
IP" 1 
u 

52e jaargang 
449 t /m 512 

september 
1975 

1 
sparen ^̂ ^̂ ^ : 

; Nederland .̂ Oc ; 

:Ë 
nederlandsch 
maandblad 
voor 
Philatelie 
waarin 
opgenomen 
'de philatelist' 

II 
IL II Ë 



[giÊiaü 

1945 1975 

I 
mwËm^®'-

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

150ste EXCEPTIONELE 
JUBILEUM-VEILING 

van 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING B.V. 
(Makelaar-filatelistisch expert: P. Westerlieiden) 

AIVISTERDAM - POSTBUS 3950 - TELEFOON: 230261-242380 

die zal worden gehouden van 

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

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

collecties, landenverzamelingen enz. 

BELANGRIJKSTE VEILING OOIT IN NEDERLAND GEHOUDEN 

Tegen overschrijving op onze postgiro-rekening 461000 van f 10,— wordt U de 
rijk-geïllustreerde catalogus franco toegezonden, welk bedrag bij aankoop in de veiling 

wordt gerestitueerd. 



Dit zijn enicele exemplaren welke o.a. in onze 123e Veiling 
op 26 en 27 september a.s. onder de hamer zullen komen. 
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POSTFRIS / 6.000,— ƒ 4.400,— 

ƒ 3.000,— / 3.500,— / 2.000,-

^ m y w w i ^ g ' m i i 
NCOCRrAND 

t»>Mti»n»»« mmmm 

M É É É M É É É M kMMÉÉlÉlÉÉÉII l ü É M Ü i l É É l 
COMPLETE SERIE POSTFRIS ƒ 11.000,— 

Niet alleen vele betere losse zegels van Nederland e a doch ook een 
mooie afdeling Engros Nederland en vele prachtige verzamelingen en 

restanten zullen in deze veiling worden aangeboden Nieuwe aanvragers 
d w z serieuze gegadigden, wordt op verzoek onze duidelijk omschreven 

catalogus gaarne toegezonden 

Voor de 124e Veiling kan nog uitsluitend GOED materiaal worden 
toegevoegd (A u b geen zendingen beneden een verkoopwaarde 

van / 200,—) 

POSTZEGELVEILING 
VAN AMELSVOORT B.V. 
J. Th. Hoes, beëdigd Makelaar 

Postbus 3106 - Tilburg 
Telefoon 013-421776 



TOPPRIJZEN 
zijn bij ons 
SCHERING EN iNSLAG! 

Op onze laatste veilingen zijn vele 
recordprijzen behaald en het is de vraag of 
dit nog wel even zal aanhouden. Bent u van 
plan uw collectie te laten veilen, doe dit dan 
in een stijgende markt en niet in een 
dalende! 

Stelt u zich zo spoedig mogelijk met ons in 
verbinding indien u verkoopplannen heeft. 

U kunt al direkt over kontant geld beschikken 
(als renteloos voorschot; tot elk bedrag). 

Wij geven gratis advies en zonder enige 
verplichting uwerzijds. 

Elke dag bestaat gelegenheid tot inzenden 
voor de a.s. veilingen. Vraagt de gunstige 
veilingcondities! 

Eerstvolgende veiling: 22 t/m 24 september 
a.s. 

J.K. RIETDIJK B.V. 
TEL. 070-463917 

DEN HAAG 
Plaats 31A 

56 jaar met succes in dienst der filatelie 

Complete serie van 3 E.E.G.-zegels 
plus 10 andere gelegenheldsultgiften 
voor 60 cent 

Deze speciale aanbieding zegels van GROOT BRIT 
TANNIË waaronder begrepen de 3 d Koninklijke Zilve 
ren Bruiloft ontvangt u als u er om vraagt U ontvanc 
dan tevens onze nieuwe 3 in 1 zichtzending met ee 
pn)sreductie van 50% U kunt de zegels behouden di 
u wilt en de rest zende u ons terug met de bete 

ling voor wat u er uitgenomen hebt We zenden u dan ook onze geïllustreerd 
catalogus van Britse zegels 
Schrijf uw naam en adres en sluit ongebruikte zegels tot een bedrag van 60 eer 
bij 

The Stamp Club, (Department 6/18), Eastrington, Goole, England. 

SQUAROGRAPH 
(intern gepatenteerd) 

Elke philatelist kan hiermede alle kaders feilloos tekenen in inkt, in ell-
willekeurige opstelling, maatzuiver en haarscherp Dit apparaat is perfei i 
afgewerkt met alle hoofdgeleide-delen in roestvrij staal, papierklem o\ i 
volle breedte, met pennenri thel en opbergruimte voor albunibladen, sta, t 
op slipvaste doppen. De duidelijk afleesbare schaalverdeling met autom 
tische overmaat van IV2 mm rondom is zeer nauwkeurig en gemakkelijk 1 
bedienen Geschikt voor alle gangbare papiermaten Totale afmeting 40 . 
40 X 10 cm Gewicht plm 2 Kg. verpakt in stevige doos Levering ondi r 
rembours, (event, betaalcheque) met recht van retournering binnen twt 
weken. 

INTERNATIONAL PHILATELIC SUPPLIES 
Berkenlaan ^ Bergeyk N B Postbus 42 Telefoon 04975 - 1958 (tot 22 uur ) 

FRANKRIJK 
Hiervan kunnen wij u nagenoeg \eaer gewenst ex. 
leveren. 
Onze prijs 15 tot 50 cent per Yvertfranc. 

Uw mankolijst zien wij gaarne tegemoet, snelle 
levering en vlot antwoord gegarandeerd. 

Onze spec. Maandelijkse Prijslijst 
vrij op aanvrage. 

Postzegelhandel „Ceres" 
Postbus 27 
Wierden, tel. 05496-2820. 
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Dit zijn enkele voorbeelden die een kleine indruk mogen geven hoe belangrijk deze veiling wordt' 

Willy Balasse deelt de belangstellende filatelisten mede dat de eerstkomende veilingen zullen plaatsvinden op 20 september, 18-25 oktober 
en 13-20 december 1975 m de eigen veilingzaien 45-45a rue du Midi in Brussel. (Tel. 513-29-52.) 

Deze zullen in de eerste plaats een sensationale collectie BENELUX bevatten en een bijzonder belangrijke algemene verzameling. De drie 
veilingcatalogussen met afbeeldingen in kleur worden op verzoek toegezonden tegen de volgende prijs 20 september: België, 735 kavels 
prijs ƒ 3,—. 18-25 oktober Luxemburg en Nederland, 400 kavels prijs / 3,—. 13-20 december een zeer belangrijke algemene verzame
ling waann in het bijzonder België, Frankrijk, Oude Duitse Staten, Italiaanse Staten, Griekenland (meer dan 300 kavels) zeer goed verte
genwoordigd zullen zijn en verder oude en moderne zeldzaamheden van alle landen van Europa 3 zittingen, prijs ƒ 3,—. Alle drie catalo
gussen samen met vele kleur-afbeeldingen ƒ 8,— (postfrisse geldige zegels van Nederland worden als betaling aanvaard) 

Verkopers! Als u wilt profiteren van de beroenng die deze nu in voorbereiding zijnde veilingen zullen verwekken stelt u zich dan onmiddellijk 
in verbinding met Willy Balasse. De condities worden voordeliger naarmate de inzending omvangrijker wordt. 

Filatelisten die op de hoogte wilt blijven abonneert u voor grondige informatie op 'Balasse Magazine het belangrijke internationale blad Jaar
prijs ƒ13 — proefnummer gratis op aanvraag 

Renteloze voorschotten op inzendingen voor publieke veilingen. Ook contante aankoop van zeldzaamheden, onbeperkte middelen zijn 
daarvoor ter beschikking. 

Willy Balasse, een van de belangrijkste filatelistische internationale organisaties. Brussel, Londen, Geneve. 
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Postzegelveiling 
«Twenthia B.V.» 

Nu iedere maand belangrijke vel
lingen, Nederland, Europese lan
den en Overzee. Voorts restanten 
en partijen, in iedere veiling een 
Belangrijke afdeling 
Brieven- Postal History. 
Ook Literatuur wordt geregeld aan
geboden op onze veiling. 

Voor inzenders van goed materiaal of 
collecties, onze voorwaarden zijn: 
12!4% der opbrengst, bij grote partijen 
condities nader overeen te komen. 
Snelle en vlugge afwerking verzekerd. 

Vraagt uw catalogus aan: 

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

Kantooradres 
Melissehof 39, Wierden. 

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

Kom eens ki jken, 
u bent van harte welkom 
en wordt deskundig voorgel icht 
Tevens bieden wij u nog 
de mogeli jkheid tot inruil 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

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

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

TAXATIES - TAXATIES - TAXATIES 
Wi] 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, ='/2% der tax waarde, minimumbedrag ƒ 40,— 
plus 40 cent per km, van en naar uw woonplaats, minimum vai 
ƒ 25,— 
BIJ advies resp opdrachten tot aan-verkoop courtages nade 
overeen te komen 

Phil, makelaar-taxateur H. Kuipers 
Melissehof 39, Wierden. Tel.: (05496) 28 20. 

Neem deel 
aan onze 
koop- en 
ruilclub 

Voor elke zegel die u koopt bent u gerechtigd een van uw dubbelen te ruilen 
voor een andere zegel - u krijgt dus twee zegels en betaalt er maar een 
Zegels In 3 categorleön 
Gehele wereld tegen 7 cent per stuk. Deze dienst omvat circa 50 000 
verschillende zegels van de gehele wereld en maakt het u mogelijk op een zeer 
economische wijze een grote verzameling op te bouwen 

Britse Gemenebest tegen 10 cent per stuk. Hienn bevinden zich flink 
over de 5 000 verschillende zegels en u zult er de lastige open plekken in uw 
verzameling mee kunnen vullen 

Motiefzegels tegen 10 cent per stuk. Allemaal grote plaatjes-zegels Een 
kleurrijke selectie van vele duizenden verschillende zegels van de gehele we
reld 

Let op onze unieke voordden 
U kunt uw zegels ruilen voor zegels 
die u nog met hebt Hoe meer ze
gels u koopt, hoe goedkojjer ze 
worden Ais u van ons zegels ge
kocht hebt kunt u ze ailijd weer op
nieuw ruilen als u van verzamelge-
bied /OU gaan veranderen Ze wor
den u gezonden wanneer u dat 
wenst U hebt alle tijd om ze uit te 
zoeken en te sorteren Royale kor
ting op bovengenoemde prijzen 

Zend mij s v p de collectie die ik aan 
gekruist heb 

OMNIPHIL, Dept. EX37, OMNIPHIL House, Chesham, England 

SflFE POSTFRIS ALBUMS Ook verkrijgbaar bij uw 
handelaar ter plaatse 

POSTFRISSE VOORDRUK ALBUMS „NEDERLAND" 
Bestelnr Inhoud Aantal bladen 
108 Nederland 1852-1944 33 
109 Nederland 1945-1960 22 
110 Nederland 1961-1973 36 
110 ZD Nederland samenhangende zegels 8 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 3 
172 Ned Antillen 1949-1964 13 
173 Ned Antillen 1965-1973 14 
175 Sunname 1949-1964 17 
176 Sunname 1965-1973 26 
Bijpassende ringband om de inhoud in te plaatsen. 
704 Luxe uitvoering m gewatteerd plastic leverbaar in de volgende 

kleuren Wijnrood helderrood donkerblauw zwart en donkergroen 
807 Skai Bordeaux-rood-808 tabak-809 beschuit-805 dcnkerblauw-806 groen 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringbanden 805 t e m 809 

19 50 
28 — 
12 — 
12 50 

Van de Europa-landen SAFE-albums voorradig Vraag gratis SAFE-folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Levering franco boven ƒ 25 — 

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



U I T G E B R E I D E A A N B I E D I N G N E D E R L A N D 
1 breedgerand 
paar 300,— 
2 luxe breed 
gerande str ip 
van 3 ex 1600,— 
1/3* pr ex 6000 , -
1 " pr ex 3000,— 
1* luxei 2250,— 
4/6 luxei 400,— 
4/6 pr ex 250,— 
4** luxei 1600,— 
4** pr ex 1000,— 
4* luxe vri jwel 
postfris 1000,— 
4* luxe 825,— 
4* pr ex 550,— 
5** pr ex 1500,— 
5* luxe vri jwel 
postfris 1500,— 
5* pr ex 800,— 
6* luxe vri jwel 
postfris 2500,— 
811 B* 400,— 
8* pr ex 2 5 0 , -
9* luxe I 1250,— 
9* pr ex 850,— 
10* pr ex 750,— 
1011 B paar 600,— 
11* luxe vr i jwel 
postfris 3500,— 
11* pr ex 1800,— 
12* pr ex 3000,— 
14 16 18 pr ex 

350,— 
16 luxei 180,— 
18 luxel 150,— 
14* luxe, vr i jwel 
postfris 600,— 
14* pr ex 325,— 
16* luxe vr i jwel 
postfris 325,— 
16* luxe 265,— 
16* pr ex 180,— 
17* luxe! 120,— 
17* pr ex 80,— 
18Ba** luxel 2100,— 
18* luxe vri jwel 
postfris 1400,— 
18* luxel 1100,— 
18* pr ex 725,— 
23* luxe vri jwel 
postfris 950,— 
23* luxel 725,— 
23* pr ex 550,— 
24* luxe vri jwel 
postfris 950,— 
24* luxel 725,— 
25 luxel 150,— 
25 pr ex 100,— 
25** pr ex 300,— 
25L* pr ex 400,— 
BB** pr ex 1400,—< 
26* luxel 1100,— 
27* luxe vr i jwel 
postfris 1500,— 
27* luxel 1150,— 
28 luxel 85,— 
28 pr ex 55,— 
28* luxe vr i jwel 
postfris 1100,— 
28* luxel 800,— 
29 luxel 300,— 
29 pr ex 190,— 
29** luxel 2850,— 
29* luxe vr i jwel 
postfris 1700,— 
29* luxel 1350,— 
30/31** 80,— 
32** luxe b lok l 

1750,— 
33** luxe blok 
RARITEITI 3250 , -
33* luxel 225,— 
33* pr ex 160,— 
30b/33a** luxe 
blokken 1200,— 
30b/33a luxel 240,— 
32a** luxel 140,— 
33a** luxel 75,— 
35** luxel 17,50 
36** luxel 90,— 
37** luxeblok 650,— 
37** luxel 130,— 
42* luxe vr i jwel 

postfr is 300,— 
42* luxel 225,— 
42* pr ex 150,— 
43** pr ex 1500,— 
43' luxe vri jwel 
postfr is 1500,— 
43* luxel 1100,— 
43* pr ex 800,— 
44* luxe vri jwel 
postfr is 1600,— 
44* luxel 1200,— 
45 pr ex 275,— 
45* luxe vri jwel 
postfr is 1800,— 
45* pr ex 950,— 

De meeste a en 
c nummers zijn 
ongebruikt lever 
baar 

35a** luxe 130,— 
37a** luxe vri jwel 
postfr is 175,— 
37c* luxe vri jwel 
postfris 285,— 
38c** luxel 1000,— 
38c* luxe vri jwel 
postfr is 700,— 
42c** pr ex 300,— 
45A luxel 525,— 
45A pr ex 350,— 
45A** luxel 3000,— 
45A* luxel 1500,— 
45A* pr ex 1000,— 
45C* luxe vri jwel 
postfr is 2000,— 
46/7 pr ex 90,— 
46/7** luxel 1350,— 
46/7* pr ex 450,— 
48 pr ex 750,— 
48** luxel 4000,— 
48* luxel 1 850,— 
48* pr ex 1 400,— 
49 luxel 225,— 
49 pr ex 150,— 
49** pr ex 700,— 
49* luxe vri jwel 
postfr is 700,— 
51* * 3,50 
53** 10,— 
54** 12,— 
55** 11 ,— 
56/76* luxel 1400,— 
56/76* pr ex 1100,— 
56** luxe 90,— 
57/61** 30,— 
62/63** 60,— 
56/63* luxe 90,— 
64* luxel 215,— 
64* pr ex 165,— 
66** luxe bl 1200,— 
66** luxel 240,— 
66* luxel 125,— 
66* pr ex 100,— 
68* luxe 225,— 
68* pr ex 175,— 
69** luxel 60,— 
7 1 * * luxel 45,— 
69/71* luxel 70,— 
69/71* pr ex 55,— 
7 1 * * luxe bl 225,— 
72** luxe bl 600,— 
72** luxel 120,— 
72* luxel 60,— 
72* pr ex 45,— 
73** luxe bl 825,— 
73** luxe! 165,— 
74* luxel 185,— 
74* pr ex 140,— 
75** luxe! 450,— 
75* luxel 210,— 
75* pr ex 165,— 
76** luxe! 165,— 
76* luxel 75,— 
76* pr ex 60,— 
65A** luxel 300,— 
65C pr ex 1200,— 
61b luxel 200,— 
61b pr ex 150,— 
61b** luxel 300,— 
61b* 120,— 
61c** luxel 1150,— 
77** luxel 270,— 

77* luxel 125,— 
77* pr ex 90,— 
78** luxel 600,— 
78* luxel 275,— 
78* pr ex 200,— 
79** luxel 1350,— 
79* luxe vri jwel 
postfris 900,— 
79* luxel 675,— 
79* pr ex 475,— 
80 luxel 1500,— 
80 pr ex 1275,— 
80** luxel 3900,— 
80* luxe vri jwel 
postfr is 2400,— 
80* pr ex 1500,— 
8 1 * * luxe bl 775,— 
81* * luxel 150,— 
81* 75,— 
82/3** 3 5 -
84/6* 1 2 0 , -
87/9** bl 225,— 
87/9** 45,— 
90/101* luxel 3000,— 
90/101* pr ex 

2350,— 
93/4** 24,— 
93/4* 1 2 , -
95** luxel 5 5 , -
95* 27,50 
96** luxel 55,— 
96* 27,50 
95/6** bl 550 , -
97** bl 750,— 
97** luxel 150,— 
97* 60,— 

Luxel 11 500,— 
136/8** luxe bl 

1800,— 
136/8** luxel 450,— 
136/8* pr ex 210,— 
139/40** 25,— 
141/3** bl 150,— 
141/43** 30,— 
144/65* luxel 950,— 
144/65* pr ex 800,— 
149/62* luxe' 480,— 
149/62* pr ex 400,— 
163/65** luxe 900,— 
163/65* luxe 475,— 
163/65* pr ex 400,— 
166/8** bl 125,— 
166/8** 25,— 
166/8* 15,— 
169/98* luxel 500,— 
169/98* pr ex 425,— 
191** 35,— 
177B/98B** luxe 
blokken 1700,— 
177B/98B** luxel 

420,— 
199/02 16,— 
199/02** bl 175,— 
199/02** 40,— 
203/7 36,— 
203/7** 90,— 
203/7* 45,— 
208/11 bl 57,50 
208/11 13,— 
208/11** bl 172,50 
208/11** 36,50 
212/9 bl 285,— 

265/6** bl 
265/6** 
265/6* 
267/8** bl 
267/8** 
269** bl 
269** 
270/3 
270/3** bl 
270/3** 
270/3* 
274/7 
274/7** bl 
274/7** 
274/7* 
278 
278** 
278* 
279/82 
279/82** 
279/82* 
283/6 
283/6** bl 
283/6** 
283/6* 
287/8** 
289/92 
289/92** bl 
289/92** 
289/92* 
293/5** 
296/9 
296/9** bl 
206/9** 
296/9* 
300/4 

350,— 
80,— 
40,— 

320,— 
75,— 

175,— 
40,— 
28,— 

450,— 
100, -
50,— 
20,— 

600,— 
130,— 
65,— 
4,— 

75,— 
37,50 
13,50 
85,— 
40,— 
11,50 

300,— 
70,— 
35,— 
18,— 
9,50 

320,— 
75,— 
37,50 
17,50 
8,75 

200,— 
46,— 
23,— 
6,50 

BETERE EN ZELDZAME ZEGELS 
TE KOOP GEVRAAGD, ALSMEDE 
BELANGRIJKE VERZAMELINGEN, 
(minimaal 25.000,—) 

98** luxe 275,— 
98* 95,— 
99* luxe 300,— 
99* pr ex 240,— 
100* luxel 600,— 
100* pr ex 475,— 
101 luxe 1600,— 
101 pr ex 1375,— 
101** luxel 3750,— 
101** pr ex 2800,— 
101* luxe vri jwel 
postfr is 2300,— 
102/3** luxe 220,— 
102/3* pr ex 100,— 
104 luxel 350,— 
104 pr ex 275,— 
104** luxel 650,— 
104* luxe vri jwel 
postfr is 450,— 
105 luxe 225,— 
105 pr ex 175,— 
105** luxel 800,— 
105* luxe vri jwel 
postfr is 550,— 
107/9** luxe bl 

975,— 
107/9** luxe 225,— 
110/3** bl 120,— 
110/3** 27,50 
114/20** luxe! 100,— 
121/31** luxel 

2000,— 
130 luxe 450,— 
130 pr ex 350,— 
131 luxe 350,— 
1 3 0 / 1 " luxel 1800,— 
130/1* luxel 1000,— 
130/1* pr ex 780,— 
131* luxe vri jwel 
postfr is 525,— 
132/3** 275,— 
132/3* 120,— 
133 30,— 
134/5** 125,— 
134/5* 62,50 
136/8** in complete 
vel len van 25 stuks 

212/9 
212/9** 
212/9* 
217A** luxel 
220/3** bl 
220/3** 
220/3* 
220/3B** luxe 
blokken 
220/3B** 
224** bl 
224** 
224* 
225/8 
225/8" bl 
225/8" 
225/8* 
229/31 
229/31** bl 
229/31** 
232/5** bl 
232/5** 
232/5* 
236/7** 
236/7* 
238/9 
238/9** 
238/9* 
240/3 
240/3** 
244/7 bl 
244/7 
244/7** 
244/7* 
248/51 
248/51** 
252/5** bl 
252/5** 
256** bl 
256** 
256* 
257/60 bl 
257/60 
257/60** 
257/60* 
261/4 
261/4" 

65,— 
200,— 
95,— 

360,— 
235,— 

53,— 
26,50 

1100,— 
250,— 
325,— 
75,— 
35,— 
17,50 

350,— 
80,— 
40,— 
35,— 

350,— 
80,— 

300,— 
70,— 
35,— 

550,— 
225 , -
70,— 

140,— 
70,— 
30,— 

100,— 
280,— 

65,— 
300,— 
150,— 
33,50 

110,— 
300,— 
70,— 

220,— 
50,— 
25,— 

145,— 
32,50 

180,— 
90,— 
2 8 , -

100,— 

300/4** bl 
300/4** 
300/4* 
305/9 
305/9** bl 
305/9** 
305/9* 
310/2** 
313/7** bl 
313/7** 
318/22** bl 
318/22** 
318/22* 
323/4** bl 
323/4** 
325/6** bl 
325/6** 
327/31** bl 
327/31** 
332/49** 
346/9** 
346/9* 
350/5** bl 
350/5** 
356/73** 
374/8** bl 
374/8** 
379/91** bl 
379/91** 
391A** 
392/6** 
397/01** 
402/3** 
402B/3B** 
402B/3B* 
405/21** 
423/7** 
428/42** 
444/8** 
449/53** 
454/9** 
460/8** 
469/73" 
474/89** 
474/89* 
490/4** 
495/9** 

155,— 
35,— 
18,— 
7,50 

210,— 
47,50 
25,— 
12,— 

125,— 
27,50 

210,— 
47,50 
25,— 
77,50 
16,50 

105,— 
23,50 

130,— 
29,— 

1 040,— 
1000,— 

825,— 
200,— 

45,— 
225,— 
60,— 
13,50 
50,— 
11,— 
12,— 
9,75 
2,— 

11,— 
225,— 
175,— 

2,75 
1 , — 

25,— 
2,— 
4,50 
4,50 

27,50 
4,— 

225,— 
150,— 

9,— 
6,50 

500/3** 10,— 
504/7** 5,— 
508/12** 6,50 
513/7" 14,— 
518/37" 2 000,— 
518/37* luxe vri jwel 
postfr is 1200,— 
518/33* 200,— 
538/41** 21,50 
542/3** 6,25 
544/8** 12,50 
549** 3,— 
550/5** 42,50 
556/60** 65,— 
561/2** 9,50 
663/7** 32,50 
568/72** 35,— 
573/7** 30,— 
578/81** 25,— 
582*- 2,75 
583/7** 32,50 
588/91** 10,— 
592/5 75,— 
592/5** 88,— 
596/00" 18,50 
6 0 1 " 0,50 
602/6** 35,— 
607/11** 19,— 
612/16** 30,— 
617/40** 190,— 
641/5** 40,— 
646** 3,— 
647/8** 4,50 
649/53** 16,50 
654** 1 , — 
655/9** 27,50 
660** 1,25 
661/5* 16,— 
666/70** 22,50 
671/5** 60,— 
876/80** 15,— 
681/2** 45 — 
683/7** 16,— 
Na nr 688 postfr is 
zonder plakker 
leverbaar tegen 
± 90% van de 
cataloguswaarde 

ROLTANDING 
1/18** 1800,— 
19/31** 640,— 
19/31* 325,— 
33/56** 875,— 
33/56* 450,— 
57/70** paren 800,— 
57/70** 375 — 
De meeste rol 
tandingzegels zijn 
ook los leverbaar 
71* * paar 110,— 
7 1 * * 50,— 
74/77 70,— 
74/77" 160,— 
78/81** paren 160,— 
78/81** 75,— 
82/85 blokken 115,— 
82/85 22,50 
82/85** 100,— 
86/9 paren 80,— 
86/9 28 50 
86/9** 80,— 
90/3 45,— 
90/3** paren 270,— 
90/3** 130,— 
94/7 jaren 100,— 
94/7 40,— 
94/7** paren 270,— 
94/7** 130,— 
98/01 paren 75,— 
98/01 32,50 
98/01** 110,— 

LUCHTPOST 
1/3** luxel 150,— 
6/8** bl 550,— 
6/8** 125,— 
12/3 325,— 
12/3** 950,— 
12/3* luxe vri jwel 
postfr is 650,— 

PORTZEGELS 
31/43 luxel 260,— 

* = ongebruikt 
met gom 
** = postfr is z 
plakker 
geen teken = 
gebruikt 
pr ex = prachtex 
bl = blok Vĉ n vier 
Nummers volgens 
cat N V P H indien 
niet anders vermeld 
zijn de zegels van 
prima kwali tei t 
Bestel l ingen boven 
ƒ 150 — franco Al le 
prijzen zijn mol 
B T W 
Levering zolang de 
voorraad strekt 

Door de sterk 
st i jgende pri|zen 
kunnen er tussen
ti jdse pri jswijzi 
g ingen optredeni 

31/43 pr ex 185,— 
42/43 145,— 
31/43* 225,— 
42/43** luxel 400,— 
43* 90,— 
59** 350,— 
61/4** bl 200,— 
61/4** 45,— 
67a/68b** 875,— 
82** 27,50 

BRANDKAST-
ZEGELS 
1/7** luxel 2 500,— 
1/7* vri jwel 
postfr is i 1800,— 

DIENSTZEGELS 
1/8 luxel 475,— 
1/8** luxel 1 000,— 
1/8* luxel 550,— 
1/8* pr ex 410,— 
8** luxe bl 1 700,— 
8** luxel 425,— 
9/15 bl 300,— 
9/15 55,— 
16/9 40,— 
16/9** 135,— 
16/9' 80,— 
20/4** luxel 

2 700,— 
20/4* luxe vri jwel 
postfr isi 1750,— 
25/6* luxe vri jwel 
postfr isi 1 400,— 
27/40** luxel 1500,— 

INTERNERINGS
ZEGELS 
1/2** luxel 975,— 

POSTBEWIJS-
ZEGELS 
1/7 luxel 600,— 
1/7 pr ex 400,— 

TELEGRAMZEGELS 
1 luxe 
2 luxe 
3 luxe 
4 luxe paa 
4 luxe' 
4* luxe 
postfr isi 
5 luxe 
6 luxe 
7' pr ex 
8 luxe 
9 luxe 
10 luxe 
11 luxe 

35,-
35,-
9,-

700,-
350,-

vri jwel 
750,-
70,-
12,-

4 000,-
27,-
27,-
54,-
54,-

DE BETERE EN ZELDZAME ZEGELS ZIJN MOMENTEEL ZEER GESCHIKT VOOR BELEGGING ! ! ! 

DE MEEST 
UITGEBREIDE 

VOORRAAD 
POSTZEGELS 

VAN 
ALLE LANDEN 

Postzegelhandel R. F. G. Sturms 
AMSTERDAM - ROKiN 10 - TEL (020) 24 90 44 Specioltsten in zeldzome zegels 
DAGELIJKS GEOPEND VAN 9 - 5 30, DONDERDAGS GESLOTEN - GIRO NO 2239900 



mß 
WOLFGANG SCHAETZLE, lid P.T.S., A.S.D.A., A.P.H.V. Postze
gelveilingen in West-Duitsland. Regelmatig openbare veilingen, 
vraag de geïllustreerde catalogus. 

Postfach 9, Kehlhofstrasse 3, D-7701 
Germany, Tel. 07734/69 41, Est. 1955. 

Buesingen, West 

VER. EUROPA 
43/45 37,50 
58 15,50 
66/67 16,50 
66a/67a 19,50 
82/83 12,50 
84/85 8,75 
86/87 11,25 
88/89 7,00 
93/94 16,50 
97/98 13,50 
99/100 15,00 
101/102 6,50 
103/104 15,00 
105/106 7,50 
107/108 9,95 
111/112 2,45 
113/114 4,75 
118/120 39,50 
123/124 3,75 
133/135 3,25 
140 4,00 
142/146 4,50 
159/160 2,00 
167/168 2,75 
170/171 2,75 
172/173 17,50 
186 2,75 
193 3,50 
200/202 2,25 
217/218 2,25 
223/224 1,65 
225/226 17,50 
227/228 24,50 
264 19,50 
269/270 2,50 
278/281 5,75 
282 2,65 
287/288 1,15 
295/296 4,00 
313 4,80 
320/321 3,95 
325 1,75 
336/337 5,25 
349/350 3,60 

353/354 5,95 
355 3,60 
361/362 2,75 
365/366 2,25 
367 2,00 
368/370 12,50 
374/375 5,25 
380/381 4,50 
388/389 3,00 
390/392 9,50 
400/402 6,25 
412/414 3,00 
415/416 2,25 
417 2,75 
428/430 7,95 
437/439 3,90 
453 1,35 
454 1,95 
464/466 3,60 
489/490 3,75 
495 2,40 
496/497 2,40 
501 6,95 
502/503 2,25 
504/505 4,50 
506 1,95 
507/508 2,00 
509/510 2,15 
511 1,35 
516/517 2,50 
522 3,00 
557 3,00 
559/560 1,25 
561 1,50 
563/564 1,95 
565 1,40 
566/568 4,20 
569/571 3,75 
572 2,80 
573 3,75 
580/581 4,80 
584/586 6,50 
613 0,95 
614 3,25 

615/617 
630 
631/632 
633/634 
636 
641/643 
658/659 
660/662 
688/691 
692 
697 
698 
699 
704/705 
706/707 
708/709 
710 
711/714 
715/718 • 
719/726 
727 
770/771 
773/776 
777/779 
780/781 
783 
787/788 
789/790 
792/793 
843 
844/845 
862/863 
868/869 
873/874 
896 
897 
899/900 
969 
985/987 
1006/1007 
1008 
1043/1044 
1098/1099 

Al les postfr is zonder plakker. Nummers volgens zonnebloem. 

5,25 
1,60 
2,80 
2,75 
1,50 
6,30 
1,55 
3,85 
6,50 
0,80 
2,45 
1,60 
1,60 
1,95 
2,10 
1,60 
1,25 
3,25 
5,40 
6,50 
3,25 
2,10 
6,75 
4,95 
2,25 
1,50 
1,50 , 

21,95 
2,10 
1,40 
2,15 
2,10 : 
3,85 
2,10 
1,50 
2,70 
1,85 
1,50 
3,50 
2,10 

17,50 
6,75 
6,50 

Verzend-
kosten ƒ 3,50, boven de ƒ 100,00 f ranco. Levering zolang de voorraad strekt. 
Vraag tevens grat is onze nieuwe prijslijst Ver. Europa aan. 

Postzegelhandel „ANNO 72" 
Schlebroekselaan 49b - Rotterdam - telefoon 010 - 24 23 27 

Dui tse gegarandeerde kilo\A/aar met 'Rosensiegel ' 

1 kg. Bond & Berlijn, 'Rosensiegel' met garantie voor minstens 
800 tot 1000 stuks gelegenheidszegels waaronder meer dan 
150 versctiillende uit diverse jaren. Veel toeslagzegels en hoge 
waarden van 2,— en 3,— Mk. (Meer dan 2000 tevreden klanten, 
echt het allerbeste, 5 keer tot tevredenheid getest ƒ 68,— 
1 kg. Bond & Berlijn missiewaar. Wij garanderen circa 500 ge
legenheidszegels maar er zijn er ook wel eens 1000 gevonden. 
Vondsten zijn altijd mogelijk. /■ 28,50 
1 kg. Bondsrepubliek, verzegeld (kloosterwaar) wisselende in
houd, maar toch altijd meer dan 600 gelegenheidszegels Bond/ 
Berlijn. ƒ42,— 
4 kg. Bond & Berlijn missiewaar, verzegeld, enkele duizenden ge
legenheidszegels en gezochte hoge waarden. Een goudmijntje, 
geheel ondoorzocht. / lOO,— 
2 kg als voren, verzegeld f 52,— 
4 kg. courante zegels van Duitsland uit de laatste tijd, met gelegen
heidszegels Bond/Berlijn. Verzameld uit de dagelijkse post. Ook 
afgeweekte zegels van gezochte gebieden en iets van 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 postzegelgroothandel en verzendhuls 
E. Brühning, D. 4792 Bad LIppspringe, Detmolder Str. 56 
Ingeschreven in het Handelsregister te Paderborn nr. 761 

Zwitserland 

Permanente frankeerzegel 
Architectuur en Kunstnijverheid. 

t -

Gelegenheidszegels II 

i » » « » » » » i » i 

• ■ • ■ • • • ■ • • ■ ■ « « » • ■ • I I « 

■ • • ■ ■ • « • « i 

HELVETIA ; 

Vt»J KICHtNav I 
16411698 " 

SfCÜÖMDtR OtR " 

1675 

* * ^ ^ ^ ^ * ^ * * * n * * * * * * ^ * ^ 

datum van uitgifte 11.9.1975 

Vraagt inlichtingen bij de 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT 
Parkterrasse 10  CH3000 Bern 

Senden Sie mir bitte Ihre Bezugsbedingungen 

Name Vorname 

NM 

Strasse , 

Postleitzahl Ort 



Monumentenzorg en postzegels. 
Postzegels zijn in "hun beste jaren" wanneer ze 
al een zekere ouderdom hebben, want dan worden 
ze met de meeste zorg behandeld, bewaard en 
beschermd. Nu dat men dit ook wil doen voor 
historische stadsgedeelten, gebouwen en idyllische 
dorpen, verklaarde de Raad van Europa 1975 tot 
"het jaar voor monumentenzorg". 
Ook de post draagt z'n steentje bij in dit "Jaar 
voor monumentenzorg". Met 5 speciale zegels wil 
zij aan deze gebeurtenis de hermnering bewaren. 
Ook straks nog. 
Postzegelverzamelaars weten hoe belangrijk het 
is, volledige series in hun album te hebben. Door 
een abonnement bij de Versandstelle für Sammler
marken te nemen, waarborgt de Deutsche Bundes-
post de levering van alle nieuwe uitgaven. Dit be
spaart u niet alleen veel tijd, maar vanaf het 
ogenblik van uw bestelling, kunt u beslist rekenen 
op alle nieuwe uitgaven voor uw verzameling. 
De nieuwe uitgaven worden u om de 3 maanden 
aan huis afgeleverd. Dit gebeurt feilloos, zonder 
extra kosten. Dat is pas service! Alleen wanneer u 
de nieuwe postzegels op de dag van uitgave wenst 
te ontvangen, wordt u een bijdrage in de onkosten 
gevraagd. 
Ook de "eerste dag-uitgaven" van de post, kunt 
u door een abonnement regelmatig kri|gen. Samen 
met de zegels krijgt u ook nog de bijzonderheden 
hierover. 
Waarom nog wachten? Vul eenvoudig de coupon 
in, knip hem uit, plak hem op een briefkaart en 

stop die in een brievenbus, maar vergeet uw naam 
en adres niet te vermelden. 
U ontvangt dan per kerende post een uitvoerige 
dokumentatie over de aankoopvoorwaarden van 
onze Versandstelle für Sammlermarken. (Vanzelf
sprekend kunt u onze postzegels ook bij de post-
zegelhandel knigen.) 

Deutsche Bundespost 
Versandstelle für Sammlermarken 
D-1000 Berlin 12, Postfach 12 09 50 
D-6 000 Frankfurt 1, Postfach 20 00 

Coupon 
Naam en voornaam 

Straat, nummer of postbus 

I Gemeente/provmcie Land 

I .^ij 



Advertent ie- inhoud 
De Nederlandsche Postzegelveilmg B V 
Postzegelveiling Van Amelsvoort 
J K Rietdijk B V 
The Stamp Club 
International Philatelic Supplies 
Postzegelhandel Ceres 
Willy Baiasse 
Postzegelveilmg Twenthia B V 
Mozes Knap en Zoon 
Phil makelaar taxateur H Kuipers 
Omniphil 
Postzegel handel 1 van Mastngt 
Postzegelhandel R F C Sturms 
Wolfgang Schaetzie 
Postzegelhandel Anno 72 
Silphila postzegelgroothandel en ver 
zendhuis 
Wertzeichenverkaufsstelle P T T 
Deutsche Bundespost 
Friendship Philatelies 
1 A J van Di|k 
E Bredenhof 
C Loth 
N V Verzekering Maatschappij Holland 
Postzegelveilmg Wiggers de Vries B V 
Postzegelhandel Hartog Okker 
P W Meinhardt 
Inter Stamps 
Import kantoormeubelen Zura 
8 J M van Leeuwen 
Mira 
Drs C Quirijns 
i D Muis - Postzegelhandel t Raedt 
buys 
De Apeldoornse Postzegelhandel 
Overijsselse Postzegelveilmg B V 

450 
451 
452 
452 
452 
452 
453 
454 
454 
454 
454 
454 
455 
456 
456 

456 
456 
457 
458 
458 
490 
492 
494 
4% 
498 
500 
500 
500 
500 
502 
502 

502 
503 
504 

t Winkeltje 
De Vliegende Hollander 

G de Rivasson 
Filektura 
Postzegelhandel F van Berkel 
Eurostock 
P A Koopmanschap 
W Engelkamp 

Mokum 75 
J H Ackermann 
Hilversumse Postzegel en Mu 
del 
Inpeg 
J C 1 V d Kind 
J W Savelber 
C Willemsen 
Direct Philatelic Supplies Ltd 
Post en Zegel 
H Dekter 
De Muntkoener 
Europost 
Postzegelhandel j F H Brouwers 
B J M van Leeuwen 
) L van Dieten 
Van de Eynde 8 V 
M Beute 
Trompet 
Van Dieten Postzegelveilmg B V 
Postzegelhandel C L van Toor 
Postzegelhandel C Opscholtens 
A C Sevenhuysen 
W H de Munnik 
Kleine annonces 
Postzegelhandel W Tieman 
Davo 

504 
504 
504 
504 
504 
504 
504 
504 
504 
505 

itenhan 
505 
505 
505 
505 
505 
506 
506 
506 
506 
506 
507 
507 
507 
507 
508 
508 
508 
508 
509 
509 
509 
510 
511 
512 

FRIENDSHIP PHILATELICS 
verzorgen heel 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 

OOST-EUROPA 
BULGARIJE 

CHECHO-
SLOWAKiJË 

HONGARIJE 

POLEN 

ROEMENIE 

RUSLAND 

BALT STATEN 
ESTLAND 
LETLAND 
LITAUWEN 

1930—1970 
1930—1970 

1928—1953 
1953—1973 
1928—1960 
1928—1972 

1913—1955 
1940—1955 
1955—1972 
1930—1972 

1918—1950 
1950—1960 
1940—1955 
1955—1960 
1960—1972 

1900—1960 
1945—1960 
1960—1972 

1913—1956 
1938—1956 
1956—1964 
1913—1964 

1919—1940 
1919—1940 
1919—1940 
1919—1940 

1ste plakker 
postfris 

postfr is 
postfr is 
1ste plakker 
gebruikt 

1ste plakker 
postfr is 
postfr is 
gebruikt 

1ste plakker 
1ste plakker 
postfr is 
postfr is 
postfris 

1ste plakker 
postfr is 
postfr is 

1ste plakker 
postfr is 
postfr is 
gebruik t 

1ste plakker 
gebruikt 
postfr is 
ongetand 

O 3D et 
O 35 et 

per frank 
per frank 

O 40 et 
0 35 et 
O 30 et 
O 30 et 

per frank 
per frank 
per frank 
per frank 

O 35 et 
O 40 et 
O 30 et 
O 30 et 

per frank 
per frank 
per frank 
per frank 

0 35 et 
O 30 et 
O 40 et 
O 35 et 
O 30 et 

per frank 
per frank 
per frank 
per frank 
per frank 

O 30 et per frank 
O 35 et per frank 
O 30 et per frank 

O 35 et per frank 
O 40 et per frank 
0 35 et per frank 
O 35 et per f rank 

O 35 et per frank 
O 40 et per frank 
O 45 et per frank 
O 45 et per frank 

BLOKKEN OOST-EUROPA XX X O D O 35 et per frank 

UITSLUITEND LEVERBAAR IN KOMPLETE SERIES 

Nrs Yvert, franco boven /100,—, alle zegels eerste kwaliteit 
met volle garantie 

Tevens gevraagd mancolijsten geheel West- en Oost-Europa, 
Franse en Engels kolomen, motieven, flora en fauna, enz 

POSTZEGELHANDEL J. A. J. VAN DIJK 
ZWAANSHALS 249-c ROTTERDAM-3011 GIRO 2137339 

BANK. MEES EN HOPE TELEFOON- 650695 

nederland 
maandbla 
Philatelie 
Verschi jnt m de tweede helft 
van iedere maand 

raad van b e h e e r 
Secretaris 
Mr Ant v d Flier 
Tortei laan 69 
s Cravenhage 2023 

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

h o o f d r e d a c t e u r 
A Boerma F R P S L 
Bronsteeweg 86 
Heemstede 1546 

le foon 023 28 40 15 

adreswi|zigingen 
met naar de administrateur van 
het Maandblad maar naar de 
secretaris van de verenig ing of 
afdel ing waarbi] u bent 
aangesloten 

Correspondent ie over 
ind iv iduele abonnementen 
en adreswi jz igingen van 
niet aangeslotenen 
naar de 

a d m i n i s t r a t e u r 

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

52e j a a r g a n g 
s e p t e m b e r 1975 
(611) 449 t / m 512 

I N H O U D 
september 1975 

Hoofdar t ike l 
Neder land 20 cent 1872 

Isch 
d voor 

a b o n n e m e n t e n 
Voor leden van aangesloten 
verenig ingen is het 

abonnementsge ld in de 
verenig ingscontr ibut ie begrepen 

Voor niet aangeslotenen (bij 
vooru i tbeta l ing aan de 
penningmeester) f ranco per post 
per jaar ƒ 25 — (b innenland) 
ƒ 4 0 — ( b u i t e n l a n d ) 

BIJ ingangsdatum per 1 april 
of 1 juli naar evenredigheid 
tot hel e inde van het jaar 
b i | ingangsdatum per 1 ok tober 
alleen in combinat ie met de 
daaropvolgende vol le jaargang 

Losse exemplaren ƒ 2 50 
Nummers van 
vorige jaargangen voor zover 
voorrad ig bestel len b i | de 
penningmeester ƒ 3 franco per 
post 

Alles b i | vooru i tbeta l ing op 
g i roreken ing 70 69 68 
ten name van de Penningmeester 
van het Neder landsch 
Maandblad voor Philatelie Ie 
Bussum 

ADVERTENTIES 
PHILATELIE 
Sijthoff Pers B V 
Wagenstraat 37 
s Cravenhage 

Telefoon 070 624562 
Toestel 464 of 405 

459 
460 

Enkele opmerk ingen over de ui tg i f ten van 
Guernsey Jersey en Man 
Vi)ft ig |aar geleden 
150 |aar Britse Spoorwegen 
De tandingen der jubi leumzegels 
Neder land (7) 
Voor uw boekenp lank 

466 
469 
470 

1923 van 
471 
475 

Honde rd laar meterconvent ie eenhe id in 
eenheden 
Personalia 

477 
477 

Agenda van f i latel ist ische gebeurtenissen 478 
Tentoonste l l ingen en jubi lea 
Neder land 
Postwaardestukken 
Stempels 
Nieuws u!t België 
Emissieprogramma Neder landse 

479 
480 
481 
482 
483 

Ant i l len 1976 483 
Brief uit Londen - Verenigde Nat ies/Verenigd Europa 484 
Zu id Afr ika - Wi j lazen voor u 
Neder landse Bond van Filateliste 
g ingen 
Verenigmgsnieuws 
Nieuwe ui tg i f ten 

486 
n Vereni 

4S7 
489 
491 



ihlIlitEl' 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN DE PHILATELIST 1975 
'officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 

Nieuw begin 
We zijn de drempel van het nieuwe 
postzegelseizoen al over als dit 
Maandblad verschijnt en de vier ing 
van de Dag van de Postzegel is aan
staande Er IS intussen al heel wat 
werk verzet door besturen en organi-
satiecomites om een vliegende start 
te geven aan het ri jkgeschakeerde f i -
latelistisch gebeuren m ons land 
Deze forse aanzet moet de vaart er in 
houden tot aan de zomer van 1976 
Nog langer moet de aanloop zi jn 
voor het grote evenement van 1977 
lis Nederland inderdaad overgaat tot 
net organiseren van een internatio
nale tentoonstel l ing m de hallen van 
het Amsterdamse RAI-gebouw Met 
die voorstel l ing op wereldniveau in 
het verschiet gaat de gezamenli jke 
Nederlandse filatelie een t i jd van 
hoogspanning tegemoet Niet van ie
der lid zal een maximale persoonl i jke 
inzet worden gevraagd, maar wel 
wordt van iedere rechtgeaarde ver
zamelaar een honderdpercent ig mede
leven verwacht Vele verenigingen 
zullen de mankracht van hun actief
ste leden ter beschikking stellen van 
de Amphilexorganisatie 
De ervaring leert dat er door de pu
bliciteit rondom een were ld tentoon
stelling een geweldige zuigkracht 
ontstaat in de richting van de fi latelie 
in het algemeen Het zal zaak zi jn te 
profi teren van deze kans om nieuwe 
leden op te vangen Als er nog ver
enigingen zijn die geen propaganda-
commissie hebben dan is het t i jd er 
nu mee te beginnen Het bekendma
ken van de verenigingsactiviteiten 
naar buiten is de voornaamste taak 
van een dergeli jke commissie 
Nog steeds komen er dagelijks loslo

pende verzamelaars uit alle delen van 
het land bij de Bond en het Maand
blad aankloppen, terwij l het adres dat 
ze zoeken in hun eigen woonplaats 
te vinden is Het is duidel i jk dat hier 
iets mis IS De mensen komen ten 
einde raad bij de Bond en het 
Maandblad uit omdat ze in hun 
naaste omgeving geen contact kon
den vinden 
De agenda van het Maandblad heeft 
ook wel enig belang maar een bericht 
m de bladen m uw onmiddel l i jke 
omgeving is veel belangrijker Het 
Maandblad komt bij mensen die al lid 
zijn van een vereniging, de andere 

bladen bereiken ook met-leden En 
daar liggen de kansen dat belangstel
lenden het kleine duwtje kri jgen dat 
ze nodig hebben om hun drempel
vrees te overwinnen 
De Dag van de Postzegel vieren is 
een andere mogel i jkheid om leden te 
werven Het gebeurt dit jaar m tien 
plaatsen en de eerste aanmeldingen 
voor volgend jaar zi jn al binnen Als 
uw omgeving nog niet, of al lang 
geleden, aan de beurt is geweest, 
steek dan uw licht eens op bij ver
enigingen die al ervaring hebben op
gedaan en vraag bij de Bond de 
handleiding aan Well icht zijn er een 
paar actievelingen in uw vereniging 
die er iets m zien om mee te doen Het 
IS inspannend werk maar het loont 
de moeite en u leert uw eigen plaats 
waarderen m het geheel van het ver
enigingsleven 

35c nederland 

150 jaar 
braillescnrift 

Brailleschrift en sparen 

Op de omslag van dit Maandblad is 
de zegel van 50 cent afgebeeld die de 
aandacht vestigt op de spaarzin Op 
dezelfde datum - 7 oktober - word t 
een zegel van 35 cent uitgegeven ter 
her inner ing aan de ui tvinding van het 
blmdenschri f t door Louis Braille, 150 
jaar geleden 
Op de , ,brai l lezegel" gedrukt in ro
ze, rood en zwart, is een deel van 
een l inkerhand afgebeeld, waarvan 
de wijsvinger brai l lepunten aftast, die 

het opschrift , 150 jaar brail le-
schr i f f ' vormen 
Op de zegel van 50 cent staat een 
tweetal kwartjes waarvan de munt-
zi jde zichtbaar is gemaakt door met 
zacht pot lood te wri jven over perga-
mijnpapier dat op beide munten is 
gelegd 
Het IS de eerste keer dat in Neder
land een postzegel met de afbeelding 
van een munt is uitgegeven De kleu
ren van deze zegel zijn blauw, grijs 
en groen 
Het ontwerp van de braillezegel is 
van mevrouw A Lucassen-van Oeffel 
en die van de spaarzegel van de kun
stenaars A Fallon en H Versteeg, die 
hiermee hun postzegeldebuut ma
ken 
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Nederland 20 cent 1872 
Once again I sincerely wish to thank mr W. E. Cerrish 
OBE FRPSL for his gracious cooperation in lending me a 
quantity of stamps as well as albumpages for this study 
and for his steady encouragement. 

