrant -
dichter Stephan G. Stephansson (1853-
1927). 

ZWEDEN 
27-8- '75. Postzegelboekje toezicht- , bewa
k ing- en hulpver leningsdiensten. 
90 ö. Honderd jaar Zweedse brandweer: 
brandweer l ieden in actie t i jdens brand. 
90 ö. Douane: bestr i jding van drugs: doua
nier met hasjhond zoekt naar verdovende 
midde len. 
90 ö. Polit ie: pol i t iewagen, agent bij k ind 
met op achtergrond beeld van Stockholm. 
90 ö. Eerste hulp bij ongelukken in zie
kenhuis: patiënt uit ambulance-auto ge
haald. 
90 ö. Reddingsoperatie op zee: hel ikopter 
boven schip op zee. 
27-8-'75. Postzegelboekjes s toomlocomo
t ieven. 
5 ö. Eerste in Zweden gebouwde locomo
tief, gebruikt op l i jn tussen Frykenmeer 
en Klarälvenrivier in Värmland, 1855. 
5 ö. Engelse locomot ief . Prins August, 
1856. 
90 ö. Locomotief van ei land Got land, 1878, 
nog in gebruik in de vijft iger jaren. 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
23-6-'75. Vogelzegel. 
500 f. Columba guinea. 

26-6-'75. Herdenk ing geboortedag van 
Michelangelo (1475-1564). 
250 f. Portret Michelangelo en symbolen 
voor zi jn verschi l lende begaafdheden. 

24-7-'75. Herdenking geboortedag Franse 
natuurkundige Ampère (1775-1836). 
150 f. Portret Ampère, spoel , draden en 
meter. 

ummm nmm 
D« Kim H m ISS4S -— 
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45,— 
40,— 

195,— 
ed gerande 
emplaren 

22,50 
12,50 

130,— 
1,50 
3,20 

48,— 
27,50 

120,— 
220,— 

80,— 
75,— 
62,50 
24,— 

1 , 
2,— 
4,— 
4,50 

66.— 
3,50 

12,— 
35,— 

140,— 
5,50 
4,75 
2,40 

2 0 , 
3,25 

27,50 
8 5 , 

175 
1 2 , 
45,— 

500,— 
• 275,— 

120,— 
/55* 18,— 
» 20,— 
» 135,— 
• 6,— 
* 80,— 

12,50 
* 24,— 
* 140,— 
* 16,— 
* 12,— 
• 12,— 
» 35,— 
* 45, 
* 100,— 
* 125,— 
• 45,— 
» 65,— 
* 150,— 

4,40 
* 350,— 

6,25 
* 1150,— 
• 55,— 
83* 11,— 
/83 11,50 
86* 90,— 
'89* 17,50 
«9 7,— 
'94* 10,50 
* 20,— 
* 20,— 
• 40,— 
» 75,— 
* 175,— 
D* 360,— 

» 1100,— 
10,— 
9,— 

40,— 
22,— 
6 5 , 

1 951. — 
luxe 1100 • 

2/03* 80,— 
2 6 , 
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naf ƒ 150,— op 
» van echtt ie id. 
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104* 
105* 
106» 
107/09 
107/09 
110/13 
114/20 
119 
120 
121/27 
128* 
129* 
130* 
131* 
129 
130 
131 
132* 
133* 
133 
134/35 
136/38 
139/40 
139/40 
141/43 
141/43 
144/48 
149/62 
159 
162* 
163* 
164* 
165* 
164 
165 
166/68 
166/68 
169/76 
177/98 
184» 
191* 
194* 
195* 
196* 
197* 
198* 
195 
199/02 
199/02 
203/07 
203/07 
208/11 
208/11 
212/19 
212/19 
220/23 
220/23 
224* 
224 
225/28 
225/28 
229/31 
229/31 
232/35 
232/35 
236/37 
238/39 
238 
239 
240/43 
240/43 
244/47 
244/47 
248/51 
248/51 
251 
252/55 
255 
256* 
257/60 
257/60 
260 
261/64 
261/64 
265/66 
265/86 

) zolanc 
dracht. 
Prijzen 

J. 

225,— 
275,— 

2,— 
* 85,— 

3,50 
* 12,75 
* 35,— 

4,— 
4,— 

* 14,— 
22,— 
32,— 

325,— 
250,— 

7,50 
250,— 
200,— 

1,25 
98,— 
24,— 

* 45,— 
* 165,— 

1 2 , -
4,50 

» 13,— 
10,— 

* 27,— 
* 300,— 

8,— 
40,— 
12,— 

100,— 
225,— 

6,50 
4,— 

» 11 ,— 
7,— 

* 6,25 
» 320,— 

47,50 
22,50 
8,— 

100,— 
14,— 
10,— 
28,— 
14,— 

* 18,— 
12,50 

* 32,— 
25,— 

* 16,50 
10,— 

* 72,50 
52,50 

- 21 ,— 
10,— 
26,— 
2 — 

• 32,— 
14,— 

* 34,— 
29,50 

* 27,50 
16,— 

* 180,— 
* 55,— 

20,— 
35,— 

* 40,— 
24,— 

* 100,— 
60,— 

* 44,— 
26,50 
25,— 

* 27,50 
6,— 

20,— 
• 62,50 

25,50 
2 0 , -

* 40,— 
22,50 

• 32,— 
8,— 

de voorra 
Al le zegels 
zijn inc l . BT 

H.ACK 
149 - Halfweg N.H. 

N E D E R L A N D 
Betere zegels en series 

» * = postfris zonder plakker 
* = ongebruikt met plakker 
geen teken, mooi 

267/68* 
268 
269» 
269 
270/73* 
270/73 
273 
274/77* 
274/77 
278* 
278 
279/82* 
£,-9/82 
283/86* 
283/86 
287/88* 
288 
289/92* 
289/92 
293/95* 
295 
295/99* 
296/99 
300/04* 
300/04 
305/09* 
305/09 
310/12* 
312 
313/17* 
313/17 
318/22* 
318/22 
323/24* 
324 
325/26* 
326 
327/31 * 
327/31 
332/45* 
346/49* 
347 
348 
349 
350/55» 
350/55 
356/73» 
370» 
371» 
372* 
373* 
356 a/d 
374/78* 
402/03B* 
474/89* 
518/33* 
534/37» 
556/60* 
592/95* 
Lp. 1/3* 
Up.1/3 
Lp.6/8* 
Lp.6/8 
Lp.9* 

30,— 
6,— 

16,— 
1,65 

40,— 
22,50 
20,— 
52,50 
15,— 
28,— 
4,40 

32,— 
10,50 
28,— 
9,— 
9,— 
5,50 

30,— 
8,50 
8,50 
1,50 

18,— 
8,— 

14,75 
5,50 

20,— 
6,— 
4,75 
1,50 

12,— 
4,25 

19,50 
8,— 
7,— 
3,50 

10,— 
5,— 

12,50 
5,50 

19,50 
490,— 

6,— 
32,50 
32,50 
20,— 
5,50 

99,— 
6,— 

22,50 
40,— 
30,— 

* 45,— 
7,— 

1 1 0 , -
90,— 

150,— 
700,— 

32,50 
45,— 
40,— 
5,— 

50,— 
15,— 
20,— 

Lp.12/13» 475,— 
Lp.12/13 
Roltand 
1/18* 
19/31 » 
33/56* 
57/70* 
71/73 
74,77» 
74/77 
78/81 » 
82/85* 
82/85 
86/89» 
86/89 
90/93* 
90/93 
94/97» 
94/97 
98/01 

225,— 
ng 

650,— 
185,— 
295,— 
135,— 

85,— 
55,— 
50,— 
30,— 
35,— 
20,— 
35,— 
22,50 
52,50 
32,50 
55,— 
32,50 
26,— 

Brandkast 
1/7* 
Dienst 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 

ïd strekt. 
in pr ima 

1050,— 

47,50 
32,50 

3,40 
6,— 

porto ext 
kwali tei t 

W. Postgjro 271040. 

ERMANN 
- Tel. 020-194187 b. 

gebruikt . 

27/40 3,25 
Postfris zonder 
plakker 
327/31 • • 20,— 
332/45** 25,— 
346/49** 800,— 
350/55** 32,50 
356/73** 155,— 
374/78* * 10,— 
379/91 * • 6,75 
379 a/d * * 6,— 
392/96** 5,50 
397/01 * * 1,40 
402/03*» 9.— 
402/038»* 

160,— 
405/21 • * 2,— 
423/27** 0,50 
428/42** 15,— 
444/48»» 1,40 
449/53*» 3,75 
454/59»* 3,75 
4 6 2 * * 15,— 
469/73** 3,50 
474/89** 160,— 
490/94* 6,75 
495/99* » 4,50 
500/03*» 7,25 
504/05»» 1,50 
506/07»* 2,50 
508/12* * 4,50 
513/17** 10,— 
518/33** 250,— 
538/41*» 15,— 
542/43** 4,75 
544/48»* 9,— 
549»» 1,40 
550/55»* 30,— 
556/60** 55,— 
561/62* * 7,50 
563/67** 22,50 
568/72* * 25,— 
573/77»» 22,50 
578/81»* 19,50 
5 8 2 * * 2,25 
583/87*» 25,— 
588/91 * * 7,50 
592/95** 70,— 
596/00* * 13,50 
602/06** 25,— 
607 /11* * 13,50 
612/16** 20,— 
617/36*« 26,50 
637/40** 110,— 
641/45** 29,50 
6 4 6 * * 2,50 
647/48* * 3,50 
649/53* * 12,— 
654*» 0,60 
655/59* * 18,— 
660* * 0,80 
661/65** 12,— 
666/70* * 14,50 
671/75»* 44,— 
676/80* * 10,— 
681/82** 33,50 
683/87* * 12,— 
688/92* * 10,50 
693/94* * 3,25 
665/99** 7,50 
700/01 * * 3,25 
702/06* * 13,50 
707 /11* * 11 ,— 
7 1 2 * * 1,20 
713/14*» 1,40 
•'15/19 » * 8,50 
720 / /21* * 1,20 
722/26** 12,50 
727/28* * 3,20 
729/30** 1,40 
731/35»* 8,— 
736/37** 2,75 
738/42* * 8,50 
743/44** 2,60 
745/46» * 3,— 
747 /51* * 10,— 
en verder * * 
SO'/o cat. 
VKaarde 886/88 
blokken » * 

90,— 

ra, echter franco 
met vol le garan-

g.g. 02908-3966 

Speciale aanbiedingen 
Indonesië 
5 foutdrukken, cat. waarde minimaal ƒ 450,—, voor maar ƒ 39,50. 
Indonesië verzameling in album t/m 
1973 vrijwel compleet, cat. waarde ruim ƒ 2300,—, voor ƒ 950,—. 
België 
Yvert nr. 411/18 ƒ 12,50 - 447/454" ƒ 15,—series 
'64**, '65-**, '66-**, '67** incl. Blocks 60% 
cat. waarde. 
West Duitsland en Berlijn Michel nr. 
116 
147 
148* 
150 
151 

40,— 
10,— 
2,50 

10,— 
17,— 

163 
166 
230 
270/73 

Berlijn 75/79* 

19,— 
12,— 

5,— 
12,— 
82,— 

DDR Michel nr. 
242 4,— 

1074/79 5,25 
1147/52 2,— 

Nederland 
NVPH nr. vrijwel alles voorradig vanaf 60% catalogus waarde. 
Munten 1 gulden ZFR. zilveren serie 10 st. Juliana ƒ 20,—. 
Munten 21/2 gulden ZFR. zilveren serie 7 st. Juliana ƒ 30,—. 

Postzegels van: Indonesië 
DDR 
Berlijn 
West-Duitsl. 
Griekenland 

ongev. 60% cat. waarde 
ongev. 65% cat. waarde 
ongev. 60% cat. waarde 
ongev. 70% cat. waarde 
ongev. 60% cat. waarde 

Alle bovengenoemde landen ook tegen zeer voordelig abonnement. 

**= postfris, *= postfr. m/pl., 
niets vermeld = gebruikt. 
De speciale aanbieding zolang de voorraad strekt. 
Mancolijsten worden binnen 14 dagen behandeld. 
Bestellingen boven ƒ 50,— franco. 

W. M. G. Ummenthum 
Hoenderstraat 8 - Well (L) - tel. 04783-698 

Postzegelveiling 
«Twenthia B.V.» 

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: 
121/^% der opbrengst, bij grote partijen 
condities nader overeen te komen. 
Snelle en vlugge afwerking verzekerd. 

Vraagt uw catalogus aan: 

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

Kantooradres 
Melissehof 39, Wierden. 



ALGERIJE 
36'75. Nationale vei l igheid. 
0.50 da. Geüni formeerde man, kaart van 
land, waarop voornaamste middelen van 
bestaan. 

306'75. Nationaal netwerk voor tele

communicat ie via satelliet. 
0.50 da. Ontvangststation voor ruimtesig

nalen. 
1 . — da. Kaart van land waarop de verschi l

lende ontvangststations zi jn afgebeeld. 
1.20 da. Ontvangststat ion tegen achter

grond van berglandschap. 

258'75. Middel landsezeespelen van Al 

giers. 
0.25, 0.50, 0.70, 1 . — en 1.20 da. Boven

dien twee blokjes, getand en • ongetand, 
met de vijf zegels samen. 

ANGUILLA 
205'75. Hoogste waarde gebruiksserie. 
10.— $ Schi ldpad; 

ANTIGUA 
Afbeelding zegel gemeld in j un i , bladzi jde 
363 en mei , bladzi jde 307. 
217'75. Veert iende wereld jamboree voor 
padvinders. 
15 c. Trompetter bij zonsondergang. 
20 c. Padvinders van verschi l lend ras op 
terrein met vlaggen en ten ten. 
35 c. Portret Lord Baden Powell tegen ach

tergrond van tenten. 
2.— $. Padvinders uit Dahomey voeren 
dans uit. 
De vier zegels in een blokje met versie

ring van allerlei padvindersemblemen en 
embleem jamboree Noorwegen. 

268'75. Oude en moderne kaarten van 
ei land. 
5 c. Kaart van ei land uit atlas van Senex, 
1721 en sextant van Hevelius, 1640. 
20 c. Kaart uit atlas van jef frery, 1775 en 
gravure van achtt iendeeeuws schip. 
35 c. Kaart van Antigua en Barbuda uit 
1955 en dezelfde ei landen uit kaart van 
Jeffery, 1775. 
1 . — $. Kaart van Antigua uit 1973 en detail 
van kaart van English Harbour. 
Blokje met alle vier waarden. 

E«R 
CHURWE? : 

NTIGUA 5c I 
f i t " " ' " " " " " ' . . ■ ■ >.̂ .. 

ARGENTINIË 
14'75. Aanvul lende waarde gebruiksse

rie, 
50 c. Basiliek in Lujan. 

264 '75. Actie voor inenten van k inderen. 
2.— p. Tekening van Myrjam L. Al fonso: 
wij zi jn ingeënt. 

Postzegeltentoonstel l ing Espafia 75, Ma

dr id . 
2.75 p. Opdruk op zegel Dia de la Raza. 

304'75. Aanvul lende waarden gebruiks

serie. 
60 c. Portret Manuel Belgrano. 
7.50 p. Portret San Mart in . 

ASCENSION 
Afbeeld ing gemeld in mei , bladzi jde 307. 

O N 

AUSTRALIË 
17'75. Splitsing Australische PTT in twee 
nieuwe secties. 
10 c. Embleem Australische postcommis

sie, ci rkel , waarin gesti leerde letter P. 
10 c. Embleem Australische commissie 
voor te lecommunicat ie , c i rke l , waarin ge

sti leerde letter T. 

6&'75. Internationaal Jaar van de v rouw, 
beroemde Australische v rouwen . 
10 c. Edith Cowan. 
10 c. Louisa Lawson. 
10 c. Henry Handel Richardson. 
10 c. Truganmi. 
10 c. Catherine Spence. 
10 c. Constance Stone. 

Telecom 
Australia 

10 C<)ffi(na»kMi t9?% 

O Australia 
Post 

10 
BAHAMA'S 
275'75. Economische spreid ing. 
3 c. Veeteelt. 
14 c. Vissen. 
18 c. Landbouw. 
21 c. Industr ie. 
Blokje met de vier waarden. 

BAHRAIN 
287'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
30 en 60 f. 
Aandeel vrouwen in o p b o u w gemeen

schap van Bahrain. 

BANGLADESH 
Juni '75. Satelliet aardstation voor tele

communicat ie : Betbunia. 
25 p. en 1 . — t. Beeld ontvangststation 
voor beelden satelliet. 

BARBADOS 
Juli '75. Honderdvi j f t igste verjaardag st ich

t ing Anglicaanse diocees in Barbados. 
5 c. Kathedraal Sint Michael . 
15 c. Portret bisschop Coler idge. 
50 c. Kerk van Al lerhei l igen. 
1 . — $. Glasin loodraam kathedraal Sint 
Michael . 
Blokje met alle vier zegels samengedrukt . 

BARBOEDA 
305'75. Zeeslagen in West lnd ié . 
35 c. Twee schepen schieten op elkaar. 
50 c. Twee Engelse driemasters. 
75 c. Geschutvuur schepen. 
95 c. Zeelieden proberen vanaf brandend 
schip de wal te bereiken. 

BERMUDA 
Afbeeld ing zegel gemeld in j un i , bladzi jde 
363. 

BOEROENDI 
107'75. AmerikaansRussisch ru imte

exper iment. 
26 en 31 fr. gewone post en 27 en 40 fr . 
luchtpost. Van elke waarde vier verschi l

lende zegels, samenhangend gedrukt , met 
verschi l lende afbeeldingen, die op het 
samengaan van twee ruimteschepen van 
de beide landen betrekk ing hebben ; em

bleem. 

BOTSWANA 
Afbeeld ing zegel gemeld in j un i , bladzi jde 
363. 

Brasil 75 i 
1,00 

T I Rock Piitnimg 
.dt:***— Tsodilo Hills 

BRAZILIË 
176'75. Serie bescherming van f lora en 
fauna. 
0.70 er. Braziliaanse p i j nboom, staat Para

na, Araucaria angusti fol ia. 
1 . — er. Pteronura brasiliensis uit Roraima 
te r r i to r ium. 
3.30 er. Kaaiman, Caiman jacare, uit staat 
Mato Grosso. 

87'75. Braziliaanse archeologie. 
0.70 er. Bewerkte steen met inscripties van 
Inga, Paraiba. 
1 . — er. Versierde vaas van eiland Marajó, 
staat Para. 
1 . — er. Versteende vis, gevonden in staat 
Ceara. 

157'75. Heil ig jaar, derde eeuwfeest 
Franciscaanse provincie van de onbevlekte 
ontvangenis van Onze Lieve Vrouw. 
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Gelegenheidszegels: Europees jaar voor monumentenzorg en 
heemschut. 

Het is de moeite waard op ons 
I geïllustreerde postzegel boekje te 

wachten! 
Uitvoerige informatie over liet betrel<l<en van de 
postzegels van het Vorstendom Liechtenstein bij 

1 abonnement. 
; Totaal der uitgaven ca. Zw.F. 16,— per jaar. 

M 1 
1.30 ■■^:B'^ " Fr 

FcieiRSTGNTÜO) LI6(±iTeNST6IK 
MMMÉÉMÉÉlÉMtillllÉlÉÉlÉtÉÉiMMM 

Kroningsmantel. 

Gelegenheidszegel: 
Ri|ksschatten. (Uit de 
schatkamer van de 
Weense Hofburg) 

Postwertzeichenstelle der Fürstlichen Regierung, Vaduz 
Zendt mij s V p kosteloos de uitvoerige documentatie ,,Bnefmarken

sammeln leicht gemacht' (Gaarne duidelijk schrijven) 

Naam Voorletters 

Straat 

V\/oonplaats (met postcode) 

Uitknippen en opzenden naar Secretariaat van de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom 
Liechtenstein, Postbus 2127, 2078, 'sGravenhage. 

Speciale opruimingsaanbieding 
Cataloguswaarde Yvert Fr 2500,— (ƒ 1500,—) 
Een fantastische speciale aanbieding om onze zichtzendingen 
van de gehele wereld te introduceren tegen de met te evenaren 
prijs van ƒ 30,— 
Partij nr. 141. 
Zes complete series, waaronder Europese en thematische en een 
kunstsene uit 1961 van 10 waarden (Yv Fr 45,— is ƒ 27,—) Tien 
prachtige miniatuurvelletjes waaronder twee van Zuid-Amerika op 
het thema Sport en Olympiade (Yv Fr 75,— is ƒ 42,—) en nog 
een van Haiti op het thema malanabestrijding (Yv Fr 25,— is 
ƒ 14,—) Drie complete series hoge waarden postfns en gebruikt, 
meer dan 2000,— Fr Yv (ƒ 1170,—) Twee prachtige kopstaande 
postfrisse Italiaanse herdenkingszegels, Yv Fr 120,— (ƒ" 70,—) 
Een fantastische collectie van 18 hoge waarden van het Britse 
Gemenebest in Afnka, waarbij drie E-waarden, alles thematisch 
zeer aantrekkelijk Yv meer dan Fr 140,— (ƒ 85,—), en vele an
dere interessante stukken waarbij een ongewoon vignet van een 
Nederlandse brigade uit de tweede wereldoorlog met Engelse zegel 
op briefstuk enz enz 
De speciale voordeelprijs bedraagt ƒ 30,—. 
Deze speciale prijs is alleen mogelijk door de beschikking over de 
voorraad van een voormalige handelaar en wordt speciaal aange
boden om onze opgeplakte zichtzendingen van de gehele wereld te 
introduceren Schrijf nu voor deze speciale aanbieding en een 
keuze uit onze zichtzendingen tien dagen op zicht zonder koopver
plichting U koopt slechts de zegels die u hebben wilt en stuurt de 
rest terug Bij grotere aankopen belangrijke korting Laat deze ge
legenheid met voorbijgaan 

Partij nr. 142. 
Aanbieding gehele wereld (geen Arabische staten) 
Een fantastische verzameling van meer dan 3000, alle grootformaat 
en vele thematische zegels, zonder Arabische uitgaven 
Plus meer dan 100 series, rijk aan thematische zegels. 
Plus veel hoge cataloguswaarden en betere zegels, tot 

Yv Fr 50,— (ƒ 32,—) toe, 
Plus twee blokken van vier van Brazilië, postfns Yv Fr 200,— elk 

ca ƒ 130,— per stuk. 
Plus meer dan 100 miniatuurvelletjes, rijk aan thematische onder

werpen, veel van Rusland en met inbegnp van hoog-
gecatalogiseerde stukken. 

Plus hoge waarden in complete vellen 
WIJ garanderen dat de cataloguswaarde van deze partij meer is dan 
Yv Fr 5000 of ƒ 3200,— 
Speciale prijs ƒ 170,—. 
Partij SP 
Ongesorteerde Wereld Mixture 
Uit onze geweldige voorraden ontstaan door het opkopen van 
restanten van handelaren, veilingen en wat al met meer, hebben 
we collecties samengesteld van 1000 zegels elk 
We kunnen u deze zegels aanbieden tegen zeer lage prijzen Deze 
lage prijzen zijn mogelijk aangezien ons de tijd ontbreekt om alles 
te sorteren Prachtige vondsten zijn dus zonder meer mogelijk 
Uit deze collectie van 1000 zegels kunt u een keuze maken. 
Minimaal moeten er 200 zegels worden uitgenomen tegen ƒ 0,10 
per stuk, dus voor een totaalbedrag van ƒ 20,— 
Vindt u meer zegels die u zou willen bezitten, dan worden die be
rekend tegen 7V2 cent per stuk De eerste 200 zegels dus voor 
10 cent per stuk, volgende 200 zegels voor 7^2 cent per stuk 
Boven 400 zegels, vanaf zegel 401 slechts 5 cent per stuk 
Staat de hele collectie u wel aan? Dan kunt u alle zegels kopen 
voor slechts ƒ 45,—. Wij zijn er van overtuigd dat u tevreden zult 
zijn Indien de zending u tegenvalt kunt u het geheel retourneren en 
geld terugontvangen 

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

BESTELBON 

Aan Direct Philatelic Supplies Ltd. 
332 Kilburn High Road London NW 6 2 ON Gr 
Zend mij s V p de hieronder aangekruiste partijen 
Partij 141D Partij 142D 
Partij SP ongesorteerde gemengde 1000 zegels waarvoor ik als aanbetaling 
ƒ 20 — bijsluit D dan wel de volle / 45 — D 
Betaling ad ƒ hierbij overgemaakt als 
bankpapier - postwissel - eigen cheque - bankcheque 

Naam 

Adres 

Bank 



3.30 er. Beeld van de maagd, door onbe
kend kunstenaar, klooster van Victor ia. 

BRITSE GEBIEDEN INDISCHE OCEAAN 
10-7-75. Natuurserie 1975, b loemen. 
50 c. Grewia salicifolia. 
65 c. Cassia aldabrensis. 
1 . — r. Hypoestes aldabrensis. 
1.60 r. Euphorbia pyr i fo l ia. 

BROENEI 
Afbeelding zegel gemeld in mei , bladzi jde 
307. 

CANADA 

11-6-'75. Olympische zomerspelen 1976: 
atletiek. 
20 c. Polsstokspringen. 
25 c. Mara thon loop. 
50 c. Horden lopen . 

3-7-'75. Honderdjar ig bestaan stad Calgary 
8 c. Drie mannen vangen w i ld paard om 
het te zadelen. 

14-7-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
8 c. Verwerking embleem jaar. 

6-8-'75. Derde serie met toeslagen voor 
Olympische Spelen 1976 in Canada: 
8 + 2 c. Boksen. 
10 -I- 5 c. Worste len. 
15 -I- 5 c. Judo. 

CAYMAN EILANDEN 
25-7-'75. Piraten en hun daden. 
10 c. Israel Hands. 
12 c. John Fenn. 
20 c. Thomas Anstis. 
30 c. Edward Low. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
24-6-'75. Serie fauna van land. 
10 c. Reeachtige. 
15 f. Afrikaans w i ld zw i jn . 
20 c. Afrikaanse geit. 
30 f. Leeuw. 

13-8-'75. Herdenk ing Barthelemy Bogan-
da, bevri jder van land. 
40 f. Buste van Boganda. 

100 f. M o n u m e n t ter ere van hem opge
richt. 

25-8 -75 . Postzegeltentoonstel l ing Arphi la 
75, Parijs. 
100 f. Ashantivruchtbaarheidsbeeldje 
tegen achtergrond met kaart van Afr ika; 
embleem tentoonste l l ing. 

iPMiip 

O f t f ^ i ^ POST ES 

CHILI 
7-^4-75. Hulpui tg i f ten. 
70 e. Opdruk op zegel van 40 c. nat ional i -
satie kopermi jnen uit 1969: ,,Revalorizada 
1975". 

7-4 -75 . Herdenk ing geboortedag Dr. A l 
bert Schweitzer, 100 jaar geleden. 
500 e. Portret Schweitzer. 

1 5 - ^ 7 5 . Vi j f t ig jaar vr i jwi l l ige redding
maatschappij van Valparaiso. 
Vier in een blokje van vier samenhan
gende waarden van elk. 
150 e. Vuur toren op vasteland. 
150 e. Stoomschip, dat in de golven ver
gaat. 
150 e. Reddingboot vaart u i t . 
150 e. Zeeman kl imt op ondergaand schip. 

21-5-75. Dertigste verjaardag vergaan fre
gat Lautaro: schepen van Chileense mar i 
ne. 
Vier zegels van 500 e., vier van 800 e. en 
vier van 1000 e. met telkens verschi l lende 
schepen ui t de geschiedenis. 
Zegels samenhangend gedrukt , telkens 
vier schepen. 

Apr i l 7 5 . Blokje voor postzegel tentoon
stell ing Espana 75. 
1000 e. Reprodukt ie twee zegels, 1 en 2 
e., uit de Araucana-uitgave van 1969, 
randschrif t . 

CHINA 
10-6-75 . Bevorder l ichameli jke cul tuur en 
bouw aan de gezondheid van de bevol
k ing, uitspraak van Mao. 
8 f. Zwaardvechten. 
8 f. Oefen ingen met zwaard. 
8 f. Boksen. 
8 f. Speerwerpen. 
8 f. Oefeningen met stok. 
8 f. Dr iezi jd ige stok tegen twee speren. 

COLOMBIA 
2-6 -75 . Herdenking geboortedag Marco
n i , 100 jaar geleden. 
3 p. Portret p ionier draadloze telegrafie en 
zi jn jacht met ins t rumenten. 

COMOREN 
26-5-75 . Beelden eiland Mohé l i . 
30 f. Gezicht op dorp Mohan i . 
50 f. Idem op dorp Djoezi . 
55 f. Graf van Chirazienne. 
230 f. Kaart van ei land. 

27-6-75. Coelacanth-expedit ie in 1975. 
50 f. Duiker met zuurstofapparaat en vis. 
Juni 75 
Folkloristische dansen. 
100 f. Muzikant met t r omme l . 
150 f. Muzikanten en dansers. 

C O N G O 
20-6-75. Tiende verjaardag U.R.F.C. (Re
volut ionaire vereniging van Congolese 
vrouwen) . 
40 f. Kaart land en vrouwen bi j verschi l
lende werkzaamheden; verbroken kete
nen. 

30-6 -75 . Herdenk ing sterfdag van Jules 
Verne, (1828-1905). 
40 f. Beeld uit boek: ,,Vijf weken in een 
ba l lon" . 
50 f. Idem uit ,,De reis om de were ld in 
tachtig dagen . " 

30-6-75. Ant ieke locomot ieven. 
50 f. Trein Parijs-Brussel, 1890. 
75 f. De li jn van Santa Fe, 1880. 

17-7 -75 . Oude auto's. 
30 f. C i t roen, 1935, op achtergrond Notre 
Dame van Parijs. 
40 f. Alfa Romeo, 1911 en Sint Pieter in 
Rome. 
50 f. Rolls Royce, 1926 en Tower en par
lementsgebouwen in Londen. 
75 f. De C, en F. Duryea, 1893 en w o l 
kenkrabbers, 

15-7 -75 . CARA kampioen voetbal len van 
Afr ika. 
30 f. Foto w innend elftal. 
40 f. Beker overhandigd. 

20 -7 -75 . Amerikaans-Russisch ru imte
exper iment. 
95 f. Amerikaans ruimteschip en em
bleem exper iment. 
100 f. Russische ruimteschip en embleem. 

5 -8 -75 . Transport m vroeger t i jden. 
30 f. Tipoye. 
40 f. Pirogue. 

15-8 -75 . Tweede verjaardag instel l ing 
volksmacht. 
30 f. 

15-8-75. Derde verjaardag nationale ver
gadering. 
40 f. 

31 -8 -75 . Tradit ionele visvangst. 
30 f. Visvangst met fu iken. 
40 f. Vissen met l i jn . 
60 f. Harpoeneren van vissen. 
90 f. Vissen met hengel . 

5 -9 -75 . Werken ten behoeve van voe
d ing. 
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V E I L I N G 4 6 9 welke gehouden werd op 9, 12-13 en 15-16 mei 1975 had als totaal 
resultaat een opbrengst van: 

ƒ 1.400.000,— (plus opgeld) 
V G l I l n Q 4 7 0 zal worden gehouden op 29-30 september en 1-3 oktober a.s. en is 

reeds volgeboekt. Met als hoogtepunten een Spec. Collectie Oud-Nederland en twee 
Speciaal-verzamelingen Ned. Indië, w.o. vele blokken en veldelen der eerste uitgiften. 
Voorts speciaal verzamelingen Griekenland, Brazilië en Mexico. 

De catalogus wordt u franco thuis gezonden na ontvangst van ƒ 5,— op onze giro no. 
17369. 

V o i l i n Q 4 7 1 zal plaats vinden 24-28 november. Ook hiervoor mochten wij reeds 
diverse interessante verzamelingen ontvangen. U kunt voor deze veiling nog inzenden 
tot half augustus a.s. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
(een begrip in de Nederlandse Filatelie) 

Tournooiveld 2 - Den Haag - Tel. 070-464312. 

ZICHTZENDINGEN 
Alle onderstaande landen kunnen wij u uitgebreid toezenden, naast eenvoudige zegels en series zijn vrijwel alle topnummers 
vaak meermalen opgenomen, naast een normale beslist geen duurdere uitprijzing bij een afname van ƒ 70,— een korting van 
5% oplopend tot minstens 12 è 15% bij een afname van ƒ200,—, tenwijl voor een hogere afname (boven ƒ 500,—) wij u 
gaarne inlichtingen verstrekken. 
Van o.a. de volgende landen een zeer uitgebreide voorraad voorhanden: 

BELGIË O 
LUXEMBURG O 
FRANKRIJK O 
FR.-KOLONIÈN voor 1945 O 
ZWITSERLAND O 
LIECHTENSTEIN O 
OOSTENRIJK en GEBIEDEN O 
ITALIË O 
ITAL.-KOLONIËN O 
VATICAAN O 

SPANJE 
PORTUGAL 
PORT.-KOLONIÈN 
ENGELAND 
ENGELSE-KOLONIËN 
DUITSLAND REICH 
DUITSL na 1945 
DUITSE-GEBIEDEN 
STATEN en KOLONIËN 
SCANDINAVIË 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

HONGARIJE 
RUSLAND 
ALBANIË 
VERENIGDE STATEN (U.S.A.) 
NEDERLANDS INDIE 
CURAQAO 
SURINAME 

hiervoor 
NEDERLAND enige 

wachttijd. 

O 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

aanstrepen wat u wenst te ontvangen. BEGINNEND/GEVORDERD onderstrepen wat u bent. 
Als referentie geef ik op: 
Adres te REDELIJKE PRIJZEN 
Mijn naam: te '.'.'''. ï . ' ' . ' . ' ' ï . ï . ' . . . . . ' . ' ' PRIMA KWALITEIT 
Adres GROTE KEUZE 
(s.v.p. duidelijk invullen) AANTREKKELIJKE KORTING 

ZONDER BIJKOMENDE KOSTEN 

verzenden naar: POSTZEGELHANDEL G. L. van TOOR, POSTBUS 26, GORREDIJK (FR.), tel. 05166-261 

GROTE VOORRAAD NEDERL. en CR. en geheel WEST-EUROPA 



30 f. Fundering van Foufou. 
30 f. Sprokkelen van brandhout . 
40 f. Bereiding maniok. 

C O O K EILANDEN 
19-5-'75. Aanvul lende waarde in dienstse-
rie. 
4 .— en 6.— $. Zegels ui t gebruiksserie 
met port ret koningin Elizabeth en schel
pen, met opdruk , ,O .H .M.S . " 

15-7-'75. Amerikaans-Russische samen
werk ing in Apol lo-Soyuz project . 
25 c. Soyuz ruimte capsule van Sovjet 
Unie. 
25 c. Apo l lo , Amerikaanse ruimte capsule. 
30 c. Portretten kosmonauten. 
30 c. Portretten astronauten. 
50 c. Kosmonaut in Soyuz capsule. 
50 c. Astronaut in Apol lo cabine. 
Zegels met geli jke waarde samenhangend 
gedrukt . 
Ook blokje met alle zes zegels samenge-
druk t ; in de vellen (van achtt ien zegels) 
ook nog de vlaggen van beide landen. 

CUBA 
24-4-'75. Dag van de postzegel. 
3, 13 en 30 c. Drie verschi l lende envelop
pen met verschi l lende stempels. 

9-5-'75. Dertigste verjaardag overwinn ing 
op fascisme. 
30 c. Russische soldaten planten Sovjet 
vlag op Rijksdaggebouw in Berl i jn. 

10-5-'75. Kunstwerken uit museum voor 
schone kunsten. 
1 c. Porceleinen Sèvresvaas. 
2 c. Beeldengroep uit Meissener porce-
le in : herder innet je en dansers. 
3 c. Chinese beschi lderde schaal met 
dame en parasol. 
5 c. Fragment Chinees bamboescherm: 
Fenix stijgt op uit v lammen. 
13 c. Reprodukt ie schilderi j Boucher: alle
gorie van muziek. 
30 c. Portret van een dame, door Tocque. 
Blokje van 50 c. Beeld bij vijver m park, 
,,EI C o l u m p i o " door H. Robert. 

31 -5 -75 . Internationale Dag van het k ind . 
3 c. Gekleurde schijven en were ldbol als 
gezicht. 

18-6-'75. Inlandse vogels. 
1 c. Vireo gundlachi i 
2 c. Cymnoglaux lawrenci i . 
3 c. Arat ingo eoups. 
5 c. Starnoenas cyanocephala. 
13 c. Chondrohierax wi lson i i . 
30 c. Cyanolimnas cerverai. 

1-7-'75. Vi j f t iende verjaardag CNIC. 
13 c. Embleem Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cientificas en moderne gebou
w e n . 

2-8- '75. Vi j fentwint igste verjaardag inter
nationale commissie voor irrigatie en 
drainage. 
13 c. Embleem en instrumenten voor wa
terverdel ing. 

23-8-'75. Vi j f t iende verjaardag Cubaanse 
vrouwenveren ig ing. 
3 c. Vrouw met k ind op de rug bij landar
be id , halve zon . 

20-8-'75. Panamerikaanse spelen, Mexico. 
1 c. Balspeler. 
2 c. Boksers m actie. 
5 c. Discuswerper. 
13 c. Hoogspringer. 
30 c. Gewichtheffer. 
Al le zegels tegen achtergrond van em
bleem spelen. 
Blokje van 50 c. Embleem spelen, bran
dende fakkel . 

28-9-'75. Vi j f t iende verjaardag comités ter 
verdediging der revolut ie. 
3 c. Grote menigte mensen, getal , ,XV" en 
vlag. 

DAHOMEY 
16-7-'75. Amerikaans-Russisch ru imte
exper iment. 
35, 200 en 500 f. 

4-8- '75. Serie dansen en fo lk lore . 
10 f. Hissi. 
25 f. Vaudou, Tchinan. 
40 f. Agbehoun . 
100 f. Sandoua. 

11-8-'75. 1975 - jaar van intensieve sa
menwerk ing tussen Dahomey en Nigeria. 
65 en 100 f. 

22-8-'75. Postzegeltentoonstel l ing Arphi la 
75, Parijs. 
100 f. Embleem, symbolische voorste l l in
gen. 

25-8-'75. Nieuwe samenleving in Daho
mey. 
35 f. 

DOMINICA 
Juli '75. Vl inders. 
V2 c. Muscelia anthol ia. 
1 c. Lycorea ceres. 
2 c. Siderone nemesis. 
6 c. Battus polydamas. 

30 c. Anartia lytrea. 
40 c. Mo rpho peleides. 
2.— $. Dryas Julia. 
Blokje met de hoogste waarde. 

Augustus '75. Schepen verbonden met ge
schiedenis van ei land. 
V2 c. Stoomschip Yare van koninkl i jke 
post. 
1 c. Idem de Thames. 
2 c. Canadees nationaal stoomschip Lady 
Nelson. 
20 c. Idem, de Lady Rodney. 
45 c. De Statesman, motorschip van Harr i -
sonl i jn . 
50 c. De Geest Cape, motorschip van Geest
l i jn . 
2.— $. Idem de Geest Star. 
Blokje met zegels van 50 c. en 2.— $. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
10-4-'75. Postzegeltentoonstel l ing Espana 
75, Madr id . 
12 c. Spaanse postzegel 6 cuartes, 1850. 
19-5-'75. Bi jeenkomst directeuren Interna
t ionale ontwikkel ingsbank. 
6 en 10 c. Handen dragen emblemen van 
landbouw en industr ie. 

21-6- '75. Open ing ontvangststation voor 
te lecommunicat ie via aardsatelliet. 
5 c. Beeldstation en satelliet. 
15 c. Symbolisch beeld overbrenging be
richten via satelliet. 

EGYPTE 
7-5-'75. Were ldgezondheidszorg. 
20 m. Gebouw Kasr El Amy ziekenhuis en 
embleem Wereldgezondheidsorganisat ie. 

7-5-'75. Dag van de wetenschap. 
20 m. Twee leerl ingen ki jken samen in 
boek, embleem. 
20 m. Leerlingen met boeken onder de 
arm en op lopende grafiek. 

5-6-'75. Heropening Suez kanaal. 
20, 30 en 110 m. Portret president Sadat, 
kaart van het gebied, waardoorheen het 
kanaal loopt , were ldbo l en stevens van 
twee schepen, die door kanaal varen. 

1-4-'75. Bi jeenkomst presidenten van Co
lombia en Ecuador. 
1 s. Portret beide presidenten. 
1.50 s. Presidenten aan de grens bij Rui-
chacho. 
2.— s. Presidenten tekenen grensover-
eenkomst. 
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Onze 87e veiling 
die gehouden wordt op 5 en 6 september a.s. zal wederom zeer uitgebreid NEDERLAND en O.R. 

bevatten met onder meer ongebruikte en postfrisse zeldzaamheden en prachtige stukken 
van de eerste emissie. 

Uitgebreid Europese landen w.o. klassiek Frankrijk, Liechtenstein, Oostenrijk, San Marino en 
klassiek Zwitserland. 

De veiling is verder nog gecompleteerd met een enorme keus aan 
COLLECTIES en LANDENRESTANTEN. 

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

INTERESSANTE en GRATIS veilingcatalogus te vrageni 

Onze volgende veiling vindt piaats op 10 en 11 ol(tober 1975 

W. H.deMunnik 
Beëdigd Makelaar en Taxateur 

Korte Houtstraat 20B - DEN HAAG - Tel. (070) 46.63.18 

P.S. U hoort toch ook tot onze inzenders die gebruik maken van onze enorme opbrengstprijzen'' 

Nummers volgens N.V.P.H. caf. Bestellingen boven ƒ 150,- franco. Levering zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn incl. BTW. 
» * is postfris zonder plakker, * is ongebruikt met gom, zonder teken is gebruikt, bl. is blok van vier. Prijswijzigingen voorbehouden. 

SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND EN O.R. 
1 
1 

NEDERLAND 
1 * p i . IV, 
melkblauw, 
z. gom 1100,— 
2 40,— 
2 p i , X, fraaie 
strip van 3 

450,— 
" 2« p i . VI I , 
- hoofdz. or ig . 

gom 1200,— 
3 

-
3 

'i 

3 

^ 
: 
I 

^ f 
i 

; 
i 
1 

j 
-
t 

2 op brief 
225,— 

3 pr. ex. 250,— 
3 fr. ex. 165,— 
4 * 525,— 
4 B b * 700,— 
5 luxe 21,50 
5 pr. ex. 15,— 
6 pr. ex. 175,— 
6 fraai 130,— 
5 luxe hor. 
paar 65,— 
7** luxe' 

450,— 
^^A^ luxei 

500,— 
7 i lA» 1 7 0 , -
7 I IE* fraai 

100,— 
10* luxe ex.. 
z. gom 500,— 
I I A I I * 2200,— 
11 m. punst. 
■120', luXB 

235,— 
11 165,— 
12 II 325,— 
15 luxe 2,25 
16 hor. paar 

300,— 
19 op brief 7,50 
20 33,— 
21 op brief 9,— 
27* 8 0 0 , 
27 17,50 
36 7,— 

36a 
43 

8,75 
40,— 

49'» luxe! 

49* luxe 
49 luxe 
49 pr. ex 
5 1 * » 
5 3 « * 
5 5 * * 
64* 
75* 
61 b / c * * 
61 b /C ' 
82 
9 0 * * 
9 2 « * 
93"* 
9 6 * * 
9 7 * * bl . 
98** 
1 0 1 * * 
lOlf luxe 

108 
108a 
110/13»« 
110/13* 
114/20* * 
114/20* 
114/20 
121B»» 
1251* 
124L»* 
125L» 
141/43** 
145*» 
1 5 2 * * 
157* 
160» 
162» 
165 luxe 
169/198* 
1 9 6 * * 
199/202« 
203/07* 
203/07** 

1000,— 
525,— 
185,— 
140,— 

3,— 
7,— 
9,50 

190,— 
195,— 

1250,— 
590,— 

6,50 
1 , — 
1,35 

10,— 
4 0 , 

550,— 
200,— 

3200 , 

1975,— 
3,— 
3,50 

28,— 
16,— 
90,— 
50,— 
14,— 
15,— 
50,— 
25,— 
18,— 
29,— 
11,— 
7,— 

60,— 
75,— 
75,— 
4,— 

465,— 
35,— 
22,50 
40,— 
80,— 

208/11* 
212/19* 
220/23* 
224» 
225/28* 
229/31 * * 
232/35* 
236/37* 
238/39* 
240/43» 
252/55»» 
252/55* 
256*» 
256
261*» 
265/66* • 
2 6 9 * " 
270»* 
2 7 4 * * 
287/88» » 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
327/31» 
336f* • 
344»» 
345»* 
3 4 6 * * 
356a 
356b 
3 5 6 d * * 
379a/d' '» 

391a»» 
428/42 
513/17 
536a 
538/41 
544/48 
563/67 
568/72 
578/81 
582*» 
583/87 

2 1 , 
90,— 
26,50 
35,— 
40,— 
78,— 
35,— 

235,— 
70,— 
50,— 
65,— 
35,— 
45,— 
25,— 
2 , 

75,— 
37,50 

3,— 
3,50 

17,50 
1,50 
8,50 
5,50 
7,— 
1,50 
4,75 
7,50 

16,— 
70,— 
14,— 
13,— 
1,40 
1 , — 
8,— 

32,50 
8,— 

11 ,— 
23,50 
5,50 
7,— 
4,75 
4,— 

16,— 
16,50 
16,— 
2,50 

17,— 

596/600 9,— 
601 * » 0,40 
602/06 17,— 
607/11 11,50 
612/16 14,50 
641/45 23,50 
6 4 6 * * 2,50 
738/42* * 10,— 
774/76» * 5,50 
975/77** 3,25 
Dienst 
20/24 3,40 
2 7 / 4 0 ' * luxei 

1600,— 
Brandkast 
1/7*» 2250,— 
NED.INDIË 
1« 380,— 
2 * fraai ex. 

700,— 
64a 2,75 
63f * * 0,60 
70 f *» 1,25 
85f • * 32,— 
1 0 0 * * 0,30 
102* * 0,75 
103*» 2,— 
105»» 0,60 
1 0 6 " 1 , — 
107» * 0,65 
108»» 2,10 
1 0 9 * * schaars! 

12,50 
111»» 1,50 
112»* 0,60 
1 1 3 * * 0,60 
1 1 4 * * 1,20 
115»» 0,85 
124* • 2,25 
125»* 2,50 
1 2 6 * * 2,50 
1 2 7 * * 17,50 
129/32** 35,— 
141A 72,50 
149/59« 325,— 
160/66* 150,— 
163/64 1,50 

164 
167/70» 
182/85 
183 
185 
185»* 
186/94* * 
216* 
235/38»* 
2 5 6 * * 
262» 
263*» 
2 6 5 * * 

0,50 
21,50 
7,50 
2,75 
3,— 
7,— 
7,50 
2,75 
6.— 

50,— 
82,50 
45,— 
58,— 

280* * luxe! 

288luxei 
175,— 

24,— 
2 8 9 * * luxe! 

345/46* * 
337/46* » 
362/70*» 
374/82*" 
374A/82A» 

Port 

345,— 
140,— 
145,— 

1,75 
2,— 

* 
8,75 

1 ' zeer fris ex 

2» 
1 9 * * 
20*» 
23/39* 
53/66 » 
65 
Dienst 
1/27* 
2 » * 
3 » * 
4 * » 
5 » * 
6 * * 
8/19** + 
20/21»* f 
23/25** 
19a»* 
8 » * 
13f* fraai 

3 4 0 , 
120,— 
18,— 
12,50 
39,— 
22,— 
1,50 

230,— 
4,— 
4,75 
3,25 

13,50 
2,50 

40,— 
57,— 

1 , — 
150,— 

Brandkast 

1/7»* 325,— 
CURAQAO 
10» 36,— 
13/17* 22,— 
19/21«* + 2 3 * * 

57,50 
19/23» 170,— 
20* luxe 40,— 
22* 125,— 
19»» 1,50 
21» * 4,50 
25» luxei 135,— 
42/43* 120,— 
89/99* luxe 

85,— 
102* * 1,50 
104/20 luxe 

3 2 5 . 
104/20 op Lp. 
brief 450,— 
104/20** 400,— 
168 /81* * 475,— 
168/81* 400,— 
200/05 2 2 , 
206/08» * 26,— 
211/33»» 260,— 
Luchtpost 
1/3» 130,— 
4/16*» 45,— 
<t/16 37,50 
17 30,— 
18/25» * 300,— 
26/40** 120,— 
26/40* 95,— 
26/40 85,— 
41/44 VK.i. 41fb 

45,— 
53/68 56,50 
69/88»» 595,— 
69/88* 525,— 
83/88 schaars! 

475,— 
Port 
1 / 3 » * + 5 / 1 0 * » 
luxe!! 500,— 
SURINAME 
5* 20,— 

8* luxe 
9* 
10* luxe! 
14* 
15* luxe! 

24,— 
35,— 

110,— 
75,— 

150,— 
32a* luxe ex.i 

925 — 
40 schaars! 

250,— 
41/57* luxei 

575, 
60/64* luxe! 

C0'64 sch 

69/103* 
102/03* 
1 1 5 * * 
146/49 op 

202/05* 
202/05+lp 
op brief 
220/43* » 
220/43* 

365,— 
aarsi 

330 , 
250,— 
105,— 
32,50 

brief 
4 0 , 
75,— 

. 23 
95,— 

265,— 
205,— 

Luctitpost 
15/18» luxe! 

20/22 
24/26* * 
24/26 
Port 
9 
10 I I * 
10 11 
1 0 1 * 
12 
12 1 
1211 
13 
13 1 
14 
10 fb» 
12 fb 
13 fb 
9 f c 
10 fc 

615,— 
45,— 
45,— 
80,— 

0,40 
3,25 
3,25 
2,— 
1,75 
6,— 

160,— 
9,— 

12,50 
4,50 

25,— 
80,— 
80,— 
25,— 
25,— 

AANBIEDING 

RESTANTVERZAMELINGEN 

EN COLLECTIES 

Nederland, div. afstempeiingen 
('aangeteekend') 
Curasao, klassiek, w.o. proeven 
Indonesië, 19501970 
België, interess. verz. proeven 
Columbia en dept. 
Deens Westlndlë 
Würtemberg, bijz. interess. verz. 
Griqualand, w.i. o.a. no. 1/3 
Kuwait, Bahrain,enz. 
Finland, 18561885; gespec. verz.; 
enorme cat. waarde" 
Frankrijk, 18491932; op insteekk. 
Frankrijk, 1955/'65; F.D.C.'s 
Benin, Diégo Suarez 
Guadeloupe, mooie verz. 
Indochina, Inde; luchtpost 
iVladagascar 
IVIartinique, mooie verz. 
Obock, pracht verz. 
Syrië, luchtpost, gebruikt 
Kerkelijke Staat, hoge cat. waarde 
Oude Italiaanse Staten, w.i. rariteiti 
+ frs. 75.000,— 
Portugal, klassiek 
Portugese kol. 
Roemeië, w.i zeldz. variëteiten 
Servië, gespec. collectie 

Bovengenoemde + nog ca. 200 andere 
verzamelingen liggen dagelijks ter inzage 
in onze winkel. Prijzen vanaf ± ƒ 40,—. 

De Apeldoornse Postzegelhandel Korenstraat 10 Apeldoorn Telefoon (05760) 15426 
Giro 1945222. Onze winkel Is dagelijks geopend van 9 - 6 uur, 
donderdags koopavond, maandags gesloten. 



28-4-'75. Eucharistisch congres in Bolivia. 
1.30 s. Heil ig hart, schi lderi j uit kathedraal 
Qu i to . 
2 .— s. Gouden monstrans. 
3.— s. Gezicht op kathedraal van Qu i to . 

Mei '75. Herdenk ing geboortedag van 
president Juan de Dios Mers, 100 jaar ge
leden. 
5.— s. Portret vroegere president. 

16-6-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
1 . — s. Symbolische afbeeld ing: gel i jkheid
ontwik keil ng-vrede. 
1 . — s. Activiste, symbolisch beeld, ge
kroond met a toomsymboo l , gesti leerde 
wereldbol en vredesduif , samengesteld uit 
vlaggen van Zuidamerikaanse landen. 

EQUATORIAAL GUINEE 
10-3-'75. Olympische winterspelen 1976, 
Innsbruck. 
0.05 e. Eerste o lympische winterspelen 
1924, Chamonix: bobsleeploeg en arend, 
embleem. 
0.10 e. Tweede winterspelen, 1928, St. 
Mor i tz , Zwitser land, besneeuwde berg. 
Olympische en Zwitserse vlag. 
0.15 e. Derde wmterspelen in Lake Placid, 
Verenigde Staten: kaart met plaats van de 
spelen, sk isprong. 
0.20 e. Vierde olympische winterspelen, 
1936 in Dui ts land: skiër met olympische 
vlag, vlag Bondsrepubl iek. 
0.25 e. Vi j fde wmterspelen in 1948 in St. 
Mor i tz , besneeuwd landschap en zon met 
gezicht, Zwitserse vlag. 
0.30 e. Zesde winterspelen, 1952, Os lo : 
skistokken en vlaggen Noorwegen en spe
len. 
0.35 e. Zevende winter spelen in Cor
tina d 'Ampezzo, Italië, hand met fakkel en 
berglandschap, Italiaanse vlag. 
0.40 e. Achtste winterspelen, 1960, Squaw 
Valley, Verenigde Staten: kaart met plaats 
en vlaggen. 
0.45 e. Negende winterspelen, 1964, Inns
bruck: beeld van stadions, embleem en 
Oostenr i jkse vlag. 
25.— e. Tiende spelen, 1968, Grenob le : 
emblemen winter spelen en Franse vlag. 
70.— e. Elfde olympische winterspelen, 
Sapporo, 1972, Japan, Embleem en Ja
panse vlag. 
Getand blokje van 130 e. Skiër t i jdens af
dal ing, emblemen en symbolen voor de 
spelen tegen achtergrond van kaart, 
waarop verschi l lende afdalingen zi jn aan
gegeven. 
• Ongetand blokje van 200 e. Skiër met 
olympische fakkel en emblemen, tegen 
achtergrond van beelden uit Innsbruck. 

ETHIOPIË 
30-6-'75. Internationaal Jaar van de vrouw. 
40 c. Were ldbo l met wi t te duif, die takje 
in bek houd t . 
50 c. Aantal symbolen voor landbouw en 
industr ie, hand met fakkel en embleem 
van het jaar. 
90 c. Groep v rouwen en mannen, met ge-
l i jk teken ertussen, emblemen voor man 
en v rouw en embleem jaar. 

FORMOSA 
16-7-'75. Serie Chinese volksvertel l ingen. 
1 . — $. Verhaal van Chü Yin, die met 
vuurvl iegjes kon lezen. 
2.— $. Hua Mu- lan , die als dochter haar 
vader verv ing in dienst. 
2 .— $. Koning Kou Chien, die door een
voudig leven kracht vond om vi jand te 
verslaan. 
5.— $. Chou Ch'u als derde plaag in de 
stad versloeg de andere twee plagen en 
werd gerespecteerd man. 

20-5- '75. Serie oude munten . 
1 . — $. Yuan-chin munt, Chou dynastie 
122-221. 
4 .— $. Pan liang munt . Chin dynastie, 
221-207. 
5.— $. Munts tuk van vijf chu , Han dynas
t ie, 206-220. 
8.— $. Munts tuk vi j f chu , Liang dynastie, 
502-557. 

5-6- '75. Aanvul lende waarden in gebruiks-
serie. 
10,—, 20.—, 50.— en 100.— $. Dubbele 
karper, gel i jk aan de zegels Yvert 651-654. 

18-6-'75. Oude Chinese schi lderi jen van 
personen. 
2.— $. Zwerver met buidel op rug, door 
Chang Hung, M ing Dynastie (1577-1688). 
4 .— $. Laotse ri jdt op buf fe l , door Chao 
Pu-chih, Sung dynastie, (1053-1110). 
5.— $. Portret Shih-te, door Wang W e n , 
M ing dynastie (1497-1576). 
8.— $ . Portret van inktspatten, door Liang 
K'ai, dert iende eeuw. Sung dynastie. 

GABON 
8-7-'75. Ontw ikke l ing verbindingen door 
Herz-golven. 
40 f. Moderne technieken voor te lecom
municat ie. 

22-7-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
50 f. Medai l le met v rouwenhoo fden en 
embleem van het jaar. 

29-7-'75. Padvindersbeweging. 
40 f. Embleem padvinders. 
50 f. Padvinderskamp. 

GILBERT EN ELLICE 
1-8-'75. Legendarische oorsprong van de 
namen van het e i land. 
4 c. Beru the Bud. 
10 c. Onotoa six Giants. 
25 c. Land van Abaiang aan de noordkust . 
35 c. Dr i jvende visval van de Marakei . 

Juli '75. Veert iende padvindersjamboree in 
Noorwegen. 
V2 c. Gezondheid en mi l ieu, bestuder ing 
van wi ldstand. 
1 C.Training in u i thoudingsvermogen: berg
bek l immen. 
2 c. Wi l to t over leven: lezen van kaart en 
plaatsbepaling. 
35 c. Idem: eerste hulp bij onge lukken. 
40 c. Gezondheid en mi l ieu : l ichameli jke 
oefen ingen. 
75 c. Training in u i thoudingsvermogen: 
op le id ing tot zei ler. 
2 .— $. Amusement : zingen en musiceren. 
Blokje van 1 . — $. met bouwen van hulp-
boot . 

Augustus '75. Schelpen uit wateren van ei 
land. 
V2 c. Chama macerophyl la. 
1 c. Area zebra. 
2 c. Trachycardium mur ica tum. 
3 c. Strombus pugi l is. 
25 c. Janthina janthina. 
50 c. Smaragdia vir idis. 
1 . — $. Stenorhytis pernobi l is . 
Blokje van 2 .— $. Voluta musica. 

GRENADA/GRENADINEN 
Juli '75. Herdenking geboortedag Miche l 
angelo (1475-1564): reprodukt ies bekend
ste werken . 
V2 c. Lorenzo de Med ic i , Florence, Basilica 
de S. Lorenzo. 
1 c. Delfische Sybille, Sixtijnse kapel. 
2 c. Giul iano de Medic i , Florence, Basilica 
de S. Lorenzo. 
40 c. Sixtijnse kapel. 
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Postzegelhandel „Philiposta" 

Geachte Clientèle, 
Hierbij delen wij u mede, dat wij met ingang van 
1 juni 1975 hebben overgenomen Postzegelhandel 
,,Philorga", Lijnbaan 44, Rotterdam, telefoon 137957. 

Onze winkel aan de Rodenrijsestraat 17, zal normaal 
doorgaan. 

De winkel aan de Lijnbaan zal 's maandags de gehele 
dag gesloten zijn, de rest van de week zijn wij geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. 

De winkel aan de Rodenrijsestraat is dinsdag de gehele 
dag gesloten. De rest van de week, dus ook op 
maandag, zijn wij geopend. 

De koopavond op vrijdag in de winkel Rodenrijsestraat 
zal in de periode van 1 juni t/m 31 augustus geen 
doorgang vinden. Vanaf 1 september staan wij 
vrijdagsavonds weer tot uw beschikking. 
Op de Lijnbaan is vrijdagavond geen koopavond. 

Wij hopen u dezelfde service, in beide zaken, te kunnen 
blijven verlenen. 

Hoogachtend, 

Philiposta 

J. Meertens 
P. Meertens-Bijl 

Postzegelhandel „Philorga" 
(v.h. J. L. van Dieten) 

Geachte mevrouw en mijnheer. 
Helaas ben ik genoodzaakt, op doktersadvies, de 
enorme drukke werkzaamheden in de winkel aan de 
Lijnbaan 44, na tientallen jaren, te beëindigen en het wat 
rustiger aan te gaan doen. 

Het is mij echter gelukt een jongere geschikte 
plaatsvervanger te vinden, die nu de postzegelhandel 
onder de naam ,,Philiposta", eigenaars de heer en 
mevrouw Meertens overneemt en ik ben ervan overtuigd, 
dat ook zij hun uiterste best zullen doen alle cliënten 
naar tevredenheid van dienst te zijn. 

Met deze neem ik dan ook afscheid van alle bevriende 
relaties en betuig mijn hartelijke dank voor het 
geschonken vertrouwen, welke ik in al die jaren heb 
mogen ondervinden. 

Hoogachtend, 
Postzegelhandel „Philorga", 
Lijnbaan 44, Rotterdam. 

Privé adres: 
Jac. S. Grin, 
Verdilaan 1, 
Rotterdam-3013 
(Hillegersberg). 

TE KOOP GEVRAAGD tegen contante betaling 

COLLECTIES NEDERLAND 
ENGROS NEDERLAND 
Ook zoeken wij gespecialiseerde collecties 

West-Europa collecties 
Wereld collecties 
Gratis taxaties 

(Geen aanbieding onder de ƒ 1500,-) 

Drs. C. Quirijns 
Blijdensteinlaan 3, Hilversum, telefoon 02150-16305. 



50 c. Lorenzo de Med ic i . Florence, Basilica 
de S. Lorenzo. 
75 c. Sixtijnse kapel. 
2.— $. Profeet Jeremla, Sixtijnse kapel. 
Blokje van 1 . — $. Cristo Risorto uit de 
Chiesa dl S. Maria. 

Augustus '75. Vl inders. 
V2 c. Mo rpho peleides insularis. 
1 c. Danaus gi l ippus. 
2 c. Amph ione astynomides. 
35 c. Hamadryas feronia. 
45 c. Philaetria d ido . 
75 c. Phoebis argante. 
2.— $. Prepona laertes demodice . 

GUATEMALA 
25-6-'75. Internationaal jaar van de 
Vrouw. 
8 en 20 c. Portret Indiaans meisje Coba-
nera stam, gef lankeerd door twee Quet
zalvogels. 

GUINEE 
14-5-'75. Serie wi lde d ieren. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.50, 7.50, 8, 10, 12 en 15 s. 
Verschi l lende in het land voorkomende 
wi lde dieren. Ook drie blokjes, met elk 
vier zegels van genoemde serie. 

16-6-'75. Herdenk ing t iende verjaardag 
van de B.A.D. (Afrikaanse ontwikkel ings
bank). 
5 s. Pijpleiding en leeuwenpaar. 
7 s. Pi jpleiding en ol i fantenpaar. 
10 s. Pi jpleiding en twee leeuwen. 
20 s. Pi jpleiding en twee ol i fanten. 

Afbeeld ing zegel gemeld in mei , bladzi jde 
311. 
26-8- '75. Dag van Namibië 1975. 
10 en 50 c. Vr i jhe idsmonument in George
town , Guyana, on thu ld op dag van Nami
bië 1974. 
35 c. en 1 . — $. M o n u m e n t met vlaggen en 
groep mensen. 

HONDURAS 
Maart '75. Hulpu i tg i f ten, door opdrukken 
op bestaande zegels. 
Drie zegels met waardewi jz iging 16 op 1 
c , 18 op 8 c , tweemaal 18 op 10 c , 18 
op 12 c. met aanvul lende tekst , ,Habi l i ta-
d o " . 

Zegels voor expresse zend ing : 16, 50 en 
60 c , 1 , — , I. 

H O N G KONG 
31-7-'75. Festival 1975. 
50 c. M idden herfst festival. 
1 . — $. Festival van drakenboot . 
2.— $. Tin Hau festival. 