(Opnieuw wil ik mijn oprechte dank uitspreken jegens de 
heer W. E. Cerrish 0(rder of the) B(ritish) E(mpire), 
F(ellow of the) R(oyal) P(hilatelic) S(ociety), L(ondon), voor 
zijn medewerking door mij welwillend zegels en album-
bladen ter beschikking te stellen voor deze studie en door 
mij voortdurend aan te moedigen.) 

E. MATTHEWS 

Inleiding 

De enthousiaste reacties van enige vooraanstaande fi late
listen op mijn studie van de 10 cent 1872 in het jubi 
leumnummer van het Maandblad gaven mij de moed om 
nog eens een stapje verder te gaan. Nu moet ik ook be
kennen dat de 20 cent van deze emissie alti jd mijn voor
keur had. Waarom weet ik niet. 
Net als bij de bestudering van de 10 cent mocht ik weer 
rekenen op de degeli jke medewerking van mr. W. E. Ger-
rish OBE FRPSL de welbekende nestor van de Neder
landse filatelie in Engeland en het BDC in de persoon van 
de heer Jan Dekker FRPSL. 
Mr. Gerrish leende mij alles wat hij bezat van deze ze
gels, doublet ten, albumbladen, b lokken, strippen en 
proeven. Via het BDC verkreeg ik foto's van een nage
noeg compleet vel van deze zegels en van de proeven 
aanwezig in het Postmuseum, zowel als een lijst van alle 
oplagen. 
U zult wel begri jpen dat zonder de hulp van deze twee 
aartsfilatelisten er niets van terecht zou zijn gekomen en 
dat ik hen derhalve alle dank verschuldigd ben. 

Berlijnse en Haarlemse platen? 

Oorspronkel i jk leverde de Berlijnse Staatsdrukkerij van 
ieder der zes centswaarden vijf koperen platen en een 
matrijs, waarvan een beperkt aantal nieuwe platen kon 
worden gemaakt. Naar wi j aannemen was er derhalve 
voldoende voor één drukvorm van vier platen van vijft ig 
zegelbeelden - vijf horizontale rijen van tien - om vellen 
van 200 zegels van te drukken en één reserveplaat. 
Voor het drukken werden de platen eerst verstaald en 
daarna op loden voeten gemonteerd. Het verstalen 
voorkwam te snelle slijtage en gaf de platen daardoor 
een belangrijk langere levensduur. 
Bij de 5 cent zijn ongeveer veertig jaar geleden al twee 
geheel verschil lende type platen gevonden, waarvan al
leen het nieuwere type, dat sterk afweek van de Berlijnse 
proefvel len, tot nu toe kon worden gereconstrueerd. 
Uit de eerste jaren zijn zegels bekend, voornameli jk met 
de oudste tanding L 13V4 x 14 kleine gaten, die niet in 
deze reconstructie passen en kenmerken van de proeven 
vertonen. Deze moeten afkomstig zijn van vellen gedrukt 
van de oorspronkel i jke Berlijnse platen. Hiertegenover 
staan de nieuwere platen van het andere type, die nu 
Haarlemse platen worden genoemd. 

Nederland 1872, proeven in blok van vier 
zegels van 20 cent. Collectie Cerrish 

De oudste reconstructie dateert van vóór 1875, met de 
tanding K I2V2: 12B kleine gaten. Wi j moeten nu aanne
men dat men in Haarlem de vijfde Berlijnse plaat ook 
voor het drukken van zegels heeft gebruikt , evenals de 
platen die nog van de Berlijnse matrijs afkomstig waren. 
Enschedé was toen genoodzaakt, uitgaande van de origi
nele gravure met daarin het waardeblokje ,,5 CENT", een 
nieuwe patrijs van vijft ig zegelbeelden te maken om 
daarvan matrijzen te verkri jgen voor de benodigde druk-
platen. 
Nadat men met de 5 cent was vastgelopen en gedwongen 
was van voren af aan te beginnen om de onmisbare pa
trijs weer ter beschikking te hebben, heeft men waar
schijnli jk de reserveplaat van de overige vijf waarden op
zij gelegd om als patrijs dienst te doen. 
De beide inventarissen van april en november 1875 geven 
dit aan voor de 20 en 25 cent, waarvan slechts vier platen 
worden vermeld en twee patri jzen elk. Wi j moeten wel 
aannemen dat in ieder geval voor de 20 en de 25 cent de 
oorspronkel i jke ,,reserveplaat" tot patrijs is gepromo
veerd. 
Bij het sorteren van het materiaal kwam vast te staan dat 
alle zegels ergens op een Berlijnse plaat thuis te brengen 
waren. 
We mogen hieruit concluderen dat voor het drukken van 
de 20 cent en hoogstwaarschijnl i jk ook voor de 15, 25 en 
50 cent uitslui tend Berlijnse platen en afstammelingen 
van de Berlijnse reserveplaat zijn gebruikt ; alle ,,Berlijnse 
p la ten" in ruimere z in. 

De Platen 

Nu staan wi j voor de tweede belangrijkste vraag: hoeveel 
platen zi jn er in totaal voor de 20 cent gemaakt dan wel 
in gebruik geweest? 
Alle zegels vertonen zekere kenmerken of afwijkingen 
die naar hun oorsprong te herleiden zi jn tot primaire of 
secundaire varianten - vroeger plaatfouten genoemd. 
De primaire varianten kunnen zowel van de patrijs als 
ook van de matrijs afkomstig z i jn. Is er meer dan één ma
trijs gebruikt , elk voor een aantal drukplaten, dan is het 
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duidelijk dat er verschil len in de matrijsvarianten bestaan, 
terwijl voor alle platen de patrijsvarianten dezelfde z i jn . 
Bovendien heeft elke plaat zi|n eigen secundaire varian

ten. Uit een nauwkeurige classificatie is dan het aantal 
gebruikte platen vast te stellen. 

Met behulp van gedateerde exemplaren en/of brieven 
kunnen we de gebruiksduur benaderen. Hierbi] zijn ook 
de tanding en het papier van belang. 

Belangrijk is ook de , ,on tw ikke l ing" van de primaire va

rianten. Zij hebben dezelfde vaste plaats in elke plaat en 
het is juist het doel van de reconstructie deze vast te leg

den. Via een bepaalde primaire variant kan men het aan

tal platen vaststellen aan de hand van de verschil lende 
begeleidende secundaire varianten. 

m het Postmuseum is een groot veldeel aanwezig van 180 
zegels, namelijk de eerste achttien horizontale rijen en 
oovendien nog een veldeel van 20 zegels met onderrand. 
Samen vormen zij een compleet vel van 200 zegels, ge

perforeerd K I2V2 kleine gaten, te dateren omstreeks 
1886. Ook zijn daar proefvellen van een enkele Berlijnse 
olaat aanwezig. 

Ik heb de vier platen van het , , comple te " vel in het Postmu

seum van boven naar beneden 1, 2, 3 en 4 genummerd. 
Bij bestudering van de foto's van dit vel viel het al direct 
op, dat de platen 2, 3 en 4 van dezelfde Berlijnse matrijs 
waren gemaakt, maar dat plaat 1 afkomstig was van een 
andere zeer zeker ook , ,Berl i jnse" matrijs. Bovendien 
was het al even duidel i jk dat de proefvellen in het Post

museum van plaat 2 afkomstig waren. 

Nauwkeurige bestudering van deze veldelen en een aantal 
blokken en str ippen, zowel als een speciale studie van 
plaatpositie 41 met de welbekende , ,punt achter 20" van 
de heer Cerrish leverde het volgende op : 

Plaat 1 
Van deze plaat vond ik verreweg het kleinste aantal ze

gels, mogeli jk wijzend op een korte levensduur. Data 
1883 tot 1887 met tandingen K12'/2:12B grote gaten en K 
12V2:12 C. 
Positie 41 mist de , ,punt achter 20"  variant! Kennelijk 
hebben we hier met een matrijsvariant te doen. 

Plaat 2 
Zoals hierboven vermeld waren de kleurproeven van 

c W' 

sc5sr?^ " ■ ^ ' '  ; » " T  N v — '  '  l ï . ^ '  . 

'3~'T~,.%""^ 

Bovendeel van een vel van de waarde 20 cent Nederland 1872, njen 76, kanfitanding 12^2 kleine gaten. Collectie Het Nederlands 
Postmuseum 'sCravenhage 
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Kenmerken van de verschillende posities in een vel zegels 20 cent Nederland 1872. 

deze plaat gedrukt. Zij was dus in 1872 aanwezig. De 
Gerrishstudie van positie 41 bevat acht exemplaren plus 
een blok van zes 31, 32, 33/41, 42, 43, getand K i l 1/2: 12 en 
12i/2:12B kleine gaten tot en met 12V2:12C. 
Zelf bezit ik een exemplaar van plaatpositie 1 met secun

daire variant , ,afwijking in parelrand boven (C) EN (T)", 
getand K 12V2 grote gaten, reeds afgebeeld in het 
Maandblad van februari 1965. 

Plaat 3 
De Gerrishstudie bevat ook elf exemplaren 41 van deze 
plaat. Deze zegels hebben behalve de , , pun ten" ook een 
vrij grove witte vlek in het loofwerk rechts onder naast 
de banderolle met 20 CENT. Deze zegels zijn getand van 
L13'/4x14 tot en met K 12V2:12C. 
, ,Gebroken rechter z i j rand" is een bekende secundaire 
variant positie 10 van deze plaat, waarvan ik een exem

plaar getand K12'/2 grote gaten heb. 

Plaat 4 
Gerrish heeft achttien exemplaren 41 herkenbaar aan de 
inkeping in de l inkerzi jrand tussen het derde en vierde 

blad van het loofwerk. Zij zijn getand K11V2:12B grote ga

ten tot en met K12'/2 grote gaten gedateerd van 1882 tot 
1891. 

Plaat 4 vertoont vele secundaire varianten en geeft de in

druk van een versleten plaat. Zij is dus ouder dan van 
1882. 

Tussen het materiaal van Gerrish vond ik een mooie strip 
van vijf zegels 2125, getand K12V2:12B grote gaten, die 
echter niet thuis te brengen was op een van de vier pla

ten. Positie 24 vertoont namelijk een goed zichtbare kras 
op de wang des konings. Daarvan was echter geen 
spoor te ontdekken op de foto's van het Postmuseum. 
Deze strip geeft de indruk gedrukt te zi jn van een plaat 
die nog in uitstekende staat verkeerde. Is er een ongeluk 
in de drukker i j mee gebeurd en is hij daarna vervangen 
door onze plaat 1? 
Ook vond ik drie dezelfde 41zegels, die niet passen op 
de platen 1/4 getand K11'/2: 128 kleine en grote gaten en 
K 13V2:13V4. Deze zouden van dezelfde plaat afkomstig 
kunnen zijn als de bovenvermelde strip. Hierna ziet u 
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Opvallend is de afwezigheid van kenmerken voor de posities 1117 

hetgeen bekend is over de loopt i jd van deze platen 
samen met de verstrekkingscurve van de 20centzegels 
over de jaren 18721891 (Zie bladzijde 465 ) 

Wijzigingen in het verbruik 

1 juli 1975 Invoering van het uni form UPUbrieftarief van 
I2V2 cent per 15 gram 
15 maart 1882  1 april 1883 Geleideli jke invoering van de 
pakketpost m de verschil lende delen van het land Tarie

ven 15 cent1 kg, 20 cent3 kg, 25 cent5 kg 
in 1872 werden slechts 29 vellen van de 20 cent 1872 aan 
de postkantoren afgeleverd wegens de aanwezige voor

raad van de emissie 1867 Derhalve zal de eerste dag van 
uitgifte, waarvoor men tegenwoordig zo veel belangstel

ling heeft, op zijn vroegst m januari 1873 vallen 
Verdere gegevens vertellen ons het volgende 
De totale oplage van de 20 cent is 18 190 000 zegels of 
90 945 vellen Bij de 5 cent van deze emissie leverde een 
stel van vier platen een gemiddelde produkt ie van 

250 000 vellen Wij kunnen dus aannemen dat  afgezien 
van ongelukjes in de drukker i j  vier platen ruim vo l 

doende zouden moeten zijn geweest 
De beide al eerder genoemde inventarissen van het 
drukmateriaal van 1875 en de opgave van Enschede van 
1872 vermelden 

Ontvangen uit 
Berlijn 1872 
Vermoedel i jk 
te boeken als 
Inventaris 
april 1875 
inventaris 
november 1875 

1 patrijs 

2 patrijzen 

2 patrijzen 

1 matrijs 

1 matrijs 

2 matrijzen 

2 matrijzen 

5 drukplaten 

4 drukplaten 

4 drukplaten 

4 drukplaten 

Er IS echter geen enkele aanwijzing voor een grote 
schoonmaak in 1875, namelijk het vernietigen van afge

keurde drukplaten, zoals het geval was bij de 5 en de 10 
cent 
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D e v o o r r a a d d o u b l e t t e n van d e h e e r G e r r i s h was reeds 
l ang u i t g e z o c h t o p p u n t s t e m p e l s , k l e i n r o n d s t e m p e l s en 
k l e i n e ga ten t a n d i n g e n van v o o r 1875. Z o ' n v o o r r a a d 
gee f t d a n e e n iets v e r w r o n g e n b e e l d van de v r o e g s t e e n 
laatste j a r e n , t o e n d e p a k k e t p o s t m e t haar d a t u m s t e m 
pe ls o p v o l l e t o e r e n d r a a i d e , j u i s t d e z e zege ls u i t he t b e 
g i n en he t e i n d e van d e l o o p t i j d van d e z e em iss ie h e b 
b e n w e n o d i g v o o r he t b e p a l e n van de l o o p t i j d d e r p la 
t e n . 

Tussen de zege ls g e t a n d KI2V2 g r o t e ga ten v o n d ik n o g a l 
w a t g a a f g e d r u k t e e x e m p l a r e n d i e er o p w i j z e n da t m e n 
r o n d 1888 é é n of m e e r p l a t e n v e r v a n g e n h e e f t . 

U i t al he t b o v e n s t a a n d e k u n n e n w e - v o o r z i c h t i g - d e 
v o l g e n d e c o n c l u s i e s t r e k k e n : 

Tekening van de voornaamste kenmerken van positie 41 m het 
vel. Onderstreepte kenmerken zi/n de belangrijkste voor de be
treffende variant van positie 41. 
Pr. = primaire variant, kenmerk van zegel 41 
F = voorloper van 1 
N = nieuwe plaat van omstreeks 1888 

Positie 41 

M i n i m u m aanta l p l a t e n : p l a t e n 1/4, de o n b e k e n d e p laat 
van de s t r ip van v i j f en d e ex t ra 3 x 41 
In to taa l d e r h a l v e 5 p l a t e n . 

breuk 
2 

Prt3, N vast op lijn 
pos 41 

M a x i m u m aanta l p l a t e n als b o v e n 
V o o r g a n g e r van p laat 4 
V e r v a n g i n g s p l a t e n in 1888 
In to taa l d e r h a l v e 

5 p la ten 
1 p laat 
3 p l a t e n 
9 p l a t e n 

H o o g s t w a a r s c h i j n l i j k is he t w e r k e l i j k e aanta l p l a t e n 7, 
daar he t later n o g w e l b l i j k e n zal dat p laat 4 d i e n s t d e e d 
van 1872 af en m e n zal bes l is t n i e t m e e r v e r v a n g i n g s p l a 
t e n g e m a a k t h e b b e n d a n w e r k e l i j k n o d i g w a s . 

Plaatreconstructie 

D e lessen , g e l e e r d b i j d e p l a a t r e c o n s t r u c t i e van d e 10 
c e n t , h e b b e n h u n v r u c h t e n a f g e w o r p e n bi) he t w e r k m e t 
d e 20 c e n t . Van h e t b e g i n af z i j n w e gaan w e r k e n m e t d e 
f o t o ' s van v e l d e l e n e n p r o e v e n . M e n p r o b e e r t z o v e e l 
m o g e l i j k z u l k e v e l d e l e n te r e c o n s t r u e r e n u i t losse zege ls 
m e t b e h u l p van de p r i m a i r e maar v o o r a l van d e s e c u n 
da i re v a r i a n t e n . 
Een g o e d h u l p m i d d e l o m z e k e r h e i d te k r i j g e n o m t r e n t d e 
ve r t i ca le r i j w a a r i n e e n z e g e l t h u i s h o o r t is v e r g e l i j k i n g 
m e t l i c h t d r u k k e n van de v e r s c h i l l e n d e p e r f o r a t i e s . 
M e n m e e t d e t a n d i n g en past d e z e g e l o p d e l i c h t d r u k 
o v e r d e v o l l e b r e e d t e van he t v e l . D i t is t r o u w e n s d e 
e n i g e m e t h o d e o m zege ls m e t d e t a n d i n g e n K12V2:12B 
en K12V2:12C m e t z e k e r h e i d t e s c h e i d e n . 
Daa rna v e r g e l i j k t m e n d e zege ls van d e z e l f d e p l a a t p o s i 
t ies van d e p l a t e n 1/4 o m d e p r i m a i r e v a r i a n t e n vast te 
s t e l l e n . 

Daar p laat 1 van een a n d e r e mat r i j s is g e m a a k t d a n d e 
a n d e r e d r i e z i j n d e p r i m a i r e v a r i a n t e n d i e o p a l le v ie r p l a 
t e n t e r u g t e v i n d e n z i j n a f k o m s t i g van de o o r s p r o n k e l i j k e 
pa t r i j s . 
P r ima i re v a r i a n t e n d i e o p d e p l a t e n 2, 3 en 4 v o o r k o m e n , 
maar n i e t t e v i n d e n z i j n o p p laat 1 , z i j n a f k o m s t i g van d e 
m Ber l i j n g e b r u i k t e ma t r i j s . 

Ze l fs v o n d ik e e n , , o e r " - v a r i a n t d i e o p a l le - g o e d g e 
d r u k t e - zege ls v o o r k o m t : e e n k l e i n e i n k e p i n g in d e 

Plaat 2 
K 731/2 . 731/4 

Positie 41 varianten 

Plaat 3 
Kam 721/2 
grof e gaten 

Plaat 4 
K IVh 12 Plaat 4 

K 731/2 ; 731/4 

Nieuwe plaat*) 
Kam 721/2 
grote gaten 

Zie verschil in punt achter 20 

(De afgebeelde zegels bevinden zich in de collecties van de heren Gerrish en C. Maas) 

*) Een van de vervangende platen van omstreeks 1888 staat vast door deze nieuwe vondst. De lezers wordt verzocht hun exemplaren 
van de positie 41 na te kijken en eventuele vondsten te melden aan het Bondsdocumentatiecentrum p/a ] Dekker, Plantage Parklaan 
11-1, Amsterdam-O 
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1872 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
12Bkg 12'. 12BgQ | 1£(, 12C 

Plaat 2 
Plaat 3 

12'<;kg |12';2gg 

Plaat 1 

Plaat 4 

. Museumvel van 200 

Tijdschema's van de platen 1 tot en met 4 

banderol onder de N van CENT. Die variant kan alleen 
afkomstig zijn van de matrijs van de originele gravure! 

De lezer vindt hierbij tekeningen van alle primaire varian

ten, die vastgesteld konden worden . Alle varianten af

komstig van de patrijs zijn met een P aangeduid; bi j 

voorbeeld 45P. Door gebrek aan materiaal zijn bepaalde 
primaire varianten niet 100% zeker en daarom staat er 
een vraagteken bi j . 

Onderstaand een lijstje van alom bekende secundaire va

rianten die in de Speciale Catalogus NVPH en andere 
publikaties vermeld zijn met plaatnummer en posit ie: 

Punt achter 20 (matrijsprimair) 
Gebroken l inker zijrand 
Gebroken rechter zijrand 
Gebroken onderrand l inks van 2 
Open parels boven (C) EN (T) 
Open parels en korte schaduwli jn 
Gebroken rechter zijrand boven 
bovenste blad van loofwerk 
Rechter bovenhoek afgebroken 
Witte vlek langs wapen rechts 
Zeer verkorte schaduwli jn rechts 
van de onderpunt van de nek 
Indeuking in de bovenrand boven 
rechter krul van banderol le 
Binnenrand gebroken bij rechter 
bovenblad van loofwerk 

Plaat 
2, 3, 4 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
4 
2 

4 
2 
3 

Positie 
41 SC 
22 SC 
10 SC 
44 LP 

1 N M 
11 N M 

1 LP 
11 Gc

31 Ge 

20 Ge 
10 Ge 
3 Cc 

Vellen 

12,000 

10,000 

8,000 

2,000 

0 

^ 

b 

B 
—1 
Ü

in 

h

\ 

V 

■"O 

1 

■o 
c 
CT 
Ë 
CO 
00 

co 

/ 
r̂  

/ 

/ 
■' 

y 
^ 

r > 
^ / 

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

Jaarlijkse verstrekking in vellen van 200 

NT Kenmerk van alle 
goedgedrukte zegels 
van de 20 cent Neder

land 1872. Deze afwij

kmg moet zijn ont

staan in de eerste 
losse matrijs 

46 Ge 

De auteur houdt zich ten zeerste aanbevolen voor op en 
aanmerkingen. 

E. Matthews, 157 Wel l ington, Bracebridge Ont . POB ICO 
CANADA 

Literatuur: 
7. Jan Dekker FRPSL, De Haarlemse Postwaardenproduktie m de 
79e eeuw. NMP november 1964/NMP februari 7965 

2. W. E. Gerrish OBE FRPSL, Holland 18721891 A study in serra

tion. LP 1955 

3. E. Matthews, Nederland 10 cent 1872 NMP juli/augustus 1972 

4. Privécorrespondentie met de heren Dekker en Gerrish 

Internationale vereniging Petroleum 

Vorig jaar is opgericht de vereniging 
Petrophil, die in meer dan twaalf lan

den meer dan honderd leden ver

enigt rondom het thema aardolie. 

Alle verzamelaars van postzegels op 
het gebied van ol ie, aardgas en pe

trochemische industrie zijn welkom 
bij dit gezelschap dat samenwerkt 
met de eveneens internationale ver

eniging , ,Vrienden van de petro

l eum" , die in Parijs is gevestigd. De 
Petroleum Philatelie Society heeft een 
beschri jvende losbladige catalogus 
Petroleum Stamps of the Wor ld uit

gegeven, waarin bijna 1500 postzegels 
van 115 landen worden vermeld. De 
vereniging heeft ook een kwartaal

blad, de PetroPhilatelist, dat aan le

den gratis wordt gezonden. In l icht in

gen: Drs. H. Merison, Fabritiuslaan 60, 
Wassenaar, telefoon 0175116673. 

' ^ r 4 
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Enkele opmerkingen 
over de uitgiften van 

Guernsey, Jersey 
en Man 

door mr. H. B. J. van Praag 

Sinds de Kanaaleilanden Guernsey en Jersey op 1 oktober 
1969 zelfstandig postzegels uitgeven is de belangstell ing 
voor deze gebieden gestadig gestegen. Hetzelfde valt te 
zeggen van het eiland Man  gelegen tussen Engeland en 
Ierland  dat op 5 augustus 1973 postaal onafhankeli jk 
werd. 
Ook vóór genoemde data hebben deze gebieden zowel 
vele interessante poststukken als lokale en regionale ze

gels voortgebracht. Voor l ieden die zelf graag aan speur

werk doen leveren de jaren voorafgaand aan de zelfstan

dige uitgiften juist uitermate veel boeiend materiaal op. 
Door de belangstelling welke de laatste jaren voor deze 
eilanden bestaat zijn bedoelde filatelistische documenten 
echter aanmerkelijk meer gezocht gn derhalve schaarser 
en duurder geworden daar zij als voorlopers beschouwd 
kunnen worden. 
Toch  en daar wil ik hier de aandacht op vestigen  be

zitten ook de nieuwe, zelfstandige emissies al aspecten 
die de aandacht van de postzegelverzamelaar, die iets 
meer wi l dan alleen maar ,,lege vakje vu l len" , kunnen 
boeien.Vooral de , , lange" series kennen al vele papier

en gomvariaties, die de echte filatelist het hart sneller 
zullen doen k loppen. 
Een uitstekende handleiding bij het opstellen van een 
meer gespecialiseerde verzameling vormt de catalogus 
van Will iam Newport (Channel Islands Stamps, zevende 
druk, april 1974), smds kort hoofd van de filatelistische 
dienst van jersey. Deze catalogus omvat tevens de lokale 
zegels, uitgegeven voor het verkeer tussen de eilanden 
verzorgd door Commodore Shipping. Will iam Newport 
heeft eveneens een catalogus van afstempelingen der 
Kanaaleilanden samengesteld (vierde druk 1975). 
Genoemde auteur heeft ook een interessant boek ge

schreven over de postgeschiedenis van de Kanaaleilan

den (Stamps and postal history of the Channel Islands; 
uitgave Heinemann Ltd., London 1972), hetwelk iedereen 
die zich in deze materie wil verdiepen zou moeten bezit

ten. 

Interessante afwijkingen 
Het zijn vooral de frankeerseries, de , , lange" permanent 
in de verkoop zijnde series (de zogenoemde ,,definiti

ves") die de meeste interessante afwijkingen vertonen, 
voornameli jk door herdrukken van de verschil lende 
waarden die na ver loop van tijd noodzakeli jk worden, 
maar ook bestaan er enkele fou tdrukken, bi jvoorbeeld 
door het ontbreken van bepaalde kleuren. Daarnaast 
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'ersey V2 pennie, Elizabethkasteel 

Man 'k pennie, Castletown 

worden vele aantrekkeli jke, fraai uitgevoerde, herden

kingszegels uitgegeven i,,commemoratives"), ongeveer 
drie ä vier series per jaar per land. 

De eerste frankeerseries van Guernsey en Jersey lu idden 
nog in pence en shil l ing. Zij zi|n maar ruim één jaar in 
omloop geweest en de meeste waarden zijn bovendien 
nog op verschil lende papiersoorten gedrukt. Vandaar dat 
deze series duur zijn geworden, vooral als men alle varië

teiten wil hebben. 
Na de invoering van het decimale stelsel (januari 1971) 
zijn deze series met dezelfde voorstel l ingen, maar met 
waardeaanduiding in pennies in omloop gebracht. Dit is 



tot op heden nog steeds het geval m Jersey, terwij l 
Guernsey op 1 april 1974 de lage waarden (tot en met 
lOp) door nieuwe zegels heeft vervangen De hoge waar
den zijn verschenen op 1 april 1975 Jersey vervangt de 
huidige serie, m haar geheel, pas m 1976 
Door de betrekkel i jk lange loopt i jd van deze series zi jn 
er nogal wat afwijkingen van de originele uitgaven ont
staan Onderstaand zal ik de aandacht vestigen op enige 
- meest recente - b i jzonderheden, die in rubriek 
,,nieuwe u i tg i f ten" van het Maandblad geen plaats kun
nen vinden en die toch voor vele verzamelaars van be
lang zijn 

Tussenstroken, met en zonder 
Wist u dat nagenoeg alle uitgiften van Guernsey, som
mige van Man en de eerste postzegels van Jersey, m vel
len met tussenstroken zijn gedrukt? Het vel zoals het aan 
de postkantoren werd geleverd was gemakshalve m twee 
veldelen (panes) verdeeld, gescheiden door een wi t te 
tussenstrook (gutter) 

BAIL IWICK O F G U E R N S E Y 

MMM* 

Tussenstrook bij een 
van de lage waarden 
van Guernsey 

De meeste postbeambten (en handelaren) sloegen hierop 
geen acht en verdeelden de vellen meteen m twee delen, 
waardoor vele van de nu door sommigen zo gezochte 
,,gutterpairs" - die toch al m zeer beperkte mate voor
handen waren - zijn verniet igd Op deze tussenstroken 
wordt meestal ook de naam van de drukker vermeld en 
het c i lmdernummer Paren met tussenstrook, waarop 
deze gegevens juist voorkomen zijn extra zeldzaam en 
worden - vooral in Engeland - duurder dan gewone pa
ren Het li jkt geen al te gewaagde veronderstel l ing dat 
het verzamelen van deze paren m de toekomst wel eens 
meer verzamelaars zou kunnen aantrekken dan thans 
nog het geval is Temeer daar m Engeland sinds korte t i jd 
ook vellen m deze vorm gedrukt worden 
Van Guernsey bestaan , ,gutterpairs" van de volgende se
ries de eerste frankeerserie, behalve de 5 sh , de 10 sh 
en het pond m de tanding I2V2, van de 10 sh en het 
pond m de tweede tanding (13V4 13) (eerste druk) be
staan wel paren met tussenstrook Deze waarden zi jn in 
deze samenhang gedrukt, van ieder echter maar 55.200 

Dergeli jke paren zijn hoogst zeldzaam, voorzover er nog 
van bestaan Het pond (m de tweede tanding) is later nog 
herdrukt m normale velletjes van dertig stuks 
Voorts de gehele tweede frankeerserie, behalve de hoge 
waarden, ( 20 en 50p) en de derde-huidige- frankeerse
rie, voorzover deze thans is ui tgekomen (tot en met 10 
P) 
En dan zi jn nog de volgende herdenkingszegels met ho
rizontale of verticale tussenstrook verschenen Sir Isaac 
Brock, Kerstmis 1971 (zilveren kerkjes), de stier, wi lde 
b loemen, Kerstmis 1972 (tevens voor ,,royal silver wed
ding"), de tweede serie mailboats en alle volgende se
ries, behalve de serie gewijd aan de schilder Renoir en de 
nieuwe hoge waarden van de gewone frankeerserie Jer
sey heeft, als gezegd, alleen de eerste porten met tus
senstroken uitgegeven Deze heb ik echter nooit aange
boden gezien Vermoedel i jk zijn deze vellen reeds alle 
bij de drukker gesepareerd voor zij het postkantoor be
reikten 

Het eiland Man ten slotte heeft de Manx Grand Prix, het 
huweli jk van prinses Ann en de T T Races aldus uitge
bracht 

Papiervariaties 
Wat nu de papiervariaties betreft, Guernsey heeft op dit 
gebied m de eerste en tweede frankeerserie een voor
name rol gespeeld Herdrukken van postzegels van deze 
gebieden z i jn, m tegenstell ing tot wat hier te lande ge
bruikel i jk IS, bijna alti jd op een of andere manier te on
derscheiden van de oorspronkel i jke druk Engelse druk
kers zi jn daarmee kennel i jk niet zo precies 
Daarbij komt nog dat in deze t i jd van papierschaarste en 
gebrek aan Arabische gom de drukker i jen vaak genood
zaakt zi jn een iets andere gom- en papiersoort te gebrui
ken dan voor de oospronkel i jke druk Van de tweede 
frankeerserie van Guernsey bli jken vooral de 10 p (mat, 
n iet - , ,coafed" papier) en de 2üp (zeeblauw m plaats van 
blauwgroen) m de eerste druk , ,moei l i jk " geworden te 
z i jn. 

„Onversneden" maai^werk 
Een nieuwe - eigenli jk ongewenste - variëteit die onlangs 
bekend is geworden is te vinden in het vel met combina
ties van lage waarden (militaire uniformen) bestemd om 
er postzegelboekjes van te maken (uitgifte 2 april 1974) 
Guernsey het namelijk iets meer van deze vellen drukken 
dan noodzakeli jk was en liet een gering aantal , ,onversne
d e n " beschikbaar voor de vrije verkoop Deze waren 
binnen de kortst mogeli jke t i jd uitverkocht Vermoedel i jk 
vanwege de vele mogel i jkheden om hieruit horizontaaal 
en verticaal samenhangende waarden te halen Wie 
schetst onze verbazing toen deze vellen werden herdrukt 
om aan de vraag naar de complete vellen en de daaruit 
gefabriceerde postzegelboekjes te voldoen, maar met 
een gering verschil (Zwitserse drukker Courvoisier ') 
In deze herdruk zi jn de vellen m de verticale marges ge
heel doorgeperforeerd, terwij l m de eerste druk slechts 
werd doorgeperforeerd tot ongeveer 3 mm van de vert i
cale rand Bovendien zi jn de vellen van de tweede oplage 
alle van een zwart velnummer voorzien, links onderaan, 
terwij l de eerste druk deze ontbeert Voor de aandach
tige beschouwer leveren de postzegelboekjes uit deze 
vellen gemaakt, voorzover het de perforatie betreft, het
zelfde verschil op 
Jersey heeft in zi jn lopende frankeerserie tot voor kort 
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weinig nieuws opgeleverd. Deze was  en bleef  zoals 
zij was. Daar de uitgif teduur nu al meer dan drie jaar be

draagt hebben zich echter ook hier interessante verschil

len voorgedaan. 

Herdrukken 
De 4p IS op 1 oktober 1973 herdrukt op witter dunner 
papier. De eerste druk was op vrij dik crèmeachtig pa

pier. De eerste herdruk raakte door grote aankopen voor 
frankering plotsel ing uitverkocht en deze waarde werd 
op 12 augustus 1974 nogmaals herdrukt, nu op nog dun

ner wit papier met PVAgom. Aan het ci l indernummer is 
bovendien ter onderscheiding nog een zwart rechthoekje 
toegevoegd. 
Door het onvoorzien plotseling uitverkocht raken van 
deze eerste herdruk zal deze versie vermoedel i jk een 
„ las t ige" zegel worden, in het bijzonder door de wel 
zeer korte loopt i jd . De 'fa penny, oorspronkel i jk ook op 

Oude portzegel van Man  met 1973 Questa onder het zegel

beeld en nieuwe hoge waarde van de portzegels van Man met 
QUESTA 1973 

» jäL>^ T O « 
► l Ä f PAY * 

; ISLEÜLMÄN i 
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crèmeachtig papier gedrukt, is op 4 december 1973 her

drukt op dunner, witter papier. Op 30 oktober 1974 
volgde een tweede herdruk, evenals een eerste herdruk 
van 2V2 p. De 3, 3V2, 10 en 20p zi jn voor het eerst op 1 
juli 1974 in herdruk verkocht. De 3 en 3V2p op zeer dun 
wit papier met PVAgom; lOp op iets dikker papier met 
meer crèmekleurige gom en 20 p in een iets andere 
kleurnuance; de rand is iets fletser, het centrum iets fel

ler van kleur. 
Ook de 5 en de 50 p zijn onlangs herdrukt (28 januari 
1975), de 5 p op zeer dun wit papier; de 50 p met iets 
donkerder kleuren. Door de verhoging van de posttarie

ven zijn op 31 oktober 1974 drie nieuwe waarden in deze 
serie verschenen: 4V2, 5'/2 en 8p. Bovendien zijn deze V2 
en 2'/2 nogmaals herdrukt, uitgifte 30 oktober 1974. 
Tengevolge van genoemde herdrukken vertonen de laatst 
verschenen postzegelboekjes van Jersey ook vreemde 
combinaties. Het 60p boekje bestaat met velletjes van 3'/2 
p in eerste èn tweede druk. 
Met het 10 pboekje is het nog gekker. Hierin komen 
(met drie zegels) allerlei combinaties voor, zelfs één, 
waarde, 3V2 p, op twee soorten papier in één boekje 
(oude en nieuwe versie)! Geen compl iment voor de 
drukker, maar wel aardig voor de gespecialiseerde ver

zamelaar! 
De portserie van Jersey is op 12 augustus 1974 aangevuld 
met drie nieuwe waarden die postaal werkel i jk nutt ig 
z i jn : 6, 7, en 25p. ledere waarde kent bovendien vier 
verschil lende plaatnummers, daar ze in grote vellen van 
vier maal vijft ig zijn gedrukt, waarbij iedere eenheid van 
een apart plaatnummer is voorzien. Door de drukker 
werden deze eenheden al , ,gevierendeeld" v ó ó r z e d e post

administratie bereikten, zodat geen ,,gutterpairs" kun

nen bestaan. 

Niet zoals het hoort 
Tenslotte nog iets over het eiland Man. Hoewel pas korte 
t i jd zelf postzegels uitgevend, komen ook daar al afwi jk in

gen voor. De openingspostzegel (Viking) kent twee 
gommeringen, wit en bru in . De eerste variant schijnt iets 
zeldzamer te z i jn . Dan het geval van de  beruchte  eer

ste portserie! Oorspronkel i jk gedrukt met op iedere ze

gel ,,1973  Questa" . Toen deze druk al bij verschijnen 
uitverkocht raakte, een herdruk met ,,1973 AQuesta" op 
iedere zegel. Dit onderscheid is nota bene met opzet 
aangebracht! Filatelistisch gezien niet zoals het behoort . 
Daar de eerste oplage slechts 100.000 series bedroeg, zijn 
deze niet onaanzienli jk in prijs gestegen. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat deze serie al binnen één jaar na ver

schijnen vervalst op de markt is verschenen met uitge

schrapte A. Voor de rest zijn de zegels identiek aan de 
originele. 
Gelukkig wijkt het cijfertype dat gebruikt is voor de eer

ste en de tweede druk iets van elkaar af. In de tweede 
druk zijn de cijfers iets groter en langer. Met een loep en 
een origineel exemplaar ter vergel i jk ing valt het kaf van 
het koren te scheiden! Wees op uw hoede! 
Overigens is ook de serie ,,1973 A " slechts in een oplage 
van 100.000 verschenen en thans uitverkocht. De prijs 
van deze tweede druk loopt ook al aardig op. Inmiddels 
is een nieuwe portserie ui tgekomen met waarden tot en 
met £ 1 .  (8 januari 1975). 
Dan de (eerste) frankeerserie van Man. Hier is men suc

cessievelijk alle waarden aan het herdrukken met andere 
(RVA) gom en soms ook met iets andere kleurnuances. 
De oorspronkel i jke zegels zijn alle met glanzende (Arabi
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,che) gom uitgegeven De V2, 1, 3 en 3 V2P zijn reeds 
lerdrukt De andere waarden volgen Wil t u de oor
spronkeli jke serie bezitten dan is het zaak deze nu aan te 
schaffen als u aankoop tot nu toe nog wat uitgesteld 
heeft 
Ook worden van t i jd tot t i jd nieuwe waarden toege
voegd, zoals 4'/2 en 8 p (8 januari 1975) 

Gomvariaties 
De postzegelboekjes tonen ook merkwaardige variaties 
Het betreft vooral de - laatste ingenaaide - iDoekjes van 
Man van 1 april 1974 De 3p had hierin m zijn originele 
/ersie met glanzende gom moeten worden opgenomen 
Door een fout van de drukker is echter een zeer groot 
aantal vellen versneden, zodat deze niet meer voor dit 
doel gebruikt konden worden Daar men echter op de 
'entoonstel l ing in New York (Interpex), geopend op 22 
maart 1975 deze boekjes toch graag m voorverkoop 

wi lde aanbieden, verzocht men de drukker uit enkele in
derhaast toegezonden (oude) vellen (500') postzegel
boekjes alvast aan te maken Zo gezegd, zo gedaan Er 
bestaat nu een klein aantal boekjes met daarin de 3p met 
glanzende gom, terwij l de normale versie de nieuwe 3p 
met matte (PVA) gom heeft 
Het bovenstaande is slechts een greep uit de bestaande -
vooral recente - verschil len die zich in oplagen hebben 
voorgedaan In het algemeen geldt zorg dat u er bij 
bent zodra de zegels verschijnen Ook al bli jft een serie 
langere t i jd aan het loket te koop, er kunnen zich veran
deringen voordoen, waarbij de oorspronkel i jke versie dan 
,moei l i jker ' en duurder wordt dan latere, afwi jkende, 

herdrukken Hetzelfde kan, helaas, soms ook omgekeerd 
het geval zi jn Een sprekend voorbeeld hiervan is de 
tweede uitgifte van de 10 shil l ing Guernsey in de tandmg 
131/4 13 Deze zegel is slechts van 17 maart 1970 tot 
augustus 1971 verkrijgbaar geweest 

Vijftig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 4e laargang No. 9, 
16 september 1925). A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

- 16e Nederlandsch Philatelisten-
Congres te Maastricht 
29 Aug 1925 Uit de rede van den 
heer Duynstee, van P T T 
,,— thans verstrekt het Hoofd
bestuur mededeelmgen omtrent 
nieuwe uitgiften en omvang er
van Het loket, dat op bepaal
de uren in de week, in het 
postkantoor te Amsterdam voor 
de verzamelaars geopend is, is 
een groot succes geweest Wind
eieren heeft het niet gelegd 
Eerstdaags zal dan ook aan 
meerdere kantoren een dergeli jk 
loket geopend worden Voorbe
reid word t de instell ing van een 
centraal punt, voor de verstrek
king van zegels aan verzame
laars 
In voorbereid ing is ook de in
r ichting van een postmuseum, 
dat als piece de resistance heeft 
de collectie Waller, en waarvan 
de heer Tresling directeur is Ik 
hoop, dat alle philatelisten zul len 
medewerken, ook door het 
schenken van verzamelingen, 
aan de tot standkoming en uit
breiding van het museum " 

- De Mayfair-vondst - en nog 
een - De verkoop van de be
roemde Mayfair-vondst (zie 
Ju l i -nr ) IS nu bepaald op 9 No

vember a s bij de f i rma H R 
Harmer, Londen Door een ge
lukkig samentreffen zal een an
dere zeldzame vondst, even ro
mantisch bijna als de genoemde, 
tegel i jkert i jd worden verkocht 
Deze bestaat uit eenige pracht-
vellen en velbrokken van de 
zeldzame cijferuitgifte van 1866/7 
van Uruguay Tengevolge van 
den steendruk bestaan van elk 
zegel 100 variëteiten Men be
grijpt dus wat voor echte lief
hebbers een heel vel wi l zeggen 
Tegeli jkert i jd zal de f i rma Har
mer nog eenige andere zeer 
zeldzame stukken vei len, waar
onder een prachtige onderhelf t 
van een vel van 50 stuks Neder
land 15 cent Ie uitg , in pracht-
kleur 

- Redactie Nederland en Kolo
men - Tot haar genoegen kan 
de Redactie mededeelen, dat de 
volgende beeren zich bereid 
hebben verklaard de verzorging 
der rubriek ,,Nederland en Ko
l omen" op zich te nemen 
A M Benders en G W A de 
Veer, Burgemeester Reigerstraat 
67, te Utrecht 
dr L Frenkel, Eendrachtsweg 7, 
Rotterdam 
Beide eerstgenoemde beeren 

zul len zich belasten met de 
nieuwere ui tgi f ten, dr Frenkel 
met de andere, meer speciaal de 
portzegels 

- Oplage-cijfers en Appreciatie -
In een tweede artikel richt de 
heer P C Korteweg zi jn blik op 
Ned - Ind ie, een lijst van de op-
laagcijfers gerangschikt naar de 
grootte van de oplagen De lijst 
eindigt voor de frankeerzegels 
met 1908, ƒ2,50 Buiten Bezit 
16 000, 1923, ƒ 5 Jubileum 15,707, 
1911, Dienst op 50 cent 10 000, 
en tenslotte de 2^li op 3 cent van 
1902 roodl i la, met een oplaag van 
2000' (geprijsd in de Spec Cat 
1974 onder no 39a 0,40 en 0,45' 
Red '75) 
- De porten bl i jken, oplagen en 
noteringen vergeleken, aardig te 
kloppen 

- Afstempelmgen In navolging 
van het buitenland hebben ook 
WIJ nu stempels gekregen, welke 
plaatselijke reclame bevatten 
Dienstorder 478 vermeldt Re
clame in poststempels Aan het 
gemeentebestuur van Alkmaar 
en dat van Noordwi jk is vergun
ning verleend tot het plaatsen 
van een aankondiging in de 
stempels, in gebruik voor het af
stempelen van de corresponden
tie Het desbetreffend inschrift 
van de poststempels te Alkmaar 
luidt Bezoekt de Vrijdagsche 
Kaasmarkt, van die te Noordwi jk 
en Noordwi jk aan zee Uw zo
merverbl i j f Uw woonplaats 
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150 jaar 
Britse Spoorwegen 
Op 13 augustus herdacht de Britse post dat 150 jaar gele
den de eerste spoorl i jn voor passagiersvervoer werd 
geopend. Voor die t i jd waren er al vele l i jnen in dienst 
die meestal door paardentractie werden voortbewogen of 
door een soort van , ,voor lopers" van de tegenwoordige 
stoomlocomot ieven. Maar de Stockton and Darl ington 
spoorweg reed op 27 september 1825 als eerste met pas
sagiers en vracht. 
De locomotief afgebeeld op de zegel van 7p, trok een 
trein van niet minder dan 34 wagons en de hoogste snel
heid was 22 ki lometer per uur! Het gewicht van de loco
motief was 8 ton . Deze kon een trein van 50 ton voort
bewegen op een vlak traject met een snelheid van 8 
km /u ! De originele locomotief is opgesteld in het Bank 
Top Station in Darl ington. 