INDIA 
8-4-'75. Tweehonderd jaar Indiase leger. 
25 p. Drie gesti leerde kanonnen geven 
beeld van groei . 

11-4-'75. Honderd jaar Arya Samaj bewe
ging-
25 p. Embleem met vlam van geesteli jke 
en sociale beweging, gesticht door Swami 
Dayanand Saraswati. 

12-4-'75. Were ld Telegu-conferent ie. 
25 p. Portret Saraswati. 

20-4-'75. Lancering Arybatha te lecommu
nicatie satelliet. 
25 p. Satelliet in baan om aarde. 

22-5-'75. Indiaas episch gedicht Ram Cha
rit Manas. 
25 p. Bord met deel van gedicht gegra
veerd. 

20-6-'75. Honderd jaar Christel i jke vereni
ging van jonge vrouwen (Y.W.C.A.) 
25 p. Embleem Y.W.C.A. en v rouwen
hoofden van verschi l lende rassen. 

28-6-'75. Herdenking geboortedag van 
Michelangelo (1475-1564). 
50 p. Twee samenhangende zegels met 
schepping van zon , maan en planeten. 
Twee samenhangende zegels van 50 c. 
met schepping van de mens uit Sixtijnse 
kapel, Rome. 

INDONESIË 
20-5-'75. Honderd jaar convent ie van de 
meter. 
65.— r. Indonesische standaardmeter en 
standaardki logram met were ldbo l als ach
te rgrond. 

25-6-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
40 r. Werkzaamheden van v rouw; werk op 
land, onderwi jzeres, ziekenverzorgster, 
moeder en pol i t ie-agente. 
100 r. Embleem van het jaar. 

IRAN 
11-3-'75. Herdenking geboortedag Nasser 
Khosrov, 1000 jaar geleden. 
2 r. Portret Khosrov. 

Apr i l '75. Aanvul lende waarden nieuwe 
gebruiksserie. 
2, 5, 10, 20 en 50 r. Portret Sjah en ver
schi l lende bouwwerken en technische 
prestaties. 

5-5-'75. Zeventigste verjaardag Rotary In
ternat ional . 
2 r. Hoofden twee Perzische soldaten. 
10 r. Met paarden bespannen wagen. Bei
de zegels bas-reliëfs uit bouwwerk in Per
sepolis. 

5-5-'75. Vi j fde biënnale symposium voor 
b iochemie. 
2 r. Embleem met chemische fo rmu le , in -
schrift , ,melk proteïne opvoeding, vo l k " . 

13-5-'75. Dag van de coöperat ie. 
2 r. Mannen en vrouwen reiken elkaar de 
handen in telkens groter wordende cir
kels. 

17-5-'75. Wereldte lecommunicat iedag. 
6 r. Geven van signalen door middel van 
vuur op toren van oud Perzisch kasteel. 
8 r. Moderne te lecommunicat ie satelliet. 

29-5-'75. Eerste vlucht naar New York 
door Iran Air. 
10 r. Boeing 727 jumbo- je t , jub i leumboog 
in Teheran en vr i jheidsbeeld in New York. 

5-6- '75. Werelddag tegen mi l ieu
aantasting. 
6 r. Embleem, bestaand uit gesti leerd kla
verblad van vier. 

10-6-'75. Vi j fentwint ig jaar internationale 
commissie voor irrigatie en drainage. 
10 r. Dam en stuwmeer. 

mmm A I R f»sifiHt»ii£Wï««»nc5 

ISRAEL 

5-8- '75. Joods nieuwjaar 5736; rechters 
van Israël. 
35 ag. G ideon. 
1 . — 1£. Deborah. 
1.40 l£. Jefta. 
Elke zegel met portret en beeld van hun 
werken . 

5-8-'75. Herdenking president Shazar. 
35 ag. Portret wi j len president Zalman 
Shazar. 

5- '8- '75. Vijft igste verjaardag organisatie 
vrouwel i jke pioniers. 
5.— l£. Embleem: zes met elkaar verbon
den vrouwel i jke f iguren in ster vo rm. 
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GROOT BRITTANNIË 
Koningin Elizabeth II - Postfris - Franco 

(Nummers van Catalogus Zonnebloem 1975) 

ZONDER FOSFORBANDEN 

1 , — 
1,50 

1 3 , -
3 0 , -

4,60 
50,— 

1 , — 
2 0 , -

1 , — 
1 , — 
1 , — 
2,50 
1,50 
1,25 
9,50 

35,— 
90,— 

6,50 
3,50 
3,50 

568B 2,25 
5698 4 , -
570B 32 50 
571B 1 — 
57?B 1,— 
573B 6,50 
578B 42,— 
579B 3,— 
581B 25,— 
582B 5,— 
572D 2 — 

Dextrine gom 
V2P 2 25 
3V2P 2,— 
4V2P 2,25 
7p 2,25 

Strippen 
*(S5A) 35 -

Guernsey 
G5A 13,— 

Eiland Man 
M5A 105,— 
M7A 140,— 

Noord-lerland 
N10A 27,— 
N11A 27,— 
*(N16A) 30,— 

Schotland 
S7A 6,50 
S8A 6,50 
S9A 7,— 
S11A 3,— 
S12A 2,50 
S13A 90,— 
S16A 10,— 

S17A 
S19A 

Wales 
W6B 
W10A 
W11A 
W13A 
W14A 
W15A 
W16A 
W21A 
478A 
482A 
484A 
489A 
492A 
527A 
533A 
604A 

6,50 
6,50 

85,— 
1,50 
3,50 
3,— 

10,— 
12,— 
1 5 , -
60,— 
3,— 
1 , — 

18,— 
7,— 
7,— 

60,— 
13,— 
5 5 , -

461F 
462F 
469F 
472F 
*(472FA) 
473F 
459GB 
460G 
460GA 
461G 
462GA 
462GB 
463G 
464GA 
465G 
469G 
470G 
471G 
472G 
567B 

Vele andere in voorraad *(—) - deze nummers zijn met van Zonnebloem 

Al le correspondent ie in het Engels s v p 

Betal ing in bankpapier of op mijn Engelse gi rorekening nr 586 9250 

Privé-cheques al leen voor bedragen van ƒ 100,- of meer Al le pri jzen 
m Nederlands ge ld Uitverkocht zi jn voorbehouden 

Nieuvife uitgaven service voor Britse zegels, boekjes en postkantoren 

E. H. KEETON, B.P.A. 
49, Wellmeadow Road, London SE13 6SZ England 

lAAA «1^ ^■M^^^ftdM^^A 
SPECIALE ENVELOPPEN met BIJZONDERE STEMPELS 

5/5 75 Veldpost capi tu lat ie Hotel De Wereld te Wageningen 
met kopie ondertekening 7,50, per 10 

21/5 75 Albert Schweitzer op zijde 
2/5 75 Museum van Onderwijs/ Van mei tot mei 
4/4'75 Zomer/Monumenten met st Espana Madrid op E 139 

12/11 74 Kind met Damst op E 136 7,50, ld blok 
12/1174 Kind op max kaarten (4 s t ) 
13/1173 Kind met Damst op E 129 10,—, id blok 
24/1073 Dag der VN - wereldontwikkel ing 
20/1073 12e dag aerophi latel ie 

27/973 700 j Vlaardingen - postz tentoonst 
12/9 73 Opening grondstat ion Burum 

2/672 Thorbecke Leiden op spec env opl 3000 10,—, p 10 
15/8 70 Einde 2e Wereldoor log {25 j ) 
21/3 63 Wereldcampagne tegen de honger op E 55, schaars 

ENGELAND,nu sterk in opmars, vanaf 1924 postfr is z pi leverbaar 
Vol ledige prijsl i jst Engeland, Jersey, Guernsey en Man verkri jgbaar 
tegen overmaking van ƒ 1 — 

Moeilijke series frankeer/port: (nrs Zonnebl 1976) 
Jersey Guernsey Man 
1/15*» 325,— 1/16»* 250— 1/18** 41,25 
port 1 /16** 325,— 23/24** 325,— P1/18* • 97,50 

P 1 / 7 * * 200,— P 9 / 1 6 * * 45,— 

2,50 
1,50 
7,50 

12,50 
12,50 
25,— 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 

75,— 
5,— 

20,— 

BIJZONDERE POSTZEGELBOEKJES 
3 y gedec middenperf 22 50 
3 a Idem 22 50 Tbl 30 — 
3 yW 5 kaftenstrook met 
3 registerstr 100 — 
6 eP ONGELDIG rood 150 — 
6 eF ld Tbl (lx) 250,— 
7 b W gom B 1 (lx) 200,— 
7 bF gedec middenperf 25,— 
9 h ONGELDIG violet 125,— 
10a st ip bovenbalk 15,— 
10a punt boven 15 c 15,— 
10a sni j l i jn 'h + 9'/i mm 37,50 
10a Idem 4 + 8 mm 30,— 
12a bruine kei delta 15,— 
12a witte baan lux 20,— 
12a ld +gedec middenperf + 
rakelstrepen 35,— 
12a vlek in andr KR 15,— 
13a rakelstrepen lux 22,50 
14a wit te vl Regina 10,— 
Mm opdracht ƒ 10,- franko boven 

NEDERLAND nrs De Rooij-Hali 
14b dextr ine gom 10,— 
14b ld Tbl kl 20,— gr 40,— 
14b kaftpaar dubb st ip tekst 
en punt in 25 c 17,50 
14b ld dextr inegom 27,50 
15a crème gevl gom 15,— 
Tbl 25,— 
15a smal andr kr 12,50 Tbl 30,— 
15a idem, er gevl gom 25 — 
Tbl 37,50 
16a 3 gomsoorten excl 
D 2 (3) 27,50 
16a idem met Tbl (3) 55,— 
16a gebr I Regina, gom 02 15,— 
16a gebr I Regina, gom Dl 12,50 
16a V: tb i geeloranje kaft 40,— 
Vele andere soorten pzb voorra
d ig , ook de hoofdnrs Ook zoe
ken WIJ pzb te koop gaarne 
aanbieding met prijs 

ƒ 25,- Betal ing binnen 8 dagen 

"^ i 

POSTZEGELHANDEL J. G. J . VAN DER KIND 
Papestraat 15 - 's-Gravenhage - Tel 070-46.47.46 - Giro 14.330 

Bank ABN/Gouda 

w^ w^* 

EUROPA 75 
DATUM VAN UITGIFTE: 
15 JULI 1975 

Artistieke verantwoording: 
Chev. Emvin Cremona 

Gedrukt in vellen van 
10 zegels 

ALLEGORY VAN MALTA 
van Francesco de Mura 
(1696-1782) 

JUDITH EN HOLOFERNES 
van Valentijn van Boulogne 
(1591-1632) 

De afgebeelde schilderijen behoren tot de permanente expositie in het Museum der Schone Kunsten, Valetta, Malta 



IVOORKUST 
19-5-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
45 f. Portret Marie Kore (1910-1953), em
bleem. 

7-6-'75. Nieuwe waarde gebruiksserie. 
50 f. Toegangstrappen en gezicht op Fort 
Dabou. 

1-7-'75. Vi j fentwint ig jar ig bestaan haven 
van Abid jan. 
Drie samenhangende zegels van 35, 45 en 
100 f. 

15-7-'75. Herdenking onafhankel i jkheid 
van de Verenigde Staten, 200 jaar geleden. 
35, 45 en 100 f. Drie samenhangende ze
gels met beelden van de VS. 

2-8- '75. Aanvul lende waarde gebruiksse
rie. 
35 f. Cacaoboom, met vruchten. 

JAMAICA 
25-8- '75. Vl inderserie. 
10 c. Graphium marcel l inus. 
20 c. Papilio thoas melonius. 
25 c. Papilio thersites. 
30 c. Papilio homerus. 
Blokje - of liever blok - met de vier zegels 
en tekst betreffende vl inders, omgeven 
door vl inders. 

JAPAN 
21^^ ' 75 . Week van de f i latel ie. 
Twee samenhangende zegels van elk 20 y. 
met door lopend bee ld : Matsurascherm. 

22-4-'75. Aanvul lende waarde gebruiksse
rie. 
1.000 y. Kisshotenstandbeeld in Joruri 
tempe l , Soraku distr ict, prefectuur van 
Kyoto. 
Ook blokje met deze zegel . 

10-5-'75. Negende were ldpet ro leumcon-
gres. 
20 y. Boortorens en embleem vergadering. 

15-5-'75. Vierde uitgave in serie s toomlo
comot ieven. 
20 y. Stoomlocomot ief , klasse 9600. 
20 y. Locomotief, klasse C51. 
Beide zegels samenhangend gedrukt . 

24-5-'75. Nationale actie voor herbebos
sing. 
20 y. Gesti leerd beeld van loof- en naald-
bomen en zich vertakkende rivier. 

10-6-'75. Vi j fde uitgave in serie locomo
t ieven. 
20 y. Stoomlocomot ief type 7100. 
20 y. Idem type 150. 

23-6-75. Internationaal Jaar van de 
Vrouw. 
20 y. V rouwenhoo fd , stralende zon en 
embleem van jaar. 

19-7 -75 . Internationale oceanografische 
tentoonste l l ing. 
20 y. Dans uit Okinawa, waar tentoonste l 
l ing gehouden word t . 
30 y. Bingataschildering uit Okinawa. 
50 y. Gesti leerde were ldbol en were ld van 
de zee. 

30-8-'75. Eerste uitgave serie schepen. 
20 y. Kentoshi-sen. 
20 y. Kenmin-sen; beide oude zeilsche
pen. 

8-4-'75. Nieuwe serie gebruikszegels. 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 
120, 180, 200, 400 en 500 f. Portret koning 
Hoessein in legeruni form. 

15-6-'75. Tiende verjaardag nationale 
luchtvaartmaatschappij Alia. 
10 f. Were ldbo l , vl iegtuig en tekst. 
30 f. Kaarten Jordanié en de were ld , ver
bonden door vl iegende Boeing 727. 
60 f. Were ldbo l en embleem Alia. 

KOEWEIT 
10-6-'75. Internationaal Jaar van de 
Vrouw. 
15, 20 en 30 f. Internationaal embleem en 
embleem unie Koeweit v rouwen . 

KOREA (ZUID) 
15-5-'75. Bloemenzegels. 
10 w. Rhododendron. 
10 w . Clematis patens. 

20-5-'75. Honderd jaar convent ie van de 
meter. 
10 w . Prototype meter en afgeleide een
heden. 

6-6- '75, Twintigste Herdenkingsdag. 
10 w . Biddende soldaat en wierookvat . 

20-6-'75. Serie volksdansen. 
10 w . Mok joong , maskerdans van Pong-
san. 
10 w. Mal t tug i , Tongmae Yaryoo. 
Ook twee blokjes met elk een zegel. 

26-6-'75. Herdenking ui tbreken Koreaanse 
oor log , 26 jaar geleden. 
10 w. Vlaggen republ iek Korea, Verenigde 
Staten en Verenigde Naties. 
10 w. Vlaggen Ethiopië en vier andere 
landen. 

10 w . Vlaggen Luxemburg en vier andere 
landen. 
10 w . Vlaggen Nederland en vier andere 
landen. 

LAOS 
19-6-'75. Internationaal Jaar van de 
Vrouw. 
100 k. Embleem V . N . en beelden van on 
derworpen en gel i jke v rouwen . 
200 k. Embleem jaar en symbool van ge
l i jkheid. 
Ook uitgegeven als b lok je. 

7-7- '75. Derde gedeelte serie honderd 
jaar Wereldpostverenig ing. 
10 k. Li jnboot, zei l jonk en embleem 
U.P.U. 
15 k. Hardloper, lancering raket en em
bleem. 
30 k. Koppel ing Apol lo en Soyuz, zonne-
wagen van Apol lo en embleem. 
40 k. Dubbeldekker , straalvl iegtuig, em
bleem. 
1000 k. Zonnegodin leidt ruimtevaartuig, 
were ldbo l . 
1500 k. Primitieve mens, ruimtevaarder en 
ru imteschip. 
Twee blokjes: van 1000 en 1500 k. geli jk 
aan overeenkomst ige zegels, met rand
schrift. 
Blokjes van 2500 en 3000 k. met goudfo l ie . 
Ook nog alles getand en ongetand. 

Juli '75. Amerikaans-Russisch exper iment 
in de ru imte. 
125, 150, 200 en 300 k. gewone post en 
450 en 700 k. luchtpost. 
Beelden van gemeenschappel i jk ru imte
vaartprogramma, getand en ongetand en 
in luxe u i tvoer ing. 

LESOTHO 
Juli '75. Leiders van het land, por t re t ten . 
3 c. Morena Moshoeshoe I (1824-1870). 
4 c. Koning Moshoeshoe I I . 
5 c. Morena Letsie I (1870-1891). 
6 c. Morena Lerotholi (1891-1905). 
10 c. Morena Letsie II (1905-1913). 
15 c. Morena Gri f f i th (1913-1939). 
20 c. Morena Seeiso Gri f f i th Lerotholi 
(1939-1940). 
25 c. Mofumahl i Mantsebo Seeiso OBE 
(1940-1960). 

lULI-AUCUSTUS 1975 4 3 3 



RBIS 

„'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 

Te koop gevraagd Engros Nederland en Koloniën 
series, losse waarden en bundelwaar in kleine of grote hoeveelheden, 
Ben in staat zeer hoge prijzen te betalen. 
Geen inkooplijsten. Betaal bv voor 100 x 200 Nederland ƒ 250,—. 
Elke aanbieding wordt beantwoord. 

A. J. de Wit 
Postbus 7055, Amsterdam Z, tel. 713489 

Juliana Regina op papier 952 1'/2 gulden ƒ6,— 953 2 gulden ƒ23,— 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 

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. 

PRIJSLIJST 
Belangrijk voor elke verzamelaar met 
duizenden aanbiedingen, steeds 
belangrijk NEDERLAND en 
KOLONIËN, geheel WEST-EUROPA 
en vele andere landen, zoals 
ENGELSE/FRANSE/PORTUGEESCHE 
en ITALIAANSE KOLONIËN etc. etc. 
etc. . . . 

Verschijnt om de 5 weken steeds met 
nieuwe aanbiedingen. 

Aan te vragen bij: 

POSTZEGELHANDEL G. L. VAN TÜOR 
POSTBUS 26, GORREDIJK, 
telefoon 05166-261. 

REPUBLIEK MALTA 
JAAR VAN HET EUROPESE ROUWKUNDIGE MONUMENT 

MDINA STADSGEZICHT VAN MALTA 

ÓGANTIJA 

FORT ST. ANGELD 

To: The Philatelic Bureau, General Post Office, Valetta, Malta 
EUROPEAN ARCHITECTURAL HERITAGE YEAR 
Please send me the foliowing 

Mint Sets 
(Philatelic Charges I2c5 
jphilatehc Charges 2c5 
First Day Covers 
Souvenir Folders 
Details of Bureau Services 

j Exchange Rate Subject 
} to fluctuation 

p 34c3 each . 
over 50c ) 

under 50c t 
Ö 42c3 each 

Stg. I 18 US $2.74 ( Remittance 
DM 6 50 Lire 1740 \ Enclosed 

CD 

Name 

Address 

ONTWERP: 
RICHARD ENGLAND 

DATUM VAN UITGIFTE: 
16 SEPTEMBER 1975 



IBERIA 
5-4-'75. Herdenk ing onafhankel i jkheid 
an de Verenigde Staten van Amer ika: 
lostzegels en beelden van de V.S. 

c. Zegel van 2 c. voor tentoonstel l ing 
50 jaar onafhankel i jkheid en oude rege-
ingsgebouw. 
O c. 2 c. Zegel Valley Forge en portret 
Jeorge Washington. 
5 c. Zegel van 3 c. 150 jaar grondwet en 
.emeentehuis en gerechtsgebouw Phila-
lelphla. 
O c. Bekrachtiging van de grondwet , ze-
;el van 3 c. en port ret Benjamin Franklin. 
5 c. Zegel van 2 c. Slag van Lexington en 
Je rit van Paul Revere. 
O c. Zegel van 2 c. landing van Columbus 
n zi jn schip Santa Maria, 
i lokje van 75 c. met zegel van 1 c. derde 
euwfeest pelgrims en dorp Plymouth met 
chip de Mayf lower. 

!6-6-'75. Herdenk ing geboortedag 
jchweitzer. 

c. Portret en beeld van rivier met zie-
enhuis in Lambarene. 

! c. Portret en hoofdman in kano. 
> c. Portret kanoërs en waterbuffels. 
) c. Stamdans, ant i lope en port ret . 
15 c. Kokende v rouw, leeuwin en port ret . 
iO c. Zebra, dokter Schweitzer onderzoekt 
aatiënt, por t re t . 
3lokje van 60 c. Schweitzer en operat ie-
eam in Lambarene. 

ulBIË 
4-3-'75. Congres Arabische werkers. 
10, 25 en 35 d . Moorse boog en embleem 
congres. 
10-3-'75. Dag van het onderwi js . 
10 en 25 d . Onderwi jzer voor schoo lbord . 
7-4-'75. Wereldgezondheidsdag. 
20 en 25 d . Were ldbo l en tekst, embleem 
vVereldgezondheidsorganisatie en twee 
menseli jke f iguren. 