?H\LArf̂  

vrmMt^mmm 

1825 Stockton and Darlington Railway | 

O STOCKTON 
ONTEES CLEVELAND 
FIRST DAY OF ISSUE 

De volgende postzegel, die van 8p, toont een locomotief
type dat vele jaren werd gebouwd met de asopstell ing 
4-4-0. Het exemplaar van de North British , ,Waverley" 
Class is een goed voorbeeld. Het type locomotief was 
geen Engels idee; dit soort Iocs kwam eerder voor in de 
Verenigde Staten, waar de treinen zwaarder waren en de 
trekkracht hoger moest z i jn . De snelheid was wel wat 
hoger dan van de eerste Iocs. De , ,Abbots ford" , op de 
postzegel afgebeeld en gebouwd in 1876, kon een maxi
mum snelheid van 80 mijl per uur halen, ongeveer 120 
km. De North British was een Schotse spoorwegmaat
schappij, opgericht in 1844. De eerste lijn was van Edin
burgh naar Berwick, de grens van Schotland en Engeland. 
Verder ging het van Edinburgh noordwaarts naar Perth en 
Dundee-Montrose, waar aansluiting werd gevonden op 
de li jn naar Aberdeen. De North British bezat enkele 
opmerkel i jke kunstwerken als de brug over de Forth of 
Tay (Dundee). De eerste brug bezweek met een trein in 
een vliegende storm, maar de tweede brug bestaat heden 
ten dage nog. De andere beroemde brug is die over de Firth 
of Forth. Deze bestaat ook nog steeds en heeft het 
groeiende verkeer zonder ongelukken kunnen verwer
ken. Wie wel eens in Edinburgh is geweest kan zich wel 
het Waverley Station her inneren; bijna 10 hectaren groot 
in het midden van de stad, 2. ^U mijl lang met negentien 
perrons! 

Toen de treinen steeds zwaarder werden werd omgezien 
naar een krachtiger locomotief met de asopstelling 4-6-0. 
Op de postzegel van lOp is afgebeeld de eerste locomo
tief van deze soort, die door de Great Western Railway 
werd gebouwd, de ,,Caerphil ly Castle". Deze loc is in 
originele staat te zien in het Science Museum in Londen. 
Van deze klasse werden sinds 1923, toen de eerste ge
bouwd werd, tot 1950 niet minder dan bijna 150 stuks 
gebouwd, wel een bewijs dat Engeland de stoom en een 

^-?AUG1^ 

CaerphUly Castle 1/ \p ! 

:dMaî i 
192,'i Great Western Railway Castle Class ; 
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¥ 
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( CO DURHAM 
ä RRST DAY OF ISSUE 
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goed ontwerp heel lang t rouw bleef. Ofschoon de ,,Cast
les" niet de sterkste Iocs van de G. W. R. waren, de 
,,Kings" waren sterker maar waren bestemd voor de 
moeil i jke trajecten en de zwaarste t re inen, zi jn de ,,Cast
les" vele jaren paradepaardjes geweest. 

«VP»^w*«n«««**«««*m«M^m 
Wavi'i \a\ Cl.ihs H '̂i 

[!^76Nutth Bülj^h Kaïlvvav Drummond . » . . . . . . 

Voor de l iefhebber: de ,,Castles" hadden vier cilinders 
van 16" X 26", de dri j fwielen hadden een doorsnede van 
80. W , de stoomdruk was 225 Ibs/ inch, trekkracht 31.650 
lbs en het gewicht van machine en tender was beladen 
126 V2 ton . 
Van 1932 tot 1935 was de ,,Cheltenham-Spa Express", in 
de volksmond genoemd de ,,Cheltenham Flyer", de snel
ste trein ter wereld. Deze werd vri jwel steeds getrokken 
door een ,,Castle" klas loc. De maximumsnelheid van 
deze trein was 125 tot 135 km/h , hetgeen voor 1932 echt 
wel een prestatie was. Natuurl i jk reden sommige treinen 
wel eens harder, maar een dagelijkse trein met deze 
snelheden was voor Engeland toch wel iets om trots op 
te z i jn . 

mww^^mmm 

1975 British Rail Inter-City Service HST 

DARLINGTON 
c o DURHAM 

RRST DAY OF ISSUE rs 

!5 

De laatste waarde toont de nieuwste High Speed Train, 
die dit jaar in het intercitynet in dienst kwam. De maxi
mum snelheid is 125 m.p.h. (ongeveer 200 km/u) op be
staande spoor l i jnen. 
De postzegels zi jn gedrukt bij Harrison and Sons Ltd. 

CHRISTIAN HOUSTON. 
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De tandingen der 
jubileumzegels 1923 

van Nederland 
door Gert Holstege 

Illustraties: 
W. van den Oudenalder 
en mejuffrouw P. Delfos 

(De zesde aflevering van deze serie is geplaatst in het 
meinummer 1975) 

'n deze aflevering zal de 5-centwaarde der jubileumzegels 
worden behandeld. Tevens word t een kort overzicht ge
geven van de verstrekkingen aan de kantoren van de 
hoge waarden van deze emissie: 1, 2^2 en 5 gulden. De 
overeenkomst tussen de 5 cent en deze hoge waarden is 
dat ze alle vier de zogenaamde t ronende f iguur afbeel
den en in een lang en smal formaat zi jn ui tgevoerd. 
Wat betreft de 5 cent had dit formaat tot gevolg dat deze 
zegels in vellen van 105 stuks moesten worden gedrukt -
zeven horizontale rijen van 15 zegels - omdat de vellen 
anders niet in een handzaam formaat aangemaakt zouden 
kunnen worden. Het gevolg is dat de horizontale perfo
ratielijn langer is dan de verticale (33 respectievelijk 28 
cm), dit in tegenstell ing tot de perforatiel i jnen bij het 
koninginnetype (26,5 respectievelijk 33 cm) (Zie afbeel
dingen 1 en 2). Het is daarom ook niet mogeli jk om d i -

icim 
2. De 2-centwaarde werd, evenals alle andere zegels in het ko
ninginnetype, - behalve de 35 cent -, uitgegeven in vellen van 
honderd stuks. N.B. De horizontale perforatielijnen zijn korter 
dan de verticale. 

recte vergel i jkingen te maken tussen de tandingen van 
de 5 cent en die van de waarden uitgevoerd in het ko
ninginnetype, zoals dat wel kan bij de verschil lende 
waarden in het koninginnetype onder l ing. 
De 5-centzegels werden door Joh. Enschedé aangemaakt 
m de maanden augustus (20.000 vel), september (135.000 
vel) en oktober 1923 (41.552 vel). 
De verstrekkingen aan de kantoren van de 5-centzegels 
vonden reeds in augustus 1923 plaats, zoals onderstaande 
grafiek laat z ien: 

7. De 5~centwaarde werd uitgegeven in vellen van 105 stuks. 
N.B. De honzontale perforatielijnen zijn langer dan de verticale. 

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

1923 1924 192S 

De hoge waarden en de 5 cent waren de enige jubileVim-
zegels die op 31 augustus 1923 (de verjaardag van konin
gin Wilhelmina) aan'de loketten verkrijgbaar waren. (Zie 
onder meer N.M.Ph. 1973 artikelenreeks). De grafiek 
toont verder aan dat in de maanden november 1923 tot 
en met maart 1924 er vrij weinig 5-centjubileumzegels 
werden verstrekt, maar daarna tot en met november 1924 
weer vri j veel. De oorzaak van dit patroon is te vinden in 
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Tanding 

11x11>/2 
11x12 
IIV2XIIV2 
111/2X12 

totaal 

Maanden 1923 

aug 

3 

3 

sept 

30 
3 

69 
16 

118 

okt 

30 
3 

38 
100 

171 

nov 

19 
4 

37 
186 

246 

dec 

17 
1 

10 
124 

152 

1924 

jan 

7 
2 
7 

94 

110 

febr 

1 

2 
124 

127 

maart 

1 

3 
70 

74 

april 

2 
3 
3 

83 

91 

mei 

10 

6 
146 

162 

juni 

1 
3 

160 

164 

juli 

2 
4 

221 

227 

aug 

2 

1 
197 

200 

s 

de grafiek der collaterale verstrekkingen, dat wi l zeggen 
de verstrekkingen van andere 5-centzegels dan de 
5-centjubileumzegels Deze grafiek volgt, samen met de 
juiste aantallen collaterale verstrekkingen, hieronder 

Collaterale verstrekkingen 5 cent (vellen van 200) 

aug 1923 
sep 1923 
okt 1923 

nov 1923 

dec 1923 
jan 1924 

8 650 20 
1 160 
4 809 30 

7 967 

7 242 05 
7 151 

febr 1924 
mrt 1924 
apr 1924 

mei 1924 

jun i 1924 
juli 1924 

8 158 40 
6 640 25 
118 20 

— 

3 
58 

aug 1924 
sep 1924 
ok t 1924 

nov 1924 

dec 1924 

50 
70 

130 138 

2 625 

13 755 96 

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

1923 1924 1925 

De resultaten van het onderzoek zi jn zoals gewoonl i jk 
ondergebracht m bijgaand schema Hierin is onder meer 
af te lezen dat er in vergel i jk ing met Bolian en Korteweg 
relatief minder zegels gevonden werden in de tandingen 
11x11V2(B), 11x12(C) en 11 V2x11V2(F), en derhalve meer 
zegels in de tanding 11V2x12(C) De getallen tussen haak
jes onder het rijtje percentages van Bolian en Korteweg 
geven de door hen onderzochte aantallen weer De gra
fiek die het totaal aantal bij dit onderzoek betrokken 
5-centjubileumzegels met leesbare Stempeldatum weer
geeft, dus ongeacht de tanding, volgt hieronder 

400J 

300̂  ^ L 

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

Zoals gewoonl i jk kan een zekere overeenkomst tussen 
deze grafiek en die der verstrekkingen aan de kantoren 
opgemerkt worden , hoewel bij de bovenstaande grafiek 
de veranderingen m de t i jd natuurl i jk veel geleideli jker 
plaatsvinden 
BIJ de tandingen afzonderl i jk t reden wat betreft voor
komen in de t i jd duidel i jke verschil len op De gra
fieken die betrekking hebben op de tandingen 11x11 V2(B) 
en IIV2XIIV2 (F) volgen hieronder: 

T - 1 I I 
S O N D J F M A M I J A S O N D I F M A M J I 

1923 1924 192S 

Opgemerkt dient te worden dat de dr ie exemplaren m tan
ding IIV2XIIV2 (F) met de Stempeldatum 31 augustus 
1923 niet m deze grafiek z i jn opgenomen 
De overeenkomsten tussen beide bovenstaande grafie
ken zijn duidel i jk , nameli jk dat vooral m het begin van 
de loopt i jd deze tandingen veel voorkomen (september, 
oktober en november 1923), maar daarna nog maar wei 
nig De grafieken van de tandmgen 11x12(C) en 1lV2x12(G) 
welke hieronder weergegeven worden , geven een geheel 
ander patroon te zien 

1923 1924 
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1924 

oi<t. 

5 
7 

10 
358 

380 

nov. 

5 
12 
11 

281 

309 

dec. 

4 
9 
5 

243 

261 

1925 

jan. 

2 
10 
2 

145 

159 

febr. 

2 
4 
1 

97 

104 

maart 

1 
1 
1 

45 

48 

april 

1 
3 


23 

27 

mei 

_ 
1 


11 

12 

juni 


1 
9 

10 

jUll 

1 
_ 

10 

11 

Totaal 

144 
69 

222 
3019 

3454 

% 

4,17 
2,00 
6,43 

87,41 

Bolian 

6,2 
3,1 
7,2 

83,5 

(326) 

Korteweg 

7,1 
3,55 
7,1 

82,25 

(425) 

Tanding 

11x11'/2 (B) 
11x12 (C) 
I IV2XIIV2 (F) 
11'/2x12 (C) 

Totaal 

100J 

S O N D J F M A M I l A S O N D I F M A M J I 
1 9 2 3 1 9 2 4 1 9 2 5 

Er is wederom sprake van een overeenkomst tussen beide 
grafieken, hoewel door de kleine aantallen waarin de 
tanding 11x12(C) werd aangetroffen, deze overeenkomst 
misschien iets minder duidel i jk is dan bi) de beide vorige 
tandingen (B en F). Er bestaat natuurl i jk een grote geli jke

nis tussen de totaalgrafiek en de grafiek van tanding 11V2 
x12(G), maar deze laatste tanding maakt dan ook 87,41 
% van het totaal uit. 
Het li)kt er dus op dat de eerste oplagen in augustus 
door Joh. Enschedé vervaardigd, geheel uit de tandingen 
11x11V2(B) en 11V2x11V2(F) bestaan hebben. Dit komt 
t rouwens ook overeen met het feit dat deze tandingen in 
dit onderzoek samen 10,6% van het totale aantal zegels 
omvatten, terwij l de augustusoplagen 10,2% van de to 

taaloplage bedragen! ! 

4 / 0 ^ / 6 ' < i ^ 

/IÄW^ / / ly'^iy/ia 

/>^>^^' ■^/(Ao^'t^ 

3. Eerstedagbrief der 5centwaarde: stempel Breda 31 augustus 
1923. 
Deze envelop heeft echt gelopen. Ook komt ongeadresseerd 
,,maakwerk" voor met stempel Deventer 31 augustus 1923. 

4. De hoge waarden werden uitgegeven in vellen van 25, zoals 
hier van de 1guldenwaarde. Dit vel is afkomstig van een kwitan

tie ter voldoening van het porto voor zogenaamde frankering bij 
abonnement. Hierbij konden bijvoorbeeld 2500 enveloppen a 1 
cent worden verzonden zonder deze van postzegels te voorzien. 
Het totaalporto moest echter toch door middel van postzegels 
worden voldaan op de kwitantieformulieren. Deze 
1guldenzegels zijn derhalve geheel postaal verantwoord vernie

tigd. 

Hieruit zou dan tevens volgen dat de rest van de opla

gen voornamel i jk uit de tandingen 11 x 12 (C) en I IV2 
X 12 (G) bestaan moeten hebben, hetgeen redelijk 
overeenkomt met de gevonden resultaten. 
Reeds is opgemerkt dat er drie exemplaren in de tanding 
11V2Xl1V2(F) gevonden zijn met de Stempeldatum 31 au

gustus 1923, waarvan één op brief (paartje) (Zie afbeelding 
3). De vroegst bekende data van de andere tandingen z i jn : 
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11x11 V2(B) 1 september 1923, 11x12(C) 7 september 
1923 en 11i/2x12(G) 15 september 1923. 

De hoge waarden (1,2^2 en 5 gulden) werden alle in au
gustus 1923 door Joh. Enschedé vervaardigd in velletjes 
van 25 (zie afbeelding 4), en komen alleen in de tandin
gen 11V2x11V2(F) voor. Hieronder volgen de grafieken die 
de verstrekkingen van de posteri jen aan de kantoren 
weergeven (zie N.M.Ph. 1974 biz. 386 en 387). 

6 A De waarde 7 gulden 

6 B De waarde 2V2 gulden 

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

1923 1924 192S 

6 C De waarde 5 gulden 

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

1 9 2 5 

Voor alle hoge waarden geldt dat de grootste verstrek
kingen reeds in augustus 1923 plaatsvonden. De ver-
strekkmgen van andere hoge waarden dan de jub i leum
zegels (Bontkraag), bleven m feite onveranderd doorgaan, 
op één ui tzonder ing na. In oktober 1924 werden nameli jk 
als één-guldenzegels alleen jubi leumzegels 1923 ver-

miiifciiiaa^üÉÉüÉi 
5. De 5-guldenwaarde in twee formaten. De linkerzegel is lang 
en smal, de rechterzegel kort en breed. 

strekt, zodat deze toen de functie van gewone frankeer-
zegels hadden. De waarde 2V2 en 5 gulden echter kun
nen, als enige der jubi leumzegels 1923, beschouwd wor
den als echte jubi leumzegels, dat wi l zeggen dat deze 
zegels nooit de normaal in omloop zi jnde f ran keerzegels 
geheel hebben vervangen, maar alt i jd , ,bi jzondere ze
gels" gebleven z i jn . 
Het feit dat de hoge waarden in kleine velletjes van 25 
werden uitgegeven had tot gevolg dat de 5-guldenzegel 
in twee formaten voorkomt (zie afbeelding 5). Evenals bij 
de 35 cent (zie vorige aflevering), zi jn ook hier de ver
schil lende papierr icht ingen de oorzaak. 
De brede 5-guldenzegel bl i jkt, vooral ongebruikt , veel 
zeldzamer te zijn dan de lange, smalle. Wat betreft de 
2V2-guldenwaarde zi jn tot nu toe slechts brede exempla
ren gevonden en van de 1-guldenwaarde alleen exempla
ren in het lange formaat. Het moet dan ook, zoals ook 
Mr. G.W.A. de Veer reeds in zi jn artikel op blz. 639 van 
het N.M.Ph. 1968 opmerkte, zeer wel mogeli jk zijn dat 
ooit , ,b rede" exemplaren van de 1-guldenwaarde en 
,, lange" exemplaren van de 2V2-guldenwaarde zul len wor
den gevonden. 
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voor uw 
boekenplank 

Michel Duitsiand-speciaalcatalogus 
1976 

Binnen de twee jaar na zijn voorgan
ger verschijnt de nieuwe uitgebreide 
Duitslandcatalogus van Michel Wel 
een bewijs dat er vraag naar is Uit
gebreid met vele pri jzen voor zegels 
„ o p br ief" Verder met noter ingen 
voor „pos t f r i s " - alsof dat filatelis-
tisch iets zou betekenen - voor de 
jaargangen 1920-1933 en tenslotte met 
een catalogisering zonder waarde
vermelding van de „ zege ls " uitgege
ven in de Poolse kri jgsgevangenen
kampen m de tweede were ldoor log 
in Duitsland Ten aanzien van de 
na-oorlogse „Lagerposten" beperkt 
men zich toch nog maar tot de ver
melding in welke kampen dergeli jke 
dingen uitgegeven werden 
Goede wi jn behoeft geen krans Dit 
IS de catalogus voor wie Duitsland 
speciaal wil gaan verzamelen Een 
dergeli jke omvangri jke documentat ie 
IS m geen andere catalogus te v in
den 
Fl 

Uitgave Schwaneberger, München, 
7046 pags Importeur Auf der Heide's 
Postzegelhandel, Kretschmar van 
Veenlaan 81, Hilversum Postgiro re
kening nummer 1700, Prijs f 38,— 

Altdeutschland Spezial-Katalog und 
Handbuch 

Nieuw ui tgekomen is de langver
wachte vi j fde edit ie van de bekende 
Grobe-catalogus „A l tdeu tsch land" 
Zeer fraai uitgegeven m stevige band, 
rijk geïl lustreerd en met een omvang 
van ruim 700 pagina s (de vorige druk 
van 1968 omvat nog geen 400 bladzi j
den) De grote u i tbouw van dit werk, 
dat daardoor terecht een handboek is 
geworden, word t door een tweetal 

omstandigheden veroorzaakt Ten 
eerste zijn veel meer afstempelmgen 
behandeld en stempelafbeeldmgen 
opgenomen Ten tweede is er veel 
posthistorie vermeld, waardoor dit 
handboek een postaal karakter hee't 
gekregen Hetgeen vol ledig ligt m de 
lijn van de moderne klassiekenverza-
melaars Onder meer nemen nu de 
destijds geldende posttarieven een 
duidel i jke plaats m 
Dit standaardwerk bevat een schat 
van gegevens over de Oud-Dui tse 
Staten en zal zeker de moderne 
vraagbaak voor deze verzamelaars-
groep bli jven 
A K 
Uitgever Hans Grobe 5e Auflage 
1975, DM 120,- Meer dan 700 biz , tal
loze figuren en tabellen 
D3 Hannover, Theaterstrasse 7, Post
fach 2347 

Canadian Postage Stamps and Station
ery 
Clifton A. Howes FRPSL 

Opnieuw een herdruk van een klas
siek werk, 63 jaar geleden geschreven 
door een Amerikaan over de post-
waarden van Canada, en nog alt i jd 
een betrouwbare gids De Royal Phi
latelic Society of London liet in 1891 
een boek verschijnen over de post-
waarden van de Britse kolomen in 
Noord-Amerika, waarvan Canada een 
onderdeel was Twint ig jaar later gaf 
Howes Canada zijn eigen monogra
f ie, waarvoor volgens de auteur de 
naam handboek te geringschattend 
zou zi jn Dat het werk zijn waarde 
heeft behouden sinds 1911 is voor
namelijk te danken aan de serieuze 
voorbereid ing 
Niet alleen alle grote collecties die m 
zijn t i jd hoge bekroningen kregen op 
internationale tentoonstel l ingen wer
den geraadpleegd, maar ook de ar
chieven van de Canadese posteri jen 
De weerslag daarvan is neergelegd m 
dit vorstel i jke boek van dr iehonderd 
bladzi jden, dat door Win throp S 
Boggs, een andere filatelistische au
teur over Canada ,,een geweldig 
boek" IS genoemd 

Uitgave Quarterman Publications, 
Ine 5 South Union Street, Lawrence, 
Massachusetts 01864 USA Pri/s $ 30,-

Die deutschen Hufeisen Stempel 
Friedrich Spalink 

Voor de Oud-Duitsland-special isten 

een vol ledig overzicht van de 
, ,Hoef i jzer-stempels", die van april 
1864 tot 1875 m een aantal Duitse 
postkantoren officieel m gebruik zijn 
geweest (nagebruik tot zelfs om
streeks 1900) Deze vernieuwde en 
uitgebreide tweede druk geeft een 
bi jzonder goed overzicht van deze 
stempels, met een vol ledige beschri j
ving en waarde-aanduidmg Boven
dien IS een twaalftal bijlagen van kal-
keerpapier toegevoegd, waarop de 
diverse stempeltypen op ware grootte 
zeer fraai zi jn afgebeeld, ideaal ver
geli jkingsmateriaal ' 
Voor geïnteresseerden zeer aan te 
bevelen 
A K 

Selbstverlag von F Spalink Zweite 
überarbeitete Auflage 1974 33 
Braunschweig, Postfach 4351 195 biz , 
vele figuren, 12 spec bijlagen DM 
20,-

Korte kroniek van de geposte brief 

Alex L ter Braake, auteur van deze 
kroniek waaraan een bespreking is 
gewijd m het ju l i /augustusnummer 
bladzijde 398/399 heeft ontdekt dat 
op de brief van afbeelding 98 met de 
pen Sh 4 is geschreven (met zoals op 
bladzijde 105 word t gezegd St 4) 
hetgeen betekent dat deze brief een 
Shipletter is waarvoor de ontvanger 4 
pennyweights moest betalen (zie 
bladzijde 87 over scheepsbrieven) 

MICHEL Briefmarken-Katalog 
Deutschland 1976 

Wie Duitsland verzamelt, en terug
schrikt voor de Spezialkatalog van 
Michel , treft een uitgelezen handlei
ding in deze , ,gewone' catalogus 
Het IS ,,de eerste onder zijns geli j
k e n " met 5600 afbeeldingen en 32 300 
pr i jsnotermgen op 464 bladzi jden 
Opmerkenswaard is dat de noter in
gen voor postfr is-zonder-plakker nu 
zi jn ingevoerd ingaande 1920 m plaats 
van met ingang van 1935 In de uit
gave van 1970 kwamen deze noter in
gen niet verder dan 1944 Het zal 
niemand verwonderen dat de pri jzen 
vri jwel over de gehele linie zi jn opge
lopen, alleen de mate waarin zal me
nigeen verbazen 

Uitgave Schwaneberger Verlag 
München 
Importeur Auf der Heide's Postze
gelhandel, Kretschmar van Veenlaan 
81, Hilversum 
Postgironummer 1700 Prijs 10 -
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Collect Channel Islands Stamps, 
4e emissie 

Hoewel uitgegeven als een boekje 
waarin men kan aantekenen wat men 
heeft IS het begin gewijd aan de eof i -
latelie, met afbeeldingen van de 
postmerken van 1794 tot 1840 toen de 
eerste Britse postzegels verschenen 
De pas m het laatste jaar , ,ontdekte ' 
swastika-opdruk op m 1940 koerse-
rende postzegels van Croot-Bri t tanie 
zijn daarna aan de orde en zeer fors 
geprijsd £ 120 per stuk' 
Guernsey toont de gehalveerde post
zegels, ze bl i jken het op brief goed te 
doen Voorts zijn alle postwaarden, 
inclusief postzegelboekjes en por ten, 
afgebeeld en geprijsd 
Voor de niet-specialiserende verza
melaar een zeer goede handleiding 
H 

Uitgave Stanley Gibbons Ltd , Lon
den Vertegenwoordiger voor Neder
land Van Dieten Boeken Import, 
Tournooiveld 2, 's-Gravenhage Prijs 
f3,-

Collect British Stamps, 
16e emissie 

Dit zeer handige boekje, dat twee 
keer per jaar verschijnt, toont alle 
Britse postzegels en die van Noord-
lerland, Schotland, Wales, het eiland 
Man en de Kanaaleilanden in kleur 
daarna de dienstzegels en porten 
In de gebruikel i jke vierkantjes kan 
men aantekenen welke zegels men 
reeds heeft Het valt op dat de pr i j 
zen in de laatste zes maanden we
derom gestegen z i jn , soms fors 
Een handige minicatalogus voor 
de verzamelaar die niet specialiseert 
H 

Uitgave Stanley Gibbons Ltd , Lon
den Vertegenwoordiger voor Neder
land Van Dieten Boeken Import B V , 
Tournooiveld 2, s-Cravenhage Pnjs 
f3,50 

Stanley Gibbons Foreign Stamp Cata
logue, Overseas Section, Volume 4, 
P-Z, eerste editie 

Met deel 4 is de catalogisering van al
les wat buiten het Gemenebest en 
Europa valt vol tooid Met ongeveer 
800 bladzijden is dit het dikste deel 
van de catalogus De landen gaan van 
Panama tot Zaïre Belangrijke landen 
zijn hierin de Verenigde Naties, de 
Verenigde Staten en verschil lende 
Zuidamerikaanse en Arabische staten 

Enkele landen hebben een geheel 
herziene omschri jv ing gekregen en 
ook de pri jzen zi jn aan de laatste no
teringen aangepast 
Voor het eerst komen de postzegels 
van het Nationale Bevrijdingsfront m 
Vietnam voor, zegels in bepaalde ge
bieden in Zuid-Vietnam uitgegeven 
door de Noord-Vietnamese autor i tei
ten 
Voor de verzamelaars van deze ge
bieden die de Engelse taal machtig 
zijn een zeer goede catalogus 
H 

Uitgifte Stanley Gibbons Ltd , Lon
den Vertegenwoordiger voor Neder
land Van Dieten Boeken Import, 
Tournooiveld 2, 's-Cravenhage Prijs 
f 30,— 

Stanley Gibbons British Common
wealth Catalogue 1976 

In deze zeer populaire catalogus zi jn 
de laatste vondsten over de post
waarden van het Gemenebest ver
werkt - en de pri jzen in li jn gebracht 
met de alsmaar sti jgende noter ingen 
en ook steeds stijgende inflatie 
Vooral de vraag naar de postzegels 
van Groot-Bri t tanie bli jft sti jgen, zo
dat de waarden aanzienli jke verho
gingen vertonen 
In de rubrieken Oost-Afr ika, Falkland 
ei landen, Fiji, Maurit ius en Noord-
Borneo - om er enkele te noemen -
IS de omschri jv ing aanzienlijk herzien 
en werden vele aanvullende drukken, 
perforaties en kleurvariaties aan de 
catalogus toegevoegd 
Voor de verzamelaars van deze ge
bieden een aanbevolen werk 
H 

Uitgave van Stanley Gibbons Ltd , 
Londen Vertegenwoordiger voor Ne
derland Van Dieten Boeken Import, 
Tournooiveld 2, 's~Gravenhage Prijs 
f 35,— 

Catalogue Specialise des Timbres de 
France deel 1 (1849-1900). 
Een nieuwe uitgave van de vroeger 
(voor de tweede wereldoorlog) zo 
bekende speciaalcatalogus Frankrijk, 
uitgegeven door de f irma Yvert & Tel
lier 

Van deze hernieuwde uitgave is 
thans, onder medewerking van vele 
bekende Franse specialisten, het eer
ste deel verschenen, omvattend de 
zegels van Frankrijk tot 1900 
Jarenlang is op deze uitgave gewacht 
(laatste uitgave 1939), nu dan toch 

nog ti jdens de Arphila verschenen en 
met groot enthousiasme begroet 
Dit werk is qua inhoud en omvang 
meer een handboek dan een catalo
gus Het bevat een enorme voorraad 
gegevens over de Franse filatelie 
Daarbij is niet alleen de beschri jving 
gegeven met alle mogel i jke bi jzon
derheden, maar het is geheel bege
leid met waardeaanduidingen Deze 
uitgave moet gekarakteriseerd wor
den als een bui tengewoon belang
rijke bron van gegevens voor de se
rieuze Frankrijk verzamelaar Het is 
zeker een grote aanwinst voor de 
Franse filatelistische l iteratuur 
A K 

Uitgave Yvert et Tellier, 1975 
Ffrs WO,— 
37, Rue des Jacobins - 80036 Amiens 
Cedex 
350 pag , groot formaat, zeer vele il
lustraties 

Die Alte Sachsenpost, Horst Milde 
und Erich Schmidt 

Deze omvangri jke bibl iof iele uit
gave (oplage 1200 exemplaren) be
handelt de Saksische posthistorie en 
wel m hoofdzaak de periode 1850-
1867, waarin de postzegels van Sak
sen in gebruik waren Na een korte 
oud-histor ische in le id ing, waarin een 
overzicht wordt gegeven van de be
langrijkste postgebeurtenissen van de 
veertiende eeuw af, worden de d i 
verse postzegeluitgiften (met vele 
proeven) uitvoerig behandeld 

Hierbij wordt onder meer ingegaan 
op de bekende , ,r inget jes" (Ringel) in 
de uitgave 1851-1852, een tot nu toe 
zeer weinig beschreven typische Sak-
senafwijking 
Het hoofdstuk stempels (uiteraard 
het belangrijkste gedeelte van dit 
werk), omvat bijna 300 pagina's en 
geeft een enorm uitgebreide hoe
veelheid in l icht ingen, met zeer goede 
en duidel i jke afbeeldingen 

Alleen al vanwege dit stempelover-
zicht met posthistorische gegevens, is 
dit een standaardwerk dat voor iedere 
Saksen- of Oud-Duitsestatenverzame-
laar een bi jzonder waardevolle aan
winst moet zi jn 

Copyright by Transpress VEB Verlag 
fur Verkehrswesen Berim 1973 
548 biz , enkele honderden figuren 
DM 80,— 

A K 
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Honderd jaar 

Meterconventie: 

eenheid in eenheden 

in Nederland was het de wiskundige 
Simon Stevin die omstreeks 1600 al 
pleitte voor eenheid in maten en ge
wichten. Maar het duurde tot 1799 
eer er aan deze materie een interna
tionaal wetenschappeli jk congres te 
Parijs werd gewi jd, dat werd afgeslo
ten door de Nederlander Jean Henri 
van Swinden met een eindrapport 
waarin het Metr ieke Stelsel ten doop 
werd gehouden. Van Swinden kreeg 
hierdoor de bijnaam „ d e peter van 
de meter" . In belangrijke mate door 
zijn toedoen werd Nederland het 
eerste land dat het overeengekomen 
Metr ieke Stelsel voor de handel wet
telijk verpl icht stelde met ingang van 
1820. 
Toen steeds meer landen het Me
trieke Stelsel aanvaardden, ontstond 
de wens om de vervaardiging en ver
strekking van metrische standaarden 
internationaal aan te pakken. Zo 
werd de in 1875 te Parijs gehouden 
,,Conférence Diplomat ique du Me
t re" afgesloten met de ondertekening 
van de , ,Convent ion du Mè t re " (Me
terconventie), waarbij de opr icht ing 
van het Bureau International des 
Poids et des Mesures, Internationaal 
Bureau voor maten en gewichten (af
gekort BIPM) werd geregeld. Dit bu
reau vervaardigt metrische standaar
den en verricht wetenschappeli jk 
onderzoek. 

Voor Nederland wordt het contact 
met de Meterconvent ie onderhouden 
door de Dienst van het IJkwezen te 
's-Gravenhage. Momenteel zi jn 43 
landen lid van de Meterconvent ie. 
In 1960 aanvaardden de aangesloten 
landen het Internationale Stelsel van 
Eenheden (Systeme International 
d'Unités, afgekort SI) als ui tbreiding 
en vervolmaking van het Metr ieke 
Stelsel; aan de overgang op het 
nieuwe stelsel word t thans in vele lan
den gewerkt. Ook in Nederland moet 
binnen enkele jaren van eenheden 
als de pk, de calorie en de ki logram
kracht worden overgegeaan op de ki
lowatt, de joule en de newton. Het 
ideaal van een mondiaal eenheden-
stelsel nadert daarmee zijn vol 
tooi ing, een doel waaraan de jubi le
rende Meterconvent ie een grote bi j 

drage heeft geleverd. 
Deze bi jzonderheden werden verteld 
door de heer A. J. van Male, hoofdd i 
recteur van het IJkwezen op 8 augus
tus 1975 ti jdens een persbijeenkomst 
in het Haagse Perscentrum Nieuws
poor t . 
Tevoren had de directeur-generaal 
van PTT, drs. Ph. Leenman, een inge
lijst vel van honderd Meterconven-
tiepostzegels overhandigd aan staats
secretaris Th. M. Hazekamp van Eco
nomische Zaken. Zowel de heer Ha
zekamp als de heer Van Male 
ontving een carnet waarin de zegels in 
b lokken van vier en de eerstedagen-
velop met bi jzonder stempel zi jn op
genomen. 

personalia 
Sax-medaille voor drs. ] . Boesman 

Drs. J. Boesman, voorzit ter van zowel 
de FISA, de Haagsche Ballon Club als 
de Nederlandsche Vereeniging van 
Aero-Philatelisten ,,De Vliegende 
Hol lander" is onderscheiden met de 
gouden medail le van de Belgische 
familie Sax uit Sint-Niklaas voor zi jn 
verdienste jegens de bal lonsport over 
een periode van dertig jaar. 
De onderscheiding werd hem over
handigd door de heer Jean Sax, zoon 
van de naamgever aan de medail le, 
ti jdens een plechtige bi jeenkomst van 
het ,, Internationale Spelterini Ge
nootschap ter bevordering van de 
ballonvaart in het hooggebergte" op 
de Schilthorn in Zwitserland. 

Hierbij afgebeeld een cert i f icaat/di
ploma dat is gemaakt ter gelegenheid 
van de eerste stervlucht die vanwege 
de Vliegende Hollander werd geor
ganiseerd naar de nationale tentoon-

Aan de aanwezigen werd een ui tvoeri
ge persmap uitgereikt waarin onder 
meer deze definit ie staat afgedrukt: 
De meter is de lengte gelijk aan 
1.650.763,73 golf lengten, in het lucht
ledige, van de straling, overeenko
mend met de overgang tussen de 
toestanden 2pio en 5d5 van het atoom 
krypton 86. 
In de rand van het zegelbeeld zijn de 
l ichtgolven afgebeeld van het edel-
gas, waarvan de afstand tussen de 
toppen, in het hart gemeten, bepa
lend is voor de internationale stan
daardmeter. De heer Leenman com
pl imenteerde drukker Enschedé en 
ontwerper John Stegmeijer met het 
resultaat van hun arbeid. 

stell ing Philaposta Groningana op 4 
mei 1975. Het vignet is een aanplak
bil jet dat veertig jaar geleden werd 
gebruikt toen er nog geen vliegveld 
Eelde bestond om de toestellen van 
de deelnemers aan een eventuele 
stervlucht te ontvangen. 

In memoriam Gas Oorthuys 

In jul i overleed Cas Oorthuys, een 
welbekende fotograaf. Hij werd in 
1908 geboren en was sinds 1933 fo to
graaf, eerst voor de Arbeiderspers, la
ter als free-lance. Verschil lende foto
boeken heeft hij gemaakt; ook illus
treerde hij industr ieboeken en jaar
verslagen. 
Als ontwerper van postzegels te
kende hij voor de Kinderpostzegels 
1951 en de twee herdenkingszegels 
van de Spoorwegen in 1964, zijn laat-

1 / ^% 
1 V ^̂  ''' 
1 V-i.--

1 hollandia 
y-. V ' 

^^P!^ 

ste schepping was de Bevrijdingsze
gels van dit jaar, het , , oog " . 
Tijdens de viering van het vi jft igjarig 
bestaan van het Amsterdamse fi late-
l ieloket op 1 mei van dit jaar was hij 
zo vriendeli jk de bi jzondere envelop 
met , , z i j n " postzegel en het b i jzon
dere stempel voor ons te signeren. 