MADAGASCAR 
29-5-'75. Open ing nieuwe brug over rivier 
Sofia. 
45 f. Vogelv luchtopname van brug . 
24-6-'75. Dertigste verjaardag verdrag van 
de Verenigde Naties. 
300 fmg . Segment were ldbo l en embleem 
V.N. 
4-8- '75. Bloemenserie. 
15 fmg . Euphorbia v iguier i . 
25 fmg . Hibiscus rosinensis. 
30 fmg. Plumeria rubra. 
40 f m g . Pachypodium rosulatum. 
85 fmg . Turraea sericea. 
10-8-'75. Redding Boeroeboedoer op Java. 
50 fmg. Beeld van het monument . 
26-8-'75. Dag van Namibië. 
50 fmg . 

MALAOIVEN 
Juni '75. Veert iende jamboree voor j on 
gens in Noorwegen. 
1, 2 en 3 r. en blokje van 5 r. uit serie 
padvinders uit 1973 met opdruk : ,,14th 
Boy Scout Jamboree, July 29 - August 7 
1975." 

Juli '75. Tiende verjaardag onafhankel i jk
he id : beelden ei land in getal 10. 
4 I. Klokketoren en douanegebouw. 
5 I. Regeringsgebouwen. 
7 I. Noordooste l i jke oever met schepen. 
15 I. Moskee en minaret. 
10,— r. Sultanpark en museum. 

MALAWI 
Augustus '75. Dierenserie. 
3 t. Soort aapje. 
10 t. Luipaard. 
20 t. An t i l oop . 
40 t. Zebra. 
Blokje met de vier zegels en randversie
r ing. 
Afbeeld ing zegel gemeld in jun i , bladzi jde 

MALEISIË 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei , bladzi jde 
313. 

MALI 
19-5-'75. Amerikaans-Russisch ru imte
exper iment . 
290 f. Ruimtevaarder in pak, gemaakt van 
Amerikaanse en Sovjetvlaggen. 
300 f. Sterrenbeelden met mythologische 
f iguren en vlag, samengesteld uit vlaggen 
van beide landen. 
370 f. Ruimteschepen, Amerikaans v r i j 
heidsbeeld en Kremlin in Moskou . 

26-5-'75. Herdenking Albert Einstein 
(1879-1955). 
90 f. Hoofd van Einstein, symbool voor 
a toombeweging, fo rmule . 

9-6- '75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
150 f. Vrouw met bloem in hand en em
bleem. 

16-6- '75. Oude auto's. 
90 f. Morr is Ox fo rd , 1913. 
130 f. Franklin E. 1907. 
190 f. Daimler, 1900. 
230 f. Panhard et Lavassor, 1895. 

23-6-'75. Were ldpadv inder i j . 
100 f. Padvinder wandelt met rugzak, em
bleem. 
150 f. Verschi l lende beelden uit leven van 
padvinder. 
290 f. Padvinders rond kampvuur; em
bleem. 

7-7-'75. Herdenking onafhankel i jkheid 
van de Verenigde Staten, 200 jaar geleden. 
290 f. Laden van kanon t i jdens slag, por
tret La Fayette. 
300 f. Beeld slagveld, port ret Washington. 
370 f. Beeld zeeslag tussen zei lschepen, 
portret De Crasse. 
Zegels samenhangend gedrukt , beelden 
lopen over. 

21-7-'75. Herdenking overl i jden Sir 
Alexander Fleming (1881-1955). 
150 f. Portret van Fleming, microscoop, 
chemische apparatuur, micro-opnamen 
baci l len. 

8-9-'75. Vóórolympisch jaar. 
350 en 400 f. 

MAROKKO 
29-4-'75. Marokkaanse f lora, bescherming 
inlandse b loemen. 
0.10, 0.50, 0.60, en 1 . — dh . Verschi l lende 
soorten beschermde inlandse b loemen. 

21-5-'75. Dag van de postzegel. 
0.40 dh . Gesti leerde were ldbo l , wi t te duif 
met brief in bek en jongen met postzegel
a lbum, waarin landkaart en zegels. 

12-6-'75. Nationaal folklor ist isch festival in 
Marrakech. 
1 . — d h . Muzikanten en dansers. 

12-7-'75. Week van de b l inde. 
1 . — d h . Luit en embleem van b l inden. 

MAURETANIE 
26-5-'75. Rotstekeningen in Zemmour . 
4 um. Twee mensel i jke f iguren. 
5 um. Struisvogel. 
10 um. Ol i fant . 

16-6-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
12 en 40 m. 

7-7-75. Europees-Afrikaanse unie. 
40 u m . Si lhouetten Europeaan en Afr i 
kaan. 

4-8- '75. Herdenk ing Schweitzer. 
60 u m . Portret dokter , beeld van groep 
mensen in boot op Afrikaanse rivier. 

11-&-'75. Serie voor de droogte in Afr ika. 
150 um op 45 f. en 250 um op 90 f. zegels 
uit de serie toer isme nu met opdruk ,,Sé-
cheresse Solidarité - Af r ica ine" . 

ia 
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OVER BOEKJESGEKKEN 
EN ROLZEGELMANIAKKEN . . . 

Een wat onparlementaire aanhef, dat wel . Enkele jaren geleden werden 
ze met de vinger nagewezen, de verzamelaars van rolzegels en boekjes. 
Minachtende termen zoals boven waren niet van de lucht. Maar toen 
Uit louter nieuwsgier igheid maakten vele 'gewone' verzamelaars ook 
eens kennis met boekjes en rolzegels. En wat gebeurde? Ze kregen 
het ook te pakken, ze werden gek op boekjes en hadden plots een 
manie voor rolzegels. Tja, langzaamaan werden duizenden en du i 
zenden ermee besmet. 
En nu. Het is eigenl i jk een beetje gek om zomaar aan de automaat
boekjes en rolzegels voorbi j te gaan . . . 

1H1 
1H2 
1H3 
1H4 
1H5 
1H7 
1H8 
1H9 
1H10 
1Mx 
1My 
2H2 
1Mz 
2H3 
2H4 
2H5 
2H6 
2H8 
2H9 
2Mx 
2My 
2M2 
3yD 
3yW 
3a 
4yD 
4yW 
4z 
5m 
5n 
6a 
6b 
6c 
6d 

12,50 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
12,50 
30,00 
15,00 
11,00 
27,50 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
17,50 
15,00 
17,50 
11,00 
7,50 
5,50 
9,00 
6,50 
9,00 

10,00 
10,00 
7,50 
D.P. 
50,00 
40,00 

6e 
6eF 
6fp 
6fq 

15,00 
5,00 
5,00 
6,50 

Alle boekjes 
6 [n breed 
en smal 
kruis 
voorradig. 

7a 
7b 
7bF 
Ba 
8aF 
8b 
8b F 
8c 
8c F 
9a 
9aF 
9b 
9cF 
9d 
9dF 
9e 
9eF 
9f 
9fF 
9h 
9hF '71 

4,50 
4,50 
5,50 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
13,00 
12,00 
10,00 
8,00 
d.p. 

45,00 
D.P. 
45,00 
60,00 
D.P. 
D.P. 
D.P. 
9.00 
4,50 

72 9hF ' 
lOaD 
10aW 
19aF 
lObF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14b C2 
14b D1 
15a Cl 
15a C2 
16a Cl 
16a C2 
16a Dl 
16a D2 
17a 
16b 
17b 
18a Dl 
18a 02 
19a 

4,50 
7,50 
9,00 
9,00 
9,50 

12,50 
12,50 
4,50 

12,50 
5,00 
4,50 
7,50 

15,00 
4,50 
4,00 
4,00 
4,00 
D.P. 
4,00 
4,50 
4,50 
3,00 
3,00 
3,00 

TELBLOKJES 
3a 
4yW 
6a 
6eF groot 
6ef klein 
6fp 
6fq 
7a 

10,00 
12,50 
13,00 
11,00 
8,00 
7,00 
9,00 
7,50 

7b 
7bF 
8a 
8aF 
8b 
8c F 
9a/9qF 
9h 
9hF '71 
9hF '72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
lObF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14b 
14b 

C2 
Dl 

14b groot 
C2 
Dl 
15a 01 
15a C2 
16a Cl 
16a C2 
16a Dl 
16b 
17a 
17b 
18a 
19a 

7,50 
8,50 

15,00 
17,50 
17,50 
20,00 
D.P. 

15,00 
7,50 
7,50 

11,00 
12,50 
15,— 
13,00 
16,50 
16,50 
6,50 

15,00 
6,50 
5,00 
9,50 

30,00 
40,00 
25,00 
5,50 
6,0(i 
6,00 
7,50 
6,00 
5,00 
6,00 
5,00 
5,00 

Nummering volgens Automaatboekjeskatalogus edit ie 1975/76 
Deze Katalogus is ook leverbaar Hfl 7,50 + Hf l . 1,30 porto. 

ROLZEGELS (Nummers volgens speciaal katalogus genummerde 
rolzegels en NVPH) 

Los 
630b 
630c 
630d 
632a 
632b 7,50 
632c 3,00 
633a 
633c 
633d 
634b 6,00 
634c 
636 gebr 35,00 
925 17,50 
925 (3) 35,00 
971 15,00 
990 
1007 3,75 
1009 2,75 
1010 12,50 
1011 3,00 
1030 2,50 
944 K1 
944 K2 
949 K2 
950 Ra 2,50 
700 jaar 
A'dam type a 3,50 
A 'dam type b D.P. 
A 'dam type c 0,75 
NVPH type 172 per 21 
NVPH type 175 per 21 
NVPH type 177 per 21 
NVPH type 178 per 21 
NVPH 356a/d per 10 

Diverse teststr ips (5 zegels), zowel met Andreaskruis 
als b lanco en ro l tanding, ä Hf l . 25,— per str ip plus 1 

blanco met nummer Hf l . 50,—. 
Katalogus genummerde rolzegels Hfl . 3,95 plus porto 
Te koop gevraagd Boekjes NVPH 1/55 biedpri js 100% 

behalve 22, 38, 50 en 51. 
Voor de gehele aanbieding geldt zolang de voorraad 

strekt. 
Bezoek na afspraak. Wijze van beta l ing, gaarne op 
mijn g i rorekening 1139196, of op de Amro-Bank N.V 
- g i ro Bank 1091055, Heuvelr ing, T i lburg t.g.v. rek. nr 

45.50.15.201 van J . F. H. Brouwers. 

POSTZEGELHANDEL 
J. F. H. BROUWERS 

WESTERPARK 72 - TILBURG 4408 - TELEFOON (013) 670071 

461a 
461b 
461c 
794d 
468 
617 
618a 
618b 
618c 
618d 
618f 
619a 
619b 
619c 
619d 
619e 
619f 
620 
621a 
621b 
621c 
621 f 
623f 
624a 
624c 
627b 
627d 
627e 
628a 
628b 
628c 
629c 
629d 

Los 

1,75 
3,50 

0,40 
30,00 
15,00 
5,00 

10,00 

5,00 

10,00 
3,50 
1,50 

40,00 
10,00 
10,00 

1,00 
1,25 

10,00 
1,50 
7,50 

6,00 

Str. V. 5 

5,25 
10,60 
D.P. 
1,20 

45,00 

4,50 
6,00 

30,00 
4,50 

15,00 
15,00 
4,50 

30,00 
10,50 
6,00 

3,75 
3,00 
2,25 

3,00 
15,00 
6,00 
6,00 

15,00 

9,00 
13,50 
13,50 

Str. V. 5 
25,00 
7,50 
6,00 

27,00 
15,00 
9,00 

30,00 
22,50 

7,50 
18,00 
8,25 

10,50 
10,50 
8,26 

4,50 
5,00 
4,45 
7,50 
7,50 
7,50 

10,50 

2,25 
175,— 
175,— 
175,— 
175,— 
100,— 

BflflB 

GELEGENHEIDSSTEMPELS: Zend uw mancolüst 

Velen hebben wij reeds kunnen helpen! 
MAX.KAARTEN: Zeeland ƒ 1,60. Schweitzer ƒ 1,75 

KON. HUIS: Div. geb. op krt/env. ƒ 2,50 

POST EN ZEGEL 
H. Broertjesstraat 24, Den Helder. Telefoon 02230 - 14087 

^ ^ M y y b f t r f j 
Zoekt U 
Nederlandse Postzegelboekjes, Herdenkingsblokken 
Nederland of Guernsey, Jersey en Man 
-i-+/7fdc's enz.? 
Vraag telefonische inlichtingen. 
Geen prijslijsten voorradig. 

Te koop gevraagd: 
Nederland +-i-/-l-/7fdc's en postz. boekjes. 
Aanbiedingen met prijs s.v.p. 

Postzegelhandel J. G. J. v.d. Kind 
Papestraat 15 - 's-Gravenhage 
Telefoon 070-46.47.46 - Giro 14.300 

W^ 
" * 

VOOR WEDERVERKOPERS ! 
Vraagt gratis nieuwe lijst met aanbiedingen van 

INDONESIA - SAMENSTELLINGEN - NEDERLAND 

POSTZEGELHANDEL VAN DEN EYNDE B.V. 
Sjanghaldreef 23, Utrecht, tel. 030 - 610845, bgg. 614320 

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres 

import kantoormeubelen 
ZUPA Kadi)ksplein 1. pakhuis 48, Amsterdam 
telefoon (020) 67873 «k 

solide stalen brandl<ast 
voor uw... 
administratie, 
kontrakten, kasgeld, 
foto-, f i lm- en 
geluidsapparatuur 

■ 
solide 
zware stalen kast 
{gewicht ca. 287kg) 
blijft ook bij instorten 
van verdiepingen 
bescherming bieden 

■ 
hittebestendig 
beproefd door het 
staats-laboratorium 
van Tsiechoslowokije 
te Praag tot 780 '̂ 'C 

■ 
braakvellig 
beschermd tegen 
diefstal door zware 
deuren met negen 
massief stalen pennen 

uit voorraad leverbaar ƒ 1175,—excl. BTW 
Tevens alle kantoormeubelen in voorraad 



MEXICO 
84'75. Eeuwfeest sticht ing Kamer van 

Koophandel (1874). 
!0 c. Bladzijde drie Florentijnse codex. 

'.64'75. Derde internationale Cervantes, 
estival. 
1.60 p. Portret Spaanse schrijver Mique 
Ie Cervantes Saavedra van B. Maura. 

5  '75 . Internationale numismatische 
onvent ie Mexico. 
.60 p. Kruis en muntz i jde eerste munt , 

l oor Mexicaanse munt in 1675 geslagen: 
Ie 4 reales. 

>5'75. Herdenk ing eerste verjaardag 
overli jden schrijver en dichter Salvador 
^ovo (19041974). 
.60 p. Portret schrijver door Roberto 

vlontenegro. 

l65 '75. Herdenking eerste verjaardag 
jver l i jden schilder David Alfaro Siqueiros 
18981974). 
1.60 p. Zel fport ret . 

36'75. Herdenk ing geboorte generaal 
luan Aldama, 200 jaar geleden. 
D.80 p. Fragment fresco van Diego Rivera 
in nationaal paleis, port ret generaal. 

MONGOLIË 
95'75. Dertigste verjaardag einde tweede 
were ldoor log . 
60 m. Verbr i jzeld hakenkruis en twee 
handen met Russische vlag. 

Mei '75. Internationaal Jaar van de vrouw. 
60 m. Mongoolse jonge v rouw in natio

nale klederdracht. 

245'75. Twaalfde internationale confe

rentie van botanic i . 
10 m. Zygophyl lum xanthoxy lon. 
20 m. Incarvillea potanin i i . 
30 m. Lancea t ibet ica. 
40 m. Jurinea mongol ica. 
50 m. Saussurea involucrata. 
60 m. Al l ium mongo l i cum. 
1 . — T. Adonis mongol ica. 

Mei '75. AmerikaansRussische ru imte

vlucht. 
10 m. Soyuz klaar voor de start. 
20 m. Lancering Apol lo van Kaap Kennedy. 
30 m. Apol lo nadert Soyuz. 
40 m. Beide ruimteschepen juist voor 
koppel ing. 
50 m. Koppel ing en gemeenschappel i jke 
vlucht. 
60 m. Soyuz in baan in ru imte. 
1 . — T. Apol lo en Soyuz in baan. 
Blok met getande zegel 4 T. Gehelmde 
kosmonauten in cabine. 

MONTSERRAT 
19'75. Oude plaatselijke munten , 1785

1801. 
5 c. Munts tuk van een Bitt. 
10 c. Acht dollars. 
35 c. Kwart dollars. 
2.— $. Munt van een dollar. 
Blokje, waarin de vier munten opgeno

men zi jn en munttekens. 

NAURU 
237'75. Verjaardagen die in verband 
staan met de fosfaatwinning. 
5 c. Vijfenzeventigste verjaardag ontdek

king fosfaat. 
7 c. Zeventigste verjaardag onder tekening 
winningovereenkomst Pacific Phosphate 
Company. 
15 c. Vorming British Phosphate Commis

sioners, 1920. 
25 c. Vij fde verjaardag overdracht beheer 
aan Nauru Phosphate Corporat ion in 1970. 

19'75. Bijeenkomst commissie voor 
zuidel i jke Stille Zuidzee: oude en histor i

sche zei lschepen uit gebied. 
Vier samenhangende zegels van elk 20 c. 
met vier verschi l lende zei lschepen uit Po

lynesië en Melanesië. 

^m^^mv^m 

HEPunncoFNAURU ^9X>' 

NIEUWE HEBRIDEN 
Augustus '75. Veert iende wereld jamboree 
in Noorwegen. 
25 ge. Kanoer. « 
35 ge. Koken op open vuur . 
1 . — gf. Tekenen van een kaart. 
5.— gf. Vissen vanuit boot. 

NIEUW ZEELAND 
68 '75. Gezondheidszegels: kinderen en 
dieren bij de boerder i j . 
3 + 1 c. Meisje met lammetje. 
4 + 1 c. Jongetje met kip en kuikens. 
5 + 1 c. Jongen met wagentje waarin 
eend. 
Ook blokjes met t ien zegels van 4 + 1 c. 
en versierde rand. 

NEPAL 
255'75. Aziatisch toeristisch jaar. 
2 p. Embleem jaar. 
25 p. Top van tempel in Kathmandu, in 
vorm van menseli jk hoofd . 

NIEUW CALEDONIË 
76'75. Postzegeltentoonstel l ing Arphi la 
75, Parijs. 
105 f. Symbolische weergave met bloem 
waarvan hart bestaat uit were ldbo l . 

Vij fde Spelen van de Stille Zuidzee. 
24 en 50 f. 

69 '75. Festival Melanesia 2000. 
12 f. Embleem festival in Noumea. 

l i t i i i « >**>•>■■*■■■■■■• ft75 ANNEË 
HMTERNATTONAIB 
DBIAFEMME 

NIGER 
285'75. Serie kunstn i jverheid. 
35 f. Geborduurde tas van de Zabira. 
40 f. Gerui t , rond tapi j t . 
45 f. Bewerkte bloemvaas. 
60 f. Flacon met oor. 

96 '75. Internationaal Jaar van de vrouw. 
50 f. Vrouw met k ind op haar rug en em

bleem. 

236'75. Herdenking geboortedag 
Schweitzer (18751965). 
100 f. Portret Schweitzer en beeld uit Afr i 

ka, waar hij werkte in Lambarene. 

167'75. Oude motorvoer tu igen. 
50 f. Peugeot, 1892. 
75 f. Daimler, 1895. 
100 f. Fiat, 1899. 
125 f. Cadillac, 1903. 

28'75. Nationale week van de b o o m . 
40 f. Boom met wortels in grond . 

258'75. Tradit ionele sporten. 
35 f. Boksen. 
45 f. Worste len. 
40 f. Boksen, verticaal. 
50 f. Worste len, i dem. 

129'75. Oude munts tukken. 
50 f. Tetradrachme van Leontini, 460 voor 
onze jaartel l ing. 
75 f. Tetradrachme van Athene, 500 voor 
onze jaartel l ing. 
100 f. Diadrachme van Himera, 480 voor 
onze jaartel l ing. 
125 f. Tetradrachme van Gela, 460 voor 
onze jaartel l ing. 

NIGERIA 
37'75. In gebru ikneming telexnetwerk in 
Nigeria. 
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J. K. RIETDIJK B.V. 
DEN HAAG 

Kwaliteitsveilingen sinds 1919 

Enige opmerkelijke opbrengsten uit onze juni-
veiling: 

Geertruidenberg B (R 90) op 10 cent ƒ 760,— 
Willemstad A (R 200) op paartje 10 o ƒ 3700,— 

cat. opbr. 
Ned. no. 19-22 

23 
25 
27 

28 

32,33 
80 
80 

no 101 

104 
104/5 
130 
172 
347/9 

Telegr. 7 

Suriname Port 
II gebr. 

pfr. 182 
m.pl. 400 

pfr. 100 
pfr. 650 

m.pl. 
pfr. 450 

m.pl. 
pfr 215 

m.pl. 1200 
gebr. 950 

cat. 

m.pl. 1150 
gebr. 1000 

pfr. 225 
m.pl. 500 

pfr. 325 
pfr. 400 
pfr. 420 

m.pl. 2500 

10. 15 type 
4000 

400 
500 
240 

1450 
790 

1100 
525 
440 

1175 
950 

opbr. 