H. 
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agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het okto 
bernummer dienen uiterlijk op 19 Septem 
ber 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 ai 
of niet plaatshebben van de genoemde 
evenementen op de aan haar opgegeven 
tijdstippen 

7975 

20-21 september: 
Aarschot (België) Tentoonstel l ing Scou
tisme ter gelegenheid der voorverkoop 
van de postzegels Jeugdfilatelie en Vi j f t ig 
jaar Scouts, Sancta Maria Insti tuut Kardi
naal Mercierstraat 10 10 00-18 00 uur In
l icht ingen Jacques Jadot, Spoorwegstraat 
17 3220 Aarschot, te lefoon 016-569453 

20 september: 
O m m e n , Ruilbeurs, Hervormd Cent rum, 
Juiianastraat, 10 00-17 00 uur Inl icht ingen 
J Lucas Pinksterbloemstraat 70, te le foon 
05291-2911 

20 september: 
Essen Tiende Assindia-rui ldag, Alt Essen, 
Kolpmghaus, Steeier Str 36, 09 00-17 00 
uur Inl icht ingen A Klomfass, 43 Essen, 
Lenbachstr 30, Telefoon 706798 

27 september: 
Boskoop Ruildag Verenigingsgebouw, 
Rozenlaan, 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, T) Wagenaar-
straat 30, te le foon 05120-13981 

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

28 september: 
IJmuiden Ruilbeurs, Petruskerk, 10 00-
17 00 uur, Mercunusstraat 56 Tafelre-
servermg M de Meer-van Cendt , Van 
Lenneplaan 54, Dr iebuis, te lefoon 02550-
10421 

4 oktober: 
Ede Postzegeldag, De Open Haard 
10 00-17 00 uur, Wi l lem de Zwijgerlaan 3 
(Beatrixpark) Inl icht ingen Zw Weener-
Beerdsen, Tol lenburg 32 

7 oktober: 
Eerste dag van uitgif te herdenkingszegels 
Wereldspaardag 50 cent, Braillezegel 35 
cent 

11 oktober: 
Dag van de Postzegel 1975, vier ing in t ien 
plaatsen Amsterdam, Ape ldoorn , Hen
gelo (O), 's-Hertogenbosch, Hooge-
zand/Sappemeer, Rheden (Jeugd), Rot
terdam, Schagen, Vlissmgen, Weert , met 
tentoonste l l ingen, ru i lbeurzen, dialezm-
gen, qu izzen, informat ie en verkoopstand 
Inl icht ingen E C de Poorter, Parkdreef 
111, Bude l -Dorp lem, te lefoon 02950-18495 

12 oktober: 
Leverkusen Ruildag, postzegel jeugdten-
toonstel l ing (Rang l i l ) , b i jeenkomsten stu
d iegroepen Bauten en Polarpost, foyer 
van het Forum Leverkusen (Bayer), 
09 00-18 00 uur 

12 oktober: 
St Niklaas Vierde internationale poststuk
ken rui ldag, 09 30-18 00 uur. Hotel Serwir, 
Koningin Astridlaan Tafelreservering F 
Huysmans, Mercatorstraat 63, te lefoon 
031-761073 

18 oktober: 
Soest Rui lmiddag, De Rank, Soesterberg-
sestraat 18, 12 00-18 00 Tafelreservering 
mejuf f rouw C M de Bruin, Kastanjelaan 
11, te lefoon 02155-12032 

18 oktober: 
Utrecht Najaarsvergadering Raad van Be
heer Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie Hoog Brabant, complex Hoog-
Cathari jne 

24-26 oktober: 
's-Gravenhage Vredespaleis Internat io

nale fi latelistische tentoonste l l ing ter vie
ring van het dert igjar ig 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 Mo lken -
boer, Tibeertlaan 6, Oudenbosch Tele
foon 01652-3441 

25 oktober: 
Winschoten Regionale ru i 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 
ƒ 0,50 Tafelreservering P van der Veen, 
Waalstraat 29, Winschoten Telefoon 
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 Vi j f t ig jaar luchtpost Neder land-
Scandinavie met internationale deelne
ming Inl 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 Inl icht ingen F J 
de Bruin, Jasmijnstraat 23, Ni jmegen, tele
foon 080-770396 

29 oktober-1 november: 
Londen British Philatelic Exhibit ion, na
t ionale tentoonste l l ing, Seymour Hall 
Seymour Place, W I 

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

1 november: 
Enschede Ruildag, 10 00-17 00 uur, hotel 
Av ion, Deurningerstraat 27, Tafelreserve-
ring W E J Aeijelts Averink, Minister dr 
Kuyperplein 25, Enschede 

2 november 
Heemskerk/Beverwijk. Elfde ru i l - en 
beursdag , ,Vr i jet i jdscentrum , ,De Slof" 
Moensp le in , Beverwijk In l icht ingen Th W 
Andriesma, Corn Groenlandstraat 15, 
Heemskerk, te lefoon 02510-33168 

VEILINGAGENDA 

22-25 september: 
's-Gravenhage Rietdijk B V 
Plaats 31A 

26-27 september: 
Ti lburg j Th Hoes (van Amelsvoort) St 
Annaplein 7 

29/30 september-1/3 oktober: 
's-Gravenhage Vei l ing Van Dieten, Tour-
nooiveld 2 

16-18 oktober: 
Amsterdam Wiggers de Vries, Singel 276 

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

EXPOSITIES 
- Wereldcol lect ie de postzegels 
van Europa en Amerika (gedeelte
lijk) 
- Monumentenjaar 1975 (Neder
landse postzegelontwerpen) 
- Britse domin ions en ko lomen 
bui ten Europa Amerika (gedeel
teli jk) Azie, Austral ië, Afr ika (col
lectie ir A G Ferf) 
- Post zonder grenzen m 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 in 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 
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tentoon
stellingen 
en jubilea 

Emmeloord J 

Jubileum- / 
tentoonstelling ( 
P P 76, ^ - ^ 
26-30 mei 1976 

Ter gelegenheid van het 65-jarig be
staan van de Internationale Vereniging 
Philatelica zal volgend jaar een ten
toonstel l ing worden gehouden onder 
de naam Jubi leumpostzegeltentoon-
stelling Philatelica 1976, afgekort tot 
PP 76 De organisatie geschiedt in 
samenwerking met de afdeling Em
meloord en omstreken en met me
dewerking van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen 
De tentoonstel l ing wordt m twee 
klassen ingedeeld erehof en concur-
rentieklasse De erehof is uitsluitend 
bestemd voor inzenders die daartoe 
zijn u i tgenodigd, deze inzendingen 
worden niet gejureerd De concur-
rentieklasse staat open voor alle in of 
buiten Nederland woonacht ige leden 
van de I V Philatelica 
In de concurrentieklasse kunnen 
worden ingezonden landenverzame-
lingen van Nederland en andere lan
den, luchtpostverzamelmgen, verza
melingen van postwaardestukken, 
thematische- en beeldverzamelmgen, 
bi jzondere onderwerpen, jeugdver-
zamelmgen en literatuur (afdelings-
en rayonorganen) 

De concurrentieklasse wordt m drie 
groepen beoordeeld 1 Een groep 
ereklasse, bestemd voor inzendingen 
waaraan eerder een medaille werd 
toegekend 2 Een groep bestemd 
voor alle overige inzendingen en 3 
Een groep inzendingen die thuisho
ren m de jeugdklasse 
De commissie streeft naar het opstel

len van 1200-1500 kaders, waartoe de 
tentoonstell ingshal m de landbouw-
prakti jkschool te Emmeloord ruime 
mogel i jkheden biedt In de hal zul len 
ook ruimten worden gereserveerd 
voor onderl inge rui l , voor stands van 
postzegelhandelaren en voor zi thoek-
jes 
Nadere informatie over PP 76, ten-
toonstel lmgsreglementen en aanmel
dingsformul ieren kunt u verkri jgen 
door contact op te nemen met een 
van de leden van de tentoonstel lmgs-
commissie De aanmeldingsformulie
ren dienen uiterl i jk 1 december 1975 
m het bezit te zijn van de secretaris 
van de commissie De commissie te 
Emmeloord bestaat uit 
Voorzit ter N Boogaard, Schokkerwal 
3, telefoon 05270-3230 
Secretaris R C Cramer, IJsselstraat 
76, telefoon 05270-2977 
Penningmeester H B Demoed, 
Drostlaan 82, telefoon 05270-3566 

Philaposta Groningana 75 

De nationale tentoonstel l ing die dit 
jaar in Groningen is gehouden heeft 
23 verguld zi lveren medailles opgele
verd en niet 22 zoals is gemeld in het 
junmummer op bladzijde 340 Inge
voegd dient te worden de naam van 
drs E van Egten met Luchtli jn 
Nederlands-Indie, waarbij bovendien 
een ereprijs werd geschonken 

Tentoonstelling in Londen 

De t iende jaarlijkse British Philatelic 
Exhibition zal van 29 oktober-1 no
vember gehouden worden m Sey
mour Hall, Marylebone te Londen 
W 1 Openingst i jden woensdag tot 
en met vri jdag 10 30-20 00 uur en za-
ter 10 00-18 00 uur Toegang 40 p, 
maar op de openingsdag 50p De 
concurrentieklasse omvat tweehon
derd kaders De voornaamste attrac
t ie zi jn de talri jke handelarenstands 
Ter gelegenheid van deze tentoonstel
ling word t een souvenirvelletje zon
der frankeerwaarde uitgegeven. 

waarop de waarde 1 penny van de se
rie Wembley-tentoonstel lmg is afge
beeld, die vijft ig jaar geleden ver
scheen Voor de afdruk m blauw is 
de oorspronkel i jke matrijs gebruikt 
door de drukker i j Thomas de la Rue 
Het blokje kan ook besteld worden 

bij het BPE-secretariaat, Room 92 (5th 
Floor), No 1 Whitehall Place, London 
SW1A 2HE Great Britain Prijs 75 p 
per stuk 

Internationale in Kopenhagen 

Voor het eerst zal er in Denemarken 
een internationale postzegeltentoon
stell ing worden gehouden, de HAF-
NIA 76, onder beschermvrouwschap 
van koningin Margrethe II Met deze 
eerste tentoonstel l ing wordt de uit
gifte herdacht van de eerste Deense 
postzegels, 125 jaar geleden Dene
marken was daarmee het eerste van 
de Scandinavische landen dat deze 
nieuwigheid invoerde De tentoonstel
l ing zal worden gehouden m het 
Bella Centrum, een pas geopend 
nieuw exposit iecomplex m Western 
Amager te Kopenhagen 

HAFNIA76 

DENMARK 
De Deense posteri jen hebben op 27 
februari van dit jaar voor het eerst 
een miniatuurvel let je uitgegeven 
waarvan de toeslag is bestemd voor 
de Hafnia 76 De organisatoren heb
ben twee publici teitspri jzen uitge
loofd voor buitenlandse journalisten 
die de beste propaganda voor hun 
tentoonstel l ing maken 
Het tweede miniatuurvelletje voor de 
Hafnia 76 zal op 20 november ver
schijnen Daarop komen geen proe
ven voor, zoals op het eerste, maar 
de oudste zegels van Denemarken, 
de 2 en de 4 Rigsbankskillmg van 
1851, de 2 Sk van 1864 en de 8 Sk van 
1870 Het derde en laatste miniatuur
velletje verschijnt als tentoonstel-
Imgsblok in augustus 1976 
De tentoonstel l ing zal vierduizend 
kaders omvatten, die gevuld worden 
door inzenders uit de vijft ig landen 
die commissarissen hebben be
noemd 

Archäologie -H Philatelie 1976 
In juli en augustus 1976 zal m het 
Romisch-Germanischen Museum m 
Keulen een internationale ten toon
stell ing Archeologie & Filatelie wor
den gehouden, die wordt georgani
seerd door de motiefgroep Archeolo
gie van de Duitse vereniging voor 
motiefverzamelaars, die lid is van de 
Duitse bond De opening van de ten-
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toonstel l ing zal samenvallen met de 
uitgifte van een serie bi jzondere 
postzegels gewijd aan het archeologi
sche cultuurbezit . Inl ichtingen en 

nederland 

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

De „gemengde" serie 
Het jaar van de vrouw en de herden
king van de Meterconvent ie hebben 
wel enkele raakpunten, maar de 
„samenhang" is ver te zoeken. 
De , ,vrouw"-zegel heeft een intr ige
rend ontwerp. In de eerste plaats al 
omdat een eerste indruk inderdaad 
een speelkaart toont, maar iedere 
speelkaart in de waarde van boer, 
vrouw en heer toont eenzelfde beeld 
en wel omdat de kaartspeler, of hij 
nu bridge speelt of klaverjast, in één 
oogopslag kan zien welke , , pop " hij 
in de hand heeft. Bij de zegel is dat 
niet het geval. Wanneer men de 
, ,man" boven plakt ziet men onmid 
dell i jk ook dat het een man is, hoe 
de kapsels tegenwoordig ook mogen 
zi jn. 

Een vrouw met een baard zijn wi j 
slechts op carnaval tegengekomen, 
maar niet in het dagelijks leven. Is 
de diepere symboliek, dat man en 
vrouw gelijk zijn? Maar waarom dan 
een boer of een heer als gel i jkbe
rechtigde? 
Het kaartspelmotief gaat dan niet op. 
Toch is deze postzegel een knap 
stukje drukwerk, al is het alleen maar 
om de vele k leuren, die vri jwel 
steeds precies daar gedrukt zi jn waar 
de ontwerper ze bedoeld heeft. 
De Meterconventiezegel is door zijn 
eenvoud suggestief, al hadden wi j 
het , ,bee ld" liever wat groter gezien 
dan de grote belettering en becijfe
r ing. De kleuren doen het goed om 
het beeld op de voorgrond te plaat

aanmeldingen: Alois P. Beer, 6 Frank
furt am Main, Kurt Schumacher
strasse 11, Tel: 0611/283444 en 
285594. 

De heer C. F. Fischer heeft maximumkaar-
ten met de Zomerzegels gemaakt voor zijn 
particuliere verzameling. 
De waarde 35 + 20 cent met het jachtslot 
St. Hubertus in het nationale park De 
Hoge Veluwe, wordt hierbi/ afgebeeld, 
met datumstempel van Hoenderloo op de 
eerste dag van uitgifte: 4 april 1975. 

sen. Als steeds heeft Joh. Enschedé 
druktechnisch van de zegels gemaakt 
wat er van te maken was. 
De technische bi jzonderheden van 
de vellen zi jn als volgt (hierbi j z i jn 
de vellen in de waarde 50 cent 90 
graden naar rechts gedraaid): 
Tanding: 
boven- en onderzi jden door lopend, 
l inkerzi jden gelijk (waarbij opvalt dat 
bij de waarde van 35 cent in de uiter
ste l inkermarge 5 tot 7 gaten van het 

De heer E. Horn jr., Al inghoek 7, 
Drouwen (D) is bezig met een studie 
van de postzegelboekjes van Neder
land en overzeese ri jksdelen. Postze
gelboekjes zijn géén automaatboek
jes, aldus de heer Horn , die een aan
vul l ing zou wi l len samenstellen op de 
studie van de heer J. Dekker (gepu
bliceerd in het Engels door The Nether
lands Philatelic Society, USA) in de 
vorm van een speciale catalogus zoals 
die ook voor de automaatboekjes be
staat. 

naastliggende vel zijn doorgeperfo-
reerd), 
rechterzi jden door lopend, 
etsingnummers: geen, 
telci jfers: 
links 1 tot en met 10, 
rechts 10 tot en met 1 (gewoon mo
del), 
ponstekens: 
waarde 35 cent nummer 13 boven ze
gel nummer 1, 
waarde 50 cent nummer 11 naast ze
gel nummer 80, 
markeerboogjes: 
waarde 35cent: boven zegel 6 en on
der zegel 96, niet doorgepr ikt , wel 
prikgaten vier mm van de rechterper-
(oratie boven zegel 5 en onder zegel 
95, 
waarde 50 cent: voor zegel 41 , door
geprikt en achter zegel 50, niet door
gepr ikt ; wel een prikgat drie mm on 
der de perforatie van zegel 60! 
Verdere b i jzonderheid: bij de waarde 
van 35 cent in de bovenmarge van 
zegels 5 en 6 en in de rechtermarge 
achter zegels 50 en 60, waarde 50 
cent, een duidel i jke , ,moet " van on
geveer 4 x 8 mm, waarschijnli jk een 
indruk van de , ,vasthouder" van de 
perf oreermachine. 
Bi jzonderheden: de gebruikel i jke 
kleurkruisen in de marges. 
Afwi jk ingen: tot heden niet gemeld. 
De eerste dag van gebruik van de 
proefadreswijzingskaart van 35 cent 
in wit is, naar wi j van de heer G. 
Wentzel te Deventer vernemen, 4 jul i 
1975. De op bladzijde 346 van het j u -
n inummer vermelde eerste dag van 
stempeling van de waarde Juliana Re
gina 90 cent is door een fout in de 
correctie weggevallen, deze moet zi jn 
4 juli 1975. 
Onze excuses! 

Eerste vereiste is inventarisatie van 
het aanwezige materiaal, waartoe de 
heer Hom een beroep doet op me
deverzamelaars. Wie wi l meedoen 
kan een briefkaart met naam en adres 
naar de heer H o m sturen, waarna hij 
een uitgebreide vragenlijst zal ont
vangen. De ongeveer dertig vragen 
die belangstellenden te beantwoor
den krijgen gaan over variaties in 
kaftdikte, kleur, teksten, plaatsing 
der teksten, schutblaadjes, velran-
den, tandingen, druk enzovoort. 

Perikelen met postzegelboekjes 
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postwaarde-
stukken 

rubriekredacteur: 
J. H. Broekman, 

I Hoflaan 25, 
1 Bergen 1760 

iVereldcatalogus 

l i j de Philatelistische Fachverlag 
<arlheinz Erner, 4 Düsseldorf, Arn-
leimerstrasse 81 , verscheen in één 
' ingband een herdruk van de Ascher-
-atalogus (1925-1928). Nieuw is de 
weedeling in Duitsland èn Europa-
Dverzee. Onder Duitsland zijn dan 
de Oud-Dui tse staten en gebieden 
mede opgenomen. 
Ook nieuw is het weglaten van de 
prijzen van destijds. Men zal probe
ren jaarlijks een prijslijst samen te 
stellen, waarbij dan bovendien de 
aanvullingen sinds 1928 tot op de 
huidige dag zul len worden opgeno
men. Het systeem is losbladig. Door 
iet drukken van twee bladzi jden 
oude Ascher op één nieuwe pagina is 
het boek thans XVIII+464 bladzijden 
geworden. 
De originele ,,Ascher" was antiqua
risch voor ongeveer 200 gulden af en 
toe te , ,k r i jgen" . 
De huidige prijs is voor leden van de 
Berliner Ganzsachen Sammler Verein 
D M 40,—, terwij l de jaarlijkse sup
plementen D M 10,— zul len kosten. 
De Amerikaanse , ,Wor ld Catalogue of 
Postal Stationery" door Ed. Fladung 
(Uitgave Higgins & Gage) is nu com
pleet en kost dan ook ongeveer 200 
gulden, maar is up to date en 
bovendien kan men zich daarvan 
landen en bladen afzonderl i jk aan
schaffen. 
De Fachverlag Karlheinz Erner heeft 
de l icentie, maar de B. G. S. V. heeft 
de supervisie over hetgeen verder 
u i tkomt. In de wedstr i jd ligt de USA 
vóór, maar de concurrent ie zal er wel 
voor zorgen dat bij beide hun beste 
been voorzetten. 

Frankrijk en gebieden 

Verschenen is: ,,Catalogue des En-
tiers postaux de France et des pays 

d'expression fran^aise", 7e ed. , 1975. 
Uitgave ACEP, 35 Boulevard Saint-
Mart in , 75003 Paris. Een losbladig 
boek van XII + 535 bladzi jden. Prijs 
F. fr. 200,—. De pri jzen volgen in een 
latere uitgave afzonderl i jk en kun
nen worden herzien, indien en zodra 
noodzakel i jk, terwij l dan tevens op 
losse aanvullingsbladen nieuwe ont
dekkingen en aanvullingen een plaats 
zul len kunnen v inden. Voor de Frank
rijkverzamelaars is dit boek reeds nu 
onontbeer l i jk en wat er jaarlijks ver
schijnen zal kost vermoedel i jk de kop 
niet. 

B. C. S. V. en „Die Ganzsache" 

In , ,Die Ganzsache" 1975 nummer 1/2 
lazen wi j nog niets over de viering 
van het negentigjarig bestaan in 
1976. Na het gereedkomen van de 
herdruk van de oude Ascher werkt 
men aan jaarlijkse boekjes - losbladig 
in het systeem te voegen - tegen een 
prijs van ongeveer DM 10,— voor 100 
bladzi jden. 
In bewerking is verder het eerste 
deel van het handboek over Duitse 
postwaardestukken van 1870-1945 -
het tweede deel (1945-1974) is er 
reeds - en verder aan een ,,Ganzsa
chen der deutschen Privat-
Stadsposten". Data zijn nog niet te 
noemen. 
, ,Die Ganzsache heeft verder een in
teressante inhoud : ,,Was sind Ganz
sachen?", Internationale antwoord
coupons. Verbeteringen op deel II 
van Ganzsachen Deutschlands door 
Meier zu Fissen, kritiek op de Michel 
Ganzsachen Katalog Deutschland 
1975, de afbeeldingen die overbleven 
en bekend geworden zi jn van de geïl
lustreerde series 21/22, 27 en 32, 
nieuwtjes van december 1974 tot en 
met maart 1975 en het verschil tussen 
Probedruck en de perforatie 
DRUCKPROBE. 
Een dubbele aflevering in oude, de
geli jke stijl als een teken van verjon
ging der gelederen van de nu 
groeiende samenwerking tussen ,,Ber
l i j n " en , ,München" . Men is ernstig 
bezig terrein te herwinnen en het 
verschijnen van de Michel heeft ve
len er toe gebracht postwaardestuk
ken te gaan verzamelen; het ledental 
groeit behoor l i jk . 

Australië 
Envelop 10 c, Elizabeth I I , oranje, 
groot en klein formaat. 

België 
Postblad 5 fr., luminescerende strook 

links van waarde nu 2V2 in plaats van 
5 mm-breed. Verhuiskaart 3 frank: 
adreslijnen nu geli jnd in plaats van met 
puntjes. 
In ,,rEntier Postal" 1975 nummer 1/2 
schrijft A. Wéry over de postbladen 
en briefkaarten van de emissie van 
december 1974, uitgegeven naar aan
leiding van de binnenlandse tarief
verhoging. 

Canada 
Envelop 6 cents en 8 cents, waarde
stempel rechts, groot en klein formaat. 
Briefkaart 6c steenrood en 8c blauw-
violet, waardestempel l inks. 
Briefkaarten uitgegeven ter gelegen
heid van de opening van het postmu-
seum. I: vijf verschil lende klassieke 
postzegels (voorzijde in waardestem
pel, achterzijde als vergrote afbeel
ding) en I I : waarde en afbeeldingen 
ont leend aan het postvervoer, vijf 
verschil lende. Prijs per serie van vijf 
stuks Can. $ 1 , — . 

Congo (voormalig Belgisch), Zaïre 
Aan ,,rEntier Postal" 1975 nummer 
1/2 zi jn toegevoegd de bladzijden 5-8 
van een nieuwe catalogus postwaar
destukken. 

Duitsland (Berlijn) 
Briefkaart 50 pf, Heinemann, blauw 
op wi t papier. 

Finland 
Briefkaart 0.60, nieuw type leeuw. 
Tekst eerste regel: Fins en Zweeds, 
tweede regel Frans. 

Frankrijk 
Briefkaart 0.60 groen op geel papier. 

Oostenrijk 
Briefkaart 1.50 s, Bludenz, bru inrood 
op gri jsbruin papier. Postfachnummer 
vervangen door Postfach. Verticaal in 
plaats van scheidingsl i jn. , ,Die Post 
in gute Kontakte bemüht " . Serie 131 
met dert ien verschil lende afbeeldin
gen. Briefkaart 2.50 s, Murau, blauw-
violet op wit papier. Tekst: Postkarte, 
Carte Postale, eerste adreslijn slechts 
28 m m . 

Zuid-Slavië 
Envelop 1.20 posthoorn, rood, in 
twee maten. Briefkaart 0.80, post
hoorn , groen. Briefkaart 50 groen, 
gedenkteken: 100 jaar eerste geïl lu
streerde briefkaart ter wereld. 

Zwitserland 
De f irma Zumstein & Cie kondigt 
voor verschijning op 30 augustus aan: 
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de zesde druk van de GANZSACHEN
KATALOG Schweiz Prijs Zw fr 19,— 
+ 3 fr voor porto aangetekend 
drukwerk De Zwitserse Ganzsachen 
Sammler Verein heeft bij de bewer
king medewerking verleend 

Aerogrammen 

Australië De 14 c, roodoranje is in 
dne oplagen versehenen Kerstuit-
gifte 20 c, roodoranje en zwart met 
afbeelding Engel van Durer 
België 10 fr, straalvliegtuig, lila 
Finland O 90 (1 — ) , zwaluw naar 
l inks, grijsblauw op grijs 
Frankri/k fr 1 40, gestileerd vl iegtuig, 
donkerblauw en okergeel 
Chana 9 Np met links afbeelding 
voor kerstmis en nieuwjaar 
Hongkong 50 c, Elizabeth I I , oranje 

Nu aan achterzijde drie regels Engelse 
en twee Chinese tekst 
Israel 100, gestileerde tekening, lila 
en zwart 
Mauritius 50 c. Koningin en schelp, 
veelkleurig met afbeelding gezicht 
op de noordkust 
Schotland Op 12 mei een aerogram 
voor Schotland, ter her innering aan 
het achthonderdjarig bestaan van 
Glasgow Aerogram van 8V2 p (9V2 
p) van McCorquodale and Co Ltd , 
met ontwerpen van James Smith MSIA 
- de kathedraal uit de dert iende eeuw, 
Provand's Lordship van 1471 - oudste 
huis van de stad en de vogel, boom, 
VIS en bel uit het wapen Zie ook 
deze rubriek van juni 1975 
Somalië 1 sh. Inlander met mand 
bananen, gri jsbruin Tekst Frans, En
gels en Italiaans, lang formaat 

wegens de expedit ie via knooppunten 
alle post, onder andere uit Hooge-
veen, in Zwol le gestempeld en 
daarvandaan verzonden wordt 
4 van 4 augustus tot en met 29 sep
tember te Amsterdam, 's-
Cravenhage, Rotterdam en Utrecht 
een (afbeelding) cliche inzake het 
Monumentenjaar 1975, 

5 van 15 augustus tot en met 15 sep
tember te Groningen ,,De Gouden 
Krakeling bakkenjtentoonstel l ing 
Zuidlaren 16-18 september 1975" 

stempels 

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

Gelegenheidsstempels 

Voor het ,,Tenth International Con
gress of Crystallography gehouden 
van 7 tot en met 15 augustus te Am
sterdam was m het bi jpostkantoor 
Amsterdam-Congrescentrum een b i j 
zonder poststempel m gebruik 

^^TERA^K 

Machinestempels 

tekend" van 6 augustus werd melding 
gemaakt van het toekennen van een 
idee-beloning van ƒ4000, - aan M F 
Rademaker, die een nieuwe stempel-
kop met cijferwieltjes heeft ontwik
keld, welke past in alle in gebruik z i jn
de sorteer- en stempelmachines 
Dit betreft de al geruime t i jd m 's-
Gravenhage, Leiden en Amsterdam 
toegepaste kleine ronde (machine-) 
datumstempels, waardoor het gebruik 
van losse dag-, maand-, uurkarakters 
en jaartallen in de toekomst overbo
dig word t 
Sinds 8 en 24 juli is eveneens in de 
beide te Arnhem gebruikte machines 
zo'n stempel opgenomen, terwij l dit 
sinds 24 jul i ook in Doet inchem het 
geval IS 
Tijdeli jke stempelvlaggen waren/zi jn 
in de volgende plaatsen in gebruik 
1 van 1 tot en met 28 augustus te 
Groningen de al van vorige jaren be
kende vlag betreffende Groningens 
ontzet in 1672, 
2 van 1 tot en met 28 augustus te 
Zwolle Stoppelhaene Oogstfeest (af
beelding). 

25 JAAR 
SIOPPELHArt 

SAUANn<i 
oocsim 'I 

RAALI" 
26 30? 

In het PTT-personeelsorgaan ,,Aange-
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3 van 1 augustus tot en met 25 sep
tember te Zwol le , 350 jaar Hoogeveen 
(afbeelding) 
De vroeger in Hoogeveen gebruikte 
stempelmachine is verdwenen nu 

DE GuüDEN KBAKEI INC r o " * ' \ ~ l 
bakker 1 to -̂ t ling Cr — O 

ZUIDLAi tN ' 3 | J 1 I 8 Z 
ID 18 seciiem Pr l i /r i | I J ^ i 

Typenraderstempels 

1 7 1975 
Opgeheven postagentschap Gronin-
gen-Wilhelminakade 
1 8 1975 
Opgeheven postagentschap Broek-
land (Ov ) 
15 8 1975 
Gevestigd postagentschap Heerlen-
Vroom en Dreesmann 
1 9 1975 
Gevestigd intern postagentschap 
's-Gravenhage-Ministerie van Finan
cien 
3 9 1975 
Gevestigd postagentschap Heerhugo-
waard-Middenwaard 

Veldpost 

Ter gelegenheid van de Open dag die 
in Veldhoven zal worden gehouden 
(jul i-augustusnummer, bladzijde 406) 
word t een speciale envelop uitgege
ven waarop behalve het veld
poststempel ook twee met-postale 
stempels worden afgedrukt 1 het 
PIROC-stempel en 2 een nieuw 
stempel Paracentrum Texel-Spa 
Geheel verzorgde enveloppen kun
nen worden besteld door het over
schrijven van ƒ 1 50 per envelop op 
postgiro rekeningnummer 1121686 
van de Officiersmess PIROC, Strijpse-
baan 11, Veldhoven, met vermelding 
Open-dagenvelop 



nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
L. Van den Eeden 
Maarschalk Gérardstraat 25 
B2000 Antwerpen 

RPHILA 75 

\an deze internationale tentoonstel

ing hebben niet alleen een groot 
lantal Belgen deelgenomen, maar 
verden door deze deelnemers vele 
ledailles in de wacht gesleept, te 
v'eten 41 in getal. Groot goud ver

vierven de heren Dupont , Marquet, 
/an der Auwera en Cozac; klein 
^oud: de heren Zuyien, Herlant, Bos

uyt, Jacub en Van de Moor te l . 

)e Koninklijke Landsbond van Belgi

sche Postzegelkringen 85 jaar 

Oe werkgroep van de K.L.B.P., die 
gewoonlijk te Brussel vergadert, heeft 
lu haar bijeenkomst gehouden te 
Antwerpen, de stad waar deze bond 
ie t levenslicht zag in 1890. Onder lei

ding van de algemene voorzitter dr. 
!. Stibbe vergaderde men in één van 
Je zalen van het museum voor 
Volkskunde. Daarna werd de gehele 
groep plechtig ontvangen ten stad

nuize. Het was de schepen Mia Van 
Cauwelaert die namens het stadsbe

stuur het gezelschap verwelkomde en 
de nadruk legde op de vele aspecten 
die de f i latelie aan de beoefenaars 
kan bieden. Na een bezoek aan het 
stadhuis en na het nutt igen van de 
lunch bezocht men de tentoonstel

ling die gehouden werd ter gelegen

heid van de voorverkoop van de bi j 

zondere postzegel ,,Internationaal 
jaar van de Vrouw" . Tentoonstel l ing 
ingericht door de dameskring , ,Ant i 

gone 2000" in de zaal Campo. 

Nieuwe uitgiften 

In de maand september zullen vol

gende bi jzondere postzegels ver

schijnen: 8 september een zegel van 
5 frank voor het openluchtmuseum 
voor beeldhouwkunst Midde lhe im; 

15 september een zegel van 20 + 10 
frank voor dr. F. Hemelryckx; 22 sep

tember een zegel van 4,50 frank voor 
de jeugdfi latel ie en een zegel van 10 
frank voor de ScheldeRijn

verbinding. 

Postzegelprogramma 1976 

,,La revue du Timbre" , een filatelis

tisch maandblad uit Vielsalm, heeft in 
het augustusnummer reeds de lijst 
weergegeven van de uitgiften voor

zien voor 1976, alhoewel deze nog 
niet in het staatsblad is verschenen. 
Ik maak daarvan dan ook gebruik om 
dit programma aan onze Nederlandse 
fi latelisten over te brengen. De data 
en volgorde van uitgifte zijn nog niet 
bekend. 
 vierde eeuwfeest geboorte schilder 
P. P. Rubens (vijf zegels) 
 100ste verjaring geboorte Koningin 
Elisabeth (1) 
 50ste verjaring Koninkli jke Vereni

ging van het Ardens trekpaard (1) 
 Charles Plisnierstichting (1) 
 25ste verjaring troonsbesti jging ko

ning Boudewijn (vijf zegels van een 
gloednieuw type) 
 ,,Nationaal Verbond der mentaal 
gehandicapten" (1) 
 50ste verjaring sterfdag kardinaal 
Mercier (1) 
 ,,Afrikaans conservator ium" (1) 
 50ste verjaring ,,Vlaams Economisch 
Verbond" (1) 
 125jarig bestaan , ,Wi l lemsfonds" (1) 
 400ste verjaring ,,Pacificatie van 
Gent" (1) 
 75ste verjaring Koninkl i jke Aero

clüb van België (1) 
 100ste verjaring geboorte Toussaint 
van Boelaere, Vlaams let terkundige 
(1) 
 100ste verjaring geboorte Charles 
Bernard, Frans letterkundige, journa

list (1) 
 50ste verjaring Nationale Maat

schappij der Belgische Spoorwegen 
(1) 

Bijzondere afstempelingen 

28 j un i : Proven. Filatelistische ten

toonstel l ing 
12 j u l i : Schoten. 17e Internationaal 
Volksdansfestival. 
20 j u l i : Ichtegem. Postzegeltentoon

stell ing. 

cAwapr 

" * ^ ^ o  ^ V'!Ü./ ■VxjRfe^ 

4 j u l i : Brussel. Wielertocht van Brus

sel naar de Noordkaap. 
11 j u l i : St. JorisWeert. Zestigjarig 
bestaan van de Gidsen in België. 
14 j u l i : Luik. Manifestatie ingericht 
door het , ,Comité des fêtes frangai

ses". 

Antwerps nieuws 

Van september af zal in de Schelde

stad een weekblad verschijnen ,,La 
semaine d'Anvers", dit is een init ia

tief van oudmedewerkers van Le Ma

tin en La Metropole (die niet meer 
verschenen sinds juni 1974). In dit 
weekblad zal ook een belangrijk ge

deelte filatelistisch nieuws worden 
opgenomen. 
Deze kroniek zal verzorgd worden 
door de heer J. P. Jordens, ook in 
Nederland een zeer gekende f iguur, 
die buiten een grote reeks onder

scheidingen ook titularis is van de 
,,Léon de Raay" medail le. 

Emissieprogramma Nederlandse Antillen 1976 
De postadministratie van de Neder

landse Anti l len heeft voor volgend 
jaar het emissieprogramma voor lopig 
als volgt vastgesteld: 
februari 
Toerisme op de Benedenwindse 
ABCei landen: Aruba, Bonaire en Cu

rasao. 
april 
Toeslagserie sociale en culturele zorg 
op het thema , ,voorzien en voorko

men van b l indhe id " . 

augustus 
Zegel ter herdenking van de polit icus 
Hulio Antonio Abraham. 
september 
Landbouw, veeteelt en visserijserie 
van drie waarden. 
november 
Herdenking eresaluut aan de Ameri 

kaanse vlag op 16 november 1776 op 
een serie van drie waarden. 
Kinderpostzegels. 
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brief uit 
londen 

De tariefverhogingen van 17 maart 
hebben nu ook doorgewerkt m de 
regionale zegels Die voor Schotland, 
Wales en Noord- ler land van 5 'fap 
hadden eerst twee fosforbalken, maar 
door het verhogen van het port in de 
tweede klas tot dat bedrag zi jn deze 
zegels nu verkrijgbaar met slechts een 
fosforstreep Voor de specialisten op 
dit gebied is het zaak beide soorten 
uit elkaar te houden 
Ook voor specialisten op 3 septem
ber komt een bi jzondere zegel in de 
waarde van 12p uit, gewijd aan de 
conferentie van de Interparlementaire 
Unie, dit jaar te houden m Westmin
ster Hall m Londen De laatste confe
rentie m Londen was m 1957, toen 
een opdruk op de toenmalige konin-
ginnezegel van 4d kwam, deze zegel 
IS tamelijk schaars Gibbons noteert 
vandaag £ 1 75 voor de ongebruikte 
en £ 2 25 voor de gebruikte zegel ' 
Ierland heeft voor het eerst in de ge
schiedenis een postzegel van £ 1 uit
gegeven voorzover dit de republ iek 
betreft Het ontwerp is dat van de 
vroegere zegel van 50p, eerder al ge
bruikt voor de waarde van 10 shil l lmg 
in 1968 Er komt later nog een nieuwe 
zegel voor de 50p-waarde 
De duurste zegel van Engeland, de 
ongebruikte Edward V i l 6d purper 
met ,,IR Of f ic ia l " van 1904 is m zes 
maanden met £ 1 500 m prijs ver
hoogd tot £ 15 000 En al is het £ m 
de laatste maanden wel wat m 
waarde gedaald vergeleken met de 
continentale valuta's, m uw geld uit
gedrukt IS het nog het fikse bedrag 
van ƒ 82 500,00 Maar de waarden 
stijgen fl ink De £ 1 groen van 1913 
schoot in zes maanden omhoog van 
£ 18 tot £ 45 Ook de eerstedagenve-
loppen komen in de mode, prijsver-
dubbel ingen m zes maanden t i jd zijn 
eerder regel dan ui tzonder ing 
Voor de spoorwegherdenkmgzegels 
geven de posteri jen vier speciale 

4 8 4 SEPTEMBER 1975 

kaarten uit, die vergrotingen van de 
beelden van de vier postzegels laten 
z ien, ze kunnen dan ook als maxi-
mumkaarten gebruikt worden De 
prijs - zonder zegel - is 5p per stuk 
En tot slot IS bekend gemaakt wat we 
m het volgende jaar aan bi jzondere 
postzegels kunnen verwachten De 
uitvinder van de te lefoon, de Edin-
burgher Alexander Graham Bell, die 
op 10 maart 1876 de telefoon zover 
had ontwikkeld dat hi) er ook door 
spreken kon, zal in maart 1976 op 
vier bi jzondere zegels herdacht wor
den In april komt er dan een serie 
die de Britse industriële en sociale 
hervormingen toont , waarbij een ze
gel gewijd aan de vakverenigingen 
Juni brengt een herdenkmgszege' voor 

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

Verenigd Europa 

Het Europese Jaar voor de Monumen
tenzorg 

Definit ieve plannen tot het organise
ren van een Europees Monumenten
jaar dateren reeds van 1973 en wer
den gelanceerd te Zurich Op 24 ja
nuari 1975 werd het jaar officieel 
geopend met een rondetafelconfe
rentie in Straatsburg Een congres in 
oktober te Amsterdam zal het sluit
stuk vormen van de activiteiten 
Dit alles IS bedoeld om a de be
langstelling voor en de trots van de 
volken op het architectonische erf
deel op te wekken, b te wi jzen op 
de gevaren die dat bezit bedreigen 
en c te bewerkstell igen dat concrete 
maatregelen worden getroffen voor 
een doeltreffende bescherming van 
de monumenten 
Duncan Sandys, voorzitter van het 

het tweehonderjar ig bestaan van de 
Verenigde Staten van Noord Amerika, 
later m die maand gevolgd door een 
serie met rozen, in 1976 is het eeuw
feest van de Koninkl i jke nationale ro-
zenverenigmg Britse fo lk lore komt m 
augustus aan de beurt Het zal dan 
800 jaar geleden zi jn, dat voor het 
eerst het Welsh Eisteddfod in het kas
teel van Cardigan gehouden werd 
Later m de herfst her innert een serie 
van vier waarden aan het 500 jaar ge
leden voor het eerst gedrukte werk 
door Wil l iam Caxton De rij wordt 
gesloten m november met de kerst
zegels 

Londen, 1 september 1975, 
Christian Houston AIJP 

organisatiecomité, vroeg de bij de 
Raad van Europa aangesloten landen 
de actie te ondersteunen door de uit
gifte van bi jzondere postzegels De 
meeste landen voldeden aan dat ver
zoek 
In het kader van deze rubriek is het 
niet wel mogeli jk een ui tputtende 
beschrijving van de zegelbeelden te 
geven Toch wil ik een poging doen 
u door een globaal overzicht althans 
een goede indruk te geven van het
geen in het ver loop van deze actie 
aan filatelistisch materiaal ter be
schikking kwam 
In België verschenen op 12 mei drie 
zegels naar ontwerpen van H Ver-
baere in een oplage van 3 5 mil joen 
series Afgebeeld werden het be
roemde St Janshospitaal te Brugge 
(Fr 4 50), de kerk van St Loup te 
Namen (Fr 5,-) en het Martelaren-
plein te Brussel (Fr 10 - ) 
Een vierkant vlagstempel met een 
vierregelige tekst, ,,1975/Annee Eu-
ropeenne du/Patr imoine Architectural 
/Europees Monumentenjaar" en het 
embleem van het jaar ondersteunde 
in Brussel de actie De Bondsrepu
bliek West-Duitsland emitteerde op 
15 juli een serie van vijf waarden van 
elk 50 Pf naar ontwerpen van Ot to 
Rohse De aandacht word t gevraagd 
voor de kleine middeleeuwse stad 
Alsfeld, waarvan de Hauptmarkt met 
het stadhuis worden getoond, de 
grote middeleeuwse stad Trier met 
een afbeelding van ,,Die Steipe", een 
typische toeristenplaats, Rothenburg 
ob der Tauber, pronkstuk van de 
,,Romantische Strasse", waarvan 



onlein, de Siebersturm en de Ko

)ldzeller Tor in het zegelbeeld 
)orkomen en het industriestadje 
inten, dat in zijn geheel m het ze

'Ibeeld werd opgenomen Voor 
>rlijn, voorbeeld van een 
^gentiendeeeuwse wereldstad, ge

^n Kreuzberg en de panden num

ler 57, 58 en 59 m de Naunynstrasse 
te de presence 
izondere stempels in de Bondsre

jb l iek 2400 Lübeck 1, ,,Nationale 
■^ispielstadt Europaisches Denkmal

hutzjahr 1975" met het bekende 
gnet en 5500 Trier , ,Model lstadt im 
enkmalschutzjahr" In dit ovale 
empel ontwaren we Die Steipe, de 
isilika, het Marktkreuz, St Gangolf, 
' Porta Nigra en Krahnen 
enemarken bracht op 19 |uni drie 
Ttwerpen van Margit Besiakov uit 
e kerk van de Moraviers te Chris

insfeld pri jkt op de zegel van 70 
e, Cl Kongsgaard te Leire is het 

i derwerp van de 120orezegel en op 
^ waarde 150 ore zien we de Anna 
ueenstrade te Helsingor 

)p St Georgesdag 23 apri l , ver

heen de Engelse serie van vijf 
aarden Twee waarden van ieder 7 

werden samenhangend gedrukt 
e ontwerper Peter Gould vestigt de 
indacht op Charlotte Square in 
dinburgh, The Rows m Chester 
)eide 7p), het driehonderdjar ige Ko

inkli jke Observatorium te Green

ich, karakteristiek voor bouwmees

r Christopher Wren (8p), de alom 
ekende St Georgeskapel, onderdeel 
an het Wmdsorcomplex, gebouwd 
loor de architecten Henry Janyns en 
Villiam Vertue (lOp) en het moderne 
National Theatre" te Londen, een 

chepping van Denys Lasdun (12p) 
/an de groeiende belangstelling voor 
ie maximafil ie maakten de Engelsen 
'ebruik met het uitgeven van drie 
)i jzondere prentbriefkaarten (7 7 en 

'̂ p) In hoeverre die kaarten inder

^'aad voor dat doel geëigend zijn 
noeten de verzamelaars ieder voor 

i i ch uitmaken Ik denk dat daarover 
nog wel van mening zal worden ver

<;child 

Chester gebruikte van 2326 april een 
interessant handstempel ,,Chester 
Heritage City" en Gibraltar bleef met 
achter met een cirkelvormig bi jzon

der stempel ,,European Architectural 
Heritage Year/Gibraltar 14th July 
1975" 

Van de Griekse serie ,,Griekse volks

architectuur" ben ik niet zeker of 
deze wel officieel als hommage aan 

het Monumentenjaar is bedoeld De 
vijf waarden verschenen op 26 juni 
1975 naar ontwerp van Panajotis Grav

valos en Vassiliki Konstantmea Af

gebeeld werd een aantal kapitale 
woonhuizen Papaternou's villa te 
Kastoria (101 ), een huis te Arnea m 
het landschap Chalkidiki (40 I ), de 
villa van Sapountzoglou te Vena (4 
Dr ), de villa van Maroussis te Siatista 
(6 D r ) en het huis van George 
Schwarz in Ambelaki in het landschap 
Thessahe (11 Dr ) 
In het volgende nummer hoop ik 
deze opsomming voort te zetten 

Wetenswaardigheden 
„Verenigd Europa". 

15 juli 1975, Neuil ly sur Seme een bi j

zonder geïllustreerd datumstempel, 
groot formaat ,,Agence Spatiale Eu

ropeenne" 

12 juh 1975, Bitburg, B R D een ovaal 
gelegenheidsstempel ,5520 Bitburg 
1, Europ Grenzlandtreffen Verlei

hung d Europafahne' Met afbeel

ding van het wapen van Bitburg en 
de Europavlag 

Op 15 januari 1976 wordt m de B R D 
de 100e geboortedag van dr Konrad 
Adenauer gevierd met een bi jzondere 
postzegeluitgifte Wees op uw hoede 
wanneer u in uw verzameling een 
hoofdstuk ,,Adenauer' heeft opge

nomen BIJ deze ene bi jzondere 
emissie zal het wel niet blijven 

26 en 27 juli 1975, Neustadt m Hol

stem L , ,BriefmarkenAusstel lung 
XVI Europ Trachtenwoche" In het 
stempel het wapen van Neustadt en 
een meisje m folkloristische kleder

dracht 

Ter vervanging van het akkoord van 
Jaoende (1 juni 1964) en het verdrag 
van Arusha (1970) werd op 28 februari 
1975 m Lome (Togo) een nieuwe 
overeenkomst gesloten tussen de 
E E G en 46 landen uit Afrika, het 
Caraibisch gebied en in de Stille 
Oceaan, de zogenaamde A C P 
landen Men mag verwachten dat dit 
gebeuren zijn invloed zal hebben op 
de uitgifte van Europafrique

zegels" 

Dat ons onderwerp ook m de V S 
zijn aanhangers heeft, bewijst de in

ternationale VerenigdEuropa

tentoonstel lmg , ,Nojex" , van 2426 
oktober te Cranford N J 

Wetenswaardigheden 
„Verenigde Naties". 

De Zwitserse rolzegels hebben in dat 
land reeds uitvoerig onderwerp van 
studie uitgemaakt Plotseling duikt nu 
het gerucht op dat al voor 1948 ro l 

zegels m automaten moeten zijn ge

bruikt ten behoeve van de Volken

bond m het Palais des Nations 

,,Philatelica" meldt de ontdekk ing 
van een nummer 35, 10 r violett/sa

misch met , ,Klebestel le" Volgens 
,,Philatelica" betekent zulks dat naar 
alle waarschijnl i jkheid ook rollen 
voor de 5 r en 20 r zijn gebruikt En 
van de ,,Societe des Nations" naar 
het ,,Bureau Internationale du Tra

vai l " IS het dan nog maar een klein 
stapje 

De oplagen van de UNPAzegels uit 
Geneve zijn verlaagd tot 1,8 miljoen 
De prijs van de officiële enveloppen 
werd verhoogd van 10^ tot ^5t 

LINPANew York benoemde Frank O 
Connor tot Chief marketing section 

In het ontwerp van Henri Bencsath 
voor de uitgifte ,,Peaceful Uses of 
Outer Space" werd pas op het laatste 
moment een fout ontdekt , de i in het 
woord atmosphenque ontbrak Op 
sommige zegels is de laatste e van dat

zelfde woord bijna geheel verdwenen 

Van het Genevestempel met vier ster

ren worden de typen met de letters b 
en c dagelijks gebruikt Die met de 
letter e, g, h, en i bij de loketten, de 
letter f schijnt gereserveerd te zijn 
voor speciale vluchten en de letters a 
en d worden slechts incidenteel toe

gepast 

Patent op postzegels 
van goud 

Postzegels gedrukt op goudfol ie met 
een ondergrond van papier zijn er al 
meer dan t ien jaar, maar nu is er een 
Brits patent (1 , 371, 708) verleend op 
postzegels van zuiver goud M Boc

card heeft patent verkregen op , , on 

breekbare postzegels van goud dan 
wel van goudalliages, met de hand 
geklopt tot een dikte van O 050 20 
mm, die kunnen worden versneden 
en gegomd" De heer ir J H de 
Vlieger uit Rijswijk las deze vinding in 
het achtste Gold Bulletin van dit jaar 
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suidafrika 

rubriekredacteur: 
dr. F. G. E. Nilant, 
Universiteit van Pretoria, 
Pretoria, SuidAfrika 

Marioneiland 

In die begin van Mei het die pos van 
Marionei land teruggekom. Die ge

wone ronde stempel met 'n landkaart 
van die eiland en die naam in Afr i 

kaans en Engels meld die datum: 11 
Apri l 1975. Dieselfde groot pers 

 ., 
ZTJT^J'''T'''c 

« ^ ■■ 

m 

stempel met kompasroos en 'n pik

kewyn van SANAE is nou weer ge

bruik, met aanduiding MARION, 'n 
Langwerpige stempel meld Marionei 

land / 46°52'S en 37°51'E / Marion Is

land. Die stempeltj ie is egter in rooi 
en nie in swart ink nie. 

Album van Filatelie Dienste 

Die SuidAfrikaanse Poskantoor het 
'n posseëlalbum uitgegee, wat sal 
help om die versamei van posseëls 
van die Republiek aan te moedig. Die 
prys is R 15. Ons sou graag wil weet 
of daar vir die seëls van S.W. Afrika 
naderhand ook 'n plekkie in daardie 
album sal kom. 