1150 
1100 
460 

550/600 
720 
750 
700 

4100 

3600 

Voor onze najaarsveilingen kunnen nog uitge
breide, kwalitatief mooie verzamelingen of 
topseries worden aangenomen. 
Provisie 12V2°/o. 

Eerstvolgende veiling: 22 t/m 24 september 
a.s., hiervoor mochten wij reeds ontvangen: 
veel Nederland o.a.: 

**3-gaats Rolt. in paar!, **Dienst cpl!, **Post-
bewijs postfrisü **Telegraaf en veel **Engros. 
Verder Amerika en Frankrijk belangrijk. 

Door storting van ƒ 5,— op giro 420875 (porto
kosten), zijn nieuwe aanvragers verzekerd van 
toezending onzer catalogi voor het komende 
seizoen (minimaal 4 zendingen). 

J. K. Rietdijk b.v. 
Tel. 070-463917 

Den Haag 
Plaats 31A 

56 jaar met succes in dienst der filatelie 

El ü O 
POSTBUS 237 - GIRO 3152719 - WAALWIJK 

levert natuurlijk alle nieuw te verschijnen catalogi en — zoals altijd — 
5% korting bij vooruitbetaling. 
Voor zendingen beneden f 50,— wordt ƒ 3,— voor verzendkosten bere 
kend. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Postzegels van Nederland & O.R. alsmede 
W.-Europa in series postfris en gebruikt, 
verzamelingen en ongeregelde partijen. 

Wij betalen altijd de hoogste prijs; zie ook 
onze biedprijzen in het juni-nummer. 

W. VAN SPLUNTER 
Quadenoord 5, Rotterdam 26, 
telefoon 010-320585 (ook 's-avonds) 
REEDS 20 JAAR GEGARANDEERDE KONTANTE BETALING 

FRIENDSHIP PHILATELICS 
verzorgen heet gaarne Uw BRITSE NIEUWTJES 

Ook voorhanden is de Friendship Lijst van Britse Postfrisse Series, 
First Day Covers en Presentatie Pakketten voor uitgaven sinds 1924, 
welke U gaarne op aanvraag wordt toegezonden. 

FRIENDSHIP PHILATELICS, 73, The Street, ASHTEAD, Surrey, Engeland. 
Telefoon/ Ashtead 76471. Telex: 917130. 

SQUAROGRAPH 
(intern, gepatenteerd) 

Elke philatelist kan hiermede alle kaders feilloos tekenen in inkt, in elke 
willekeurige opstelling, maatzuiver en haarscherp. Dit apparaat is perfect 
afgewerkt met alle hoofdgeleide-delen in roestvrij staal, papierklem over 
volle breedte, met pennenrichel en opbergruimte voor albumbladen, staat 
op slipvaste doppen. De duidelijk afleesbare schaalverdeling met automa
tische overmaat van IVi mm. rondom is zeer nauwkeurig en gemakkelijk te 
bedienen. Geschikt voor alle gangbare papiermaten. Totale afmeting 40 x 
40 X 10 cm. Gewicht plm. 2 Kg. verpakt in stevige doos. Levering onder 
rembours, (event, betaalcheque) met recht van retournering binnen twee 
weken. 

INTERNATIONAL PHILATELIC SUPPLIES 
Berkenlaan 3 Bergeyk NB. Postbus 42 Telefoon 04975 - 1958 (tot 22 uur.) 



5, 12, 18 en 30 k. Kaart van land, waarop 
telex netwerk aangegeven en telexappa-
aat. 

NORFOLK EILAND 
8-8-75 . Herdenk ing tweede vestiging op 
iet e i land, 1825. 
O c. , , M e r m a i d " in de Sidneybaai van el
and, jun i 1825. 
5 c. Vestiging op Kingston, geschi lderd 
loor Thomas Seller. Beide zegels in vorm 
an ei land op zel fk levend papier gedrukt . 

OOST AFRIKA 
lUli '75. Topconferent ie O .A .U . 
50 c. Gezicht op Ni j lhote l . 
1.— sh. Internationaal vl iegveld van En-
[ebbe. 
2.— sh. Mausoleum voor martelaren van 
Oeganda in Namugongo. 
3.— sh. Gesti leerde kaart van Afr ika, 
kvaarop de leden van de O.A .U . aangege
ven. 
11-8-'75. Ahmed , zeldzame dieren. 
iO c , 1 . — , 2.— en 3.— sh. Verschi l lende 
zeldzame wi lde dieren ui t Oost-Afr ika. 

OPPER VOLTA 
6-5-'75. Tweede serie herdenking 200-jarig 
bestaan Verenigde Staten. 
30 f. Washington en La Fayette. 
40 f. Valley Forge. 
50 f. Instal lat ieplechtigheid in Washington. 
200 f. Washington steekt Delaware over. 
300 f. Nederlaag in Trenton. 
Blokje van 500 f. De inname van York-
town . 

PAKISTAN 
15-6-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
20 p. Jonge v rouw bestudeert monster via 
microscoop in laborator ium. 
2.25 r. Jong meisje leert oude v rouw 
schri jven. 

14-7-'75. Internationaal congres mathema
tische wetenschappen in Karachi. 
20 p. Embleem, waarboven were ldbo l , 
overdekt met verschi l lende cijfers, tekst. 

International Congress of 
Mathematical Sciences 
Karachi July.14 - 20.1975. 

PANAMA 
6-5-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
17 c. Kaart van Panama, vier armen van 
verschi l lende mensenrassen houden em
bleem van V .N . vast met vredesduif . 
Zegel ook ongetand in blokje van gel i jke 
waarde. 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
11-6-'75. Serie bescherming van f lora en 
fauna: beschermde vl inders. 
7 t. Orn i thoptera alexandrae. 
10 t. Orn i thoptera victoria egis. 
30 t. Orn i thoptera al lotei . 
40 t. Orn i thoptera chimaera. 

20-8-'75. Vij fde spelen van de zuidel i jke 
Stille Oceaan. 
7 c. Arm en hand van bokser, deel van 
boks r ing. 
20 c. Voeten van hardloper. 
25 c. Hand met bal voor basketbalnet. 
30 c. Zwemmer in baan; alle zegels met 
embleem. 

PARAGUAY 
Juni '75. Amerikaans-Russische samen
werk ing in de ru imte. 
Blokje van 15.— g. Met embleem samen
werk ing , verschi l lende ru imtevaartu igen; 
toeslag van 5.— g. voor opr icht ing mo
nument . 

Bij de in mei gemelde serie schi lderi jen 
van kerstmis hoor t ook nog een blokje 
van 15.— g. Aanbidding door de drie ko
n ingen, door Rafael. 

Juni '75. Internationale tentoonste l l ing 
Okinawa '75 in Japan. 
4 .— g . Japanse vl inder. 
5.— g. Japanse b loem. 
10.— g. Zeilschip (Nederlandse) Oost in -
dische Compagnie voor Japanse rede. 
Blokje van 15.— g. Embleem van de ten
toonste l l ing. 

Juni '75. Olympische zomerspelen 1976 in 
Mont rea l , Canada. 
Blokje van 15.— g. met embleem spelen, 
Canadees embleem, vlaggen beide landen 
en spelen. 

Juni '75. Vijfenzestigste verjaardag dr. Kurt 
Debus. 
Blokje van 15.— g. met portret van deze 
geleerde, planetenstelsel en ruimtevaar
tu igen. 

PITCAIRN EILAND 
Juli '75. Mai lschepen. 
4 c. Zeilschip Seingapatam, 1830. 
10 c. Pitcairn, 1890. 

18 c. Stoomschip Athenic, 1901. 
50 c. Stoomschip Gothic, 1948. 
Blokje waarin de vier zegels samengedrukt 
en korte beschri jving van de schepen; 
man op touwladder. 

POLYNESIË 
29-5-'75. Postzegeltentoonstel l ing Arphi la 
75, Parijs. 
32 f. Franse postzegel type Ceres, Afr i 
kaanse vrouw, embleem tentoonste l l ing. 

17-6-'75. Vi j f t iende verjaardag Lions Club 
van Tahit i . 
26 f. Leeuw en embleem Lions. 

9-7-'75. la ora te natura. 
19 f. Gesti leerd skelet van vis. 

1-8-'75. Vi j fde spelen van de Stille Zu id 
zee. 
25 f. Kogelstoten en embleem. 
30 f. Vol leybal, embleem. 
40 f. Zwemsters, embleem. 

Mei '75. Derde verjaardag van de t roons
best i jging. 
10 d . Verkeersplein in Doha. 
35 d . Ol ie p i jp le id ing. 
55 d. Leggen van een onderwater p i jp le i 
d ing voor ol ie. 
1 . — Ol ieraf f inader i j . 
1.35 en 1.55 r. Portret heerser. 

23-6-'75. Open ing nationaal museum. 
2 d . O u d pistool met versierde hand
greep. 
3 d. Arabische versier ing. 
35 d . Gezicht op museumgebouwen. 
75 d. Binnenhof museum met galeri j . 
1.25 r. Gereedschap uit vuursteen en p i j l -
pun ten . 
3.— r. Met goud versierd halssnoer. 

24-6- '75. Week van het verkeer. 
5 d . Polit ieagenten regelen verkeer, ver
keersl ichten en si lhouet stad Qatar. 
16 d . Motorvoer tu igen, verkeersl ichten en 
k lokketoren van Doha. 
35 d . Geli jk aan zegel van 5 d. 
55 d . Geli jk aan zegel van 15 d . 

RHODESIË 
Aanvul l ing/afbeelding zegels gemeld in 
j un i , bladzi jde 367. 
2V2 c. Euphorbia confinal is. 
3 c. Aloe excelsa. 
4 c. Hoodia lugardi . 
7'/2 c. Aloe or tho lopha. 
14 c. Aloe musapana. 
25 c. Aloe saponaria. 
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NVPH 1976 
Speciale catalogus Nederland/Overzeese Rijksdelen 8,50 

YVERT 1976 
deel I Frankrijk/Gebieden 13,50; deel II Europa zonder Frank
rijk 29,50; Overzee z. franse geb. 32,00. 
Speciale catalogus van Frankrijk 1849-1900 met 360 pag. groot
formaat — een onmisbaar voor ieder gevorderde Frankrijk-
verzamelaar 125,00. 

MICHEL 1976 
Duitsland normaal 9,90; Duitsland Speciaal 38,00; Europa 
West 38,00; Europa Oost 20,30; Overzee deel 5 Azië 54,00. 
Michel spec, mancolijst Duitsland 4,25. 

GIBBONS 1976 
Catalogus Engeland in kleur 16 ed. (Collect British Stamps) 
3,50. 
Catalogus Kanaaleilanden in kleur (Collect Channel Islands) 
3,00. 

CERES 1976 
Speciale catalogus Frankrijk/Gebieden gedeeltelijk in kleur 
17,50. 

AUSTRIA 1976 
Netto Marktpreiskatalog Oostenrijk Speciaal 9,25 

Zojuist verschenen PRIJSLIJST 1975/76 met 20 biz. 
Verkrijgbaar tegen ƒ 1,00 (wordt bij bestelling 

vergoed). 
PRIJSKAARTJES VOOR POSTZEGELS 

per 100 
per 1.000 

0,80 
7,00 

f 1 

No 

« « O * 
Excelsior (eng.) spec, catalogus Isle of Man 4,20 
Newport (eng.) spec, catalogus Channel Islands 10,40 
Benham (eng.) spec. FDC-catalogus Engeland 4,20 
Pofis (tsjech.) spec, catalogus Tsjechoslowakije 31,90 
Ruch (pools) spec, catalogus Polen 13,40 

ZUMSTEIN 1976 
Zwitserland/Liecht. normaal 6,00; Europa compleet 58,00; 
NIEUW Speciale catalogus postwaardestukken Zwitserland 
24,00 

VZWO België 1976 
Catalogus België en Gebieden in kleur 14,75 

DAI NIPPON 
Speciale catalogus Japanse bezetting Ned.-lndië met 
afbeeldingen en prijzen 
Sieger (duits) Raketpostcatalogus gehele wereld 
244 pag. met afb. en prijzen 
Dr. Ascher (duits) wereldcatalogus POSTWAARDE
STUKKEN tot 1925, 600 pag. in ringband met afbeel
dingen 
Lollini (frans) RUIMTEVAART-wereldcatalogus (14e ed.) 
320 pag. met afb. en prijzen 
JPSD (jap.) Off. catalogus Japan in kleur zakformaat 

20,00 

18,00 

81,60 

24,00 
6,00 

UVSL - ANALYSELAIVIP 
met korte en lange golf 
voor ALLE fluor. en fosfor, 
zegels geschikt (ook voor de 
Engelse fosforstrepen en de 
"tagged paper" zegels van USA). 
Tevens kunnen worden aangetoond 
kleurverschillen, papiersoorten, 
reparaties etc. Prijs incl. een 
kleine kollektie mineralen 187,00. 
Opdrachten beneden ƒ 75,00 worden verhoogd met 2,50 ver
zendkosten. Bij vooruitbetaling altijd 3% korting (m.u.v. de 
NiVPH-catalogus). Giro 1253414 of Amro-Bank, Wassenaar 
(47.36.54.717) of NMB, Wassenaar (66.94.60.680). , 

P. W. Meinhardt 
Van Naeltwijckstraat 10, Wassenaar, 
tel. (01751) 16901 

Alle vermelde artikelen zijn ook verkrijgbaar bij: 
A. W. Couwenbergh, Jonge Roelensteeg 'M, Amsterdam 
M. de Wit & Co., Demer 18 c, Eindhoven 
Fibo-Post, Prinsestraat 90 a, Den Haag 
Firma "Manuskowski", Wagenstraat 105, Den Haag. 

Te koop gevraagd tegen de hoogste dagprijzen: 
Ned. b.v. nr. 346-349 ƒ 500,-, 356-373 ƒ 100,-; 474-489 
ƒ 90, - ; 518-537 ƒ 1000,-; Luchtpost 12-13 ƒ 500,- . 
Ook alle engros posten tegen de hoogste koers. 
Aanbiedingen: 
C. Wlllemsen, Vervoorenstraat 6, Amsterdam. 
Tel.: 020-110526 - Giro: 1646933. 

WOLFGANG SCHAET2LE, lid P.T.S., A.S.D.A , A.P.H.V Postz( -
gelveilingen in West-Duitsland. Regelmatig openbare veilingei , 
vraag de geïllustreerde catalogus. 

Postfach 9, Kehlhofstrasse 3, D-7701 
Germany, Tel. 07734/69 41, Est. 1955. 

Bueslngen, We; t 

OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
Postbus 310 te Hengelo (O) 
Tel. 05400-19912 
b.g.g. 053-311704 

Houdt haar 32ste veiling op 12 en 13 september a.s. in 
Hotel Deeters, Beursstr. 2 te Hengelo (5 min. van Station) 
Haar 33ste veiling op 4 oktober a.s. in Hotel Bloemink. 
Loolaan 56 te Apeldoorn (bij gedenknaald bij paleis). 

Naast een uitgebreide aanbieding van NedeMand & O.G. 
met vrijwel alle topnummers vindt u België spoorwegzegels 
ongebr., Zwitserland met betere bloks en dienstzegels, 
Israel, mooie afdeling luchtpostbrieven en verzamelingen 
e.d. 

Vraagt onze uitgebreide veilingkatalogus aan. 
Deze wordt u gratis toegezonden direct na verschijnen. 

Voor volgende veilingen kunt u nu reeds GOED materiaal 
inzenden. 

Snelle afwerking verzekerd. 

r . K . K 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, Venio. 

INPEG 
Internationale postzegel groothandel 

voor thematische en landen verzamelingen. 

Vraag er Uw handelaar om of vraag prijslijst: 
INPEG 

Postbus 254, Waalwijk. 



m n n n rmt 

iOEWANDA 
>-6-'75. Internationale postzegel tentoon-
tel l ing Arphi la 75, Parijs, reprodukt ies 
ch i lder i jen. 
Jlokjes met getande zegels 20, 30, 50, 75, 
!00 en 125 fr. 

3-6-'75. Heil ig jaar 1975. 
O, 20, 30 en 40 c , 1 . — , 18.—, 20.— en 
O.— fr. O p d r u k : Annee Sainte 1975 op 
erie Vaticaans concil ie uit 1970, Yvert 
100/407. 

;0-6-'75. Serie watervogels. 
•O, 30 en 50 c , 1 . — , 4 .—, 10.—, 34.— en 
30.— fr. Verschi l lende inlandse watervo
gels. 
3lokjes met getande zegels 40 Fr. ( f lamin
go's) en 60 Fr. (kraanvogels). 

SALOMONS EILANDEN 
4-8-'75. Vij fde spelen van de Stille Oce
aan. 
4 c. Hard lopen, 800 meter. 
9 c. Verspr ingen. 
15 c. Speerwerpen. 
45 c. Voetbal len. Alle zegels met embleem 
spelen. 

EL SALVADOR 
25-4-'75. Centraal postkantoor in San Jose. 
10 c. en 25 c. Maquet te gebouw. 
25-6-'75. Verkiezing Miss Universe. 
10 en 40 c. gewone post en 25 en 60 c. 
luchtpost. Kaart van Zuidamerika waarop 
Salvador en embleem verkiezing. 

SAOEDI ARABIË 
8-5-'75. Honderd jaar internat ionale sa
menwerk ing op gebied van meteorologie. 
4 p. Kust met ondergaande zon , o l ietan
ker en meteorologische inst rumenten. 

SENEGAL 
23-5-'75. Samenwerking in ru imte

exper iment tussen de Verenigde Staten en 
de Sovjet Unie. 
125 f. Ruimtevaartuigen van beide landen 
en embleem. 

6-6-'75. Postzegeltentoonstel l ing Arphi la 
'75, Parijs. 
96 f. Hoofd van man en getande stukjes 
papier, embleem. 

6-6-'75. Postzegeltentoonstel l ing Espana 
75, Madr id . 
55 f. Were ldbo l , Spaanse postzegel, 
st room br ieven, embleem. 

28-6-'75. Permanente vorming . 
85 f. Volwassenen kri jgen onderr icht ; 
moderne landbouwmachines aan het werk 
op het ve ld. 

5-7-'75. Herdenking geboortedag 
Schweitzer (1875-1965). 
85 f. Portret Schweitzer en Afrikaans land
schap. 

10-7-'75. Bataljon van Senegal in de V .N. 
macht in de Sinaiwoesti jn, 1973-1974. 
100 f. Vlag en wapen batal jon, soldaat en 
kaart van het gebied, waar de t roepen
macht gestationeerd is. 

23-8- '75. Postzegeltentoonstel l ing Ric-
cione 75, Italië. 
125 f. Kaart van Italië en zegels van Sene
gal en Italië (Toscane). 

REPUBLiqUbt SENEGW 

85' 

SINGAPORE 
29-6-'75. Wetenschap en industr ie. 
10 c. Ontvangststat ion voor satellietsigna
len in Sentosa. 
35 c. Ol ieraf f inader i jen. 
75 c. Medische wetenschappen. 

9-8-'75. Nationale dag 1975. 
10 c. Huizen en tu inen voor het volk. 
35 c. Scheepsbouw en scheepvaart. 
75 c. Communicat ie en technologie. 
1 . — $. Handel , verkeer en industr ie. 

SINT CHRISTOFFEL 
Juli 1975. Open ing golf terrein Frigate Bay. 
4, 25 en 40 c , 1 . — $. Gesti leerde tekening 
van golfspeler, omgeven door gol fc lubs. 

September '75. Internationaal Jaar van de 
v rouw. 
4 c. Portret Evangeline Booth, generaal 
van het Leger des Heils, emb leem. 
25 c. Portret Sylvia Pankhurst, leidster van 
de , ,suffragettes". 
40 c. Marie Cur ie, ontdekster van de ra
d ium. 

2.50 $. Portret Lady Annie Allen MBE, on 
derwijzeres en leidster. 

SINT HELENA 
Juli 1975. Tweehonderdste verjaardag te
rugkomst kapitein Cook. 
5 c. Zeilschip Resolution en portret van 
Cook. 
25 c. Gezicht op Jameston vanuit zee en 
portret Cook. 

SINT PIERRE ET MIQUELON 
17-7-'75. Natuurserie. 
1 f. Vanessa atalanta. 
1.20 f. Danaus plexippus. 

5-8-'75. Postzegeltentoonstel l ing Arphi la 
'75, Parijs. 
4 .— f. Vis, met op achtergrond vroegere 
zegel van di t gebied. 

SINT VINCENT 
10-4-'75. Nieuwe gebruiksserie: vissen. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 35, 45 
en 50 c , 1 . — , 2.50, 5.— en 10.— $. Ver
schi l lende soorten vissen uit de wateren 
rond ei land. 

26-6- '75. Jaar van opbloe i landbouw: ba
nanen. 
25 c. Plukken van bananen. 
35 c. Pakstation van La Croix. 
45 c. Schoonmaken en inpakken van ba
nanen. 
70 c. Vrachtschip laadt bananen. 

31-7-'75. Bevordering toer isme. 
15 c. Duiken met snorkel . 
20 c. Goud wassen door aquaduct. 
35 c. Steelband in Mariners Inn. 
45 c. Zonnebaden in Young Island. 
1.25 $. Haven voor pleziervaartuigen. 