Rhodesië: Aloe '75 

In Julie is in Salisbury die eerste 
Rhodesiese sukkelentekongres ge

hou. Omdat die aloëfamil ie die 
mees veelvuldige bloeiende plant in 
Rhodesië is, is veral hieraan meeste 
aandag gegee. Sodoende is hierdie 
kongres eintl ik die eerste aloë
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kongres wat in die wereld plaasge

vind het. 
Vir die geleentheid is op 16 Julie ses 
besondere posseëls uitgegee. Die 
2V2C seël toon die Euphorbia confina

lis, 'n plant wat veral tussen die gra

nietheuwels in suidelike en oostelike 
Rhodesië aard. Party groei baie hoog. 
Die Aloe exelsa (3c seël) is oor die 
hele land versprei en word 2 tot 3 
meter hoog. Dit bloei in Augustus 
met rooi en oranje blomme. Hoodia 
lugardii (4c seël), eerste ontdek deur 
majoor E. J. Lugard in Botswana, kom 
voor in die Limpopovallei. Ook hier

die plant bloei in Augustus. Aloe or

tholopia (7V2C seël) kom slegs in 
NoordRhodesië voor. Dit het dik 
blare en bloei ook in rooi en geel in 
die winter, veral Augustus. Aloe mu

sapana (14c seël) kom in klein aan

talle voor in OosRhodesië. Dit bloei 
gedurende 'n groot deel van die jaar. 
Aloe saponaria (25c seël) was reeds in 
die 18de eeu in Europa bekend. Dit is 

wij lazen 
voor u 

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

Verenigingsbladen 

In het als altijd keurig uitgevoerde 
,,Luchtposthistorie" wi jdt redacteur 
drs. J. Boesman aandacht aan , ,Gro

ningen in het luchtpostverkeer" en 
aan het overl i jden van twee ereleden, 
mr. Ed. Franquinet en W. Versteegh. 
W. Briel uit Leiden maakt een begin 
met een artikelenreeks over , ,Du i 

venpost" . 

,,Liechtenstein" van de , ,Nederlandse 
Vereniging van postzegelverzamelaars 
van het Vorstendom Liechtenstein" 
bevat naast het bericht dat men op 23 

eers in 1956 vir die eerste keer in die 
hoogste dele van Rhodesië, bo 2000 
m, aangetref. Dit het rooi blomme i r 
die voorjaar. 
Tydens die kongres is 'n spesiak 
stempel gebruik in 'n tydelike pos

kantoor. 

Twee stempels van veldpostkantoor 113, 
de een met letter A, de ander met B in de 
datumregel van 14 juli 1975. De stempels 
van VPK/FPO 111, 112, en 115 zijn afge

beeld in de rubrieken van juni en juli/au

gustus 

augustus van dit jaar met enige luis

ter het eerste lustrum viert een index 
op de Liechtenstemartikelen, die in 
de jaren 19651972 in de kortelings 
opgeheven , ,SammlerLupe" werden 
gepubl iceerd. 

Werd het jaarboekje van de , , 's

Hertogenbossche Filatelisten vereni

g ing " tot nu toe in stencilwerk uitge

voerd, de jongste uitgave kwam in off

set tot stand. Een onmiskenbare ver

betering en een mooi geschenk voor 
de vijfenveertigste verjaardag van de 
vereniging die in oktober met een 
tentoonstel l ing in het kader van de 
,,Dag van de postzegel" dit jubi leum 
viert. 

Met het initiatief om een lijst samen 
te stellen van onderwerpen die door 
de leden zouden kunnen worden be

studeerd, vergezeld van aanwijzingen 
hoe zulks zou kunnen gebeuren, 
geeft ,,China Filatelie" blijk zijn taak 
als studiegroep goed te verstaan. 
Zo'n lijst, samengesteld door de heer 
Oranje en aangevuld door de heer 
Mulder, komt voor in nummer 2 van 
jaargang 7, mei 1975. De heer C. Wij 

dooge sr. verschaft zelfs een van 
aanwijzingen voorzien stimulans voor 
in het bi jzonder de studie van de 
Chinese burgerluchtvaart. 



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

Dag van de Postzegel 
11 oktober 1975 
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-Hertogenbosch, Hooge-
zand/Sappemeer, Rheden (jeugd), Rot
terdam, Schagen Vhssingen, Weert 
De 's-Hertogenbossche vereniging organi
seert het bekertoernooi Het is de oudste 
jub i lerende vereniging, vandaar dat de 
enveloppe voor de Dag van de Postzegel, 
de achtste die de Bond voor dit doel uit
geeft en waarvoor PTT een bi jzonder 
stempel beschikbaar stelt, op 's-Her
togenbosch word t afgestemd 
Die enveloppen kunt u bestellen en als u 
verstandig bent doet u het nu , op grond 
van uw ervaringen m 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 in een van de t ien genoemde 
plaatsen dan bent u goedkoper ui t , ƒ 1 25 
Wi l t u voor uzelf of voor uw verenig ing 
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 bi j de comités m Amsterdam en 
Rotterdam 
Bestellingen dienen te geschieden per g i 
ro Als uw overschri jv ing t i jd ig op een van 
de adressen die zi jn gepubl iceerd m de 
nummers van juni en jul i /augustus word t 
ontvangen, bent u zeker van toezending 

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

Bondsinformatiebureau 
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 

Plaats 

^msterdam 

Apeldoorn 

Hengelo (O) 

s-Hertogenbosch 

Hoogezand 

Rheden 

Rotterdam 

Schagen 

Vlissingen 

Weert 

Waar 

Casa 400, James 
Wattstraat 75 
bi j Amstelstat ion 

Van Reekumgaleri) 
Churchi l lp le in 2 
naast Schouwburg 
Orpheus 

De Cirkel 
Pastoriestr 33 

Brabanthallen 
(Veemarktcomplex) 

De Kern 
Rembrandtlaan 72 

Sporthal Rheton 
Beatrixlaan 

Hal postkantoor 
Coolsmgel 

Regiocentrum 
Mauvelaan 

De Scheidemond 
Rijksscholenge
meenschap, kantine 
Brouwenaarstr 2 

Cul tureel Cent rum 
De M u n t 

Wanneer 

10-12 
oktober 

10-18 
oktober 

10-12 
oktober 

10-12 
oktober 

zaterdag 

Open van tot 

vr 20-22 uur 
za 9-19 uur 
zo 9-18 uur 

vr 20-00 uur 
dl/10-17 uur 
za 
dl 19-21 uur 
d o l 9-21 uur 

vr 19 30 uur 
za 10-17 uur 
zo 10-17 uur 

vr 11-22 uur 
za 10-22 uur 
zo 10-17 uur 

10-17 uur 

10-12 
oktober 

10-12 
oktober 

11-12 
oktober 

vr 19-22 uur 
za 10-20 uur 
zo 10-16 uur 

za 10-17 uur 
zo 10-17 uur 

za 10-17 uur 

11-12 
oktober 

za 10-17 uur 
zo 10-17 uur 

Kaders 
Tentoon
stell ing 

250 

200 
Marcap-
po ld ro '75 

150 

300 
Jeroen Bosch 

-

200 

200 

100 

~ 

260 

Ruilbeurs 

za 9-19 uur 
zo 9-18 uur 

za 11, 10-17 uur 
za 18, 10-17 uur 

za 10-18 uur 

zo 10-16 30 

za 10-17 uur 

— 

za 10-17 uur 

za 10-17 uur 

za 10-17 uur 

zo 10-17 uur 

Diversen 

Enquête/handelaren/ 
catalogus/toegang vri j 

Handelaren/toegang vri j 
Handelaren/toegang vri j 

Door lopend dia lezmg/ 
Filatelie, een hobby 
voor iedereen/toegang 
vri j 

Toegang ƒ 1 , -
met en ƒ 0,50 zonder 
catalogus 

Toegang vri j 

Dialezingen/ landel i jke 
quiz Filagram/toegang 
vri j 

Vraagbaak/ 
toegang vri j 

Dialezingen/toegang vri j 

Regionaal beker toernoo i / 
toegang vr i j 

zaterdag vei l ing en quiz/ 
toegang vri j 
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Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keuring wil voorleg
gen dienen gezonden te worden aan drs 
A M A van der Willigen, Laan van Poot 
194, 's-Gravenhage Alle overige corres
pondentie naar J A Achilles, Zuiderpark-
laan 249, 's-Cravenhage, telefoonnummer 
070-321123 Voor de voorwaarden zie ja
nuari 1975, biz 38 

Nederlands Filatellstlsch Centrum 
Het NFC stelt aan verenigingen dialezin-
gen ter beschikking tegen vergoeding van 
de portokosten van heen- en terugzen
ding Enkele stelregels dienen m acht ge
nomen te worden veertien dagen voor 
het gebruik schriftelijk aanvragen, tenmin
ste even deugdelijk verpakt terugsturen 
als de zending werd ontvangen, teksten 
mee terugzenden, dia's op volgorde en 
voltalligheid controleren Het is niet mo
gelijk meer dan twee diaseries per keer te 
verlangen 
Aanvragen bij de NFC-secretaris J C 
Schater, Croenendaalstraat 9-1, Amster-
dam-1017, of Postbus 192, Weesp 

Bondsbibllotheek 
Inlichtingen Bibliotheek Arnhem, tele
foon (085) 432131 
Bondsbibliothecaris W F Smit, Utrecht
seweg 33C, Heelsum Telefoon 08373-
2607 
De Bondsbibllotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Bibliotheek Arnhem 
Geopend uitgezonderd maandag en za
terdag dagelijks 10 00-18 00 en 19 00-21 00 
uur Maandag geopend van 13 00-18 00 en 
19 00-21 00 en zaterdag alleen van 10 00-
17 00 uur Adres. Koningstraat 26, Post
bus 1168, Arnhem 

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

Verkoopafdeling 
Bestellingen te richten aan E C de Poor
ter, Parkdreef 111, Budel-Dorplein, Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdeling van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen, Budel Dorplein 

Verkrijgbare uitgaven 
De volledige lijst van verkrijgbare uitgaven 
IS gepubliceerd in december 1974, blad
zijde 694 Aanvullingen januari 1975, 
bladzijde 39 maart 1975 bladzijde 172, ju-
li/augustus 1975 bladzijde 412 

Internationale tentoonstellingen 
Serieuze kandidaten kunnen inschrijvings
formulieren en brochures aanvragen van 
de Hafnia 76, die van 20-29 augustus 1976 
in Kopenhagen zal worden gehouden 
Inlichtingen A Boerma Bronsteeweg 86, 
Heemstede 

Commissie postgeschiedenis 

Op 12 april 1975 heeft de commissie 
Postgeschiedenis van de Federation 
Internationale de Philatelie een bi j 
eenkomst gehouden m Madr id t i j 
dens de internationale tentoonstel
l ing Espafia 1975 Er werd besloten 
enkele artikelen van het reglement te 
schrappen die in feite een doublure 
waren van het algemene tentoonstel-
Imgsreglement van de FIP (zie het 
Maandblad van november 1973) Te
vens werd besloten een nadere ver
klaring van artikel 1 toe te voegen 
Dit art ikel, met de verklaring, luidt 
thans-
Artikel 1 Een postgeschiedkundige 
verzameling gaat uit van de studie en 
rangschikking van postale en filatelis-
tische stukken welke direct betrek
king hebben op de methoden, post
wegen, postvervoer en postverbin
dingen van alle t i jdperken of van de 
organisatie van postdiensten, zowel 
van regeringswege, plaatselijk of par
t icul ier 
De verklaring luidt 
a Een postgeschiedkundige verzame
ling bestaat in de eerste plaats uit 
gebruikte poststukken en postzegels 
en postale documenten, gerangschikt 
zodanig dat een postgeschiedkundig 
onderwerp overeenkomstig artikel 1 
geïllustreerd wordt 
b Dergeli jke postgeschiedkundige 
onderwerpen zi jn b i jvoorbeeld: 
1 Postale diensten voor het postze
gelt i jdperk, 
2 Algemene studies over de ontwik
keling van postale diensten, nationaal 
of internationaal; 
3 Mil i taire post, veldpost, belege-
rmgspost, krijgsgevangenenpost en 
concentrat iekamppost, 
4 Mari t ieme post, 
5 Rampenpost, 
6 Gedesinfecteerde br ieven, 
7 Spoorwegzegels, 
8 Censuurpost, 
9 Brieven met Strafport 
De verzamelingen mogen bevatten, 
wanneer strikt noodzakeli jk, postze
gels en voorlopers, landkaarten, 
prenten, schetsen, decreten, en zo 
meer 
Het bovenstaande zal waarschijnli jk 
op het aanstaande FlP-congres m 
Philadelphia definit ief worden aange
nomen 
Toepassing zal dan misschien moge
lijk zi jn op de Hafnia '76 en zeker op 
de internationale tentoonstel l ing te 
Milaan in oktober (14-24) 1976. 
Met het oog op de tentoonstel l ing m 
1977 te Amsterdam is het wenseli jk 

deel te nemen aan de tentoonstel l ing 
in 1976 om ervaring op te doen bij in 
ternationale beoordel ingen 
D W de Haan, afgevaardigde 

Stichting voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland 
Secretaris P de Wolft, Maalakker 19, 
Eindhoven 
Het A B C van het Postzegels Verzame
len ƒ 6,— 
Vragenboekje bij het A B C ƒ 3,— 
Antwoordboekje bij het A B C ƒ 4,50 
Beknopte filatelistische woordenlijst 
Frans-Nederlands ƒ 2,50 
In overleg met en onder goedkeuring van 
het bestuur van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen is de volgende 
regeling getroffen 
Voor de bij de bond aangesloten 
(senioren-) verenigingen wordt op de ver-
koopsprijs van ƒ 6,— per exemplaar een 
reductie verleend van 15% op bestellin
gen van ten minste tien exemplaren Deze 
worden gratis gefrankeerd toegezonden 
Voor deze verenigingen bedraagt onder 
de zelfde voorwaarden de verkoopsprijs, 
bij vooruitbetaling te voldoen, ƒ4,50 per 
exemplaar, mits deze worden afgehaald 
op het verkoopadres Kerkweg 135 te 
Santpoort (Noord) Hierdoor worden ons 
de portokosten bespaard 

Alle uitgaven van de Stichting kunnen 
worden besteld door overschrijving van 
het verschuldigde bedrag op girorekening 
nr 40 51 87 ten name van de Stichting te 
Santpoort 

Bondsdocumentatiecentrum 
Inlichtingen over publikaties met betrek
king tot de postzegels en postwaardestuk-
ken van Nederland, Nederlandsch-Indie, 
Curagao en Suriname bij de administra
teur van het BDC I Dekker, Plantage 
Parklaan 11-1, Amsterdam-1004 Telefoon 
020-243150 
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verenigings-
nieuws 
Administrateur: 
A. van Laer 
Da Costalaan 21 
AMSTELVEEN - 1134 

1 
^ederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
->ecT W F Smit, U t rech tseweg 35c, Hee lsum Tel 
J8373-2607 Penn inem /Ledenadm H A E Spaanen-
j u rg , J H Leopoldstraat 13, Haar lem Tel 023-262919 
Dir Rondz | J K roone , Socrateslaan 36 Ut recht Tel 
)30-881032 Con t r i bu t i e voor 1975 f20,— Leden, d ie 

Tiet z i jn aangesloten bi) een der a fde l ingen d ienen d i t 
)ver te maken op g i ro reken ing 33805 t n v Penning-
Tteester NVvPV, Haar lem De leden w o r d e n verzocht 
co r responden t ie , adreswi j z ig ingen , e d te z e n d e n naar 
de afdel ingssecretar is of de ledenadmin is t ra t ie Noo i t 
laar de admin is t ra t ie van het maandb lad 

Postzegelvereniging „Breda". Secr m w A Cramerus-
^an den W i l d e n b e r g Steynlaan 40 Breda tel 32307 
edenvergadermg maandag 22 sept '75, 19 30 u m Ge-
neenschapshuis De Kle iberg Dr Struyckenstr 9 

Breda Dia- lez ing Jeugdb i jeenkomst zondag 5 ok t '75 
m de Beyerd, Boschstraat 22, Breda 9 30-12 uur 

Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hol landia" , Am
sterdam. Secr A D Aeyel ts, To lakke rweg 82, Ho l l and -
bche Rading, tel 02157-489 
tedenvergadenng v r i jdag 26 sept '75, 20 15 uur , Hote l 
Krasnapolsky, Warmoesst raat , Ams te rdam 
4 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. Secr P O M 
/an Hasselt, Prms Hendr ik laan 101, Ut rech t , leden-adm 
Mr K J Wi ldschu t , Vuurse Dreef 42, Ho l landsche Ra-
d m g 
eerstkomende ledenvergadering d insdag 30 sept '75 m 
kleine foyer T ivo l i , Lepe lenburg , Ut recht Jaarverslag se
cretaris en b ib l io thecar is , landenwedst r i )d vn je i nzen
d ing . 
5 
Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secr L W Kri jger 
Oranje laan 49 Rijswijk Ledenadmin F H de Wi js , Ca-
rel Remierszkade 75, 's -Cravenhage tel 070-831402 (na 
18 00 uur) 
Ledenbijeenkomst D insdag, 21 ok tobe r 1975, 20 00 uur 
m Di l igent ia , Lange V o o r h o u t 5, s-Cravenhage 
6 
Internationale Verenigmg Philatelica. Secr N Ph 

Glaudemans, W i l l e m Klooslaan 2 1 , V o o r b u r g ZH , tel 
070-864476 Beheerder Cent r Ledenreg N F H e d e -
man , Va lkenboskade 86, '5-Gravenhage-2026, tel 070-
390857, Bureau v /h Rondzendverk . Phi late l icahuis, 
Va lkenboskade 88, ' s -Cravenhage, tel 070-659360 
7 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. Secr C H 
W Heusdens, postbus 2171 Rotterdam-3005, tel (010) 
244871 Ledenadmin is t ra teur P W van der Stel, van 
Wi jngaarden laan 72, Rotterdam-3026, tel (010) 192316 
Ledenvergadering maandag 29 september , 20 uur , C e -
b o u w , De N i e u w p o o r t " , C ro teke rkp le i n 5, g e w o n e 
agenda 
Clubbtjeenkomsten i ede re zaterdag van 14 to t 17 uur . 
W i j k c e n t r u m , , M i d d e l l a n d " , I e Midde l landst raa t 103, 
iedere d o n d e r d a g van 19 30 tot 21 30 uur , kant ine 3e 
Technische Schoo l , Hi l lev l iet 90 Ro t te rdam-Zu id 
Bez ich t ig ing van de vei l ingkavels zaterdag 27 sep tember 
van 15 tot 16 uur , c lub lokaal , M i d d e l l a n d " 
8 

Philatelisten Vereniging „Amersfoort" . Secr J van 
Leeuwen, Kelvinstraat 58, Amers foor t Tel 033-12632 
Bijeenkomsten ledere 4de donde rdag van de maand in 
Cafe-Rest , ,Kobus a d Poor t " Amers foo r t Zaal open 
19 30 uur Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende b i jeen
komsten met o a ve i l ing, puzze l , en ru i lmoge l i j kheden 
25 sep tember en 23 ok tobe r a s 
Rondzendverkeer A l le boekjes, ook betere v o o r ger icht 
rondzendverkeer met ko r te l oop t i j d , i n zenden aan M 
P Bergers, Isaacstraat 30 te Soest, tel 02155-16627 
9 
Amsterdamsche Vereeniging „ D e Philatelist". Secr L 
van Oos te rw i j k Oos te rvenne 113, Purmerend-
Ove rwhe re I I , tel 02990-26289 Leden-adm • mevr A 
Hastr ich-Roos, Leliestraat 42, Vo lendam, tel 02993-3598 
Bijeenkomsten d insdag 7 ok t ru i lavond m Hu ize ,,Pax 
Ferd Bolstraat 194, Ams te rdam-Zu id , schu in tegenover 
de O u d e Rai, d insdag 21 ok t ledenvergader ing m 
, Krasnapolsky" mgang Warmoesstraat k le ine zaal 
16 

Gelderse Filatelisten-Vereniging , ,De Globe" . Secr ) 
C O u w e n b r o e k , Brantsenstraat 24 A r n h e m Te le foon 
085-450477 Ledenadmin mej M J Renssen, Leeuwe-
riklaan 10 Zu tphen Tel 05750-14434 
Maandelijkse bijeenkomsten te A p e l d o o r n , A r n h e m , 
Barneveld, Brummen-Eerbeek D ieren , Doesbu rg , Doe-
t i n c h e m . Ede Eist, Epe L ich tenvoorde , Lob i th , N i jme
gen , Oos te rbeek , Renkum-Hee l sum, Rheden-De Steeg, 
Velp-Rozendaal Wagen ingen Wmte rsw i j k , W i j c h e n , 
Zevenaar en Z u t p h e n 
20 
De „Kennemer Postzegelclub", Beverwijk. Secr Th W 
A n d n e s m a Corn Groen landst r 15, Heemskerk , tel 
02510-33168 Penn mr K H W o l t e r m a n , Stnck van Lin-
schotenstr 67 Beverwi jk Con t r i bu t i e ƒ 12 ,— per jaar 
aan penn ingmees te r , g i ro 1559745 Betal ingen Rond
zendverkeer Rabobank Beverwi jk , g i ro 151093 
Clubavonden 6 ok t (vei l ing) en 20 ok t (k ienen) 2 nov 
75 Postzegelbeurs in de n ieuwe Slof 

22 

Ned. Pil at el istische Ver, „ D e Verzamelaar", Bussum. 
Secr sse mevr B van Ek-Bronkhorst , M e e r w e g 5, Bus
sum, tel 02159-18342 
Ledenbijeenkomst e lke 2e maandag v / d maand , aanv 8 
uu r m de gro te zaal van Huize Gode l i nde , Hu ize rweg , 
Bussum 
Rondzendingen B v d M e u l e n , ]an Toebacklaan 3 
Naarden tel 02159-40709 zal nog graag goede r o n d -
zendboek jes Ned en O C on tvangen 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht" . 
Secr F H Visser, Oran jepark 47 Dord rech t 
Bijeenkomsten ledere 2e woensdag v /d maand . Ge
b o u w C i M V Burg de Raadtsingel, Do rd rech t aanv 
20 30 uur zaal o p e n vanaf 19 uur Ge legenhe id tot ru i l , 
k o p e n en v e r k o p e n 
28 
Philips Philatelisten Vereniging, Eindhoven. Secr M H 
Schenkelaars, de Koppele 78 Tel 416358, E indhoven 
Bijeenkomsten e lke eerste maandag van de maand m 
de kant ine van de a fde l ing USFA, Schouwbroekseweg , 
E indhoven Aanvang 20 00 uur 
Eerstvolgende bijeenkomst 6 ok tobe r 1975 
29 
Enschedesche Philatelisten Vereniging. Secr W E J 
Aeyelts A v e r m k , Mr dr Kuyperp lem 25, Enschede, Pen-
n i n g m D Kru imer , O l d e n k o t t e n b n n k 63 Enschede 
Vergaderingen e lke 3e v r i j dag v /d maand, Spe lbergsweg 
77 Enschede, aanvang 20 15 uur 
31 
Postzegelvereniging „Gor inchem en Omstreken" . Secr 
J A van den Anker Busschieterstraat 7-C G o r i n c h e m 
Tel 01830-21327 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand m 
een benedenzaal van de Exoduskerk, M o l l e n b u r g s e w e g , 
G o r i n c h e m Aanvang 20 00 uur 
32 
Vereniging van Postzegelverzamelaars , ,Gouda" . T i jde
l i jk secretariaat mevr T Belgraver-Groner t , Man H o l 
landerweg 184, Gouda Tel 01820-12121 
7 oktober 40-jar ig bestaan Regionale ruilbeurs 3 o k t o b e r 
Burgerhal Stadhuis Gouda Geopend 19 00-21 00 uur 
Ledenbijeenkomst 25 ok tobe r in , , B r a n d p u n t " , Turf
markt 58, Gouda Aanvang 20 00 uur 
35 
Philatelisten Vereniging Groningen. Secr J M O f f r i n -
ga, de Savornin Lohmanp lem 2-b, G r o n i n g e n , tel 050-
260242 Ledenadm J K Smi th , Oos te rhamr i kkade 64, 
G r o n i n g e n , tel 050-770406 

Bijeenkomsten e lke 4e maandag v /d maand m het 
Boschhuis Hereweg , G r o n i n g e n Zaal o p e n voor ru i len 
19 uur Begin verg ca 20 uur 22 sept ve i l ing , 27 ok t 
lez ing , I n t e r n e r i n g " d o o r de hr v d Graaf 
Jeugdafdelmgen te G r o n i n g e n , Haren en Eelde/Patersw 
Inl bi j secr J K Smi th , v o o r n o e m d 
36 
Haarlemse Filatelistische Vereniging „ O p Hoop van Ze
gels". Secr ] C Repko, B loemendaa lseweg 193, Over-
veen Tel (na 19 00 uur) 023-267394 
Ledenbijeenkomsten 18 sept , 29 ok t , 19 nov en 18 
dec 75 Aanvang 19 00 uur met ge legenhe id tot ru i len 
Hebt u nog goede double t ten? Plak deze in de boekjes 
van de ve ren ig ing en s tuur deze aan het h o o f d r o n d 
zendverkeer postzegels, ) G Markens te in , lepenlaan 
31 Bloemendaal In l i ch t ingen h ie romt ren t b i j de secre
taris Hebt u uw con t r i bu t i e voor het verenigingsjaar 
1975/1976 ad ƒ 15,— reeds overgemaakt op pos t reke
n ing 245576 tnv penn ingmees te r OFtVZ te Haarlem? Zo 
niet doe t u d i t dan d i rect zodat u ons veel kosten en 
moe i t e bespaart ' 
42 
Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Lei
den . Secr H J Heder i k , Topaaslaan 14, Le iden, tel 
071-64808 
Vergadering d insdag 23 sept '75 in het Logegebouw, 
Steenschuur 6 Leiden Aanv 20 00 u precies G e w o n e 
agenda met ve i l ing en gratis ve r lo t ing 
jeugdafdeling iedere 4e d insdag van de maand in b o -
vengen g e b o u w voor de sen io renvergader ing , aanv 
19 00 uur . 
44 
Postzegelclub „Groot Ve ldhoven" . Secr P M W i l 
lems, Mu i le r laan 75. Ve ldhoven Tel (040) 533429 
Bijeenkomsten iedere 2e maandag v /d maand in het 
buur thu is d 'Ekker, Armehoefs t raa t 3, Ve ldhoven 
47 
Postzegelvereniging Roosendaal. Secr P A J Kokken , 
H C Dirckxstraat 17, te l 01650-41303 Leider r o n d z e n d 
verk ! F A Mor t ie rs , Burg Prinsensingel 75, tel 
01650-37793 
Bijeenkomsten 13 ok t vergader ing met ve i l ing in zaal 
van 't W i t Roosken, Nispensestraat 14, Roosendaal 
48 
Philatelistenclub , ,Rotterdam". Secr mevr T S 
Stemer-Spork , s -Cravendi jkwai 79, Rotterdam-3003 
Bijeenkomsten 2e d insdag v /d maand . Beursgebouw, 
ingang Meen t 110, Rot te rdam 
54 
Postzegelclub Wassenaar. Secr B W i j sman , Van H o u 
t e n w e g 80, Wassenaar 
Bijeenkomsten 9 ok t en 13 nov 20 uur , Jeroenhuis , 
Kerkstraat 75, Wassenaar 
55 
Postzegelvereniging „ IJmuiden" . Secr mevr M de 
Meer -van C e n d t Van Lenneplaan 54, D n e h u i s , tel 
02550-10421 Penn mr A Bakker, Tasmanstraat 4, IJ-
m u i d e n Dir Rondzendd ] Wester , Kanaaldi jk 227 IJ-
m u i d e n 
Ruilavonden O u d Kath Kerk IJmond, Wi lgens t r 16, IJ-
m u i d e n 29 sept , 13 en 27 okt 6 30-7 45 voo r de j eugd 
en 8-10 uur voo r de vo lwassenen 
58 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenheim. 
Secr G Mar inus , Tey lmger laan 43, Sassenheim 
Vergadenng-veiling-ruilavond tedere laatste d insdag van 
de maand Aanvang 20 uur m , ,De O n t m o e t i n g " Narcis-
senlaan 1 Jeugdclub 18 45-20 00 uur . Zaterdag 22 nov 
ru i lbeurs van 10-17 uur m , ,De O n t m o e t i n g " 
69 
Filatelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr | 
D N e u t e b o o m , Marg Hardenbergst r 2 Wi lde rvank 
Bijeenkomst d o n d e r d a g 9 ok t in Hote l Java, Pr Hen 
d r i kp l e i n 7, Veendam Zaal open 19 uur 
73 
Postzegelvereniging 's-Cravenhage en Omstreken. 
Secr K A Tuinstra, Va lkenboskade 259 Den Haag, tel 
070-638311 (na 18 uur) Rondzendv mevr J E Klem-
Schui l , Het Z ich t 162, Den Haag, tel 070-668036 
Bijeenkomsten e lke 3e d insdag van de maand in Har r i 
son's H o t e l , Spuistraat 16, Den Haag Zaal open 19 30 
uur 
77 
Phil. Ver. „Hoogezand-Sappemeer" . Secr A G Spi j 
ke rman, Donke r Cur t iusst r 39, Hoogezand 
Ledenavond, tevens jaarvergader ing maandag 6 ok t m 
Hote l Struve, Sappemeer Zaal o p e n vanaf 19 00 uur 
T i jdens de vergader ing ve rk iez ing van enke le bestuurs
leden en gratis ve r lo t ing van aant rekke l i j ke f i latel ist ische 
p r i j zen Gro te ru i lbeurs zaterdag 11 ok t , de Dag van 
de Postzegel, ook gev ierd in Hoogezand , 10-17 uur m 

De K e r n ' , Hoogezand 
81 
Fil. Ver. „ D e Klomp", Winterswijk. Secr W Peletier, 
Zui lenesstraat 1 1 , W in te rsw i j k g i ro 1011584 Renn m ) 
N Kuypers, Mo lens t r 6, W in te r sw i j k , g i ro 1203555 
Hoo fd Rondzend ingen P Stassen, Pr Hendrrkst r 17, 
W in te r sw i j k , g i ro 3205847 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag v /d maand, 20 uur , 
m Zaal V ic tor ia , t / o het stat ion Jeugdige verzamelaars 
k u n n e n ru i l en van 19-20 uu r 
85 
„Postzegelvereniging Heemskerk". Secr. D A van 
Vl iet , Rousselstraat 16, Heemskerk , tel 02510-32874 
Bijeenkomsten 22 sept (vei l ing), 13 ok t (k ienen) , 27 

(slot op pag 503) 
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MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kop i j voo r het Veren ig ingsn ieuws d ien t , 
GETIKT op officieel kopijblad (in duplo), teza
men met de mutat ies t rook jes voor de k o m e n d e 
maand en eventuee l de maandstaat in het bezit 
te zijn van de administrateur, uiterlijk op de 
vo lgende data 

o k t o b e r n u m m e r 16 sep tember '75 
n o v e m b e r n u m m e r 15 ok tobe r '75 
d e c e m b e r n u m m e r 19 novembe r '75 

Nakomende mutat ies t rook jes u i ter l i j k 10 dagen 
na de g e n o e m d e data m het bezi t van de admi 
nistrateur Nakomers al leen in k leme hoevee l 
heden en mits u al eerder in de maand heb t 
i ngezonden In dat geval de maandstaat met de 
laatste z e n d i n g strookjes t o e z e n d e n , doch wel 
e lke maand, ook als er in d ie maand geen m u 
taties z i jn geweest 
H H Secretarissen en leden-admin is t ra teurs 
w o r d t DRINGEND verzocht z ich strikt aan de 
g e n o e m d e data te h o u d e n Indien te laat wordt 
ingezonden, is plaatsing in het nummer van de 
komende maand BESLIST NIET mogelijk! 
Let u er voora l op dat voor b i j eenkoms ten , 
enz geen data w o r d e n ve rme ld , d ie l iggen 
vóó r de 20ste van de maand van versch i jn ing 



O N Z E UITVOERIGEOMSCHRIJVING VAN DE KILO'S- I W U V V C j A V 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 - Niger ia - Rhodesia - Tanzania - Zuid-Afr ika en 
andere Afr ikaanse landen - zeer veel grootformaatzegels veel 
hogere waarden - verzegeld pakket 72 50 

AUSTRALIA 1 - „E l i t e Austral ia 1971/74 ' met 70% grootformaat gele-
genheid/gedenkzegels - groot aantal zegels van beroemde perso
nen - motief - veel betere zegels - zeer mooie ki lo 36 50 

BELGIË 1 - goed gesorteerde ki lo - veel grootformaat gelegen-
heid/gedenkzegels - met enige oudere en de laatste nieuwe zegels 
- met hogere en topwaarden 39 50 

CANADA - I e klas missieki lo - met de nieuwste gelegenheids/ge-
denkzegels - met hogere waarden - mooie ki lo 49 50 

CUBA 1 - 95% grootformaatzegels - zeer veel topwaarden van gelegen
heid - enorme sorter ing van oudere en moderne zegels 45 — 

DUITSLAND 1 - , ,Bundespost /Ber l in" met gegarandeerd minstens 1200 
ä 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel toeslag - enorm 
gesorteerd - veel hogere waarden - pracht ki lo - verzegeld 74 50 

ENGELAND 1 - ,,FIRST CLASS CHARITY ' - de betere missie ki lowaar 
met gegarandeerd meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenk 
zegels - hogere waarden - samendrukken - enz verzegeld pakket 29 50 

GROOT BRITTANNIË 1 - „F IRST CLASS CHARITY ' - met gegarandeerd 
meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - met hogere 
en topwaarden van veel landen (minstens 1 x 1 pond zegel) - fosfor -
watermerken - regionals - veel oudere uitgaven van Koningin E II -
en met veel mooie zegels van c i rca 20 Engelse kolomen en Domi
nions - zeer interessante ki lo - verzegeld pakket 39 50 

GEMENEBEST 1 - „FIRST CLASS CHARITY uitslui tend zegels van de 
Eng kolomen en Dominions - met meer dan 50% grootformaat ge 
legenheid/gedenkzegels - zeer veel landen veel hogere en topwaar 
den - zeer mooi - verzegeld pakket 79 — 

IERLAND 1 — " S u p e r " 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 55 — 

NIEUW ZEELAND 1 - motiefzegels met groot formaat gelegenheid/ 
gedenkzegels - en hogere waarden 39 50 

NOORWEGEN 1 - „SUPER EXTRA" een zeer interessant pakket met 
veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - met oudere en de 
laatste uitgi f ten - veel hogere en topwaarden t/m 20 kronen 
fantastisch mooi - verzegeld pakket 49 50 

SCANDINAVIË 1 - een zeer mooie en grote sortering uit de vier Scan 
dinavische landen - zeer veel grootformaat gelegenheid/gedenk 
zegels - met oudere en de laatste nieuwe - veel hogere waarden 
staande luchtpostzegels - en topwaarden t/m 20 kronen enz enz 
verzegeld pakket 49 50 

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 36 50 

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 39 50 

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

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 
vrachtbr ieven en andere documenten waarop spoorwegzegels ge
bruikt zi jn - zegels met opdruk - topwaarden van 100 - 200 - 300 -
500 frank - 500 frank minstens 2 x - andere waarden vele malen 
meer - geweld ige sorter ing 

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

D D R - „Postk i lo 1975" - met nog betere waardevol le bij lagen -
losse sperwaarden - complete sperwaarden series - F D C - post-
stroken met veel betere zegels 

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

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 

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

FINLAND 1972 - nieuwe ki lo - hoge cataloguswaarde 
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 

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

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

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

POLEN 7a - postverzegeld 1975 - een geweldige mooie ki lo - met zeer 
veel grootformaatzegels - en hogere waarden 

52 50 

47 50 

87 50 

105 — 

62,50 

325 — 
32,50 

39,50 

29,50 

24 50 

25 — 

34,50 

POLEN ,,SUPER LUXES' postpakketsfroken - veel zegels op afge
sneden F D C - veel blokken 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 C 
afsmjsel 

ZWEDEN 2a - door de Finse posteri jen verzegeld - met hoofdzakeli jk 
hoge postpakket f ranker ingen van Zweden - met een weinig andere 
landen - zeer hoge cataloguswaarde - is niet 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 najaarsaflevenng - veel hogere en topwaarden - veel nieuwere 
soorten dan voorafgaande jaren - enorme cataloguswaarde 

ZWITSERLAND - afsmjsel van betal ingskaarten met alleen hogere 
waarden vanaf 50 r p tot en met 5 franc - geen gelegenheidszegels 
maar wel een gelegenheidsaanbieding van uitslui tend hogere waar
den - met verzegeld '/4 ki lo 24 60, ki 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 

145 — 

115,— 
49,50 
82,50 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS V4 kilo 
AUSTRALIË 3 - Mooie sorter ing van moderne zegels - met 

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

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

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

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

CANADA - uitslui 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 

DENEMARKEN 3 - goede sorter ing - veel nieuwere uitgaven -
met als extra bi j lage 45 yvert frank per Vt k i 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 
rondstempel 44 25 167 50 

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieu
we - nu met enig Guernsey - Jersey - Isie of Man - zeer grote 
sorter ing - c i rca 50 soorten - met als extra 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 bijna al lemaal 
met rondstempel - met enige T B en Rodekruiszegels -
complete series - fantast isch 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 Maurit ius - Jamaica enz - veel hogere waarden - en ook 
nog een extra bi j lage van betere zegels van 50 yvert 
frank per V4 ki lo 28,-

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

INDIA 3 - ui tslui 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 - Uitslui tend grootformaat 
gelegenheid/gedenkzegels - fantastische mooie sortering 49,75 

LATIJNS AMERIKA - nieuwe zending een mooie sorter ing 
van hoofdzakel i jk groot formaat gelegenheid/gedenkzegels 
van de landen BRAZILIË - CHILI - COLUMBIA - CUBA -
MEXICO - VENEZUELA - PERU - ARGENTINIË - BOLIVIA 
enz enz 32,50 

MALAYSIA 3 - grote sorter ing - oudere met de laatste nieuwe 
zegels - veel hogere waarden van 1 yvert frank en hogere 27,50 

NIGERIA 3 - veel motief zegels - met de laatste nieuwe - en 
veel hogere waarden 20,50 

SCANDINAVIË 3 - een geweld ige mooie sorter ing van de vier 
Scandinavische landen - met oudere en de laatste nieuwe 
zegels - veel hogere waarden 27 — 

U S A 3 - fantastische sorter ing gelegenheids/gedenkzegels -
met de laatste nieuwe - luchtpost - hogere waarden - veel 
zegels per ki lo 

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

WEST-EUROPA 3 - door de c i rca 15 landen die hier in verte
genwoord igd 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 

ZWEDEN - Bankpost - zeer veel de nieuwe hogere waarden 
gelegenh /gedenkzegels van 1 Kroon en 1 Kr 40 

ZWITSERLAND 3 - gelegenheid maar ook met gedenk en 
Europazegels - met zéér veel Juventute maar ook met Patria -
zeer mooie ki lo 44,25 167,50 

99,50 

152,50 

189 — 

120,— 

97.60 

72,50 

21 50 

20 — 

28 — 

19,— 

20,— 

23,75 

75 — 
69 50 

99,50 

67,50 

69,50 

85 — 

E. B R E D E N H O F Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wei een mooie FiLATELiSTiSCHE frankering. 
import - export kilowaar 
C. D. Tulnenburgstraat Z\0 - Rotterdam 3026 - Tel. (010) 82 18 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 
(rank en LET OP: U ontvangt BOVEN iedere 150 gulden bestel l ing 150 yvert frank cataloguswaarde grat is - In complete series en/of hoge en topwaarden 
- dus boven 300 gulden 300 yvert (rank - boven 450 gulden 450 yvert frank enz. enz. enz. 



nieuwe 
uitgiften 

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

oor het verstrekken van inlichtingen danken wij de he
en pater Amerigo Cools in Rome, K. Filet te Sao Paulo, 
n P. J. A. Varekamp in Nuenen en verder de verschil
^nde postadmmrstraties en agentschappen. 

/oor inlichtingen en/of illustraties  speciaal van ver
chillenden Midden en Zuidamenkaanse en van enkele 
\ziatische landen  die ertoe bi| kunnen dragen de ac
tualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons 
van harte aanbevolen. 

• Dit teken is geplaatst bi| uitgiften die verboden zijn voor 
entoonstellingen die gehouden vA'orden onder de bepa 
ingen van de Federation Internationale de Philatelie 
3e Raadvan Beheervan het Nederlandsch Maandbladvoor 
i^hilatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er 
^een afbeeldingen meer van op te nemen De gebruike

lijke gegevens worden wel vermeld De verzamelaars zijn 
evenwel gewaarschuwd 

VERENIGDE NATIES 
229'75. Directe verantwoordel i jkheid van 
de Verenigde Naties voor Namibië (Zuid

west Afrika). 
0.50 Zw. fr. groen, roze, blauw, bruin en 
zwart; 1.30 Zw. fr. purper, roze, oranje, 
bruin en zwart ; 10 am. c. bru in , geel 
oranje en zwart ; 18 am. c. blauw, violet, 
oranjegroen en zwart . Kaart van Afr ika, 
waarop land is aangegeven, erboven arm 
en opengehouden hand. 

U N I T E D N A T I O N S 

EUROPA 

BULGARIJE 
205'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
13 St. Vrouwehoo fd , embleem van het 
jaar. 

CYPRUS (TURKS) 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 415. 

DENEMARKEN 
259'75. Beelden provincie Noord Slees

wi jk. 

K ̂ M 
.  .  . \ . .T "JV. .'1 ._.__'. . 

70 ö. Plein van de nachtwaker, Aabenraa. 
90 ö. Kathedraal, Haderslev. 
100 ö. Polder, Moegel toender. 
120 ö. Hoejer in meest zuidel i jk deel van 
gebied. 

DUITSLAND DEMOCRATISCHE REPU

BLIEK 
37'75. Conferent ie voor vei l igheid en 
samenwerking in Europa te Helsinki . 
20 pf. Landkaart van Europa, waarover 
stralenkrans. 
99'75. Nieuwe uitgi f tedatum serie ver

keersopvoeding, gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 417. 
198'75. Internationale t u inbouwten toon

stel l ing, Erfurt, t u inb loemen. 
5 pf. Aster, Callistephus chinensis. 
10 pf. Geranium, Pelargonium zonale. 
20 pf. Gerbera, Gerbera jameseni i . 
25 pf. Anjers, Dianthus caryophyl lus. 
35 pf. Chrysant, Chrysanthemum i nd icum. 
70 pf. Viool t je, Viola x wit t rockiana. 

DUITSLAND (WEST) 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 415. 

FINLAND 
307'75. Slot conferent ie over vei l igheid 
en samenwerking in Europa, Helsinki . 
0.90 mk. Paleis Finlandia, waaruit symbo

lisch zwaluwen opst i jgen. 

SUOMI ■ FINLAND 

i'MÏKBSAKKyiliiili 
ms am ut mmmm 

FRANKRIJK 
299'75. Dertigste verjaardag bevr i jd ing 
concentrat iekampen. 
1 . — F. Portretten P. Kaan, F. H. Manhes en 
generaal J. Verneau, achtergrond Franse 
vlag. 

1310'75. Dertigste verjaardag st icht ing 
mijnopruimingsdienst . 
0,70 F. Symbolische afbeelding met val

lende menseli jke f iguur. 
2010'75. Stichting van nieuwe steden. 
1,70 F. blauw, bruin en groen. Gesti leerd 
beeld moderne gebouwen en recreatie

mogel i jkheden. 

GROENLAND 
49 '75. Vijftigste verjaardag opr icht ing 
eerste radiostation in Groenland. 
90 ö. rood. Radiozender en sneeuwhoen. 

GROOT BRITTANNIË 
39'75. Tweeënzestigste in terpar lemen

taire conferent ie in Londen. 
12 p. grijs, blauw, zwart en goud. Vogel

v luchtopname par lementsgebouwen in 
Engeland. 

IERLAND 
19'75. Herdenk ing tweehonderdste 
stichtingsdag van de nonnenorde van de 
Presentatie. 
5 en 7 p. Gravure van Charles Turner: 
portret stichtster orde : Nano Nagle en 
leer l ingen. 

ITALIË 
Juni '75. Honderd jaar emigratie van Ita

l ianen. 
70 I. Kindertekening van emigrantenschip. 
276'75. Herdenking geboor tedag com

ponist Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(15251594). 
100 I. Il lustratie omslag Palestrina's , ,Primo 
l ibro delle Messe" : knielende componist 
eert paus Julius I I I . 

JOEGOSLAVIË 
169'75. Belangrijke persoon l i j kheden: 
schrijvers. 
1.20 d. Stjepan Mit rov Ljubisa (18241878). 
2.10 d. Ivan Prijatalj, l i teratuur historicus 
(18751937). 
3.20 d. Jakov Ignatovic (18241899). 
5.— d . Dragolja Jarneviv (18121875). 
6.— d . Svetozar Corovic (18751919). 
8.— d. Ivana Briic  Mazuranic 
(18741938). 

MALTA 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 419. 

OOSTENRIJK 
169'75. Herdenking sterfdag Leo Fall. 
2.— sch. donker violetblauw. Portret 
componist (18731923). 
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U haalt de bus nog 
voor onze 23e veiling in november 1975 

Sluiting van de Inzendtermijn: 
Einde september 1975 

Dit is voor u een uitstekende gelegenheid om goed materiaä 
aan een internationale kring van filatelisten aan te bieden et 
daarvoor topprijzen te maken. 

Speciaal in trek zijn losse zeldzaamheden en grote verzane 
llngen van alle gebieden. 

Grote Objekten kunnen wij bij u persoonlijk in ontvangst nem jn 
overal en altijd. Geeft u ons bericht dan kunnen wij een af
spraak met u maken. 

Hoe eerder u inzendt, hoe beter wij de beschrijving van uw in
zending met alle zorgvuldigheid kunnen opstellen. 

Natuurlijlc kopen wij ooic steeds 
A CONTANT 
betere, losse zegels en verzamelingen van alle gebie
den, tegen topprijzen. Maak ons eens een aanbieding, 
wij zijn snel-gedecideerde inkopers. 

Zendt u s.v.p. spoedig In 
meer winst voor ui 

dat betekent meer tijd voor ons en 

Als u nog niet in ons Itaartsysteem voorkomt, laat u 
zich dan alvast voor de toezending van de eerstvol
gende veilingcatalogus noteren - het is de moeite 
waard! 

Belangrijk voor 
inzenders/ 
verkopers: 

Veiling-agenda: 
23e veiling november 1975 
inzending sluit einde september 1975 
24e veiling februari 1976 
inzending sluit einde december 1975 
25e veiling 1976 
inzending sluit einde maart 1976 

. . . . . . . . . . Br ie fmarke n E 

lOTH 
i M A I N Z t 

G. LOTH, D-65 Mainz, 
Neubrunnenstrasse 12 

Telefoon (06131) 22082 

Brl e f marken 

IfiTH 
i M A I N Z 



69'75. Aanvul lende waarde nieuwe ge

•ruiksserie landschappen. 
O g. donker blauwgri js, zwar tgroen. Zi l 

.;rtal, Tiro l . 

Negen kruisen op verschi l lende achter

grond. 
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,1'UBLIKÖSTERREICH 

OLEN 
10'75. Negende internat ionale Chopin 

lanoconcours in Warschau. 
50 z l . Portret Chopin en aanhangend 
rookje, waarop onder meer handteke

mg Chop in . 

ORTUGAL 
6 '75. Open ing wetgevende vergade

ing, aanvullende gegevens bij melding in 
ugustus. 
.— en 20.— e. Gebouw vergadering. 
8 '75. Zesendertigste rallye F.I.C.C. (Fé

ération Internationale de Camping et Ca

avanning). 
.— e. Trekkers met rugzak. 
.50 e. Recreanten in water, tenten. 
.30 e. Auto met caravan op weg. 

HOEMENIE 
'  6  '75 . Defmit ieve uitgi f tedatum Ana 
oatescu, gemeld in j un i , bladzi jde 361. 
uni '75. Driehonderdvi j fenzevent igste ver

aardag eerste vereniging Roemeense sta

en onder Michel de Dappere, heerser 
5ver Transsylvanië, Walachije en Molda

vië. 
55 b. Portret Michael . 
1.20 I. Ottomaanse boodschappers bieden 
geschenken aan Michael . 
2.75 I. Michael bij veldslag van Calugareni. 

SAN MARINO 
199'75. Tweede serie in reeks belang

rijkste en interessantste steden van de we

reld: Tok io . 
200 I, Tegenwoordige zakenwi jk Kasumi

gaseki, geschi lderd in 1835 door Hiroshi

ge

300 I. Modern beeld van dezelfde wi jk . 
199'75. Vij f t iende postzegel tentoonstel

l ing, gewi jd aan de idee , ,Europa", Na

pels. 
50 I. grijs, groenacht ig, violet en zwart. 
Marmeren hoofd van Aphrod i te uit ge

meentehuis Napels. 
199'75. Internationaal farmaceutisch 
congres Eurocophar, San Mar ino . 
100 I. groenzwart , oranje, violet en blauw. 

I'SAN MARINO I 50 
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SOVJET UNIE 
157'75. Negende internationale f i lmfest i 

val, Moskou . 
6 k. rood , lila en geel. Were ldbo l , stukje 
f i lm en lauwertak. 
157'75. AmerikaansRussisch exper iment 
in de ru imte : Soyuz  Apol lo . 
10 k. Portretten deelnemende ruimtevaar

ders en vlaggen van de beide landen. 
12 k. Nadering ruimteschepen vóór kop

pel ing. 
12 k. Koppel ing van de twee schepen, we

reldbol op achtergrond. 
16 k. Lancering van ruimtevaartuig Soyuz 
en embleem. 
Blokje van 50 k. Ruimtevaartcentrum Sov

jet Unie ; start, koppel ing, ontkoppe l ing 
en land ing; port ret ten van ruimtevaarders 
tegen achtergrond van mythologische 
sterrenkaart. 
187'75. Internationale tentoonste l l ing 
Expo75 in Okinawa: bescherming f lora en 
fauna op wereldzeeën. 
3 k. Kaspische Zee. Steur. 
4 k. Zwarte Zee, donkergroen, grijsviolet en 
zwart. Mossel. 
6 k. donkergroen, grijsviolet en zwart. 
Oostzee met pal ing. 
10 k. gri jsblauw, l ichtbruin en zwart. 
Noordel i jke Ijszee met wilde eend. 
16 k. violet, groen en zwart. Zee, oostel i jk 
van Siberië. Krab. 
20 k. Stille Oceaan. Koraal en vis. 
Blokje met twee zegels van 30 k. waarop 
walvis van l inks naar rechts en van rechts 
naar l inks is afgebeeld. 
227'75. Serie schi lderkunst in de Sovjet 
Unie, geboortedag schilders K. F. Juon, E. 
E. Lanssere en N. P. Uljanow, 100 jaar ge

leden. 
1 k. Parade op Rode Plein, Moskou , 7 no

vember 1841. 

1975 

2 k. Morgen van het industr iële Moskou . 
Beide zegels van K. F. Juon; de tweede 
zegel met aanhangend strookje. 
6 k. Soldaten met veroverde kanonnen. 
10 k. Voorui tgang bij bouw van metro. 
Beide schilderi jen van J. J. Lanssere; 
strookje aan tweede zegel. 
16 k. A. S. Pushkin en N. N. Pushkina t i j 

dens hofbal voor spiegel. 
20 k. Loriston in hoofdkwart ier van Kutu

sow. Beide van N. P. Ul janow; tweede ze

gel met aanhangend strookje. 

SPANJE 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei , bladzi jde 
305. 
252'75. Belangrijke Spaanse persoonl i jk

heden, moderne archi tecten. 
8 p. Portret Catalaanse architect Anton io 
Gaudo en stenen huis, Barcelona. 
10 p. Anton io Palacios, gevel van z ieken

huis Cuatro Caminos, Madr id . 
15 p. Secundino Zuazo met Casa de las 
Flores, Madr id . 
65 '75. Werelddag van de postzegel. 
3 p. Afbeelding prefi latelistisch stempel 
uit provincie Leon: leeuw. 
99 75 . Kinderzegel. 
3 p. Hoofd van baby, spelende kinderen 
en tekst. 
Sept. 7 5 . Verpl ichte toeslagzegel voor 
herstel Valencia. 
25 c. Hoofd standbeeld El Cid. 
71075. Honderdvi j fentwint igste verjaar

dag konink l i jk inst i tuut voor de industr ie. 
3 p. Embleem en symbolen voor indus

t r ie : elektr ic i tei t , mechanica en chemie. 

I RUMFRA A5AM8LEA GtNE5Ï.Al. DE IA 
OROA.'aZAClON MUNDlAi D a TURISJ 

TSJECHOSLOWAKIJE 
27675. Aanvul lende gegevens bij in juni 
gemelde serie aquariumvissen. 
60 h. Datrioides microlepsis  Hippocam

pus erentus. 
1 . — kr. Beta splendens regen  Ptero

phy l lum scalare. 
1.20 kr. Carassius auratus (Cyprinidae). 
1.60 kr. Amph ip r ion percula chaetodon sp. 
2.— kr. Pomacanthodes semicirculatus 

Promocanthus maculosus. 

WKnm9ww99wwmßr999^^^i^n9W9 
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TURKIJE 
21775 . Regionale ontwikkel ingssamen

werk ing tussen Turki je, Iran en Pakistan. 
110 k. Porceleinen vaas, Turki je. 
200 k. Bord van aardewerk handbeschi l 

derd , Iran. 
250 k. Vaas, gemaakt van kamelehuid, Pa

kistan. 
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Uw verzameling is pas 
compleet met de nieuwe 
fïlatelistenpolis van de Holland 

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

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

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

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

Wat gaat zo'n verzekering u koster r 
U kunt erop rekenen, dat in de re.?( 

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

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

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

HOLMND 

Daar staat de AMEVachter. 



\TICAAN 
>9'75. Negende internat ionale congres 
)or christel i jke archeologie. 
) I. Beeld broodvermenigvu ld ig ing, ver

ild glas. 
■)0 I. Beeld Christus, tweede helft veer

>nde eeuw. 
)0 I. Opwekk ing van Lazarus, verguld 

, as. 
)9'75. Vi j fhonderdste verjaardag st ich

ng Vaticaanse apostolische bib l io theek. 
) I. Benoeming eerste bibl iothecaris, Bar

i jomeo Sacchi, door paus Sixtus IV. 
)0 I. Portret paus Sixtus IV, houten druk

ers en enkele boeken. 
50 I. Bezoek paus Sixtus IV aan bib l io

' leekgebouwen. 

WEDEN 
l1()'75. Wereld jamboree padvmders in 
doorwegen. 
O ö. Padvinders rond een kampvuur. 
O ö. Padvinders in kajaks. 
110'75. Natuurbeschermingszegel. 
5 ö. twee en driezi jd ig getand. Egel, Eri

laceus europaeus. 
J10 '75 . Muziek inst rument . 
'5 ö. Boer uit provincie Uppland, oude 
iool met sleutels. 

•110'75. Balletzegel. 
'.— kr. Pas de deux. 

SVERJGE 
7KR 

'WITSERLAND 
19'75. Herdenkingsserie. 

.5 r. Oproep om bij n ieuwbouw rekening 
te houden met gehandicapten: gehandi

capte word t moeizaam trap op getrokken. 
?0 r. De uitgestoken hand : zielszorg via 
telefoon in Zwitser land. 
50 r. Europees monumentenjaar : off icieel 
embleem, samengesteld uit verschi l lende 
bouwwerken. 
60 r. Herdenking sticht ing Post van Fischer 
350 jaar geleden: portret . 
l19 '75. Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
2.50 fr . Archi tectuur en kunstn i jverheid: 
torenhaan kathedraal St. Ours in Solo

thurn. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
Juli '75. Herdenking onafhankel i jkhe id, 75 
jaar geleden. 
16 af. Vlag van het land. 

rests iS«H«»E8 

AITUTAKI 
247'75. AmerikaansRussisch experiment 
in de ru imte. 
25 c. Vlaggen Verenigde Staten en Sovjet 
Unie met wimpels, embleem en lauwer

tak. 
50 c. Beide ruimtevaartuigen vóór koppe

l ing, mythologisch beeld: Daedalus en 
embleem. 
Blokje waarin beide zegels samengedrukt . 

ANTIGUA 
217'75. Nieuwe uitgi f tedatum van de in 
augustus gemelde serie kaarten van Ant i 

gua. 
268'75. Nieuwe uitgi f tedatum van de in 
augustus gemelde serie jamboree. 

lAMAMUAMAM 

ARGENTINIË 
286 '75. Pioniers van zuidel i jk poolge

bied. 
2 p. Hugo St. Acuna, zuidel i jk Arcadenei

land. 
2 p. Francisco P. Morenu , schierei land 
Quet r ihue. 
2 p. Kapitein Carlos M. Moyano, gezicht 
op Cerra Torre. 
2 p. Luitenant Louis Piedra Buena en zijn 
schip, de Luisito. 
2 p. Jose M. Sobral en zi jn , ,Snowy 
Hil ls"huis in poolgebied. 

ASCENSION 
Augustus '75. AmerikaansRussisch expe

r iment in de ru imte : Apol lo  Soyuz pro

ject. 
4'/2, 12'/2 en 25 p. Opdruk : , ,Apol lo

Soyuz/Link/1975" op eerder verschenen 
zegels serie geschiedenis ruimtevaart. 

AUSTRALIË 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 423. 

BAHAMAS 
22~7'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
14 c. Portret van moeder, boer in en evan

geliste Rowena Rand en symbolen. 
18 c. Gesti leerde plant in pot, waarop 
embleem van het |aar. 

BAHRAIN 
19'75. Levende schatten van Bahram: 
Arabische volbloedpaarden uit de stallen 
van de heerser van het l and : Shaikh Isa 
Bin Sulman Al Khalifa. 
Acht zegels van elk 60 f. met verschi l lende 
beelden van Arabische volb loedpaarden. 

BARBADOS 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 423. 

BOEROENDI 
317'75. In het wi ld voorkomende dieren. 
1 f. Addax nasomaculatus. 
1 f. Hippotragus equinus. 
1 f. Tragelaphus angasi. 
1 f. Ceratother ium s imum. 
2 f. Papio mandri lus. 
2 f. Taurotragus orix. 
2 f. Maddol ia saltiena. 
2 f. Gazella t homson. 
3 f. Agnyx capensis. 
3 f. Redunca redunca. 
3 f. Viverra civetta. 
3 f. Syncrus cafer nanus. 
5 f. Connochaetus gnou . 
5 f. Eculus asinus. 
5 f. Colobus angolensis. 
5 f. Litoceanus waller i . 
6 f. Gazella dama. 
6 f. Canis mesomelas. 
6 f. Tragelaphus sperei. 
6 f. Cephalophus zebra. 
11 f. Fennecus zerda. 
11 f. Tragelaphus imberbis. 
11 f. Damaliscus dorcas phi l ips i . 
11 f. Felis serval. 

BOLIVIA 
Mei '75. Eerste bi jeenkomst ministers van 
posteri jen in Qui to en onder tekening ver

drag van Cartagena. 
2.50 b. Embleem bi jeenkomst. 

BRAZILIË 
18'75. Dag van de postzegel. 
0.70 er. Gevel oud postkantoor. 
228'75. Volksfeesten. 
0.70 er. Feest Condago do Serro, prov in

cie Minas Cerais, schermen in oude kle

ding. 
0.70 er. Frevo, dansend paar met parasol, 
staat Pernambuco. 
0.70 er. Guerreiros, oude folklor ist ische 
dans, Alagoas. 
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POSTZEGELVEILING 

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

Onze volgende veilingen 

vinden plaats van 

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. 



v-9- '75. Tweede ontvangststation voor 
gnalen via satel l ieten: station van Tan-
j a . 

30 er. Were ldbo l , satelliet en ontvangst
at ion. 

4NADA 
9-'75. Honderd jaar hooggerechtshof, 
c. Standbeeld van Justitia, opger icht in 
'70 voor gebouw van het hof. 

HILI 
•-5- '75. Herdenk ing schipbreuk fregat 
Lautaro", 30 jaar geleden: ople id ings
hepen voor zeilvaart. 

)0, 800 en 1000 e. Korvet generaal Ba-
uedano, 1899-1935. 
)0, 800 en 1000 e. Fregat Lautaro, 1941 -
945. 
10, 800 en 1000 e. Kruiser Chacabuco, 
949-1952. 
00, 800 en 1000 e. Schoener Esmeralda, in 
lenst sinds 1954. 

OLOMBIA 
6-7-'75. Serie ter ere van de stad Santa 
vlarta. 
).80 $. Kathedraal van de stad. 
:.00 $. Gezicht op baai waaraan stad gele-
,en. 

COLOMBIASagO 

COOKEILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 427. 

COSTA RICA 
1-8-'75. Honderdvi j f t igste verjaardag sa
menvoeging district Nicoya bij Costa Rica. 
0.25 C. Gezicht op strand van Nicoya. 
0.75 C. Vee door cowboys bi) elkaar ge
dreven. 
1 . — C. Koloniale kerk van Nicoya. 
3.— C. Ruiters uit savanna van Nicoya. 

CUBA 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi|de 427. 
20-8-'75. Herbebossing: bosplanten. 

1 c. Cedrelana mexicana. 
3 c. Swietenia mahagoni. 
5 c. Gafophyl lum brasiliense. 
13 c. Hibiscus ti l iaceus. 
30 c. Pinus caribaea. 
5 -9 -75 . Internationale conferent ie voor 
solidariteit met onafhankel i jkheid van 
Puerto Rico. 
13 c. Ster met embleem, omgeven door 
kett ing. 
8-10-'75. Vi j f t iende verjaardag Cubaans 
inst i tuut voor vriendschap tussen vo lken. 
3 c. Embleem: wereldbol en drie handen. 
13-10-'75. Vi j f t iende verjaardag national i-
satie banken. Vijf verschi l lende zegels van 
13 c , elk met afbeelding van een peso: 
de eerste zegel met kruis en muntkant 
van munt uit 1915, de vier andere met 
bankbi l jet uit telkens een andere per iode 
en verschi l lend uiter l i jk. 

ECUADOR 
Juli '75. Derde verjaardag revolut ie van 15 
februar i . 
2 s. Soldaat, patroui l leboot en oor logs
vl iegtuig. 

EGYPTE 
20-7-'75. Jaarlijkse festivalzegel. 
10 m. Ruiker Egyptische b loemen. 
20-7- '75. Tiende conferent ie voor irrigatie 
en drainage. 
110 m. Embleem voor deze organisatie. 
23-7-'75. Elektrificatie dorpen in het land. 
20 m. Elektriciteitsmasten en huizen op 
platteland, door schi jnwerpers verl icht. 
23-7-'75. Dr ieentwint igste verjaardag van 
de revolut ie: toer isme in Egypte. 
20 m. Licht- en geluidspektakel bi j p i rami
den en sfinx. 
Blokje van 100 m. Kaart van Egypte met 
daarop aangegeven verschil lende toerist i
sche bezienswaardigheden. 
2-8- '75. Zesde Olympische spelen voor 
Arabische school jeugd. 
20 m. Vol leybal. 
20 m. Hardlopers. 
20 m. Embleem spelen. 
20 m. Basketbal. 
20 m. Voetballers. 
Zegels samenhangend gedrukt in paren, 
links of rechts van zegel met embleem. 

iWHsi m tsfn '!r,"! J-C^^JOÜ»!—ii 

EQUATORIAAL GUINEE 
30-4-'75. Tweehonderd jaar onafhanke
l i jkheid Verenigde Staten van Amer ika. 
0.10 e. George Washington op slagveld 
van Trenton. 

0.30 e. Slachtpartij van Boston 1770. 
0.50 e. Mol ly Pitcher laadt kanon. 
1 . — e. Op 3 januari 1777 verrast generaal 
Hugh Mercer de Britten bij Princeton. 
3.— e. Dood van generaal Montgomery . 
6.— e. Verdediging van Charleston. 
10.— e. Overwinn ing op Cowpens, 1781. 
12.— e. Belegering van York town, Was
hington en Rochambeau. 
40.— e. Portret van Benjamin Franklin, 
Blokje van 130,— e. Vr i jheidsklok en In
dependence Hall. 
Zegels ook ongetand met andere k leuren. 
• Ongetand blokje van 200,— e. Over
gave van Lord Cornwal l is. 
30-4-'75. Tweehonderd jaar onafhanke
l i jkheid van de Verenigde Staten van Ame
rika. 
0.05 e. ,,Geef me vr i jheid of de d o o d " , 
uitspraak van Patrick Henry. 
0.20 e. Slag bij Lexington. 
0.40 e. Generaal Lafayette, geschi lderd 
door Samuel Morse. 
0.75 e. Portret Paul Revere, door Copely. 
2 . — e . Slag bi j Bunker Hi l l . 
5.— e. Washington reikt hand aan Hessi
sche kononel . 
8.— e. Generaal Gates weigert degen van 
Burgoyne. 
25.— e. Washington en Lafayette in Valley 
Forge. 
30.— e. Washington steekt de Delaware 
over op kerstavond 1776. 
• De zegels ook ongetand in gewi jz igde 
k leuren. 
Getand blokje van 130.— e. Portret John 
Paul Jones en de schepen Serapis en Bon-
homme, uitspraak. 
• Ongetand blokje van 200,— e. en ne
gen vlaggen van Amerikaanse kolonis ten, 
wapen Verenigde Staten. 
26-5-'75. Stierengevecht. 
0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 8.—, 35.—, 40.— e. 
getand en • ongetand, getand blokje van 
130.— e.,9 ongetand blokje van 200.— e. 
Verschi l lende beelden tonen ver loop van 
stierengevecht. 
20-6-'75. Amerikaans-Russisch exper iment 
in de ru imte. 
1 . — e. Portret eerste Russische ru imte-
vaarder Yoeri Gagarin en ruimteschip Vos-
tok 1 . 
2.— e. Samenvoeging ruimteschepen 
Soyuz 11 en Salyut 1, op 7 juni 1971. 
3.— e. Eerste Amerikaanse ruimtevaarder, 
John Glenn en Mercury. 
5.— e. Samenvoeging Amerikaanse ru im
teschepen, december 1965. 
5.50 e. Ruimtewandel ing van Edward 
Whi te met Gemin i , jun i 1965. 
7.— e. Apol lo 11, landing ruimtevaartuig 
op maan. 
7.50 e. Landing voertu ig op maan, Apol lo 
15. 
9.— e. Toekomstproject maanstation. 
15.— e. Toekomstbeeld: interplanetaire 
samenwerking. 
20.— e. Fantasieën omtrent ruimtesta
t ions. 
30.— e. Pionier 11 op weg naar Saturnus, 
november 1974. 
• De zegels ook ongetand in gewijzigde 
k leuren. 
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NEDERLAND A A N B I E D I N G 
1, 2, 3  gr. voorraad; 
ook geplaat. 
1* proef (zwart) 400,— 
1 * * pi . 1/46 eert. 1.750,— 
1 * * p i . I eert. 1.850,— 
1 p i . 1/1213 paar, 
Haarlem B 400,— 
1 p i . I paar, BR., 
Deventer A 650,— 
1 pi . 1/20 Heusden A 

gnn 
1 p i . 1/82, BR., 
Gouda A en 
„ N a Post t i jd " 400,— 
1 p i . 1/36 randst., 
Gouda A 300,— 
1 pi . I, onderr.st., 
'sGravenhage A 275,— 
1 pi . 1/30, 35, vert, 
paar, BR., staalblauw, 
Zutphen A 900,— 
1* p i . 111/96 eert. 725,— 
1 pi . 111/9495 paar, 
Maastricht C, luxe 

650,— 
1 p i . I l l Roermond C, 
luxe 175,— 
1 pi . 111/87 Oldenzaal 
A 125,— 
1 p i . IV/10 randst. 
melkblauw 200,— 
1 * p i . V eert. 885,— 
1* p i . VI/98 eert. 800,— 
1 p i . VI/25 hk.r.st. 
dun papier 275,— 
2 pi . 1/7, BR., 
Amsterdam A, 
28.2.1852 400,— 
2 p i . 1/35 Ti lburg B, 
luxe 225,— 
2 p i . 1/63 Bergen op 
Zoom A, luxe 325,— 
2 p i . 11/27 Arnhem C, 
luxe 175,— 
2 p i . Ml Weesp B, 
luxe 250,— 
2 p i . IV/31323334 
strip.v.4 met 2 centr. 
stempel Amsterdam C 
( l inkerz. krt, rest 
luxe) 1.250,— 
2 p i . IV/16 Grave B 

200,— 
2" p l . V eert. 2.500,— 
2 p l . V/34 Veghel C 

175,— 
2 p l . V/23, BR., 
Lelden C 350,— 
2 p l . V/88 Arnhem C 
luxe 250,— 
2 p l . V/16, BR., 
Breda B 300,— 
2 p l . VI I /1 ,7 , 9 o p 
k l . briefst. 200,— 
2** p l . X/22, dun pap., 
eert. 2.300,— 
2** p l . X (boven kort) 

1.500,— 
2 p l . X/1 randst. 2 0 0 , 
2 pl . X/46 hk.r.st. 350,— 
3a, BR., Amsterdam 
A (klein) 1.000,— 
3/83 Amsterdam A 
(groot) 350,— 
3/88 Arnhem B, luxe 

600,— 
3a Dordreeht B, luxe 

600,— 
3b/52 Gouda A 450,— 
3 Grave B, luxe 950,— 
3e/47 Groningen B 

425,— 
3/7677 paar, 
Maastrieht C 700,— 
3 Nymegen A, 
onderr.st. 950,— 
3a/84 Roermond B, 
luxe 625,— 
3/79 TIel A 325,— 
3e** eert., luxe 3.000,— 
30** eert. 1.400,— 
3** luxe 2.500,— 
3/2 225,— 
3/58 250,— 
3a/85 250,— 
3b/5960 luxe paar 850,— 
4** keur „ K o o p m a n " 

900,— 
4** 575,— 
4 vanaf 32,50 

5 vanaf 17,50 
6** luxe 2.250,— 
6 " 1.750,— 
6 vanaf 185,— 
6 Aa 2 paren op één 
BR. 1.000,— 
8/11** 300,— 
10/11 B BR. 375,— 
11/1** superbe; 
eert. 4.500,— 
11/1 kl.br.st. 225,— 
11/11 A & 2 3 C , 
kl.br.st. 225,— 
12/1 A 300,— 
12/11** luxe; cert. 

5.000,— 
14 A** paar 850,— 
14 vanaf 125,— 
15** 20,— 
16** 175,— 
16 vanaf 125,— 
17 vanaf 20,— 
17v** brede randen 

350,— 
18 vanaf 100,— 
2 0 * * 50,— 
20 35,— 
25** 135,— 
25 95,— 
26 F** 1.350,— 
26 Ha** 950,— 
27 G** 1.250,— 
27 L** 1.100,— 
27 17,50 
28** 850,— 
28 55,— 
29** luxe 1.500,— 
2 9 * * 1.350,— 
29 vanaf 200,— 
32*** b l . (2 stuks **) 

1.000,— 
34/43** SPECIMEN 

1.600,— 
34*** b l . 125,— 
34** 11 ,— 
34a** 22,50 
3 4 0 " 17,50 
3 5 b " 12,50 
35e** 10,— 
35** 6,50 
36a** 100,— 
36c** 75,— 
36** 35,— 
36 6,— 
37a** 100,— 
37c** 215,— 
37** 45,— 
38a** 90,— 
38e** 550,— 
39c** 150,— 
39** 100,— 
39 7,50 
40a** 250,— 
40o** 1 1 5 , 
40** 1 0 0 , 
4 1 * * 7 5 , 
41 27,50 
42a** 200,— 
42e** 225,— 
42** 185,— 
43a** 1.200,— 
43b** 1.000,— 
43** 850,— 
43 37,50 
4 4 " 1.100,— 
44 125,— 
45A** 1.650,— 
45A 400,— 
45A k l . rondst. 
Wassenaar, luxe 450,— 
458** 1.350,— 
45B 250,— 
45C** luxe 1.450,— 
45C** 1.350,— 
46A/47A** 680,— 
46/47 85,— 
48** luxe 1.650,— 
48** 1.200,— 
48** fraai 1.000,— 
48 luxe 800,— 
48 vanaf 600,— 
49*** 850,— 
49** 375,— 
49 145,— 
56/75** 1.350,— 
losse waarden voorr. 
61b** 125,— 
61b 175,— 
61b (2x zgn. blok) 

400,— 

61b en 61e op 2 echt 
gelopen EXPRESSE 
br ieven! rariteit 

77B** 
7 7 C " 
78B** 
78C** 
79C** 
80*** 
80** 
80 luxe 
80 vanaf 
8 1 * * 
82/83**• 
82/83** 
82/83 
84/86*** 
87/89** 
90/101*** luxe 
90/97*' 
97 
98** 
98 
98B** 
99** 
99 
100** 
100 
101*** luxe 
101** 
101 luxe 
101 
102/03*** 
102/03 
102f 
103** 
104/05** 
104/05 
104*** 
104** 
104 
105** 
106fa** variant: 

! 1.450,— 
110,— 
110,— 
2 7 5 , 
265,— 
525,— 

3.000, 
1.650,— 
1.700,— 
1.400,— 

7 5 , 
35,— 
17,50 
25,— 

2 5 0 , 
2 5 , 

5.700,— 
135,— 

6 5 , 
110,— 

3 5 , 
130,— 
295,— 

9 0 , 
550,— 

75,— 
3.000,— 
1.600,
1.650,
1.500,— 

2 0 0 , 
20,— 
60,— 
5 0 , 

850,— 
500,— 
600,— 
375,— 
250,— 
500,— 

kort lllntje boven èn 
onder 
110/13*** 
110/13** 
113f** 
114/20*** 
114/20** 
114/20 
121/31** 
121/31 vol ges 
130/31*** luxe 
130/31** luxe 
130/31 vanaf 
130/31 luxe 
130** luxe 
131** 
121/1** 
124/K** 
133 
133 
133A" 
134/35*** 
134/35*' 
134/35 
136/38** 
136/38 
137f** 
139/40*** 
139/40 
141/43*** 
141/43 
144/63, 153a*** 
144/62** 
163/65*** 
163/65** 
163A/65A** 
163B/65B** 
164A*** 
166/68** 
166/68 
169/98** 
1 9 1 * " b l . 
199/202*** 
199/202 
199a/202a** 
203/207*** 
203/07 
208/11*** 
208/11 
212 /19* * * 
212/19 
217A** 
217A 
220/23"* 
220/23 
222B/23B"*b l . 

125,— 
30,— 
18,50 
8,— 

100,— 
47,50 
12,50 

975,— 
. 650,— 
1.600,— 

960,— 
5 7 5 , 
700,— 
550,— 
375,— 

1.200,— 
175,— 
275,— 
35,— 

140,— 
125,— 

65,— 
70,— 

210,— 
225,— 
125,— 

24,— 
6,— 

3 0 , 
15,— 

950,— 
485,— 
925,— 
465,— 
465,— 
465,— 
275,— 

16,— 
10,— 

475,— 
150,— 

45,— 
17,50 

375,— 
90,— 
36,— 
35,— 
14,— 

185,— 
75,— 

130,— 
1 0 0 , 

55,— 
15,— 

950,— 

222B/23B** 
2 2 4 " * 
224** 
225/28*" 
225/28 
229/31*** 
229/31 
232/35*** 
232/35 
236A*** 
236A** 
236B*** 
236/37" 
236B/37B 
238/39*** 
238/39 
240/43*** 
240/43** 
240/43 
244/47*** 
244/47** 
244/47 
2 4 8 / 5 1 ' " 
248/51" 
248/51 
252/55*** 
252/55** 
252/55 
2 5 6 " * 
2 5 6 " 
257/60" 
257/60 
261/64" 
261/64 
265/66"* 
265/66 
267/68*** 
267/68** 
267/68 
2 6 9 * " 
269** 
269 
270/73*** 
270/73** 
270/73 
274/77*** 
274/77** 
274/77 
2 7 8 " * 
278** 
278 
279/82*** 
279/82** 
279/82 
283/86"* 
283/86 
287/88*** 
287/88 
289/92*** 
289/92*' 
289/92 
293/95*** 
296/99*** 
296/99** 
296/99 
300/04* •* 
300/04 
305/09*" 
305/09** 
305/09 
310/12*** 
310/12 
313/17*** 
313/17 
318/22** 
318/22 
323/24*** 
323/24 
325/26*" 
325/26 
327/31*** 
327/32 
332/45*** 
346/49*** 
346/49** 
346/49 
350/55*** 
350/55 
356/73*** 
356/73** 
356/73 
374/78*** 
374/78 
379/91*** 
392/96*** 
397/401** * 
402/03*** 
402B/03B*** 
402B/03B** 
402B/03B 

145,— 
70,— 
3 5 , 
82,50 
20,— 
7 5 , 
35,— 
72,50 
22,50 
90,— 
5 0 , 

110,— 
250,— 

1 8 , 
145,— 

8 0 , 
115,— 

55,— 
3 4 , 

290,— 
150,— 
72,50 

110,— 
55,— 
32,50 
75,— 
4 0 , 
8,50 

45,— 
25,— 
92,50 
36,— 
50,— 
31 ,— 
82.50 
11,50 
75,— 
40,— 
8.50 

37,50 
21,— 
2,25 

100,— 
50,— 
3 0 , 

135,— 
70,— 
20,— 
80,— 
40,— 
5,— 

87,50 
45,— 
15,— 
72,50 
12,50 
18,50 
8,— 

72,50 
36,— 
10,50 
18,— 
47,50 
23,— 
10,— 
36,50 

7,— 
48,— 
24,— 
8,— 

11,50 
2,— 

27,50 
5,65 

25,— 
10,— 
17,50 
4,75 

24,50 
6,— 

32,— 
6,50 

47,50 
975,— 
600,— 

90,— 
45,— 
6,25 

200,— 
150,— 
2 2 5 , 

15,— 
2,25 

11,50 
9,75 
2,25 

12,50 
200,— 
150,— 
215,— 

405/21*** 
405a*** 
406a** 
423/27*** 
428/42*** 
444/48*** 
449/53*" 
449/53 
454/59*** 
454/59 
460/68*** 
469/73*** 
469/73 
474/89*** 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03*** 
500/03 
508/12*** 
508/12 
513/17*" 
513/17 
518/37*** 
518/37** 
538/41*** 
542/43*** 
544/48*** 
549*" 
550/55*** 
550/55 
556/60**' 
561/62'" 
563/67"* 
563/67 
568/72*** 
568/72 
573/77**' 
573/77 
5 7 8 / 8 1 " ' 
578/81 
5 8 2 " * 
583/87*** 
583/87 
588/91*** 
592/95*" 
592/95 
596/600*** 
596/600 
602/06*** 
602/06 
607/11*** 
612/16*** 
617/40*** 
641/45*** 
649/53*** 
655/59*** 
661/65*** 
666/70*** 
671/75*** 
Overige nrs. ** 
voorradig I 
Grote sorter ing 
EersteDag brieven 
van Ned. & Ov. Geb 

2,50 
500,— 
350,— 

1 , — 
25,— 

2,— 
5.— 
4,— 
5,— 
4,— 

25,— 
4,50 
3,75 

185,— 
25,— 
4,25 
3,25 

11 ,— 
2,75 
6,50 
2,95 

15,— 
6,— 

1.850,— 
975,— 
22,50 
6,— 

13,50 
3,— 

37,50 
25,— 
60,— 
8,50 

30,— 
20,— 
30,— 
20,— 
27,50 
17,50 
23,— 
16.50 
2,75 

32,— 
20,— 
10,— 
75,— 
70,— 
17,50 
1 1 . — 
30,— 
20,— 
18,— 
27.50 

185,— 
37,50 
16,— 
25,— 
14,50 
18,50 
57.50 

ROLTANDINQ 
1/18*** 
1/18*' 
1 9 / 3 1 " paren 
33/56" 
33/56 
57/70** paren 
57/70 
71/73*** 
71/73** paren 
71/73 paren 
74/77*** paren 
(helft **) 
74/77 
78/81*** paren 
78/81** 
78/81 
82/85** 
82/85 

90/93*** b l . 
(2 series * ' ) 
90/93*** 

90/93 
94/97*** 
94/97 
98/101*** paren 
(helft 
98/101* 
98/101* 
98/101 

*) 

1.850,— 
950,— 
750,— 
450,— 
375,— 
450,— 
150,— 
300,— 
370,— 
325,— 

225,— 
67,50 

200,— 
45,— 
27,50 
50,— 
25,— 
9 0 , 
40,— 
30,— 

475,— 
145,— 

75,— 
45,— 

145,— 
43,— 

185,— 
120,— 

60,— 
34,50 
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*** = pfr zonder pl . 
** = ongebr. 

met gom 
* = ongebr. 

zonder gom 
Geen teken = gebr. 
bl = blok V. vier 
BR. = op brief 
hk.r.st. = hoek
randstuk 
kl.br.st. = op klein 
briefstukje 
eert. = foto
cert i f icaat 

Leverings
voorwaarden: 
Aankopen boven 
/ 150,— f ranco. 
Betal ing binnen 
8 dg . 
Ons onbekende 
kopers ul ts l . 
levering onder 
rembours. 
Tussenti jdse pri js
wi jz ig ingen voor
behouden. Levering 
zover voorraad 
strekt. 

LUCHTPOST 
1/3** 
6/8**' 
12/13' 
12/13* 
12/13* 
12/13 

52,! 1 
125. 

hk.r.st. 950,
875, 
575, 
350, ■ 

12/13 op echt gelopen 
brief geen eerste dagl 

900,

PORTZEGELS 
1/2 van af 
11* * 
20** 
23** 
24a** 
26** 
27*** 
27** 
27 
28** 
2 8 f e " 
31/43 luxe 
3 7 a " 
42/43** 
59*** 
59** 

45,
380,

55,
35,
45,
57,e) 
85,
42.E) 
55.

155,— 
275,
210,
2 2 5 , 
185,
2 5 0 , " 
135, 

BRANDKASTZEGELS 
1/7** 1.650,

DIENSTZEGELS 
1/8"* 950,
1/8** 495,— 
9/15 50,
16/19*** 140,
16/19** 75,— 
16/19 42,61 
20/24** 1.750,— 
25/26** 1.200,

INTERNERING 
1 " 395 , 
I brief 375,— 

POSTBEWIJSZEGELS 
1 /7* * * superbe 

17.500,— 
1/7 4 7 5 , 

TELEGRAMZEGELS 
4** 650,
5** 450,
6** 450,
7** 4.500,— 
7 met poststempel en 
rood pot loodkru is 
zonder gat! grote 
rar i tei t ! 7.500.— 
8 22.50 
9 22.50 
10 5 0 , 
I I 5 0 , 
12** 2.750,



C tand blokje van 225.— e. Were ldbo l , 
11 mtevaartuigen Apol lo en Soyuz, vlag-
^ n van beide landen en port ret ten 
V drnher von Braun en Serguei Korolev. 
• Ongetand blok|e van 300.— e. Were ld-
fa >l, vlaggen beide landen, ruimtevaartui-
g T en portret ten Robert H. Goddart en 
r nstantin Tsiolkovski. 

E HIOPIË 
1 8-'75. Nationaal postmuseum. 
r 30, 60 en 70 c. Verschi l lende beelden 
o. stelling permanent tentoongestelde ze-
g b uit verzameling 

F LKLAND EILANDEN 
1 IO-'75. V'i|ftigste verjaardag heraldische 
V pens. 
. _>. Oud embleem met vee en schip; ge-
I l ikt op staatszegel en vlag. 

p. Wapen ei landen, 1925: zeeleeuw 
( schip. 

p. Wapen, 1948. schapen, schip en golf-
I len. 
1 p. Wapen van de onafhankel i jke ei lan-
( n, 1952. 

[ -IPPIINEN 
. 7-75. Internationaal jaar van de vrouw. 

en 80 c. Getand en • ongetand. We-
! Idbol , embleem en portret van mevrouw 
' lelda Romualdez Marcos, voorzitster na-
. jnale commissie voor de rol van de Fi-
! jpi jnse vrouw. 

FORMOSA 
15-8-'75. Beroemde Chinese schi lderingen 
op maanvormige waaiers uit Sung dynastie 
(960-1279). 
1 — $. Keise- en appelbloesems, Lin 
Cl i 'un. 
2 — $. Lentebloesems en kleurr i jke v l in-
d t r . Ma K'uei. 
5.— $. Aap en hert, I Yuan-chi. 
8.— $. Tamme mussen tussen bamboe, 
onbekende kunstenaar. 

GHANA 
lull '75. Amerikaans - Russisch experiment 
in de ru imte: Apol lo - Soyuz project. 
Opdruk : , ,Apol lo - Soyuz July '75" op de 
waarden 5, 30 en 50 c , 1 . — C. en blokje 
met de waarden 25, 40, 55 en 60 c. van de 
vorig jaar verschenen serie were ldkam
pioenschappen voetbal len. 

GRENADA 
September '75. Vlinders uit Caraibische 
zeegebied. 
'h c. Lycorea ceres. 
1 c. Adelpha cytherea insularis. 
2 c. Atl ides polybe. 
35 c. Anteos maerula. 
45 c. Parides neophi lus pariandus. 
75 c. Nymula orestes. 
2.— $. Euptychia cephus. 
Blokje met zegel van 1 . — $. Lycrophon. 

GRENADA/GRENADINEN 
Augustus '75. Wereld jamboree padvin
ders, Noorwegen. 
'/2 c. Padvinders t i jdens kamp, embleem. 
1 c. Zeepadvinders in grote boot . 
2 c. Zeepadvinders in kano. 
35 c. Vertaler met embleem. 
45 c. Rode-Kruispadvinder met embleem. 
75 c. Embleem voor hoofdpadvinder . 
2 .— $. Speciaal embleem voor padvinders. 
Blokje van 1. — $. met afbeelding zegel van 
2.— $. 

HONDURAS 
Apr i l '75. Honderd jaar Wereldpostvereni 
g ing : vlaggen leden- landen. 
1 c. West-Duits land en Austral ië. 
2 c. Belgiè en Denemarken. 
3 c. Spanje en Frankrijk. 
4 c. Hongari je en Sovjet-Unie. 
5 c. Groot-Br i t tannie en Italié. 
10 c. Noorwegen en Zweden. 
12 c. Honduras. 
15 c. Verenigde Staten en Zwitser land. 
20 c. Griekenland en Portugal. 
30 c. Roemenië en Servië. 
1 . — I. Egypte en Neder land. 
2.— I. Luxemburg en Turki je. 

INDIA 
15-7-'75. Nieuwe zegels in serie gebruiks-
zegels 
20 p. Houten speelgoedpaard, kunstni j 
verheid. 
50 p. Zwevende vogel. 
2.— r. Gezicht op Himilayagebergte. 
Heruitgi f te van gebruiksserie: zegels nu 
zonder aanduiding van munteenhe id 
(p of r). 
15 p. Bengaalse tijger. 
1 . — r. Muz iek ins t rument . 
28-7- '75. Internationale commissie voor ir
rigatie en drainage. 
25 p. Embleem commissie: blad op b o o m . 

INDONESIË 
21-7-'75. Serie ter bevorder ing van toe
r isme: orchideeën. 
40 r. Dendrob ium pakarena. 
70 r. Aeridachnis bogor. 
85 r. Vanda genta. 

IRAK 
17-7-'75. Julifestivals. 
5, 10 en 35 f. Symbool festivals: lopende 
f iguur, waarboven geplaatst een vredes
duif en lauwertak, opgaande zon met 
tekst en embleem voor verschi l lende ras
sen. 

IRAN 
1-7-'75. Stichting van éénparti jsysteem in 
Iran. 
2 r. Embleem, samengesteld uit vier ge
zichten en b loem. 
16-7-'75. Tweede nationale kamp voor 
meisjespadvinders, Teheran. 
2 r. Gesti leerde groetende hand, kamp en 
embleem. 
17-7-75. Tus festival. 
2 r. Arabisch schrift ter ere van dichter 
Ferdowsi. 
21-7-'75. Regionale ontwikkel ingssamen
werk ing. 
2 r. Vaas van kamelehuid, Pakistan. 
2 r. Handbeschi lderd bo rd , Iran. 
2 r. Porseleinen vaas, Turki je. 

JAPAN 
8-8-'75. Derde zegel in serie natuurbe
scherming vogels in Japan. Hahajima-
meguro. 
20 y. Apalopteron familiare hahasima. 

JORDANIË 
1-8-'75. Ingebru ikneming aardstation voor 
ontvangst satel l ietbeelden. 
20 en 30 f. Kaart gebied rond M idde l 
landse Zee en satelliet, die stralen naar 
aardstation zendt. 

KOREA (ZUID) 
5-7-'75. Staatsbezoek president Gabonese 
republ iek El Hadj Omar Bongo. 
10 w. Portretten presidenten Park Chung 
Hee en El Hadji Omar Bongo, vlaggen van 
beide landen. 
Ook getand blokje met tweemaal de ze
gel. 
15~7-'75. Derde uitgave in serie b loemen. 
10 w. Iris. 
10 w. Distel . 
29-7-'75. Veert iende were ld jamboree, 
Noorwegen. 
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i ^ i a 
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 liandboek voor ieder gevorderde 
Frankrijkverzamelaar 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 
Engeland in kleur 16 ed. (Collect British Stamps) 3,50 
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 

PRIJSKAARTJES VOOR POSTZEGELS 

per 100 
per 1.000 

0,80 
7,00 

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 
Zwltserland/Liecht. normaal 6,00; Europa compleet 58,00; 
NIEUW Speciale catalogus postvi^aardestukken 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 - ANALYSELAMP 
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. 

Prijslijst 1975/76 verkrijgbaar tegen ƒ 1 ,— (wordt bij bestelling 
vergoed) 
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 14, Amsterdam 
M. de Wit & Co., Demer 18 c, Eindhoven 
Fibo-Post, Prinsestraat 90 a, Den Haa^ 
Firma "Manuskowski", Wagenstraat 105, Den Haag. 

Aanbiedingen in kilo-waar 

Nederland klein zeer veel 90 et regina per kilo ƒ 12,50 
Nederland, met de nieuwste grootf. zegels en 25 x 5 gid 
reg. ƒ 22,50 
Wereld met 10 vers. landen per kilo ƒ 24,75 
Vele andere soorten in de gratis prijslijst. 
Kilo-waar en vele andere goedkope partijen in de winkel. 

INTER-STAMPS 

Herderinnestr. 5A Den Haag Tel 070-465016 

Lev. kilo-waar onder remb. geen porto kosten 

import kantoormeubelen 
ZUPA Kadijksplem 1 pakhuis 48 Amsterdam 
telefoon (020) 67873 

solide stalen brandkast 
voor uw... 
admin is t ra t ie , 
kon t rak ten , kasgeld, 
f o t o - , f i lm - en 
geluidsapparatuur 

■ 
solide 
zware stalen kast 
(gewicht c a . 287 kg) 
b l i j f t ook bi j Instorten 
van verdiepingen 
bescherming bieden 

hittebestendig 
beproefd door het 
staats laborator ium 
van Ts|echoslowaki je 
te Praag tot 780 ° C 

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

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

46 
4345 
6667 
66a67a 
7173 
7477 
78 
8283 
97106 

45% Zo 
265273, 

Verenigd Europa postfris 1 
117,50 
38,50 
14,40 
16,50 
32,50 
55,— 
8,75 

12,40 
45,— 

nnebloem de vo 
278313, 322355 

Porto e 

B. 
Postbus 

121122 
125139 
140, 142146 
149151 
172173 
174185 
225226 
227228 
317319 

5,— 
12,50 
7,75 
8,75 

15,50 
11,— 
18,50 
21,90 
9,25 

gende series tussen: 1521 
359452, 455500 502521, 5 

«tra bij bestelling beneden ƒ 

Betaling na ontvangst. 