September '75. Twee honderd jaar Amer i 
kaanse onafhankel i jkhe id. Vz, 1, IV2, 5, 10, 
25, 35, en 45 c , 1 . — $. Elke zegel draagt 
de port ret ten van vier Amerikaanse presi
den ten . 
2.— $. Portret president Gerald Ford en 
Wi t te Huis. 
Ook blokje met alle zegels samen, zodat 
daarop alle 37 presidenten van Washing
ton tot Gerald Ford zi jn afgebeeld, plus 
vignet met port ret ten Washington en ko 
ning George. 

SINT VINCENT GRENADINEN 
24-7-'75. Klein Sint Vincent. 
5 c. Schui lpavi l joen. 
35 c. Haven. 
45 c. Pier. 
1 . — $. Zeilen in koraallagune. 
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Onverschillig in welke uithoek van Nederland u ook woont, onze 
zichtzendingen brengen u 

de winkel aan huis. 
De post bezorgt u immers een keung pakje waarin de gefrankeerde 
retourverpakking al aanwezig is Daarmede komt een rijk gesorteerde 
voorraad onder uw bereik Het beste vertegenwoordigd is 

Nederland & O.R. 
op type en tandingen o a met I e emissies, Ideinrondstempels, 
roltandingen en porten. De zeer uitgebreide sortering van de Overzeese 
Rijksdelen, zal u verbazen 
Naast Ned & O R voeren wij alleen nog België, Frankrijk, Scandinavië, 
Luxemburg, Engeland, Oostenrijk, Duitsland (voor- en na-oorlogs), 
Zwitserland De sortering van deze Europese landen is met zo uitvoerig als 
van Ned & O R , maar ook hier zal zelfs de meest vergevorderde 
verzamelaar iets van zijn gading vinden 
Bijzondere aandacht verdient 

onze aanvullende werkwijze. 
In elk doosje bevinden zich namelijk enkele mancolijstformulieren Door deze 
in te vullen bezorgt u zich beslist de voorkeur bij het bemachtigen van 
bijzonder lastige zegels 
Laat een teleurstellende ervaring in het verleden u er met van weerhouden 
nog éénmaal 

de proef op de som te nemen. 
Dat kost u mets want wi| betalen, ook bij regelmatig gebruik, ook de 
retourporto U kunt de zendingen 1 x per 1, 2 of 3 maanden laten komen 
Maar het budget moet toch wel zodanig zijn dat er minstens / 150,- per 
zending kan worden besteed 

Opgeven a u b of u beginnend of vergevorderd bent, of 
u gebruikt of ongebruikt verzamelt en graag opgave van 
een goed controleerbare referentie (bv maatschappelijke 
positie, werkgever enz) 

POSTZEGELHANDEL 
VAN DUYN & VERHAGE 
Rotterdam (3013) - Hoyledesingel 38 
Telefoon 010-224421 - Giro 234272 

Aangeboden 
Samenstellingen en pakketten, plaatjes van Nederland en 
de gehele wereld. 
Gratis prijslijst tegen betaling van portokosten (0,35) 
Uitsluitend aan wederverkopers 
A. J. de Wit, Postbus 7055, Amsterdam Z 

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 
Buitenlandse veilingen 

Onze courtagekosten zijn 
Voor taxaties, = Va % der tax waarde, minimumbedrag ƒ 40,— 
plus 40 cent per km, van en naar uw woonplaats, minimum var 
/ 25,— 
BIJ advies resp opdrachten tot aan-verkoop courtages nader 
overeen te komen 

Phil, makelaar-taxateur H. Kuipers 
Mellssehof 39, Wierden. Tel.: (05496) 28 20. 

Postzegelhandel 
op beste stancd van Amster(jann 

gevestigd 1915 
ter overname aangeboden 

inl. na telef afspraak 020-237767/228796 

WIJ KOPEN TEGEN SENSATIONELE PRIJZEN 
NEDERLAND 

NVPH * * * O 

61 b-C 500,— 325,— 
82-83 15,— 7,— 
84-86 115,— 20,— 
Amsterdam 1,25 
87-89 23,— 4,— 
90-101 2150,— 750,— 
102-03 105,— 6,50 

550,— 200,— 
105,— 1,80 
17,50 1,25 
47,50 5,— 

104-05 
107-09 
110-13 
114-20 

NEDERLAND 

NVPH 

121-31 
132-33 
134-35 
136-38 
139-40 
141-43 
144-65 
166-68 
169-98 
199-02 
203-07 

785,— 275,— 
125,— 16,— 

60,— 35,— 
200,— 115,— 

17,-
17,75 

850,— 
15,— 

425,— 
25,— 
44,— 

2,75 
6,80 

8,75 
18,— 

NEDERLAND 

NVPH * * * 

208-11 
212-19 
220-23 
224 
225-28 
229-31 
232-35 
236-37 
238-39 
240-43 
244-47 

23,— 
100,— 

29,— 
35,— 
44,— 
46,— 
38,— 

210,— 
78,— 
55,— 

135,— 

7,— 
36,— 

7,— 

9,50 
21,— 
11,— 
3,50 

38,— 
17,— 
38,— 

NEDERLAND 

NVPH * * * 

248-51 
252-55 
256 
257-60 
261-64 
265-66 
267-68 
269 
270-73 
274-77 
278 

60,— 
40,— 
28,— 
90,— 
55,— 
40,— 
41,— 
20,— 
55,— 
71,— 
38,— 

19,-

19,— 
16,— 

5,— 

16,— 
10,50 
2,80 

NEDERLAND 

NVPH * * * 

279-82 
283-86 
287-88 
289-92 
293-95 
296-99 
300-04 
305-09 
310-12 
313-17 
318-22 

44,— 
38,— 
10,— 
41,— 
10,— 
25,— 
20,— 
26,— 
6,— 

16,— 
26,50 

7,50 
6,25 

6,25 

5,50 
4,— 
4,50 

3,25 
5,25 

NEDERLAND 

NVPH * * * o 

323-24 
325-26 
327-31 
332-49 
350-55 
356-73 
374-78 
392-96 

8,— 
12,— 
16,50 

575,— 
25,— 

110,— 
5,40 
4,— 

3,75 
55,— 

4,— 

1,— 
0,75 

= ABSOLUUT postfris zonder plakker of plakkerrest. O = UITSLUITEND rondstempel (bij voorkeur vóórafstempelmg). 

NEDERLAND 

NVPH * * * 

402-03 
402-03 B 
428-42 
462 
474-89 
490-94 
518-37 
538-41 
542-43 
550-55 

5,75 
115,— 

9,— 
7,50 

105,— 
4,50 

1250,— 
11,50 

3,— 
21,50 

NEDERLAND 

NVPH * * * 

556-60 
561-62 
563-67 
568-72 
573-77 
578-81 
583-87 
592-95 
596-00 
602-06 

34,50 
4,50 

16,50 
17,50 
15,50 
13,— 
17,— 
42,— 
9,50 

17,— 

NEDERLAND 

NVPH * * * 

607-11 
612-16 
638 
641-45 

9,50 
14,50 
42,50 
21,50 

AMPHILEX 
In vellen van 
10 series 

NEDERLAND 

NVPH * * * 

649-53 
655-59 
671-75 
681-82 
688-92 

7,50 
12,50 
27,50 
22,— 
6,75 

alle overige 
nummers wilt u 
wel offreren, 
WIJ kopen alles' 

NEDERLAND 

NVPH * * * 

702-06 
722-26 

NED. NW. 
GUINEA 
1-21 
22-24 
38-40 
41-44 
45-48 

8,50 
8,75 

55,— 
37 50 
3,30 
4,— 
4,25 

CURAQAO en 
Ned. ANTILLEN 
NVPH * * * 
185-95 
206-08 
211-33 
234-38 
239-43 
LP 18-25 
LP 26-40 

67,50 
16,— 

175,— 
27,— 
22,50 

175,— 
75,— 

SURINAME 

NVPH * * * 

127-29 
137-40 
141-44 
146-49 
151-56 
179-82 
183-86 
187-89 
190-93 
214-19 

5,50 
29,50 
39,50 
30,— 
29,— 
18,— 
10,— 

4,— 
9 50 

13,— 

SURINAME 

NVPH 

220-43 
257-73 
278-79 
280-83 
285-94 
297-307 
308 
309-11 
312-15 
340-44 

130,— 
20,50 
8,— 

40,— 
28,— 
8,50 

24,— 
30,— 
24,— 
13,— 

Wij kopen ALLES van NEDERLAND & O.R. tegen KONTANTE BETALING 
Grotere partijen worden zonder kosten bij U afgetiaaid. 

DiSKRETIE VERZEKERD 

W. VAN SPLUNTER 
ROTTERDAIM - 26 

Quadenoord 5 - tel. 010-320.585 (bij voorkeur tussen 18.00 en 22.00) 



S 1EDAN 
2 -7-'75. Herdenk ing vijf t igste verjaardag 
r v'olutie. 
2 2, 4 en IOV2 pt. Portretten Ali Abdoel La-
t en Abdel Fadil Elmaz, pol i t ieke en mi-
1 aire leiders van de opstand en revolu-
t )naire vlag en gezicht op Ni j l . 

2 -7- '75. Tiende verjaardag Afrikaanse 
c twikkel ingsbank. 
2 2, 4 en IOV2 pt. Kaart Afrika en herden-
k ngsgetal. 

S VAZILAND 
1 -8 - ' 75 . Tiende verjaardag binnenlandse 
I chtdienst. 
^ c. Contro le toren vl iegveld van Matsapa. 
5 c. Brandweerauto en brandweer l ieden. 

c. Douglas C 47 Dakotavl iegtuig. 
; c. Hawker Siddeley 748 straaljager. 

S 'RIË 
1 5-'75. Dag van de arbeid. 
1 en 25 p. Embleem: arbeider met tand-
\ e l . 

^ t - ' 75 . Negenentwint igste verjaardag 
( acuatie. 
1 en 25 p. Vredesduif en zonsopgang. 

rIAILAND 
. y-^-'75. Herdenking 14 oktober 1974. 
' "> s. M o n u m e n t voor democrat ie. 

— b. Fragment monument als symbool 
' 3or rechten en vr i jheden van de Tais on-

er voor lopige grondwet . 
.75 b. Ander fragment als symbool voor 
r i jheid van stedel ingen bezigheden te 
lézen. 

.' — b. Grondslag voor grondwet en uit-
'praak van koning Rama VI I . 

-3- '75. Aanvul lende waarde gebruiksse-
;.e. 
ro b. Nieuw portret koningin en prof i l . 

2-4-'75. Tweede serie vogels. 
75 s. Pseudochel idon diantarae. 
2.— b. Terpsiphone paradisi. 
2.75 b. Psarisomus dalhousiae. 
5.— b. Melanochlora sultanea. 

"^^-^-VS. Herdenking honderdste verjaar
dag ministerie van buitenlandse zaken. 
"5 s. Portret Koxapan. 

23-4-'75. Zi lveren huweli jksfeest konink-
I |k paar. 
75 s. en 3.— b. Portret konink l i jk paar, 
embleem met lamp en verschi l lende cir
kels. 

20-5-'75. Thais boksen. 
75 s. Aanval met voeten. 
2.75 b. Slag met e l leboog. 
3.— b. Aanval met knie. 
5.— b. Ritueel eerbewijs. 

10-6-'75. Dramatische maskers. 
75 s. Tosakanth. 
2.— b. Kumbhakarn. 
3.— b. Rama. 
4.— b. Hanuman. 
Alle zegels met aan onderz i jde dansende 
f iguren in klederdracht. 

T O G O 
28-6-'75. Winn ing palmol ie. 
30 f. Voorbere id ing aan palm. 
40 f. Extractie van palmol ie. 
85 f. Palmolie op de markt verkocht. 
100 f. Ol iefabr iek in Alokoegbe. 
Blokje met alle vier zegels samen. 

1975 Internationaal jaar van de v rouw; 
conferent ie van de wereldfederat ie van 
verbonden steden. 
30 en 40 f. Twee gesti leerde v rouwen
hoofden en emblemen voor beide gebeur
tenissen. 

15-7-'75. Ruimteproject Soyuz-Apol lo. 
30 f. Ruimtevaartuigen Apol lo en Soyuz op 
het punt gekoppeld te worden . 
50 f. Soyuz ruimtevaartuig. 
60 f. Ruimtevaarders Slayton, Brand en 
Stafford. 
90 f. Russische ruimtevaarders Leonow en 
Kubasow. 
100 f. Vlaggen V.S. en U.S.S.R., gekop
pelde ruimtevaartuigen. 
200 f. Off icieel embleem en were ldbo l , 
waaromheen de gekoppelde ruimtevaar
tuigen draaien. 

TONGA 
11-6-'75. Spelen van de zuidel i jke Stille 
Oceaan. 
5, 10, 20, 25 en 65 s. gewone post. Bok
sen. 
9, 12, 14 en 17 s. luchtpost, 38 en 75 s. en 
1.20 p. dienstpost. 
Verschi l lende spor ten. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
23-6-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
15 en 30 c. Embleem jaar en symbool : 
weegschaal, waarop aan een kant man en 
andere kant v rouw, omgeven door loof. 

TSAAD 
25-6-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
250 f. Vier verschi l lende v rouwenhoofden 
en embleem. 

15-7-'75. Samenwerking in de ruimte tus
sen de Verenigde Staten en de Sovjet
un ie . 
100 en 130 f. Beelden uit ruimtevaart. 

TUNESIË 
8-5-'75. Rode-Kruis (Rode Halve Maan) 
zegel tegen verkeerde voed ing. 
50 -I- 10 m. Mensel i jke f iguur met weeg
schaal waarop voedingsmiddelen, op ach
tergrond te d ikke en te magere man. 

17-5-'75. Wereldte lecommunicat iedag. 
50 m. Symbolische weergave te lecommu
nicatie. 

1-6-'75. Herdenk ing twint igste verjaardag 
revolut ie. 
25 m. Symbool van jeugd en hoop , als 
beeld van verenigd volk. 
65 m. Portret president Bourguiba, de Tu
nesische kust groetend, waar feestende 
menigte hem opwacht . 

19-6-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
110 m. Tunesische v rouw met schaal op 
haar hoo fd , waarin embleem jaar. 

5-7-'75. Bevordering vei l ig verkeer. 
25 m. Groepje k inderen, beschermd door 
klaar-overs steekt zebrapad over; auto 
wacht. 

12-7-'75. Tunesië van gisteren en van van
daag. 
10 m. Jerba: minaret en groot hotel met 
jachthaven. 
15 m. Tunis: Minaret uit de zevent iende 
eeuw en modern klassehotel. 
20 m. Monastir , geboorteplaats van de 
president: oud Arabisch fort en moderne 
hotelf lat. 
65 m. Sousse: gezicht op oude stad en 
modern hotel aan zee. 
500 m. Tozeur, woest i jnstad: palmen en 
ommur ing van stad, inwoner in zwarte 
klederdracht. 
1000 m. Kairouan, religieuze hoofdstad 
van de islam: verschi l lende beelden van 
moskeeën en mozaïek. 
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SCHAUBEK-IMPORT 
is verplaatst van Den Haag naar Schiedam 

Het adres voor al uw 
SCHAUBEK-ALBUMS is nu geworden: 

M. B E U T E , SCHAUBEKIMPORT 
Dieselstraat 104 te Schiedam. 
Telefoon 010-150735 b.g.g. 010-763250 

Schaubek supplementen verschijnen half juli 

Bestelt u tijdig 

Opgaven van catalogi Nederland en Yvert kunt u nu reeds doen. 

HILVERSUMSE Postzegel- & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, tel: 02150-15095 b.g.g. 02942-1707 

Grote sortering Postzegels, F.D.C.'s en Munten Speciaal Ne
derland, alle merken albums, catalogi, stockboeken. Billijke 
prijzen! Tevens te koop gevraagd Nederland. Voor goed mate
riaal betalen wij hoge prijzen! 
Geopend: 10-18 uur, vrijdag 21 uur, maandag gesloten. 
Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs. 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingei, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij ce 
Dam. Tel. (020) 236625, privé (020) 445362. 

KLEINE ANNONCES NEDERLANDS MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 
Indien u een annonce wilt plaatsen in deze rubriek, gebruik dan dit formulier. U ziet dan met één oogopslag hoeve 
regels uw advertentie in beslag neemt en hoeveel u ervoor betaalt. 
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Woonplaats: De prijzen zijn excl. B.T.' 



! RUGUAY 
- 3 - 7 5 . Postzegeltentoonstel l ing Espana 
5, Madr id . 
00 p. Eerste Spaanse postzegel en sym
bool in kleuren van Spanje en Uruguay. 

8-3-'75. Tweehonderdste verjaardag stad 
osario. 
50 p. Roos, als embleem stad. 

-4- '75. Postzegeltentoonstel l ing Esparïa 
5, Madr id . 
lokje met drie zegels van 100 p. met ver-
chi l lende eerder verschenen zegels en 
-mbleem tentoonstel l ing. 
ilokje ook ongetand, maar zonder f ran-
.eerwaarde. 

6-4-'75. Honderdvi j f t ig jaar bevri jdings-
leweging. 
50 p. De eed van de drie en der t ig , naar 
chi lderi j van Juan Manuel Blanes uit mu-
eum Montev ideo. 

7-5-'75. Olympische spelen. 
Slokje met zegel van 500 p. Embleem spe
en in Mont rea l . 
1000 p. Embleem spelen in Innsbruck. 
Blokje met zegel van 500 p. Emblemen van 
vlontreal en Innsbruck. 
1000 p. Vlaggen van Uruguay, Oostenr i jk , 
Canada en Spelen. 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
28-5-'75. Tweede kampioenschappen 
iange-afstandzwem men. 
10 f. Embleem kampioenschappen en wa
pen Abu Dhabi . 
75 f. en 2.— dh . Zwemmers t i jdens wed 
str i jd, vlaggen deelnemende landen. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
15-7-'75. Aanvul lende gegevens bij de in 
|uni gemelde zegels Amerikaans-Russische 
ruimtevaart. 
Twee samenhangende zegels van elk 10 
c , een on tworpen door de Sovjet-Unie, 
de ander door de V.S. elk met de gekop
pelde ruimtevaartuigen en de aarde of 
een deel op de achtergrond. 

26-8-'75. Internationaal Jaar van de v rouw. 
10 c. blauw en wi t . Wi t te duif op em
bleem van de vrouw, basis van were ldbol 
als teken voor internationaal belang. 

20 xu . Eugenia jambos. 
30 xu . Chrysophyl lum cainito. 
40 xu. Lucuma mammosa. 
50 xu. Punica granatum I. 
60 xu . Dur io z ibethinus 
1 . — d . Prunus salicina. 

• Serie ook beperkt in ongetande uitvoe
r ing. 

19-5-'75. Vijfentachtigste verjaardag presi
dent Ho Chi M i n h . 
12 en 60 xu . Portret president, die hand 
groetend ophef t . 

r" 1 

VIETNAM (ZUID-VOORLOPIG) 
Vijfentachtigste verjaardag president Ho 
Chi M inh . 
5, 10 en 30 d . Portret president, die Chry
sophyl lum cainito water geeft. 

VIRGIN EILANDEN 
16-6-'75. Aanvul lende gegevens bij serie 
gebruikszegels, gemeld in mei . 
V2 c. Holacanthus t r icolor. 
1 c. Holocentrus rufus. 
3 c. Balistes vetula. 
5 c. Holacanthus isabelita. 
8 c. Sparisoma vir ide. 
10 c. Holacanthus ciliaris. 
12 c. Epinephelus striatus. 
13 c. Acanthurus coeruleus. 
15 c. Abudefduf saxatilis. 
18 c. Epinephelus itajara. 
20 c. Thalassoma bifasciatum. 
25 c. Pomacanthus paru. 
60 c. Priacanthus cruentatus. 
1 . — $. Chromis cyanea. 
2.50 $. Pomacanthus paru. 
3.— $. Sparisoma vir ide. 

15-8-'75. Laatste waarde gebruiksserie, 
vissen. 
5.— $. Chaetodon capistratus. 

WALLIS EN FUTUNA 
13-8-'75. Eerste regelmatige luchtverbin-
ding Nouméa-Wal l is-Nouméa. 
100 f. luchtpost. Modern straalvl ieguitg. 

SiSlFO 

WEST SAMOA 
30-6-'75. Aanvul lende waarde gebruiksse
rie. 
5.— $. Groene boomhagedis. 

ZUID AFRIKA 
18-6-'75. Herdenking sterfdag John Tho
mas Baines, schilder, (1820-1875). 
5, 9, 15 en 30 c. Vier verschi l lende schil
deri jen geven beelden van Zuidafrikaans 
landschap in de vorige eeuw. 

ZUIDWEST AFRIKA 
23-6-'75. Historische monumenten . 
5 c. Resten van eerste diamantstad in dit 
gebied Kolmannskop. 
9 c. Het oude for t , nationaal monument . 
15 c. Locomobiel Mart in Luther, met drie 
wagons, nu monument . 