J. M. van 
2157 - Rotterdam 

Leeuw 
- Postglro 

356-358 8,76 
390-392 8,— 
428-430 7,— 
460-462 6,— 
501 6,— 
527-529 6,— 
615-617 4,50 
686-687 12,— 
172-173 FDC 15,— 

n , 193, 195-224, 229-263, 
23-557, 578-612, 637-685. 

125,—. 

en 
2766089 

J 

^ 
A 
b 



' w. Padvindersdas en embleem jambo

•e. 
' I w. Hand, opgeheven voor belofte en 
houvv'eel. 
10 w. Tentenkamp. 
1 I w. Bijl, t ouw en denneboom. 

' w. Kampvuur. 

i'jB.^ 0< ^0*lA «f JB 

f UEISIE 
. 8 '75. Internationaal jaar van de vrouw. 

15 en 50 c. Embleem Nationale raad 
• 1 vrouwenorganisaties van Maleisië, vier 
' ofden van vrouwen. 

9'75. Wedstr i jd in lezen van koran. 
(. Ubudiah moskee, Kuala Kangsar, Pe

c. Moskee van Zahir, Alor star, prov in

> Kedah. 
c. Moskee van Sultan Abu Bakar, Jo

re Baru, Johore. 
c. Staatsmoskee van Kuching, Serawak. 
e zegels samenhangend gedrukt . 

EXICO 
6  '75 . Wereldconferent ie Internationaal 
ar van de vrouw in Mexico. 
60 $. Embleem V.N . omgeven door 
ans van emblemen voor dit jaar en con

es. 

J ANO INtEÜNACIONAl Dt IA MUJtB ï 

' All. ■ 
MAMMMÉ 

.ONGOLIE 
rbeeldmg zegel gemeld in )ul i /augustus, 
iadzi|de 437. 

MONTSERRAT 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 437. 

NEPAL 
177'75. Bescherming van de wi ldstand. 
2 p. Tijger. Panthera t igris. 
5 p. Hert. Gervus duvaucel i . 
1 . — r. Bergkat. Ailurus fulgens. 

NICARAGUA 
158'75. Veert iende padvinders jambo

ree, Noorwegen. 
1 c. Groeten van vlag. 
2 c. Padvinders in kano. 
3 c. Vriendschap tussen padvinders van 
verschi l lende huidskleur. 
4 c. Bereiden van maalti jd boven kamp

vuur. 
5 c. Ingang tot padvinderskamp van Nica

ragua. 
20 c. Ontmoet ingen tussen padvinders. 
35 c. Vogelv luchtopname van kamp. 
40 c. Musicerende padvinders. 
1 . — C. Kampvuur in donker. 
10.— C. Portret Lord Baden Powell . 
Blokje van 2.— en 3.— C. met afbeeldin

gen gelijk aan zegels van 5 c. en 1 . — C. 
Blokje van 2.— en 3.— C. met reprodukt ies 
zegels 4 en 2 c. 
109'75. Serie ter ere van president So

moza. 
20 en 40 c , 1 . — , 10.— en 20.— cd . Portret 
president, kaart van land en staatsem

bleem. 

20c(. 
counts 

I NICARAGUA 

NIEUWE HEBRIDEN 
Afbeeld ing zegel gemeld m ju l i /augustus, 
bladzi jde 437. 

NIGER 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 437. 

NIGERIA 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 437. 

OOSTAFRIKA 
Aanvul l ing/verbeter ing meld ing in ju l i /au

gustus, bladzi jde 439. 
2S7'75. Topconferent ie. 
50 c. Luchthaven. 
1 sh. Kaart Afr ika. 
2 sh. Ni j lhote l . 
3 sh. Mausoleum. 

PAKISTAN 
217'75. Elfde verjaardag regionale sa

menwerk ing voor ontw ikke l ing . 
20 p. Handbeschi lderde schaal, Iran, em

bleem samenwerk ing. 
60 p. Vaas gemaakt van kamelehuid, Paki

stan. 
1.25 r. Handbeschi lderde porseleinen 
vaas, Turki je. 
98'75. Nationale boomplantdag. 
20 p. Gezonde jonge b o o m en dode bo

men, waaronder Insekt kruipt . 

PENRHYN 
247'75. Veilige terugkeer Apol lo ru imte

capsule na samenwerkingsproject Ver

enigde Staten  Sovjet Unie. 
5.— $. Overdruk Apol lo Soyuzembleem, 
plaats daling en tekst: ,,Kia orana astro

nauts" op zegel gebruiksserie met kaart 
van zuidel i jk gedeelte Stille Oceaan. 

ROEWANDA 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei, bladzi jde 
315. 
Aanvul l ing melding ju l i /augustus, blad

zi jde 441. 
66'75. Arphi la '75. 
20 f. Velasquez, Prinsje Balthazar Charles. 
30 f. Velasquez, Prinsesje Margueri te van 
Oostenr i jk . 
50 f. Mur i l lo , De goddel i jke herder. 
75 f. Rigaud, Lodewijk XIV. 
100 f. V. Lopez, Francisco Goya. 
125 f. Géncault , Off ic ier van de jagers te 
paard. 
306'75. Serie watervogels. 
20 c. Pelecanus onocrotalus. 
30 c. Corythornis cristata. 
50 c. Ardea gol iath. 
1 f. Anastomus lamell igerus. 
4 f. Actophi lorn is africanus. 
10 f. Anhinga rufa. 
34 f. Threskiornis aethiopica. 
80 f. Pteronetta hart laubi i . 

wimmmmttmi 
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VEILING 

27 
SEPTEMBER 

ROTTERDAM POSTZEGELVEILING 
op zaterdag 27 september a.s. in het groothandelsgebouw, 
StationspleiningangA,(3eetage)om13.00uurprecies,t.o.v. 
deurwaarder E. R. Bogaard - Prinses Irenestraat 3 -
Ridderkerk - Telefoon 01804-19004. 

Kijken: donderdag 25 en vrijdag 26 september van 
14.00-22.00 uur in café-restaurant ENGELS, 
groothandelsgebouw en zaterdag voor de veiling 
van 9.30 en 12.00 uur. 

Schriftelijk bieden is mogelijk. 
Catalogus gratis aan de zaal of aanvragen bij: 

PZH MIRA - Postbus 560 - Voorburg. 

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 
Blljdenstelnlaan 3, Hilversum, telefoon 02150-16305. 

^""^ 

Verzamelingen en partijen 
te l<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 f\/IEER 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. 

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 Vi'inkelboeken vol tegen normale prijzen O a 

Nederland en O.G. zeer grote voorrad le 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, 1e 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, Zuld-Amerika: alle landen 

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

Mancolijsten worden omgaand m ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJES 



,AOEDI ARABIE 
^7'75. Herdenk ing kon ing FeisaI 
, 16 en 23 p. Portret vermoorde koning. 
)ok blok)es van 40 p. met vergroot por

■•et. 
07'75. Aanvul lende waarden gebruiks

erie. 
14 en 24 p. Verschi l lende bezienswaar

igheden. 
2775 Zesde Islamitische conferent ie 
i inisters van buitenlandse zaken. 
J p. Embleem van de in Jeddah gehou

en bi jeenkomst 

INCAPORE 
fbeelding zegel gemeld in |ul i /augustus, 
ladzijde 441. 

YRIE 
j n i '75. Internationale b loementen toon

.tell ing, Damascus, 
p. Kamille. 

O p. Chlnchermchl 
5 p. Anjers 

!0 p. Klaproos. 

25 p Kamperfoel ie. 

Zegels samenhangend gedrukt . 

Juh '75. 
Herbezett ing Kuneitra. 
50 p. Gezicht op verwoeste en nieuwge

bouwde stad. 

T O G O 
238'75. Herdenk ing geboortedag Albert 
Schweitzer (1875  1%5) 
40 f. Portret Schweitzer met kmderen m 
ziekenhuis. 
80 f Schweitzer bespeelt orgel 
90 f. Schweitzer voor huis met pel ikaan. 
100 f. Portret Schweitzer en ziekenhuis, 
Lambarene 
Blokje met de vier waarden verenigd. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
Augustus '75. Zevende conferent ie over 
were ldrecht . wereldvrede door recht 
10 c. groen, blauw, bruin Wetboek, we

reldbol , lauwertak, voorzi t tershamer. 
39 '75. Tweehonderd jaar onafhankel i jk

he id : oude en moderne methoden om 
post te vervoeren; blok van vier zegels 
10 c Oude postkoets en moderne t ruck 
met oplegger 

10 c Negentiendeeeuwse s toomlocomo

tief en moderne t re in . 
10 c Oud postvl iegtuig en modern straal

vl iegtuig 
10 c. Satelliet en ontvanger op aarde voor 
, ,mai lgrams". 

(slot van pag 489) 

okt ,,Hoe m te zenden voor de tentoonstelling De 
bijeenk zijn in het vormingscentrum ,,De Velst", de 
Velst 6, Heemskerk Aanvang 20 uur, jeugd 19 uur 
94 
Postzegelvereniging „Telstar", Putten GId. Secr H D 
Buitenwerf Wittenburg 163 Nijkerk Cdi , tel. 03494
24«4 
Vergadering/Ruilavond elke 3e donderdag van de 
maand waarvoor convocatie met lijSt voor de kavel
verkoop wordt toegezonden In Gebouw ,,'t Voorhuys ', 
naast de Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14 Putten GId 
Aanv 20 uur zaal open 19 uur 
95 
Postzegelver. Castricum. Secr C ) Elling, Lindenlaan 
74, Castricum, tel 0251851026 Penningm en Rond
zendverk C Bijman, Bleumerweg 1 Bakkum tel 
0251850336 
Eerstv Ruilavond 6 okt '75 Hotel Komman, Mient 1 
Castricum 
103 
Postzegel Vereniging „Eemland" Soest. Secr • mej C 
M de Bruin, Kastanjelaan 11, Soest Tel (02155)12032 
Rondzending K Meinecke, Soesterbergsestraat 135, 
Soest Tel (02155)18166 
Bifeenkomsten iedere eerste vrijdag van de maand ,De 
Rank", Soesterbergsestraat 18, Soest 
108 
Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars „De Post
hoorn". Secr H de Ruiter, Koningsvarenstraat 23, 
Wormer, tel 029821018 
Bijeenkomsten 21 okt vergadering met ruilavond, 26 
sept en 31 okt ruilavonden Alle bijeenk m , Ons Ei
gen Gebouw', Wandelweg SS Wormerveer Aanv 20 00 
uur, zaal open 19 uur De Jonge Posthoorn ' leider J 
Kluft Kameelstraat 23 Wormer, tel 029821004 Bijeenk 
voor deze groep elke laatste zaterdag v/d maand in ,,De 
Snuiver' Krommenie aanvang 2 uur 

ZUIDAFRIKA 
148~'75. Honderdste verjaardag sticht ing 
, ,Die genootskap van regte Afr ikaners" 
4 c. Huis, waar st icht ing vergadering 
plaats had. 

Nummers volgens Yvert cat. Bestell ingen boven f 150,— franco Levermg zolang de voorraad strekt Al le prijzen zijn mcl BTW 
* ■ IS postfris zonder plakker, * is ongebruikt met gom, zonder teken is gebruikt bl is blok van vier Prlj'swijzigingen voorbehouden. 

SPECIALE AANBIEDING DIV. EUROPESE LANDEN 
ES', 
1/4' 
1/4 
10/ 
10/1. 
16' 
40/
49/! 
56/' 
55 
60/t 
67/f 

81/E • 
84/e • 
86/t ■ 
91/S ■ 
91/9 
94/9>* 

97/1f9* 
109* 
113/16* 
121' 
125/28* 
131* 
132/S5*' 
132/̂ 5* 
146/19* 
150/53* 
154/57* 

AND 

get 

2,65 
2,65 

14,— 
12,— 
7,— 
3,25 
4,— 

18,— 
9,— 

10,— 
onget 

48,— 
14,— 
4,75 
4,75 

10,— 
5,— 
6,50 
4,— 
4,— 

38,50 
8,— 

25,— 
5,— 

25,— 
1,75 

37,— 
30,— 

7,— 
26,— 
28,— 

Luchtpost 
1* 
2/5* 
3 
5 

13,5C 
38,50 
11,— 
22,50 

' / i r getand 
+onnetand 20,— 
BF 1* 
BF 2* 
BF 3* 

fINLAND 
4 
eiuxel 

36,50 
12,— 
28,50 

65,— 
75,— 

7b 
8 luxel 
11 luxel 
14 
17 
18 
19 
20 
13a 
14a 
15a 
16a 
16b 
17a 
21/24 
25 
28/33 
34/35 
35* 
35 
37/39* 
41 
43 
44 
45 
46 
54 
60 
60a 
79* 
90 
91/98 
108* 
108 
134/35* 
134/35 
154a 
156/58** 
156/158* 
156/58 
161/63** 
161/63* 
161/63 
164/65** 
164/65 
167** 

100 
22,50 
75,— 

5,— 
7,— 

42,50 
75,— 
35,— 
60,— 
17,50 
55,— 
4,50 

37,50 
14,— 
2,50 

13,50 
3,— 

92,50 
45,— 
50,— 
28,— 
11,— 
11,— 
25,— 
28,— 
57,50 

165,— 
37,50 
77,50 
65,— 
82,50 
3,25 
1,40 
3,— 

20,— 
25,— 
40,— 
11,— 
ff,— 

15,— 
17,50 
14,50 
20,— 
6,— 
8,— 
2,50 

170/72* 
170/72 
176/78' 
176/78 
179** 
183/85** 
18 
18 
189/91* 
189/91 
196/99" 
203/04* 
209/12** 
211** 
220/24* 
246/50* 
251/52* 
343A** 
421* 
421 
475* 
Lp 4 

6.— 
17,— 
5,— 
4,50 
3,— 

11,50 
8,— 
5,— 

30,— 
6,50 

18,— 
4,75 

35,— 
30,— 
11,— 

6,75 
5,— 

20,— 
17,50 
17,50 
10,— 
1,75 

ITALIAANSE 
STATEN 
Napels 
1 
3b 
5 
6a 
7 
12/13 
20 
22* 

90,— 
1 2 , 
85,— 

215,— 
1100,— 

15,— 
30,— 

200,— 
Toscane 
4 
6 
7 
18 
21 
Parma 
10 

40,— 
45,— 
42,— 
75,— 
95,— 

75,— 
ITALIË 
44 13,50 
46/51 * 60,— 

54 
88/91 * 
88/91 
93/94' 
121/23* 
124/27** 
124/27**bl 
140/42* 
192/95* 
220/22* 
263/71 * 
283/94* 
339/43* + 
lp 64/67* 
344/45' 
364/67* 
404/05 
404/05' 
481/503* 
518/29* 
532/35* 
536* 
537** 
537 
538 
542* 
543* 
544 
545** 
546/48* 
549/50*' 
551/54* 
556/57*' 
556/57* 
558/59* 
561/62* 
562 
572/90* 
591/92* 
595/96' 
599/601'* 
599/601' 
602/03" 
605/06" 
608** 
609** 

13,50 
20,— 
15,— 
19,— 
22,— 
27,— 

115,— 
72,50 
17,50 
31 ,— 
37,— 
30,— 

95,— 
14,— 
53,50 
45,— 
42,— 

360,— 
310,— 

32,50 
9,— 

300,— 
50,— 
22,50 
11,50 
12,50 
14,50 
16,— 
24,— 
80,— 
27,— 
45,— 
38,— 
38,— 

160,— 
35,— 

100,— 
25,— 
50,— 
82,50 
72,50 
60,— 
62,50 
6,75 
9,— 

610/12** 
615/17* 
623* 
624/26' 
627/28* 
708/09* 
826/44" 
826/44* 
845/47" 
852/57" 
868/70" 

22,— 
24,— 
20,— 
20,— 
13,50 
85,— 
47,50 
40,— 
47,50 
21 ,— 

Luchtpost 
1* 
2* 
2 
7/9* 
18/20* 
21/24* 
31A** 
32/38* 
41* 
78/83* 
102/06* 
106 
118*1120* 
29/30* 
Expresse 
1* 
31A* 
Dienst 
8* 
8 

20,— 
34,— 
20,— 
20,— 

7,50 
18,50 
85,— 
17,50 
9,— 

110,— 
2 6 , 
13,— 
35,— 
47,— 

13,50 
42,50 

9 0 , 
37,50 

Colispostaux 
1* 
2* 
2 
LETLAND 
39/42* 
50/50A* 
59/61 * 
62/67* 
75/78* 
31/92* 
106/08* 

50,— 
75,— 
12,— 

3 , 
1,50 

13,— 
6,50 
9,— 

70,— 
1,75 

180/89*' 90,— 
190/99* 47,— 
190/94* onget 

19,— 
200A/D' 13,50 
Luchtpost 
1/2' 7,— 
3/5' 7,— 
10/12' 28,50 
10/12* onget 

28,50 
13/15* onget 

45,— 
21/24 onget 

55,— 
30/32' onget 

55,— 
33/36* onqet 

110,— 
LITHAUEN 
11/24 
67/77* 
85/99* 
117/28* 
146* + 148* 
181/83 
188/200* 
212/26* fexcl 
215 en 2191 85,— 
274/76* 13, 
289/302* 60,— 
311/18* get 
f onqet 25,— 
319/26* get 
+ onqet 23,50 
362/65** 65,— 
362/65* 57,— 
26SA/D* 65,— 
370/72* 42,50 
382/89 10,— 
Luchtpost 
1/7* 11, 
8/14* 11, 
8/14 11, 
21/31* 40,— 

16,— 
15,— 
18,50 
6,50 

90,— 
2,50 

42,50 

ZWITSERLAND 
130,
150,— 
45,— 
50,— 
37,— 

150,

190,— 
35,— 
27,50 
65,— 
45,— 

133* 
137 
1 4 0 " 
142 
143* 
141b* 
144' fraai 
149/150* 
149a* 
154/56 
167* fraai 
160b 
168/69* 
185/87* 
185/87 
188/91* 
192/95* 
195 

37,50 
7,— 
3,— 
7,— 

65,— 
150,— 
150,— 
350,— 
170,— 

6 0 , 
7 5 , 
37,50 
60,— 
27,50 
40,— 
32,50 
30,— 
30,— 

209/11* normaal 
papier 
230 
244 
245 
461/66* 
481/92* 

Luchtpost 

130,— 
3,— 
2,75 

47,50 
40,— 
32,50 

3/12* normaal 
papier 165 , 
27/34 + 42/43 

45** 
3 F 16** 
B F 21* * 

38,— 
13,50 
13,50 
4,— 

AANBIEDING 
RESTANTVERZAMELINGEN 

EN COLLECTIES 
België, ongebruikt, luchtpost, port 
colispostaux, enz 
Chili, 18531916 
Columbia en dept., interessant 
Costa Rica, 18621934 
Deens W.Indiè, met afstemp 
Egypte 
Finland, 18601940 
Frankrijk, em 1863, w o brieven 
Dahomey, ongebruikte verz 
Madagascar, w i vele betere ex 
Marocco, luchtpost 
Obock 
Somalikust, w i o a proeveni 
Franse kol., ongebr pracht verz 
Honduras, ca frs 1200 — 
Luxemburg, zeer hoge cat waarde 
Malta, 1860/1974, pracht coli 
Olympische spelen, 18961960 
Portugal, 18561963, 500 zegels 
Portugese kol., m insteekboek 
Roemenië 
Roemenie, hoofdz ongebruikt 
San Marino, 1877/1946 
Spaanse kol. 
Tsjechoslowakije, 1918/1929 
Turkije, 1863/1939 
Venezuela, 1859/1968 
Zwitserland, 1867/1945 
Diverse landen, in 2 banden. 
w ! groot aantal zegels 
Diverse Europese landen 

telegraaf. 
1300,— 

175,— 
2150,— 

150,— 
300,— 
400,— 
3 5 0 , 
775,— 
90,— 

650,— 
45,— 

175,— 
175,— 

1500,— 
200,— 

1400,— 
3000,— 
1500, 
170,— 
175,— 
375,— 

1250,— 
900,— 
1 4 0 , 
750,— 
2 5 0 , 
900,— 
600,— 

400,— 
1600.— 

1 Bovengenoemde f nog ca 150 andere ver 1 
zamelingen l iggen dagelijks ter 
onze winkel Prijzen vanaf ± ƒ 40, 

nzaqe in 1 

-

De Apeldoornse Postzegelhandel Korenstraat 10 - Apeldoorn - Telefoon (055) 215426 
Giro 1945222. Onze winkel is dagelij'ks geopend van 9 - 6 uur, 
donderdags koopavond, maandags gesloten. 

SEPTEMBER 1975 5 0 3 



OVERIJSSELSE PQSTZEGELVEILING B.V. 
Postbus 310 te Hengelo (O) 
Tel. 05400-19912 
b.g.g. 053-311704 

Houdt haar 33ste veiling op 4 Oktober 1975 
te APELDOORN in Hotel Bloemink, Loolaan 
56 (bij gedenknaald bij paleis) 

Naast een uitgebreide aanbieding Nederland 
en O.G. w.o. Nederland nr. 80 en 101, 
roltanding. Luchtp. 12/13, Brandkast 
ongebr., vele andere landen, interessante 
verzamelingen en restanten, F.D.Cs e.d. 

Vraagt onze uitgebreide katalogus aan. Deze 
wordt U gratis toegezonden. 

Voor volgende veilingen kunt U dagelijks 
GOED materiaal inzenden 

Snelle afwerking verzekerd. 

„'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 

14e Dag van de Aero-Philatelie 1975. 

o T« 

\:J' 
25-26 oktober 1975 Luchthaven Schiphol -
Luchtposttentoonstelling-Herdenking 50 jaar 
geleden verbinding Scandinavië-Nederland. 
Speciale enveloppen voor PTT-stempel: klein 
kabinet en f.d.c. - formaat. 

Vier blanco covers: ƒ 1,50; twee gestempelde covers ƒ 2,75. 

Bestellingen: 
Postgiro 402628 t.n.v. Stichting Tentoonstelling „De Vliegende 
Hollander", Rotterdam. 
Gaarne vermelden welk formaat. 
Nadere informaties: 
Ned. Ver. van Aero-Phil. „De Vliegende Hollander", p.a. F. W. N. 
Hugenholtz, Postbus 562. Apeldoorn. 

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

SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatelistische tijdschrift, 
elke 14 dagen in de bus voor ƒ 45.— per jaar (of ƒ 23,50 per hall 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 Katvïijk 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 

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

„EUROSTOCK" 
Levert U alle nieuvrtjes van West-Europa en de betere landen. Vel > 
zegels van voorafgaande jaren, alsmede postzegelboekjes en strip; 

tegen aantrekkelijke prijzen voorradig. 
Zendt U geheel vrijblijvend Uw manco-lijst (liefst Yvert-nummering) c 

abonneert U op onze nieuwtjes-service. 

„EUROSTOCK" 
Postbus 2910 
Bankrelatie: Alg. Bank Nederland 

rek. nr. 53.12.23.167. 

APELDOORII 
Postgiro 330194 i 

Juliana Regina op papier 952 1 'U gulden ƒ 6,— 953 2 gulden / 23 — 955 5 gulden 
ƒ 38.— per 100 stuks 956 10 gulden ƒ 50,— per 10 stuks luxe afgeweekt 
Alle soorten Ned bundels kilowaar massawaar verzamelingen partijen tegen sterk ver
hoogde prijzen koopt 
Franco toezending bi) vooruitbetaling per giro Rembourskosten extra P A Koopmanschap 
Huizerstraatweg 10 NAARDEN Tel 02159-44265 giro 555967 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen 
partijen, series en bundels tegen contante betaling 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij d 
Dam. Tel. (020) 236625, privé (020) 44 5362. 

TER GELEGENHEID VAN 
DE VIERING VAN DE DAG 
VAN DE POSTZEGEL 
FILATELISTISCHE SHOW 
met REGIONALE 
TENTOONSTELLING 
„MOKUM '75' ■ j j 

HOTEL CASA 400 - JAMES WATTSTRAAT 75 
(nabij Amstel Station met volop parkeergelegenlieid) 

Zaterdag 11 oktober van 09.00 tot 19.00 uur 
Zondag 12 oktober van 10.00 tot 18.00 uur 

GRATIS TOEGANG 
HANDELARENSTANDS 
JEUGDHOEK 
SPECIALE ENVELOPPE 
GRATIS VERLOTING 
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9 
9 97 
£ '01 
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> ' 1 4 
H a 

1 1 
117 

1 r-
1 </21 
1. i/24 

L i : . 
1.3 
1V7/29 

' i:,o 
1.'/34 
r;5 
1LS 
1?7 
1^3/41 
Ml 
1''3/46 
147 
148 

Aanbied 

garantie 

/ 150,— 

» * * • ■ « • « ■ • • • 

700,— 

675!— 
180,— 
225,— 
275,— 

1750,— 
290,— 
325,— 

1500,— 
80,— 

210,— 
2 0 0 , 
47,50 

7 0 0 , 
90,— 
17,50 

220,— 
350,— 

20,— 
16,50 

700,— 
75,— 
60,— 
80,— 
50,— 
6 0 , 
16,50 
7.— 

2 5 , 
15,— 
2 0 , 
9,50 
7,50 
3,— 
0,60 

13,— 
3,— 
3,— 
2,— 
1,75 
6,50 
1.40 
0,60 
6.50 

130,— 
2,— 
1.25 
0,50 
0,75 
1 , — 
2,50 
1 , — 
0,65 
1,60 
1,60 
3,50 
1 , — 
1,25 
0,65 
1,75 
2,— 
3,25 
0,90 
1 — 

ng geldic 

van eclit 

opdracht. 

I.l 
Lutkemeerweg 149 

Israël 
fu l l  tab, postfr 

J Nrs 

149/51 
152 
^53 
154/56 
157/59 
160 
161/70 
171/72 
173/74 
175 
176/78 
179 
180 
181 
182 
183/95 
196/98 
199 
200 
201/03 
204 
205 
206/07 
208/10 
211 
212 
213/14 
215/16 
217 
218/20 
221 
222/25 
226 
227 
228/29 
230 
230a 
231/33 
234 
234a 
235/37 
238 
239/42 
243 
244/47 
248 
249/51 
252/55 
256 
257/59 
260/61 
262 
263 
264 
265/67 
268 
269/72 
273 
274 
275 
276 
277/78 
279/84 
285 
286/89 

3 zolang 

heid. Prij 

Postgiro 

. Benco. 

2,25 
1.80 
■ ; — 

2.25 
3.2S 
1.40 
6.50 
2,40 
2 , 
2,50 
3,75 
2,— 

10,50 
2,75 
1,75 

13,— 
3,25 
2,50 
1,75 
5,— 
1,50 

12,— 
12,— 

1,75 
2,— 
1,60 
5,50 
3,50 
3 , 
9,— 
3,75 
2,80 
2,25 
2,25 
4,50 
4,— 

900,— 
2 0 , 
5,50 

125,— 
12,50 
2,25 
3,— 

45,— 
1 1 — 
0,75 
9,50 
4,— 
4,— 
7 , 
6,25 
2,40 
1,25 

10,50 
9 , 
2,50 
6,— 
1,65 
2,— 
2,— 
2,25 
2,50 
6,— 
1 , — 
1,50 

de voorra 

zen inc l . E 

271040. 

Ich 
 Halfweg NH 

is zonder 

290/99 
300 
301 
302/04 
305/09 
310 
311/15 
316/21 
322 
323/26 
327/29 
330/32 
333 
334 
335/37 
338/40 
341/45 
346/48 
349/50 
351/53 
354 
355 
356 
357/58 
359 
360 
361 
362 
363/67 
368 
369 
370 
371/73 
374 
375/76 
377 
378 
379/84 
385/89 
390 
393 
394/98 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
407 
408/10 
411/12 
413 
414/16 
417 
418/22 
423 
427 
428 
429/31 
432 
433/35 
436/39 
440 
441/44 

ad strekt, 

plakker (* 

12,— 
3,— 
1,25 
3,50 
1,40 
5,50 
5,— 

2 0 , 
0,75 
3,50 
7,25 
4,50 
2,— 
2,50 
4,50 
2,75 
4,50 
3,35 
1,50 
1,70 
1,50 
1 , — 
1 , — 
1,40 
0,90 
1,40 
1,25 
0,75 
3,50 
1,50 
0.75 
0.90 
4,50 
1,20 
2,— 
1,50 
2,40 
3,50 
3,25 

10,50 
10,50 

1,25 
0,60 
2,— 
0,40 
3,50 
1 , — 
3,25 
3,— 
1,20 
3,— 
2,50 
2,— 
3,— 
0,90 
3,20 
1,50 
1,75 
2,— 
7,50 
0,75 
3,25 
1,70 
1,50 
5,50 

al le zege 

iTW. Porto extra ec 

;er mt 
Telefoon 02019418; 

') 

445/47 3,— 
448/50 7,50 
451 0,70 
452/56 4,— 
457 1,75 
465/68 1,70 
469/73 7,— 
474/76 4,50 
477 15,— 
478 1,40 
479/82 3,25 
483 1,40 
484 3,— 
485 1,50 
486 2 — 
487 1,75 
488/91 14,50 
496/98 3,50 
502 0,65 
503/05 1,40 
506/11 8,— 
512 1,25 
513 1,75 
514 0,90 
515 1,75 
516/21 7,— 
522/24 2,— 
525 6,50 
en verder op 
aanvr. 

Lp.1/6 700,— 
Lp.7/8 70,— 
Lp.9 325,— 
Lp.10/15 12,50 
Lp.16 1,75 
Lp.17 7,25 
Lp.18/26 42,50 
Lp.27 47,50 
Lp.28/36 12,50 
Lp.37 9,— 
Lp.38/47 14,— 

Blok 1 420,— 
Blok 2 2,— 
Blok 3 60,— 
Blok 4 10,— 
Blok 5 9,— 
Blok 6 4,— 
Blok 7 5,25 
Blok 8 14,— 
Blok 9 8,— 
Blok 10 8,— 
Blok11A/C 7,50 
Dienst 1/4 65,— 

Fulltab met 
plakker, zegels 
met halve tab. 
betere zegels 
zonder tab. 
gebruikt en 
FDC prijs op 
aanvraag. 

Is zijn met vol le 

hter f ranco vanaf 

inn 
b.g.g. 029083966 

HILVERSUMSE Postzegel & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, tel: 0215015095 b.g.g. 029421707 

Grote sortering Postzegels, F.D.Cs 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: 1018 uur, vrijdag 21 uur, maandag gesloten. 
Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs. 

INPEG 
Internationale postzegel groothandel 

voor thematische en landen verzamelingen. 

Vraag er Uw handelaar om of vraag prijslijst: 
INPEG 

Postbus 254, Waalwijk. 

Nederland  Postzegelboekles (nrs. De RooyHali) 

11a 17,50 
11b 17,50 
12a e — 
13a 17,50 
14a 4,50 
14b C2 4,50 
14b Dl 10,— 
15a Cl 15,— 
15a C2 5,— 
16a C l 10,— 
16a C2 10,— 
16a Dl 7,50 
16b 4,— 
17a 5,— 
17b 4,— 

ZEER STERK IN DE BELANGSTELLING STAAN MOMENTEEL: 
ENGELAND, JERSEY, GUERNSEY en MAN. 
Prijsli jst verkri jgbaar tegen f 1 ,— (nr. 7501) 

1 H 
1 Mx 
1 My 
1 Mz 
2 H 
2 M x 
2 M v 
2 M z 
3 y 
3 a 
4V 
4 z 

12,50 
20,— 
17,50 
27,50 
12,50 
17,50 
17,50 
20,— 
7,50 
7,50 

10,— 
1 0 , 

5 m 
5 n 
6 a 
6 b 
6 c 
6 d 
6 e 
6 e F 
6 fFp 
6 fFq 
7 a 

15,— 
15,— 
12,50 

250,— 
6 0 , 
40,— 
15,— 
6,— 
6,75 
6,75 
7,50 

7 b 
7bH 
8 a 
8 a F 
8 b 
8 b F 
8 c 
Sol
g a 
9 b 
9 c F 
9 d 

6,75 
8,75 

12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
15,— 
13,75 
17,50 

450,— 
50,— 
75,— 

9 d F 75,— 
9 e 100,— 
9 e F 1 2 5 , 
9 f 125,— 
9 f F 150,— 
9 g 37,50 
9 gF 37,50 
9 h 15,— 
9 hF 6,— 

10 a 10,— 
10 aF 12,50 
10 bF 12,50 

Naast de hoofdnummers vele afwijkingen en variëteiten 
voorrad ig . 

Guernsey 
1969 def. 16W. 
1970 10s1£ 
1970 cul tuur 
1971 def. 15w. 
1972 schepen 
1969 port 7w. 

275,— 
450,— 
75,— 
60,— 
37,50 

225,— 

Jersey 
1969 def. 15w. 
1970 bl . corso 
1971 dieren 
1971 schi lder i jen 
1972 bloemen 
1969 port 6w. 

350,— 
97,50 

117,50 
67,50 
37,50 

350,— 

Man 
1973 def. 18w. 41,25 
1973 t reinen 12,50 
1973 motorraces 4,50 
1973 huw. pr. Anne 10,— 
1973 port I 8w. 112,50 
1973 port II 8w. 45,— 

VI 

(moei l i jke (osforserles) 
1962 product iv i te i t 
1963 antihonger 
1963 reddingsboot 
1963 rode kruis 
1964 geogr. congres 
1964 botan. congres 
1965 slag om eng. 
1965 U.I.T. 

87,50 
87,50 
87,50 

150,— 
87,50 
87,50 
37,50 
32,50 

Engeland 
1912 G. V 14w. 
1925 Wembley 
1935 25j. G. V 
1937 G. VI 15w. 
1939 ld . 6 hoge w, 
1940 lOOj. postz. 
1948 25j. huw. G. 
1951 hoge wrd . 
1952 E. II 17w. 
1953 kroning 

SPECIALE AANBIEDING 
Guernsey, Man, Jersey, 
voor ƒ 250,—. 

Al het aangebodene is postfr is zonder plakker. Bijna al le hoofdnummers 
voorradig, terwij l al le bi jnummers ( l iggend/kopstaand, watermerk, papier 
en/of gomsoorten) leverbaar zi jn. 
Min. opdracht f 10,— franko boven ƒ 25,—. Betal ing binnen 8 dagen. 

POSTZEGELHANDEL J . G. J . van der KIND 
Papestraat 15 - 's-Gravenhage. 
te l . 070 - 46.47.46 - Giro 14.300 - Bank ABN/Gouda 

350,— 
300,— 
25,— 
87,50 

650,— 
27,50 

125,— 
187,50 
200,— 
35 , -

Kol lekt ie 114 verschi l lende regionale uitgi f ten 
Noord Ier land, Schot land en Wales (1958-1974) 

rWV^^FW^^^F^Wf^^^'t^^WWW^^ 

r i K . K i Postzegelkilo's gezamenlijk inkopen 
IS gemaKKelijk en goedl<oper, bovendien minder 
risiko. Vraag eens vrijblijvend inlichtingen 
en een kleine attentie aan: 
J. W. Savelberg, Heutzstraat 11, Postbus 167, Venlo. 

Te koop gevraagd tegen de hoogste dagprijzen: 
Ned. b.v. nr. 346-349 ƒ 500,-; 356-373 / lOÖ,-; 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. 



Partij 154 Meer van Yv fr 1600,— voor slechts / 15,— 
Een sensationele aanbieding bestaande uit a 18 hoge waarden uit drie senes van Bnts 
Afrika waaronder 3 £ waarden (Yvfr 182—) B vijf souvenirvelletjes van Zuid en 
Midden Amerika thema Olympiade en Anti malaria (Yv fr 100—) c drie complete vellen 
waarbij 1 van Europa (Yv fr 1400 —) d complete ongetande sportsene van Europa 
(Yvfr 15—) e Groot Bnttannie blok van vier George VI 9 d groen uit het PTT 
opleidingsinstituut (herkenbaar aan de twee zwarte lijnen op de voorzijde) (Yv normaal fr 
30—) Speciale prijs / 15,— 

Partij 155 Meer dan Yv tr 2300 — voor slechts ƒ 20,— 
Een sensationele aanbieding bestaande uit a 29 ruimtevaartzegels waarbij complete se 
nes en luchtpost waarden (Yvfr 89—) b een luchtpostserie en een kunst sene (yvfr 
90—) c twee Nederlandse militaire vignetten uit de 2de Wereldoorlog beide op bnefstuk 
jes (normale prijs circa / 10—) d drie complete vellen waarbij één van Europa (Yv bo 
ven de fr 2000 —) e 5 souvenirvelletjes thema Ruimtevaart & Olympiade (Yv fr 110 —) 
Speciale prijs / 20 — 

Partij 156 Speciale Opruimingsaanbieding alles postfrts 
Een fantastische partij met alteen postfnsse stukken waarbij hoge waarden senes sou 
venirvelletjes blokken van vier gehele vellen enz De partij bestaat uit a meer dan 300 
postfnsse zegels allemaal grootformaat motiefzegels b Olympiade twee complete series 
en twee souvenirvelletjes (Yvfr 160—) c twee souvenin/elletjes van Gabon nominaal 
circa ƒ 16 50) d complete sene vissen van 18 waarden (Yv fr 50—) e 100 jaar post 
zegels tvree souvenirvelletjes en een complete sene (Yvfr 112 50) f collectie blokken 
van vier (Yvfr 100—) g Kennedy zes series en twee velletjes waarbij met uitge 
geven stukken van de Philippijnen h drie ruimtevaart series waarvan één met astro 
nauten 1 twee complete Chruchill series (Yv fr 120 —) j zes hoge waarden van 
Europa (Yv meer dan fr 150—) een topwaarde van Brazilië (Yvfr 50—) en een ruim 
tevaartzegel van Panama met Rode Kruts overdruk (Yv fr 22 50) k 4 souvenirvelletjes 
(complete sene) Anti Honger motief (Yv fr 50 —) i drie proeven van de Franse Kolomen 
m een verzameling complete vellen (Yv meer dan fr 3400—) Speciale prijs ƒ 110 — 

Heel bijzondere prijs voor partijen 154/155/156 samen / 125,— 
Deze speciale prijs is slechts mogelijk doordat we de beschikking hebben over grote han 
delaarsvoorraden Dit koopje wordt u aangeboden om hiermee onze beroemde zichtzen 
dingen bij u te introduceren Schrijf in op deze speciale aanbieding en u ontvangt tevens 
onze zichtzendingen voor tien dagen op zicht Er bestaat geen afnameverplichting U 
koopt slechts dat wat u wenst en de rest stuurt u terug Btj grote uitname geven wij forse 
kortingen Mis deze kans met' 

Speciale motlefverzametingen 
Elk van de volgende aanbiedingen bestaat uit meer dan 500 zegels van dit speciale mo 
tief waarbij complete series en een aantal interessante souvenirvelletjes van datzelfde 
thema 

Dieren / 30 — 
Bloemen / 30 — 
Ruimtevaart ƒ 30 — 
Schilderijen ƒ 30 — 
Sport ƒ 30 -

Partij 159 
160 
161 
162 
163 

De vijf partijen samen speciale prijs / 120,— 

Collectie souvenirvaitetjes 
Een zeer aantrekkelijke aanbieding van meer dan 250 verschillende souvenirvelletjes 
waarbij vele betere stukken onder meer a 40 van Rusland waaronder complete jaren b 
meer dan 30 postfnsse blokken met een nominale waarde van meer dan / 88 — c 4 
blokken Bloemen van Burundi (Yv fr 70 —) d 8 blokken ruimtevaart en Olympiade van 
Haiti (Yvfr 110—) e 10 blokken van Liberia (Yv meer dan fr 50—) f een aantal 
complete biokkenseries Partij 164 
Speciale prijs / 85,— 

Grote pakket-samenstell Ingen 
Elk van de volgende pakketten bevat 1000 verschillende zegels waaronder complete se 
nes en hogere waarden 
Panij 165 Italië prijs ƒ 90 — 

166 Rusland prijs / 90 — 
167 België prijs ƒ 110 — 
168 Scandinavië prijs ƒ 90 — 
169 Arable pnjs / 60 — 

De vijf partijen samen speciale prijs ƒ 400,— 

Partij SP ongesorteerde wereld mixture 
Uit onze geweldige voorraden ont-^taan 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 moge 
lijk aangezien ons de tijd ontbreekt 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 / O I O per stuk dus voor een totaalbe 
drag van ƒ 20 — Vindt u meer zegels die u zoudt willen bezitten dan worden die bere 
kend tegen 7'/2 cent per stuk Boven 400 zegels vanaf zegel 401 slechts 5 cent per stuk 
Staat de gehele collectie u wel aan'^ Dan kunt u alle 1000 zegels kopen voor slechts 
f45 — 
WIJ zijn er van overtuigd dat u tevreden zult zijn Indien de zending u tegenvalt kunt u het 
geheel retourneren en geld terug ontvangen 

COUPON 

To DIRECT PHILATELIC SUPPLIES LTD 

DEPT PH 9 

332 KILBURN HIGH ROAD LONDON NW6 2QN ENGLAND 

Please send me lots at HFI 

Payment enclosed per cash int post/bank/cheque 

Name 

Address 

Our bankers National Westminster Bank Ltd 30 North Audley Street London W1Y 2HP 
England 

Spec Stempels, o a TT Zeelandbrug monumentenjaar Geuld< I 
Hoogeveen 350 \r Groningens Ontzet 

ƒ 1 60 per stL < 
Max. kaarten: jaar v d vrouw Ned + Sur + Ant 

samen ƒ 9 5 
Meterconventie Ned ƒ2 — Sur ƒ 5 25 
Post en Zegel 
H Broertjesstraat 24 Den Helder tel 02230-14087 

" ] p Waalv Ijk Postbus 237 

Kerkstraat 96 Tel 04160-35065 Giro 3152719 

Albums, catalogi insteekboeken en alle verdere benodigd 
heden voor de postzegel- en muntenverzamelaar 
Korting bi] vooruitbetaling 5% 
Bestellingen beneden ƒ 50,00 + ƒ 3 00 verzendkosten 

London Stamp Exchange Ltd 
5 Buckingham Street - London 

Groot-Brlttannië, Guernsey, Jersey en het 
eiland IVIan 

• Van deze gebieden verzorgen wij de nieuwe uitgiften n 
abonnement U kunt keuze maken uit frankeerzegels gek-
genheidszegels portzegels eerstedag-enveloppen, pos -
zegelboekjes en luchtpostbladen van elk van deze lander 
Een nieuwtjesdienst zonder investering vooraf'i 

• Ook leveren wij de oudere zegels 
VanGroot-Brittannie naast alle gelegenheidszegels bv d = 
frankeerzegels van KoningGeorge VI en Koningin Elizabeth I 
met kopstaande en liggende watermerken grafietstrepen 
enz 
Zegels van Guernsey Jersey en het eiland Man hebben v-ij 
eveneens voorradig 

• Op uw verzoek zenden wij u alle inlichtingen over onze 
nieuwtjesdienst en een prijslijst van zegels van bovenge
noemde gebieden 

Correspondentie uitsluitend te richten aan: 

H. Del(l<er 

JOHAN JONGKINDSTRAAT 171 
TELEFOON 020 -15 61 97. 