'nwvrrm^i'^^^^t^^^'^f^ 

APOt-LO 197S 
APOUO SOVUÏ SPACb U a r PROJECT 

VIETNAM (NOORD) 
25-4-'75 Tropische vruchten. 
12 xu . Ach ras zapota. 
12 xu . Prunus persica. 

ipilhlIilitEl 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces / 1,95 per mm exclusief BTW 

Brieven onder nummer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag 

Uit doublettenbestand: 1000 versch 
wereld ƒ 65,-, 100 versch schilderijen 
ƒ 5,-, 500 schilderijen f 50,- Franco 
thuis onder giro 3385996, t n v J W 
McGuire, Esdoornstraat 115, Den 
Haag 

Aangeboden Bangla Desh Überdrucke 
auf Briefen und Marken - Auswahl
sendung von J Wellmann, D-6900 Hei
delberg 1, PF 106069, Polarpost, Ozea-
nogratiepost, Raumfahrt, Schiffspost, 
Broschüre DM 2,- (Briefmarken) 

Te koop pracht coll België t/m 1974 
Cat waarde (Offic Belg Cath.) frs 
116985 a ƒ 0,06" = ƒ 8 000,- Brieven 
onder nr P 135 

Pliilpostor, voor betere landensamen-
stellingen, kollekties, verzamelingen, 
komplete aanvangspakketten voor elke 
beginner, kilowaar van diverse landen, 
100 gram-waar van duurdere verzamel-
gebieden Pnjs-informatielijsten worden 
u, op aanvraag, gratis toegezonden 
Philpostor, Postbus 144, Roden (Dr ) 

Te koop kilopakketten verzegeld, 
meest Scandinavië, zeer modern Pnjs 
per kilo ƒ 47,- incl porto Alleen on
der vooruitbetaling leverbaar Postgiro 
1644981 J G Baneke, John Lockehof 
21' Asd Tel 020 138397 Bestel tijdig, 
niet altijd voorradig 

Aangeboden Isle of Man, King Mag
nus herd (sept '74) de 8 p wit 
(schaars) en crème papier resp ƒ 4,50 
en ƒ 1,- Tevens de eerste belangr var 
(gebroken 'M' van Magnus), zeer 
schaars, in boekblok v 4 (3 normaal) 
Postbus 3708, Den Haag 2078 

Verzamelt u Joegoslavië? Velletjes 
Europa Cept 1973 (2) ƒ 50,- Velletjes 
Europa Cept 1974 (2) ƒ 45,- Velletjes 
Europa Cept 1975 (2) ƒ 40,- Abo prijs 
1 Dn = ƒ 0,23 C Verruijt, Vlikken-
bergstr 26-3668 As (B ) 

Verzameling Nederland 1852-1973 onge-
br Cat waarde ƒ 22 800,- Vaste prijs 
/ 10 000,- Tevens collectie Oostenrijk 
+ 9850 Yvert francs ƒ 1500,- telefoon 
01858-3101 

Engeland - Jersey - Guernsey - Man -
Verenigd Europa. Alles postfns R 
Houtkamp, Wolbrantskerkweg 48 TH, 
Amsterdam-Osd Gratis prijslijst 

De Lindner SUP 1974 zun uit! Wij 
verzorgen ook nieuwtjes van West-
Europa - en sept bij- en meelopers 
Bestellen per briefkaart aan Filt Be-
stelhuis "Jeanette", Molenbeekstraat 
18 III, A'dam Zuid II, tel 429594 

Voor beroepen. Gravures o a Jan Luy
ken, en Steden Plattegronden uit 
Blaeus Stedenboek, naar antiquarische 
Boek- en Prentenhandel S C Lemmers, 
Wagenstr 21, Lisse Tel 02521-15332 

Postzegelboekjes en samenhangend 
Duitsland. Buitengewoon voordelig' 
Voorraadlijst Schmidt, Heidestr 6a, 
D-4814 Senne 

ALLES VAN BELGIB. Postfns, ge
bruikt, moeilijke senes, luchtpost, 
spoorweg, telegraaf, porto, enz Ver
zorgde kwaliteit - redelijke prijs - snel 
antwoord L de Houwer, Fruithoflaan 
13, 2600 Berchem, België 

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 

ISRAEL postfns, fuU-tab, 
VER. EUROPA, postfns 
NEDERLAND, postfns vanaf 1940 
Vraagt prijslijst P. Nieuwelink, Wiardi 
Beckmanstraat 142, Soest 

PostzH. De Veluwe, A'doorn, Nieuwstr 
66 Stempels Punt, lang, gr/kl r en 
2-lt/krt, ans krt Uw dorp, Rol, port tan
dingen, FDC/Ned Gevr Ned-FDC, 
oude brieven en ans krt Ned-i-BTL 

Aangeboden: uitgebreide motiefverza-
meling ter herdenking van pres J F 
Kennedy in twee zeer luxe albums, met 
vele blokken, getand en ongetand, alles 
geheel postfns J van Geelen, Kuyper-
straat 13, Katwijk aan Zee, tel 01718-
16456 

De Briljant Filatelistenpolis van Hol
land Adm Ktr Filektura, Postbus 54, 
Katwijk, tel 01718-14068 

35 FDC's Ind. CW ƒ 90, voor slechts 
ƒ 22,50 franco, storten giro 3418546 
(Leeuwarden), verknjgb Ind PZ , FDC 
enz , ook AB nieuwtjes Inlichtingen 
T T Tan, Dr Sutomo, Surabaia, 
Indonesia 

Aangeboden Spanje postfns incl lp 
1956-21 st 63,75, 1957/58 - 30 st 16,25, 
1959 16 st 7,25, 1960 - 72 st 69,-, 1961 
- 76 st 49, , 1962 - 75 st 70,50, 1963 
60 st 51,-, 1964 - 90 st 38,75, 1965 -
65 st 19.45, 1966 - 71 st 24,60, 1967 -
72 st 24,30, 1968 - 59 st 21,50, 1969 -
51 st 18,70, 1970 - 63 st 38,85, 1971 
63 st 31,80, 1972 - 46 st 28,30, 1973 -
51 st 20,20, 1974 - 60 st 21,75 1975 
einde jaar leverbaar Ook afzonderlijke 
series verkrijgbaar Noteringen geldig, 
mits onverkocht, tot eind sept '75 na 
verschijnen nieuwe catal A van Eek, 
Molenwaterweg 74, Rotterdam, telefoon 
010-248434 - Giro 614770 

IJsland 1957 Boesmanballon cover met 
5 stempels, zeer schaars ƒ 100, Wereld-
schaakmatch 1972 op goudopdrukkaart 
/ 5, met schaakstempel ƒ 10 Officiële 
schaakmedal zilver en koper set ƒ 40, 
nieuwe uitgifte service alle FDC 1944 
1975 pakketten 25 versch / 10,50 f 20, 
100 ƒ 40, 250 ƒ 75, 6 B U munten ƒ 5, 
10 B U / 10 Cash of Giro Vilhjalms 
son. Box 1211, Reykjavik 

Rondzendboekjes; Ned + O G , prij
zen V a 50% Oud Duitse staten 
Zegels over 100 jr oud, goedkoop' 44 
O D st ass ƒ 65,- Stort op giro 
1230776 H Nolles, Bergstemlaan 32, 
Steenwijk, tel 05210 4229 

gevraagd 
Automaatboekjes en FDC's te koop 
gevraagd Mevr Corba, Kuipersdijk 
115, Enschede, tel 053-321898, ook rui
len 

Gevraagd door beginnend verzamelaar 
Ned. automaatboekjes met kaft, alle 
teksten Postbus 222, Arnhem 

Gevr. oude briefkaarten van de gehele 
wereld Aanb mevr C Eichelsheim, 
Schutlaan 17, Scherpenzeel 

De Ensch Phil Ver (550 leden) vraagt 
voor het seizoen 75/76 goede, niet gelo
pen rondzendboekjes: Nederland, Ned -
Indie, West-Europa, Engeland + kol., 
Israel, U S A , Europa-zegels en mo
tieven Ver prov 10% Zendingen aan 
Dir Rondzenddienst, W Rijbbertstr 
48, Enschede 

Te koop gevr, Nederland, Engeland & 
Kanaal EU. postfns tegen hoge prijs 
Betaal o a voor Ned Lp 12/13 / 575,-, 
518/537 ƒ 1250,-, 346/349 ƒ 575,- W 
Stomp, Kiplaan 23, Den Haag, telefoon 
070-251161 

BOD gevraagd: op de navolgende FDC 
no's E 85 - E 132 l x Dag van de 
Postzegel Kerkrade 25 april '64 1 x 
Ned Bond Fil Ver Herdenking 25 j 
bevr 1970 1 x 75 j best Philips lucht 
post 24 sept (kaart) 2 x Europazegels 
Luxemburg, Frankrijk, Italië, België 
1959 en 2 Duitsland 1 x Olymp Spe
len Duitsl 1972 1 X Inwijding Beetho-
venhal Bonn (velletje 5 zegels), 1 x 
Automaatzegels 1967 1 x Deltawerken 
1963, 1 X KLM-vlucht N York-afz 
15-3-'60 1 X KLM-vlucht A'dam-Am-
man - afz 30-4 '60 1 x KLM-pool-
vl A'dam-Biak aan afz IxKLMpool-
vlucht A'dam-Tokio - afz l-lI-'58 1 x 
KLM-vlucht A'dam-Jeddah 25 4-'60 1 x 
KLM Amsterdam-Tunis 16-4-'59. 1 x 
KLM A'dam-Saigon-Vietnam - afz 31-
3-'59 1 X 150 jaar Kon rijk 1 x 50 j 
best Postz Ver Breda 21 ll-'43 1 x 
huw Prinses Margriet en Pieter v V 
1967 1 X kinderzegels Suriname '63 1 
X geestelijke Volksgez heid Ned Antil
len 17 4-'63 1 X anti hongeractie Ned 
Ant 21-3-'63 H J Kwint, Utrechtse
weg 62, Heclsum, tel 08373-2626 

Te koop gevraagd Postzegelboekjes 
Ned Indie, Suriname, Curasao, Ned 
1-55, Automaatboekjes Specimen 1, 2, 
5, Proefboekjes Rotterdam Utrecht I 
en II festboekjes a en b E Horn, 
Alinghoek 7, Drouwen (Dr ), tel 05999-
4409 

Gevr Ruimtevaart, U I T 1965 en Roe
menie Aanbiedingen met opgave van 
nummers Yvert catalogus en pnjs Al
leen gestempeld B Nicolai, De Wis
sel 22, Beetsterzwaag 

Tauschpartner fur Nederland ab ca 
1964 gesucht Basis Michel 75 Bitte 
Bund/Berlin R Linnemann, D-4723 
Neubeckum, Berliner Str 14 

Gevraagd Soudan. Afwijkende opdruk
ken Tevens Ongestempeld vlgs Yvert 
Service 1 t/m 52 Telegrafe 1-5 opdruk 
zwart en blauw Retour 1 (gestempeld) 
Brieven met prijsopgave onder nr P 
136 

Gevr Postz. F.D.C. Booklets van Eng
land, Guernsey, Jersey, Man J Engels-
ma, Borneostraat 10, Amsterdam, tel 
020-949786 

Bod gevr. op verzameling Suriname 
en Ned Antillen, mcl doublures en 
alles postfns, over jaren 1945-1974 Cat 
waarde ± / 1750,- Br onder no 
P 137 bur v d blad 

Bednjfspostzegelclub vraagt wegens 
grote uitbreiding ledental Rondzend
boekjes van goede kwaliteit (geen 
kilowaar) In te zenden in de maand 
september W F van Everdingen, 
Prins Bernhardlaan 110, Voorburg 

Ongebruikte zegels van Port. Kol. 1898-
1924 R van Dam, W Pijperlaan 15, 
Leidschendam 

Gevraagd Rondzendboekjes voor het 
seizoen 75/76 Fil Ver Hilversum & 
Omstreken C Hoenderkamp, J A 
Wincklerhof 1, Kortenhoef Tel 02150-
60987 Hoge Waarden, inzenders NOG 
genieten maandelijks een voorschot 

Verz vraagt te koop tot 125% cat 
ongebr. Ned. 1, 2, 3 (breedrandig), 6, 
9, 10, 18, 25, 49, 98B, uitsl orig gom 
Ongebr Suriname 32a en 240-243 (p f ) 
Uitsl pr ex S V Kleef B Ie F de 
Montignylaan 85, Rotterdam Tel 010 
187210 

Te koop gevraagd: Alle soorten bundels 
tegen de hoogste prijzen Aanbiedin
gen aan A v d Heijden, Hengelolaan 
1182, Den Haag 

Gevraagd: alle soorten Ned bundels, 
sterk verhoogde prijzen Dien offerte 
in De Hamer E J W , Kastanjelaan 
13, Nijkerk, tel 03494-2879 

Gevraagd Jubileumzegels 1923 Neder
land en Overzee, alle variëteiten, zegels 
op brief, en engros Gert Holstege, 
Paardebloem 6, Rotterdam-14 

Zoek Dienstbrieven van het Interr 
rechtsbof en de Volkenbond Ma hin 
stempel 'Eerste Bijeenkomst Ra ,d j 
Europa Den Haag 1949 Aanget bJ 
met speciaal stempel 'Bezoek doL 
deelnemers 13e Congres Werel poj 
vereniging Amsterdam 7 6 1952' 1 
UNRRA - Dienstpost gehele w rel 
UNO-dienstbneven 1943/51 Han< pl 
kert, Konkordiastr 13 D 4 L issS 
dort 1 

Gevraagd Bundels van Nederla d i 
Ned.-Indiè (Alle soorten, ieder 
tum) tegen sterk verhoogde pnjs j 
ne uw aanbieding richten aan 
Tieman, N Z Voorburgwal 334, 
sterdam, tel 020-63243 b g g 020-1 i69l| 

Gevr verzam , partijen, e d van 
ISRAEL, postfns, full-tab, 
NEDERLAND, postfns en gebr 
VER. EUROPA, postfns. 
P Nicuwelink, Wiardi Beckmar ttâ  
142, Soest 

Steeds goede collecties te koo 
vraagd, liefst grote objecten P vj 
Gils, Slotlaan 41, Ulvenhout 

diversen 
Exchange with Holland and Ei roq 
José A Antich, San Andres 374- 3 f 
Barcelona-IG, Éspana 

Koop en \erkoop uw postzege 
onze Rotterdamse veilingen S titl 
voor inlichtingen aan adm N IR^ 
Postbus 560, Voorburg 

Ruil Hongarüe. Arts vraagt corre po| 
dentie in Frans, Duits of Engel 
Nederlandse verzamelaar Dr O-- 'väj 
Zoltän, Debrecen 4028, Janosi u 2-

Grote Najaarsbeurs voor verzam laai 
op elk gebied Zondag 14 sept. 111 
uur, Krasnapolsky, Amsterdam 

Zend mi] 100 verschillende Nede -|d 
voor Bondsrepubliek en Berlijn Tm 
mas Harrer, D 7035 Waldenbuch Lf 
benackerweg 10 

Verkoop - Inkoop - Ruil - pcstfi 
G Br - Ierland - C Islands en Maf 
A Bloemendaal, Ooievaarstraat 
Lisse 

Sinds 1962 regelmatig postzegeh eji 
gen Laagste veihngkosten Vlotte afr 
kening Goed materiaal, steed' 
vraagd Catalogus gratis 
Dordtse Postzegelveiling, Diepenbroi 
weg 174, Dordrecht Tel (078) 40731 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?: J 
Word dan lid van de gespec V rei 
ging op dit gebxed Tel 070-6804 5 
18 00 uur 

Groenland. Postzegels, FDC's en sp 
ciale brieven Prijslijst van 32 patiO' 
gratis Polarstanip, DK-4180 So 
(Danemark) 

Cherche partenaires pour échange 
timbres poste Neufs, Si possible éc 
vant Frangais Eenre Valton Jules 
Rue Vanderkindere. Boïte No 4 H 
Bruxelles 

Nederland en Overzee. Zend uw ma 
colijst aan J J Molenaar, Postbus ( 
Soest 

Zoek koop en/of ruil: BRD, Berli 
CH, NL, Duitsland 1870-1945 Si 
Bied vooral BRD/Berl R Wolle 
7501, Etthngen (BRU) Nelkenstr ' 
BRD 

WIE RUILT mijn postz boekje 
voor 5x No 638 en postzb 6B, 6C, ^ 
9D en 9F voor serie No 535/37 
P H Pouwels, 
J Ruslaan 7, Heiloo, tel 072 -16842 

A. Zakutynski, P.O.Box 124, 75 J 
Koszalin 4, POLAND. Offer exchaog« 
selling - buying - big quantity 
Give Poland 1944-1975 and new iss" 
Russia, East Germany, RoumaW 
Yougoslavie, Czechoslovakia, Hungs' 
Very low prices Answer all. 

file:///erkoop


Berlijns porcelein 
(Onbreekbaar verpakt.) 

Porcelein en postzegels hebben wel wat gemeen. 
Beide vragen een zorgvuldige behandelmg en 
schenken de bezitter veel genoegen. Verzamelaars 
weten dit wel. 
En postzegelverzamelaars weten ook hoe belang
rijk het is, volledige reeksen en jaargangen in hun 
album te hebben. 
De postdienst waarborgt u de levering van alle 
nieuwe uitgaven, als u een abonnement neemt bij 
de „Verzendingsdienst van zegels voor verzame
laars". 
Dit bespaart u veel t i jd en moeite, en vanaf het 
ogenblik van uw bestelling krijgt u alle nieuwe 
zegels in uw verzameling. 
De nieuwe uitgaven worden u om de 3 maanden 
samen aan huis afgeleverd. 
Onberispeli jk komen ze u toe, stevig verpakt, 
zonder extra kosten, dit is service! 
Alleen wanneer u de nieuwe postzegels op de dag 
van uitgave wenst te hebben, worden de verzen
dingskosten aangerekend. 
Ook de „eerste dag"-ui tgaven, met mooi afge
stempelde zegels en belangrijke inlichtingen hier
over, kunt u door een abonnement regelmatig 
krijgen. 

Waarom nog wachten? Vul eenvoudig de coupon 
in, knip hem uit, plak hem op een postkaart en 
steek die in een postbus, maar vergeet uw naam 
en adres niet te vermelden. 
U ontvangt dan per kerende post een uitvoerige 
dokumentatie over de aankoopvoorwaarden van 
onze „Verzendingsdienst van zegels voor verzame
laars" (vanzelfsprekend kunt u onze postzegels 
ook bij de postzegelhandelaars krijgen). 

Deutsche Bundespost 
Versandstelle für Sammlermarken 
D-1000 Berlin 12, Postfach 120950 
D-6000 Frankfurt 1, Postfach 2000 

Coupon 
N aam en voornaam 

Straat, nummer of postbus 

Ü Gemeente Land 



[5553 CRISTAL - ALBUMS VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKKERS 
Prijzen inclusief kunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette 
NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1945 
deell l NEDERLAND na 1945 
deel l l l NED-INDIÊ en NIEUW-GUINEA 
deellV CURApAO NED-ANTILLEN 
deel V SURINAME 
BELGIË in drie banden 

BELGIË I (postzegels en blokken tot 1950) 
BELGIË II (postzegels en blokken na 1950) 
BELGIË III (luchtpost- port- spoorwegzegels enz 

CANADA 
DENEMARKEN, kompleet 
DUITSLAND in vier banden 

DEUTSCHLAND I (tot 1945) 
DEUTSCHLAND II (Bundesreo en Berlin) 
DEUTSCHLAND lil (DDR tot 1965) 
DEUTSCHLAND IV (D D R na 1965) 

EUROPA (met NATO enz) 
FINLAND, kompleet 
FRANKRIJK in twee banden 

FRANCE I (tot 1950) 
FRANCE II (na 1950) 

GR. BRITTANNIË, kompleet met Channel Isl 
IERLAND, kompleet 
INDONESIA, met Irian Barat en Riau 

f 65 — 
f 75 — 
ƒ 60 — 
ƒ 65 — 
f 75 — 

ƒ 105 — 
ƒ 115 — 
ƒ 65 — 
ƒ 80 — 
f 80 — 

ƒ 95 — 
ƒ 115 — 
ƒ 100 — 
ƒ 100 — 
ƒ 150 — 
ƒ 85 — 

ƒ 90 
f 110-
ƒ 125 
f 50 
ƒ 85-

ITALIË in twee banden 
ITALIA I (tot 1945) 
ITALIA II (na 1945) 

LUXEMBURG, kompleet 
MALTA, kompleet 
MONACO, kompleet 
NOORWEGEN, kompleet 
OOSTENRIJK, in twee banden 

ÖSTERREICH I tot 1939 
ÖSTERREICH II na 1945 

SPANJE, m 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, m twee banden 

HELVETIA I tot 1945 
HELVETIA II na 1945 

Kunstleren band in cassette, voorzien van landsnaam 

/ 7 5 , -
/ 90,— 
/ 120,— 
ƒ 7 0 -
/ 130,— 
f 7 0 , -

ƒ 80,— 
f 95,— 

ƒ 130,— 
f 135,— 
ƒ 85 — 

ƒ 85 — 
ƒ 95 — 
ƒ 60 — 
ƒ 75 — 
ƒ 130,— 

f 85 — 
f 85 — 
ƒ 20,— 

-4 

Rwo MUNT-ALBUMS 
EEN SPECIAAL ALBUM MUNTEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

[^21 -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 m een stevige cassette ƒ 30,— 

I D ^ LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL Op dezelfde wijze uitgevoerd / 25,— 
lü^ i lMUNT-ALBUM POPULAIR In plastic ringband f 15,— 