AMSTERDAM 1017 

Opbergbanden 
voor uw maandblad Philatelie, 
Het IS een geheel nieuw systeem en de naam 
luidt UNIBINDERS 
Onze keus is gevallen op banden voor 2 jaar 
gangen en is geschikt voor het bijeenhouden 
van 24 nummers door middel van 24 onbreek 
bare kunststof katernhouders Beschadigen is 
dus uitgesloten Op de rug bevindt zich een 
transparante etiket houder waarin u de bijgele 
verde strook kunt steken De afmetingen zijn 29 
cm hoog 20 cm breed en 4 5 cm dik De kleur is 
donkergroen 
Uw maandblad Philatelie is het bewaren waard' 

Zo bestelt u 
Maak het bedrag van ƒ 17 95 over op gironum 
mer 3243754 ten name van Omni Trading B V 
te Mook/L 

Wilt u duidelijk vermelden uw naam en adres e r 
de mededeling „Opbergband 



10 ARGUMENTEN OM OOK AUTOMAATBOEKJES TE GAAN VERZAMELEN 

vrijwel alle nummers zijn nog leverbaar 
tegen redelijke prijzen (gezien het minimale aanbod) 
het zijn ook postzegels 
zelfs in hete zomers trekken ze zomaar ntet krom 
ze ondergaan nog jaren een interessante waardestijging (Panorama-lezers wisten dit al) 
alle boekjes zijn even breed 
(nog) met iedereen verzamelt ze 
men mag ze aanpakken zonder pincet 
ik verdien er m n boterham mee 
ook in uw buurt hangt een boekjesautomaat 

A u tegen-argumenten'? Laat ze me weten 

1 ' 
1 ' 
1 3 
1 i 
1 ; 

1 ) 
1 j 
1 10 
1 X 
1 / 

1 z 
? 3 
2 4 
2 5 
2 3 
2 3 
2 3 
2 X 
2 y 
2 z 
C D 
S fj 
3 
4 D 
ó /v 
i 
f" 

f 
( 
f 

' 
i 

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 

Alle boek 
6 [n breet 
en smal 
kruis 
voorradig 

7a 
7b 
7bF 
8a 
8aF 
8b 
8bF 
Bc 
8cF 
9a 
9aF 
9b 
9c F 
9d 
9dF 
9e 
9eF 
9f 
9fF 
9h 
9hF 71 

15,00 
5,00 
5,00 
6,50 

es 

4,60 
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 

9hF '72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
lObF 
11a 
l i b 
12a 
13a 
14a 
14b C2 
14b D1 
15a CI 
15a C2 
16a CI 
16a 02 
16a D1 
16a D2 
17a 
16b 
17b 
18a D1 
18a D2 
19a 

4,50 
7,50 
9,00 
9,00 
9,50 

12,50 
12,50 
7,50 

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 klem 
6fp 
6fq 
7a 

10,00 
12,50 
13,00 
11,00 
8,00 
7,00 
9,00 
7,50 

7b 
7bF 
8a 
8a F 
8b 
8cF 
9a/9qF 
9h 
9hF 71 
9hF '72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
10bF 
11a 
l i b 
12a 
13a 
14a 
14b C2 
14b D1 
14b groot 
C2 
D1 
15a CI 
15a C2 
16a CI 
16a C2 
16a D1 
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 

8 50 
15,00 
6,50 
5,00 
9,50 

30,00 
40,00 
25,00 
5,50 
6,0(1 
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 + Hfl 1,30 porto 

ROLZEGELS (Nummers volgens speciaal katalogus genummerde 
rolzegels en NVPH) 

Los 
630b 
630c 
630d 
632a 
632b 7,50 
6320 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 2,60 
944 KI 
944 K2 
949 K2 
950 Ra 2,50 
700 jaar 
A'dam type a 3,50 
A'dam type b C 
A'dam type c 
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 teststnps (5 zegels), zowel met Andreaskruis 
a'S blanco en ro l tandmg, è Hfl. 25,— per str ip plus 1 

blanco met nummer Hfl 50,— 
Katalogus genummerde rolzegels Hfl 3,95 plus porto 
TP koop gevraagd Boekjes NVPH 1/55 biedpri js 100% 

behalve 22, 38 50 en 51 
V)or de gehele aanbieding geldt zolang de voorraad 

strekt 
Bezoek na afspraak Wijze van betal ing, gaarne op 
mijn girorekening 1139196, of op de Amro-Bank N V 
- giro Bank 1091055, Heuvelr ing, Ti 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 

l a 
1b 

■ 1c 
■ 4d 

8 
f 7 
t 3a 
f èb 
C 8c 
e 8d 
E 3f 
6 3a 
6 3b 
6 9c 
6 9d 
6 9e 
C 9f 
b 0 
6 l a 
6'1b 
6-lc 
e if 
6'3f 
6 Ma 
6 4c 
6^7b 
6/7d 
6 7e 
6.8a 
6?8b 
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 
10,50 
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 

3,76 
3,00 
2,25 

3,00 
16,00 
6,00 
6,00 

15,00 

9,00 
13,60 
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 
8,25 

4,50 
5,00 
4,45 
7,50 
7,50 
7,50 

10,50 

Guernsey 
W e r t 4-5 1942 
Brook 1969 
Bevri jding 1970 
Kerstmis 1970 
Frankeer 1971 
De La Rue 1971 
Kerstmis 1971 
Schepen 1972 
Veeteelt 1972 
Bloemen 1872 
Kerstmis 1972 
1973 compleet (13) 
1974 compleet (23) 

Eiland Malta ; 0,40 

Betaling na 

Postfris 
45,— 
2 8 , -
28,— 
28,— 
31,90 
28,— 
28,— 
1 5 , -
9,— 

14,90 
5,45 

28,— 
29,60 

per franc 

Gebr 

18 90 
14,— 
12 — 
31,90 
18,50 
15,50 
12,90 
6,70 

11,50 
4,96 

27,60 
29,50 

Jersey 
Postdienst 1969 
Bevri jding 1970 
Bloemen 1970 
Frankeer 1971 
Legioen 1971 
Schi lderi jen 1971 
Bloemen 1972 
Natuur 1972 
Mil i t ie 1972 
Huwelijk 1972 
1973 compleet (18) 
1974 compleet (16) 
Eiland Man comp Yv 

Yvert 218-238, 266-440 

' os t f r i s 
28,— 
28,— 

18,— 
28,— 
42,— 
14 90 
13,90 
14,90 
4 90 

28,— 
15,— 
1-36 

ontvangst. Porto extra bij bestelling tot ƒ 125,—. 

B. J. 
Postbus 2157 

M. van Leeuwen 
- Rotterdam - Postgiro 2766089 

Gebr 
19,75 
16,35 
30,— 
1 8 , -
19,— 
16,50 
12,— 
9,50 
9,90 
4,90 

28,— 
15,— 
70,— 

Nieuwe editie: 30 augustus 1975 

nog steeds geheel Europa in één band ! 

Zumsfaein 
europa 

1976 

Zumstein Europa-catalogus 1976, 
de betrouwbare barometer van de 
postzegelmarkt. 59ste uitgave, 
prijs f 58,—, meer dan 1450 pagina's, 
meer dan 31.000 afbeeldmgen, 
Europa en de kantoren in het buiten
land, 'bij' tot de dag van verschijnen 

BIJ te houden door de supplementen 
in de Berner Briefmarken Zeitung. 

Zumstein Zwitserland/Liechtenstein-catalogus 1976 
Tekst Duits/Frans, ook prijzen voor blokken van vier en voor 
de belangrijkste afwijkingen FDC's, enz., oplagecijfers, circa 
300 pagina's, prijs ƒ 6,—. 

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

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 mkooplijst 

VAN DEN EYNDE B.V. 
Sjanghaidreef 23, Utrecht 
Tel 030-610845 b g g 614320 

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres. 



SCHAUBEK 
Al meer dan 100 jaar ervaring op het gebied 
van philatelistische benodigdheden. 
Dat zegt toch wel wat! 

Uw handelaar kan U er alles van vertellen 

Schaubek - import 

M. Beute 
Dieselstraat 104, Schiedam, telefoon 010-15.07.35. 

NEDERLANDSE „TROMPET" fdc's 
Steeds meer komen er gecombineerde ,,series" uit, twee 

onderwerpen op één eerste dag. Wij leveren voor elk motief een 
eerste-dag-envelop, geïllustreerd en in meer kleuren. 

ZE ZIEN IS ZE VERZAMELEN! 
66 Jaar van de vrouw ƒ 1,50 

maximumkaart ƒ 1,50 
67 Meterconventie / 1,80 nr. 65 Albert Schweitzer ƒ 1 

maximumkaart ƒ 1,80 de drie maximumkaarten ƒ 4 
Albert Schweitzer op zijde-fdc, nu / 3,75 

Bestelling per giro 1720485 
Boven ƒ 15,— toezending franco en catalogus van alle 

Trompet-fdc's en maximumkaarten gratis 

nr. 63 Oog over prikkeldraad ƒ 1 
nr. 64 My. Zeeland - schip ƒ 1 

FIRST-DAY-COVER SERVICE „TROtVIPET" 
Postbus 135 Vlaardingei 
Alleenvertegenwoordigers voor Nederland van de fdc's op zijde var 

België, Zwitserland en Ver. Naties, ook voor de handel. 

VEILING 470 
INDELING: 

Maandagavond 
29 septennber 19.15 uur: 370 kavels: albums 

Dinsdagmiddag 
30 september 14.00 uur: 330 kavels: 
insteekboeken, brieven etc. 

Dinsdagavond 
30 september 19.15 uur: 370 kavels: 
iandenverzamelingen 

Woensdagmiddag 
1 oktober 13.00 uur: 640 kavels: betere ns. en 
series Amerika-Israel 

Woensdagavond 
1 oktober 19.15 uur: 510 kavels: betere ns. en 
series Italië-Zwitserland 

Donderdagmiddag 
2 oktober 13.00 uur: 650 kavels: I e emissie 
Nederland 

Donderdagavond 
2 oktober 19.15 uur: 400 kavels: Rest I e emissie 
Nederland tot en met bontkraag 

Vrijdagmiddag 
3 oktober 13.30 uur: 640 kavels: Nederland 
1906-einde, Ned. Indië t/m 1938 

Vrijdagavond 
3 oktober 19.15 uur: 400 kavels: Ned. Indië 2e 
gedeelte, Curagao, Suriname en Engros N.O.R. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
TOURNOOIVELD 2 - DEN HAAG - TEL. 070-464312 

VEILINGEN SINDS 1892 VEILINGEN SINDS 1892 VEILINGEN SINDS 1892 

ZICHTZENDINGEN van BELGIË, LUXEMBURG, FRANKRIJK, 
ZWITSERLAND, LIECHTENSTEIN, OOSTENRIJK, ITALIÉ, 

SPANJE, VATICAAN, PORTUGAL, ENGELAND, DUITSLAND 
en GEBIEDEN, geheel SCANDINAVIË, HONGARIJE, 

RUSLAND, U.S.A., ALBANIË, franse, Italiaanse, portugeese, 
engelse, en duitse koloniën, zeer uitgebreid opgenomen, 

redelijk in prijs, zonder bijkomende kosten. 

PRIJSLIJST 
Belangrijk voor elke verzamelaar, van vele 
landen steeds wisselende uitgebreide 
aanbiedingen. 
Bevat altijd NEDERLAND en O.R. en geheel 
WEST EUROPA, tevens worden vele andere 
landen opgenomen. 

Aanvragers van Zichtzendingen dienen referenties op te geven. 

Inlichtingen en aanvragen naar POSTZEGELHANDEL G. L. van TOOR. 
POSTBUS 26. GORREDIJK (Fr) tel 05166-261. 



T JAPAN en enig buiten Europa 

verge pi. II 
280,

. pi . 1 175,

42,— 
 dun tandje 

92' 

)/41' 
/48' 

ver 
/74' 

; /83 . 

• j/89* 
/ 9 3 " 
W 

/21* 

140,— 
220,— 

40,— 
60,— 
48,— 
20,— 
22,— 
30,— 
50,— 
30,— 
98,— 
25,— 

125,— 
30,— 
45,— 

/04* oude pi . 

/SO

OT* 
a** 

)/86** 
0 * 
)/90* 
,/94* 
)/302* 
5/12* 

575,— 
6 5 , 
30,— 
20,— 
75,— 
42,— 
37,— 
7 5 , 
2 4 , 
22,— 
28,— 

1/02* 
3 2 , 

325,— 
220,— 
140,— 

65,— 
3 * * velletje 

350,
!0 pi . op 
l d * 
2/15** 
7/19* 
9/32* ■ 
7** 

325,— 
22,— 
60,— 
32,— 

100,— 
/ • * vel let je 

500.— 
2/47* * 25,— 
3/51* 24,— 
3/56** blok 

110,— 
J/56** str ip 

110,— 
5/66** 72,— 

465/66* 
472/77** 
479/82** 
479/82* 
483/87* 
492/95•• 
502/03** 
631/34** 
540/43** 
571** 
586** 
586* 

58,— 
42,— 
24,— 
21,— 
26,— 
3 2 , 
20,— 
28,— 
22,— 
35,— 
35,— 
30,— 

Luchtpost 
3/6« 55,
3* 40,
3A/4* 30,
7/11* 160,
17/22** 340,

Blokken 
1* 
2*" 
3** 
5* 
6** 
9** 
15B'* 
17. 
18** 
20** 
22** 

1.150,
55,
25,

225,
140,
125,
55,
55,

28*' 
29** 

38,
' 3 verscti . 

30,
32,
32,

33A** 40,
535a**velletje 
van 10 ex en 
2 vignetten 

100,
45/49* • 50.
53/58** 32,

Japanse 
kantoren in 
China 
1/15,17/9* 375,
23/32*(nrs 26, 
31, 32 kleine 
gebreken) 

1.250,
48* gekeurd 
Sent 2.000,

Ryy Kyu 
8/14** 90,

45/54** 32,— 
LP 1/3** 210,— 
4/8** 45,— 

Dit is slechts 
een zeer kleine 
greep uit onze 
enorme voor
raad Japan, 
pract isch elk 
zegel tot 1968 
leverbaar. 

Gaarne manko
li jsten. 

Austral ië 
17* 120,— 
17. 75,— 
Bahamas 
1* blok van 
4 ex. 160,— 
Barbuda 
1/11* 210,— 
Bechuanaland 
20* 140,— 
Bermuda 
133/49** 
Brazi l ië 
17. 
16. 
2 1 . 
Br. Solomon 
35* 100,— 
Cayman ü t l . 
11, 13. 60,— 
14. 60,— 
15 . 65,— 
Ceylon 
176/7* 140,— 
191* 110,— 
Belg. Congo 
1 1 . 200,— 
Cook 54/5* 35,— 
Costa Rica 
9/11 O 200,— 
LP23/26* 45.
LP64/70* 
LP92/104* 
LP166/75* 
LP206/09* 
Dienst 

45,— 

75,— 
75,— 
90,— 

55,
30,
30,
50,

LP1/13* 
Cuba 
LP31** 
Tel. 

80,— 

OSTZEGELHANDEL C. OPSCHOLTENS 
'jrg. Doornlaan 18, Zwijndrecht 
.>l. 07826796, Giro: 471225 
ratis pri jsl i jsten van Maltal , Gibraltar, Cyprus, 
atikaan, IJsland. 

75,— 

50,— 
32,— 
30,— 
22,— 

65,— 
75,— 

200,— 

55,— 

40,— 

225,— 
100,— 

42,— 
30,— 

95/101* 175,
Cyrenaica 
Br. Bez. 
1/13* 
Ecuador 
LP29/31 • 
LP32/35. 
LP47/52* 
LP130/33* 
Egypte 
150/54** 
LP3/4. 
Falkland 
16/17* 
57* 
Formosa 
141/46** 
ongetand 
147/51** 
ong. 
Gambia 
4* 
36/39* 
146/60. 
208/20* ■ 
Gilbert Eil 
1/7. 200,— 
105/19* ■ 30,— 
Guatemala 
LP21/22* 58,— 
LP223/25* 120,— 
Hawaï 
39/40(*) 240,— 
Honduras 
LP137/45* 32 — 
LP171/80* 30,— 
LP187/94* 35,— 
LP207/16**100,— 
LP217/25* 80,— 
Iran 256/66** 
zonder 260 80,— 
402/03(*) 200,— 
621/35** 120,— 
733/34** 140,— 
733/34* 120,— 
LP79/82** 60.— 
Laos 28/9* 
LP13* 200,— 
Marokko engels 
16/22* 65,— 
Maurit ius 
14. 150,— 
Natal 92 . 225,— 
Newfoundland 
31/34* 270,— 
89/99* 130,— 

N E D E R L A N D 
* • postfris, ' plakker. 

6* 
7 " 
26** 
31a** 
34** 
34c** 
37* 
42* 
56* 
57* 
58** 
60* 
67b** 
68* 
75** 
76** 
76* 
78d* 
8 1 " 
81* 
87/89** 
93** 
94** 
95* 
97** 
134135** 
139140** 
141143** 

1.150,— 
225,— 

1.080,— 
3,75 

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

56,— 
180,— 
247,50 

75,— 
60,— 

227,— 
84,50 
55,— 
37,50 
9,— 
8,50 

27,50 
85,— 
93,50 
24,— 
28,— 

154* 
155* 
156* 
166168* 
186a** 
188** 
191b'* 
197b " 
199202* 
208211* 
220223* 
225228* 
229231 * 
232235* 
232235* 
238239* 
240243* 
240243* 
252255* 
2 5 6 " 
257260* 
257260* 
261264* 
265266* 
267268* 
267268* 
269** 
270273*' 

4,05 
11,50 
18,40 
23,80 
25,40 
15,— 
37,50 
18,75 
38,25 
35,70 
45,— 
68,— 
72,25 
59,50 
49,— 

135,— 
85,— 
60,— 
59,50 
42,50 

152,— 
104,— 

85,— 
68,— 
63,75 
45,— 
34,— 
85,— 

274277** 
278** 
279282** 
283286** 
287288" 
289292** 
293295** 
296299** 
300304** 
305309** 
310312" 
313317** 
318322** 
323324** 
325326** 
327331" 
350355" 
474/489** 
Blok van 
I = met 
139/140** 
229/231** I 
238/239** 
274/277** 
296/299** 

305/309** 
318/322** I 
350/355** 

117,— 
59,50 
68,— 
59,50 
17,25 
63,75 
16,50 
39,10 
31,45 
42,50 
9,— 

24,— 
42,50 
14,50 
18,75 
25,60 
42,50 

185,— 
vier 

velrand 
108,— 
329,— 
610,— 
526,— 
176,— 

I 191,25 
191,25 
180,— 

Aanbied ing zolang de voorraad strekt. Eventuele pr i jskorrekt ies 

voorbehouden. Zendingen boven ƒ 250,— franke. 

Bezoek na te l . afspraak. 

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

Onze 88e veiling 
die gehouden wordt op 10 en 11 ol<tober a.s. zal wederom zeer 

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

Tevens zal deze veiling veel Europese zegels bevatten. Waarbij mooi 
België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland enz. 

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

Ontvangt u nog niet regelmatig onze vei l ingcata logus? 

Stel dan niet langer uit, per te lefoon of briefkaart, om toezending van onze f ioogst 

INTERESSANTE en GRATIS vei l ingcatalogus te v ragen ' 

Onze volgende veiling vindt plaats op 14 en 15 november 1975 

W. H.deMunnik 
Beèdigd 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 opbrengstpr i jzen? 



KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces f 1,95 per m m exclusief BTW 

Brieven onder nummer sturen aan F I L A T E L I E , Wagens t raa t 37, Den H a a g 

aangeboden 

ALGEHELE OPRUIMING 
Fdc Nederland vanaf E 37 50% Cat 1976 
Fdc diverse landen 50 cent 
Nederland en O G pfr 60 % 
Gestempeld 40 % 
Ver Europa, pfr 50 % 
Restanten BELGIË en LUX pfr 
voordelig 
Ie vluchten K L M vanaf ƒ 0,50 
Brieven met zegels ƒ 0,25 
PAKKETTEN landen EUROPA, 500 
\ersch ƒ 11,— veel oudere zegels 
Buiten Europa, 400 versch veel Eng 
Kol ƒ 11,— Zeer geschikt voor rond-
zendverkeer 
Zending vanaf ƒ 5,— Franco 
Adres C Nikkeis, Haverschmidtstraat 
85, Den Haag 

Aangeboden Verz. Ned. en O.G. Cat 
waarde ca ƒ 4000,— t e a b A Bonman, 
G V Amstelstr 394A, Hilversum, tel 
02150 16464 (na 20 uur) 

Verkoop bij inschrijving brieven gehele 
wereld van eofilatehe tot FDC's Vele 
verschillende onderwerpen, vaak Neder 
land en Ned Indie gespecialiseerd Be
taling op bankrekening in Amsterdam, 
gratis catalogus per luchtpost tegen 1 
int ant coupon POSTAL COVERS, 
P O B 26 N BREWSTER, N Y 10509 
USA 

Spanje, jaargang 1975 compleet nog 
leverbaar postfris 63 zegels nom 324 
Pts ƒ 21 (incl 4 Franco zegels 4 7 12-
20 Pts, zonder blok Expo'75) mits besteld 
voor 15 okt Toezending franco na ont
vangst giro eind nov Voor verdere uit 
verkoop jaargangen uit collecties 1956/ 
74 zie annonce augustus nr Noteringen 
geldig tot 15 nov mits onverkocht 
A van Eek, Molenwaterweg 74, Rotter
dam Tel 248434, Giro 614770 

Japan 1976 volledig geïllustreerde cata
logus (116 pages) ƒ 5,— Herdenkings
zegels 50 ƒ 5 — 100 ƒ 10,— F D C 4 
/ 5,—, 8 ƒ 10 —, 16 ƒ 20,— 
Yn Kanagawa 664 Itami, Box 36, 
Japan (A P H V ) 

Vrijwel complete collectie Verenigd 
Europa met practisch alle voorlopers, 
postfris in ,,Leuchtturm" brilliant al 
bum Cat waarde ruim ƒ 6000,— Bod 
gevraagd Tel 070-683135 

Goede kilo's Nederland, met iets bui 
tenland f 15,— p kg -I- porto Giro 
61266 t n V A V d Heijden, Hengelo 
laan 1182, Den Haag 

Doubletten opruiming; 100 W Did Ge-
legenheids-Gr F ƒ 10 —, idem 50 
ƒ 5,—, 25 Toeslagzegels W Did ƒ 6,50, 
idem 50 ƒ 12,—, idem 100, ƒ 20,—, 
100 W Did ƒ 2,50 porto extra J W 
Savelberg Pb 167 Venlo Giro 1594664 

Zwitserland gebruikt comp series Man 
cohjsten tegen ƒ 0,40 per franc Yvert 
aan B J M van Leeuwen Postbus 2157 
Rotterdam 

Aangeb Verz. Engeland / 6500,— KI 
verz Oud Engeland ƒ 1500,— Br o.a 
Mulready Tel 600006 Den Haag 
P Stutterheim, Konmgspl 14a 

Nieuwtjes van Engeland en Kanaal
eilanden. Vraagt inlichtingen Ook klas 
isiek Engeland voorradig 
'ï Lucas, Pinksterbloemstr 70, Ommen 
Tel 05291-2911 

ELDORADO MINI-POST 
Honderden koopjes voor verzamelaars 
sn wederverkopers Kortingen tot 65% 
3p de kataloguswaarde, ook voor Ne-
lerland + O R 
AANVRAGEN: „Eldorado" Postbus 
'016, Arnhem 
jaarne 50 ets postzegels 

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' 
Voorraadiijst Schmidt, Heidestr 6a, 
D 4814 Senne 

ALLES VAN BELGIË. Postfris, ge
bruikt, moeilijke series, luchtpost, 
spoorweg, telegraaf, porto, enz Ver 
zorgde kwaliteit - redelijke prijs - snel 
antwoord L de Houwer, Fruithoflaan 
13, 2600 Berchem, België 

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 postfris, full tab, 
VFR FUROPA, postfris 
NEDERLAND, postfris vanaf 1940 
Vraagt prijslijst P Nieuwelink, Wiardi 
Beckmanstraat 142 Soest 

ISRAEL. Alles leverbaar nog gem 40% 
Benco Zend mancolijst opgave volgt 
Dewit, p a Lijsterbeslaan 84, Rijswijk zh 

Verzamelaar, die uit hoofde van leeftijd 
zijn collecties van de hand wil doen, 
biedt het volgende te koop aan 
Engeland, Commonwealth, Kolomen 
uitsl Q E II postfris 15 000 zegels 
Frankrijk, op enkele topnummers na 
COMPLEET bijna geheel postfris 
Spanje van 1960 af compleet postfris 
Verenigde Naties, N Y en Geneve com
pleet met sheets postfris 
Verenigd Europa met bijna alle voor
lopers compleet postfris 
Zes albums f d e's, waaronder vele zeld-
zaamheden 
Diverse insteekboeken met duizenden 
zegels alles postfris 
Diverse albums over separate uitgaven 
(Churchill, U P U , Silver wedding 
Q E II, Huwelijk Princess Anne, etc 
etc ) alles postfris cpl 
Bezichtiging na afspraak 
Br No P138 Bureau v d blad 

De Briljant Filatelistenpolis van Hol
land A d m Kt r Fi lek tura , Postbus 54, 
Katwijk, tel 01718-14068 

Neder land en Overzee. Zend uw man
colijst aan J J Molenaar , Postbus 64, 
Soest 

Philpostor, voor betere landensamen-
stellingen, koUekties, verzamelingen, 
komple te aanvangspakket ten voor elke 
beginner, k i lowaar van diverse landen, 
100 gram-waar van duurdere verzamel-
gebieden Prijs informatielijsten worden 
u, op aanvraag, gratis toegezonden 
Phi lpostor , Postbus 144 Roden (Dr ) 

Pos tzH. D e Veluwe, A 'doorn Nieuwstr 
66 Stempels Punt , lang. gr /kl r en 
2-lt/krt, ans kr t Uw d o r p . Rol , por t t an 
dingen, FDC/Ned Gevr N e d - F D C , 
oude brieven en ans krt Ned4-BTL 

gevraagd 

Gevraagd Zegels brieven, enz van 
Pales t ina en Is raë l . Zend gel waarde 
W Europa re tour M W J Abcouwer 
Henr i Dunan t s t r 32, Bovenkarspel 1943 

Fiscale s tukken Ned. - Ind ie m/droog in
geslagen stempels (klem-zegel) vóór 
1900 Mw Steiner, 's Gravendi jkwal 79, 
Rot te rdam, tel 010-773015 

t k gevr N . V . P . H . met firmaperf. op 
brief. 58, 60, 61-65, 68, 69, 71 75, 107 
109, 111 113, 145 146 149, 151, 153, 155, 
157, 158, 160, 171-175, 177, 178, 182-185, 
192, 332, 357, 358, 380, 461, 467, 468 
E Horn AUnghoek 7, Drouwen 
05999-4409 

Gevraagd door verzamelaar stempels 
Neder land op zegel, briefstukje, kaa r t 
of blief uit de periode 1900 1939 in elke 
hoeveelheid (grootrond en typenrader) 
Ook ruilen M v Teeseling, Zuwe 20, 
Kortenhoef, tel 02150-61733 

Te koop gevraagd: Alle soor ten bundels 
tegen de hoogste prijzen Aanbiedin
gen aan A v d Heijden, Hengelolaan 
1182, Den H a a g 

Gevraagd Jubileumzegels 1923 Neder
land en Overzee, alle variëtei ten, zegels 
op brief, en engros Ger t Holstege, 
Paardeb loem 6, Ro t t e rdam 14 

Gevraagd Bundels van Nederland en 
Ned.-Indie (Alle soorten, ieder kwan
tum) tegen sterk verhoogde pnjs Gaa r 
ne uw aanbieding richten aan W 
Tieman, N Z Voorburgwal 334, Am
sterdam, tel 020-63243 b g g 020-166910 

Gevr verzam , partijen, e d van 
ISRAEL, postfris, full- tab, 
N E D E R L A N D , postfris en gebr 
VER. E U R O P A , postfris 
P Nieuwelink, Wiard l Beckmans t raa t 
142, Soest 

Gevraagd: alle soorten Ned bundels , 
sterk verhoogde prijzen Dien offerte 
in De H a m e r E J W , Kastanjelaan 
13 Nijkerk, tel 03494-2879 

Verz zoekt voor spec verzameling 
Neder l S C H A A K S T E M P E L S . Voor 
bijzond stukken l iefhebberspnjs M v 
d Kooij , V d Helmst r 388, R ' d a m 
010-203657 

Postzegelverzamelingen te koop K 
vraagd Vlot te afwikkeling Tel 0) 
321206 

Gevraagd- collecties en engrospDsK Sln< 
van Neder land en Verenigd Eii ■« car 
J F P Peerenboom, Peel laan 91 Soi 
tel 049901103 

diversen 
Studiegroep ZuidWest Pacific. 
voor de posthis tor ie van geheel N<|500 
Guinea , Austral ia , Nw. Zeelan 
Zuidwest Pacific ei landen. Seci 
F Bender, Dr v Mooklaan 253, 
wijk 2106 

C o n t a c t g r o e p FranltrUlf v e r z a m e s 
Voor beginners en gevorderden 
Mevr P Teeuwissen Tel. 0307 
Winkler laan 136, Utrecht (O). 

tai|200 
R i l l 230 

000 
|500 
jSOO 
1500 

■ 100 
| 150 
(200 
1500 
| 150 

30O 

Ruil. Zend 200 gemengde gelegenl 
zegels van Neder land dan zend i 
verschillende groot formaat en gel gti 
heidszegels van het Britse Cement ïiei 
Pulham, 49 Rav en sb o u m e Park Cre ' :eii>J0O 
Catford, London S E 6 Engeland 140 

800 
800 

dn OOO 

nil 400 
,g'„ 500 

SKANDINAVIliverzameiaars ! 
Onze vereniging (meer dan 300 I 
biedt u, behalve een eigen rond 
dienst ook bijeenkomsten met veil 
en een eigen clubblad Inlichtii 
N F V „Skand inav ié" , Geleenst r 
Amste rdam 

100 
200 
300 

Nationale ruilbeurs te Ommen o 
september a s in het Hervormd 
trum, Julianastraat 
Inlichtingen J Lucas, Pinksterbl 
straat 70, Ommen tel 052912911 

400 
, 50C 
' 1 OGC 

OOC 
' « 50C 

JOG 

Ruilclub „Koningskerk" organisee 
zaterdag 11 oktober van 1017 aur 
ruilbeurs in het Anthomusc lu t 
Mare 43 te Leiden Tafelreserv 
J V d Ende , Beethovenlaan 85 te 
den Tel 071762034 

20t 
t l 30C 
ro >0C 
IUI )5( 
ni 
L( 

30i 

Zoek ruilpartner voor nieuwtjes en 'i 
mancolijst van Neder land en Lu 
burg Geef B R D , Berlijn, D D F 
Frankri jk Gerd Serbe, D6685 S( 
weiler, Bauernstr 13a, Duits land 

te 

iOO G 
„ C l u b V o o r a f s t e m p e l i n g e n " k a n n iOO e 
enige deelnemers plaatsen Sinds 19 
eigen gespecialiseerde rondzendii ge lult li 
Inl bij F J A de Groot , OtniJOO 'i 
Kellerstr 8, ' s Gravenhage 2016. 

Verkoop  Inkoop  Riiii  p o dl |^° '^ 
G Br.  Ier land  C Is lands en Ml 
A Bloemendaal , Paulus Pot ters t r 1 
I isse 

* 150 n 
I !30 V( 

iOO VI 
135 

iOO v< 
S i n d s 1962 r e g e l m a t i g postzegolvUU ^3 ; 
gen Laagste veilingkosten. Vlotte a<:poo vi 
kening Goed mater iaa l , steeds 
vraagd Cata logus gratis 
Dordtse PostzegclTciliiig, Dlepenbrocl 100 
weg 174, Dordrech t . Tel . (078) 40733 

Verzamelt u V . N . e»'o l V.E.TT J )00 ve 
W o r d dan lid van de gespec. Vet« (50 ve 
gmg op di t gebied. Tel. 070680483 1 
18 00 u u r IOO ve 

m\ 
100 l/e 
00 ve 
iOOve 
'00 ve 
100 ve 

300 / i 
iOO /( 

IOO v 

IOO ve 
)00 ' 
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BELEG IN POSTZEGELVERZAMELINGEN ! ! ! 
1840 alleen prijsstijging; inflatiebestendig. Overal ter wereld gemakkelijk verkoopbaar. Winst belastingvrij. 

Ee uitzonderlijke aanbieding grote, betere en exclusieve LANDENSAMENSTELLINGEN, COLLECTIES en VERZAMELINGEN voor kwBli
tei* en prijsbewuste verzamelaars en beleggers^ Ook geschikt voor handel, ruil, wederverkoop, rondzendverkeer, etc All different. Alle 
vei jhillend Tous different 
200 ' rsch Albanië 
300 srsch Albanië 
500 =rsoh Albanië 
700 Tsch Albanië 
100 rsch Algiers 
10O Tsch Andorra 

11000 rsch Arabische Staten 

in s o vel let jes, alleen 
ot en 68, 

400 rsch. Austral ië 107, 
500 rsch. Austral ië 250, 
200 rsch. Bangladesh 43, 
50C 'rsch Bangladesh 

rsch Beieren 
^rsch Beieren 
ersch België 
rsch België 
rsch België Sp 
rsch (Ex)Belg 

j ion ien 
rsch Berl i jn (W) 
rsch Berl i jn ( W ) 
rsch Boeroendi 
rsch Boeroendi 
rsch Bohemen + 

oravie 
■rsch Bolivia 
>rsch Bosnië 
' rsch Bosnië Spec 
rsch Brazi l ië Sp 
rsch Bulgari je 

' rsch Bulgari je 
' rsch Cambodja 
>rsoh Canada 
■rsch Canada 

'f]MlOO srsch Ceylon 
200 arsch Ceylon 
300 arsch Chil i 

arsch Chil i 
arsch Chil i (gr f ) 
ersch China 

, ersch China 
' « ' 50C ersch China 

X)0 
 20C 
t l 30C 
ro iOt 

)5( 

1200 
230 

1»r 
bOO 
1800 
500 

oc 
50 

200 
50C 
150 

300 
100 
140 

 800 
800 

1000 
50 

n,a400 

250, 
45, 

150, 
75 

245, 
900, 

40, 
18 
30, 
19, 
90, 

12,; 
50,

27, 
85, 

235, 

tot 
. iOC 
' IOC 

MC 

145,' 
22 
65, 

200 
6,' 

29, 
25, 
65, 

100, 
28, 

345, 
750,. 

ersch China Spec 1300, 
srsch Cochin 90,
ersch Columbia 20,' 
arsch Columbia Sp 79,: 
ersch Cuba Spec 695, 

20 ersch Curasao (Ned 
\ n t ) Speciaal 89 

30 ersch Curapao 
Ned A n t ) 395,

„JlOC ersch Cyprus 29, 
™ !0C ersch Cyprus 200, 

, ' IOC ersch Danzig 16, 
\ I !00 ersch Danzig 75, 
' " " IOC ersch Danzig 199 

too ersch Denemarken 39, 
iOO ersch Denemarken 99, 

B iOC ersch Denemarken 195, 
19 

I ge ui land: 
i r « !00 ersch Duitsl (W) 9,50 

!00 /ersch Duitsl (W ) 29,75 
iOO /ersch Duitsl (VJ ) 60 

, rt, 150 /ersch Duitsl (W ) 200, 
VjJ 150 ersch Beriijn(W) 30 
. ] SO versch W Berl i jn 90 

iOO versch Duitsland 
3721932 29 50 

„ , iOO '/ersch Duitsland 
'eilt 18721932 125 — 
™ IOO versch Duitsl 

rä 1945 Speciaal 
IOO versch Duitsl Spec 125 

j o t IOO /ersch Duitsl (g r ) 295 
3 IOO versch Duitsl Sp 109O 

IOO versch D D R 69 50 
' 100 versch D D R 150, 

ej« 150 versch D D R Extr Sp 
53 ' 495 

300 /ersch Egypte 25, 
1000 versch Egypte 400,— 
300 jersch Engeland 39,75 
300 /ersch Engeland F D 49,50 
600 versch Engeland 87,50 
700 versch Engeland 295,— 
1000 versch Engeland 695,— 

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 formaat 35,— 
1000 versch Engelse Gebieden 

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

1 975 — 
20 000 versch Eng gebieden 

Speciaal 9000,— 
50 versch Ethiopië 16,50 

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

2000 versch Franse geb 129,50 
3000 versch Franse Kol Spec 

415,— 
50 versch Frans Guyana 12,50 

100 versch General 
Gouvernement 19,50 

125 versch General 
Gouvernement 45,— 

95 versch Ghana 9,75 
50 versch Gibraltar 22,50 

100 versch Gibraltar 55,— 
150 versch Gibral tar 150,— 
500 versch Griekenland 65 — 
50 versch Groenland 37,50 
50 versch Guinee 10,— 

100 versch Gwallor 15 — 
200 versch Haiti (gr f ) 39,50 
500 versch Hongari je 9,75 

1000 versch Hongarije 27 50 
150O versch Hongari je 99,50 

75 versch Hyderabad 22,75 
125 versch Hyderabad 100,— 
100 versch Ierland 12,50 
150 versch Ierland 39,75 
200 versch Ierland Sp 135,— 
175 versch India (gr f ) 15 — 
300 versch India (gr f ) 27 50 
500 versch India 49,50 
600 versch India 100,— 
700 versch India 195,— 
800 versch India 350,— 
300 versch Ind Roofst 20,— 
500 versch Ind Roofst 55,— 

1000 versch Ind Roofst 125,— 
1500 versch Ind Roofst 300 — 
2000 versch Ind Roofst 850,— 
3000 versch Ind Roofst 4 975,— 

Rep. Indonesië Extra Speciaal 
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 
der Z Molukken (vign ) 

15,— 
50 versch Indonesië Rev 

Periode 194550 37,50 
100 versch Indonesië Rev 

Periode 97,50 
200 versch Indonesië, Rev 

Periode 287,50 
300 versch Indonesië, Rev 

Periode 395 — 
400 versch Indonesië, Rev 

Periode 800 — 
100 versch Indonesië, 

Weense drukken Sp 8 — 
10 versch Indonesië, Nood

frankering op echt g 
pen postwissels 

elo
25 — 

2200 versch Indonesië en 
Subgebieden Sp 

300 versch Isle of Man 
(semiof f) 

200 versch Israel 
300 versch Israel 
400 versch Israel 
500 versch Israel 
575 versch Israel Spec 
500 versch Italië 
300 versch Ita! Kol 
200 versch Japan 
300 versch Japan 
400 versch Japan 
500 versch Japan 
700 versch Japan 
200 versch Jemen 
300 versch Jemen (gr f ) 
500 versch Joegoslavië 

1000 versch Joegoslavië 
1250 versch Joegoslavië 

300 versch Korea (Zuid) 

3 000,— 

475,— 
28,50 
45,— 
97,50 

189,50 
2 5 0 , 

21 50 
50 — 
20,— 
35 — 
8 5 , 

1 5 0 , 
395,— 

13,50 
30,— 
32,75 

107,50 
395,— 

7 5 , 
500 versch Korea (Zuid) Sp 

25 versch Kreta 
150 versch Kroatië 
200 versch Kroatië 
200 versch Liberia 
300 versch Liberia 

3 0 0 
14,— 
39,75 
65 — 
45,— 

137,50 
100 versch Liechtenstein 49,50 
200 versch Liechtenst 
300 versch Liechtenst 
400 versch Liechtenst 
500 versch Luxemburg 
600 versch Luxemburg 
700 versch Luxemburg 
500 versch Maleisië 

1000 versch Maleisië 
150 versch Malta 
200 versch Malta 
250 versch Malta 
300 versch Malta 
50 versch Memel 

400 versch Monaco 
500 versch Monaco 
600 versch Monaco 
270 versch Mongol ië 
150 versch Montenegro 
100 versch Mozambique 
200 versch Mozambique 
300 versch Ned Sp 
600 versch Ned Sp 
800 versch Ned Sp 

199,50 
395,— 
695 — 
1 0 0 , 
215 — 
395,— 

85,— 
325,— 
29 50 
49 50 
98,75 

195 — 
24 75 

169 50 
295 — 
525,— 

45 — 
67,50 
11,50 
65 — 
15,75 
95,— 

275,— 
100 versch Ned Indie tot 

1950 6,75 
300 versch Ned Indie tot 

1950 250,— 
350 versch Ned Indie tot 

1950 595,— 
30 versch Jap bezetting 

van Ned Indie (opdr 

115 versch Jap bezettln 
van Ned  Indie 

100 versch Nepal 
200 versch Nepal 
300 versch Nepal Extra 

Spec 
500 versch Nicaragua 
300 versch Noorwegen 
500 versch Noorwegen 
600 versch Noorwegen 

) 37 50 
g 
185 — 
12 50 
7 5 , 

2 0 0 , 
100 — 

19,75 
99,50 

197 50 
650 versch Noorwegen Sp 

100 versch Oekraïne 
200 versch Oekraïne 

1000 versch Oostenrijk 
1200 versch Oostenri jk 

395 — 
17,50 
7 5 , 

100 — 
215 — 

BIJ voorui tbetal ing EXTRA KORT 
Boven de ƒ 100,— Wa 
Boven de / 300,— 5% 
Boven de / 1500,— 10% 
Bovendien 25 verschi l lende zege 
land gratis voor iedere beste l l ln 

50 versch 
100 versch 
300 versch 
500 versch 

1000 versch 
1800 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 

700 versch 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

30 versch 

Palestina Sp 
Palestina 
Paraguay 
Polen 
Polen 
Polen Sp 
Portugal 
Portugal 
Port kol 
Port kol 
Roemenie 

) Roemenie 
Roemenie 
Rusland 
Rusland in 

series 

10,— 
35,— 
25,— 
12,75 
43,50 

425 — 
49,50 

299,50 
23,50 

150,— 

25,— 
29,50 

295,— 
59 50 

175,— 
Rusland 2 9 7 5 -
Zemstvo s Sc 35,— 
Zemstvo s Sp 

525 — 
Russ Geb Sp 

155,— 
Russ Geb Sp 

Saar 
Saar 
Saar 

475 — 
16,50 
59 50 

199 50 
Salvador Post-

waardestukken klassiek 

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

90 versch 
feui l lets 

500 versch 
1000 versch 
1500 versch 

45 versch 
100 versch 
150 versch 
650 versch 
800 versch 

1500 versch 
500 versch 

San Marino 
San Marino 
Saoedi-Arab 
Saoedi-Arab 
Saoedi-Arab 
Servie 
Servië 
Servie 
Servie 
Slam 
St Vincent 
Sharjah in 

de Luxe 
Skandinavie 
Skandinavie 
Skandinavie 
Slowaki je Sp 
Slowaki je 
Slowaki je 
Spanje (gr f ) 
Spanje Spec 
Spanje Sp 

100 — 
37 50 

125 — 
2 5 -
67,50 

325 — 
18,50 
32 75 
75,— 

165,— 
52,50 
45,— 

42 50 
12,75 
49,50 
99 50 
6,— 

22 50 
40 — 

110 — 
85,— 

3 9 5 -
Spaanse Burger-

oor log Speciaal 
700 versch 

800,— 
Spaanse Burger-

oor log Speciaal 1 575,— 
200 versch 
500 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 

10 versch 
20 versch 

100versch 
200 versch 

compl 
500 versch 
300 versch 

1000 versch 
1500 versch 
1800 versch 
500 versch 
500 versch 
550 versch 
650 versch 
750 versch 
200 versch 
300 versch 
350 versch 

ING 

Is van Rus-
3 v.a ƒ 75,-. 

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

19,50 
75 — 
79 50 

183 50 
350,— 

35,— 
195 — 

15,— 

24,50 
179 50 

69 50 
49,75 

125,— 
325 — 
75,— 
40,— 
35,— 
60 — 
9 5 , -
95 — 

3 9 5 , -
49,— 

^■Ste%.. 
i^M 

t ^ 

K 

' t 
'V-^-^ 

^ ' 

150 versch Württemberg 
200 versch IJsland 
300 versch IJsland 
400 versch IJsland 
450 versch IJsland 
135 versch Rep der Zu id -

Mol ukken(cinderel la's) 
30,— 

500 versch Zweden 48,— 
600 versch Zweden 79,90 
700 versch Zweden 125,50 

1000 versch Zweden 
300 versch Zwitserland 
500 versch Zwitserland 
600 versch Zwitserland 
700 versch Zwitser land 
800 versch Zwitserland 

1000 versch Zwitser land 

59,75 
67,50 

195,— 
495,— 
8 7 5 , — 

339,50 
29,75 
75,— 

165,— 
295,— 
375,— 
695,— 

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

1040 versch Bloemen Sp 225 — 
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,— 
150 versch Naakt 22,75 
100 versch Naakt 8 50 
200 versch Olympiade 15,— 
300 versch Olympiade 29,75 
527 versch Olympiade in 

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

75 — 
600 versch Paarden 195,— 

50 versch Padvinderij 3,50 
100 versch Padvinderi j 14,50 
200 versch Padvinderij 27,50 

95 versch Postzegel op 
Postzegel 39,50 

175 versch Religie 10,— 
500 versch R Kruis Sp 225,— 

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,— 
600 versch Schepen Sp 250 — 
500 versch Schi lder i jen 29,75 
000 versch Schi lderi jen 125,— 
500 versch Sport 17,75 
800 versch Sport 50,— 

1500 versch Sport Sp 395,— 
500 versch Transport 32,50 
200 versch Tremen/Spoorw 

20 — 
275 versch Treinen/Spoorw 

49,50 
600 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 - AMSTERDAM-C - TEL.: 020 - 6 32 43, 16 69 10 - Bank: A.B.N., Amsterdam, rek.nr. 54.01.81.307 

ld Amsterdamse Vereniging ' De Philatel ist en Verbond voor Postzegel 
andelaren in Nederland Reeds 10 jaar ingeschreven bij de K v K te 
'"isterdam 

Uitsluitend allemaal verschi l lende or ig inele postzegels 
LAGE PRIJZEN, beslist uitstekende winstmogel i jkheden 
Prima kwal i tei t Er zitten in de grote col lect ies alt i jd wat gratis extra 
zegels (Dit kleine verschi l is het grote verschi l met andere aanbiedingen) 

Me voordeel-aanbieding is geld ig tot en met Januari 1976. 

Lever ing: Liefst per voorui tbetal ing (gratis verzending!) of onder rembours 
(ƒ 5,— extra) Uw bestel l ing op de achterzi jde van uw giro overschri jving 
vermelden is voldoende De col lect ies worden u dan automatisch toege
zonden 

LEVERTIJD Al le col lect ies worden per omgaande uit voorraad verzonden 
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VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKKERS 
Prijzen inclusief kunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette. 

[ 5 ^ CRISTAL - ALBUMS 
NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel 1 NEDERLAND tot 1945 
deel II NEDERLAND na 1945 
deel III NED.-INDIÊ en NIEUW-GUINEA 
deel IV 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 fBundesreo. en Berlin) 
DEUTSCHLAND III (D.D.R. tot 1965) 
DEUTSCHLAND IV (DDR, 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 

ƒ 65,— 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 

75 
60 
65 
75 
105 
115 
65 
80 
80 
95 
115 
100 
100 
150 
85 
90 
110 
125 
50 
85 

ITALIË in twee banden: 
ITALIA I (tot 1945) 
ITALIA II (na 1945) 

LUXEMBURG, kompleet 
MALTA, kompleet 
MONACO, kómpleet 
NOORWEGEN, kompleet 
OOSTENRIJK, in twee banden: 

ÖSTERREICH I tot 1939 
ÖSTERREICH II na 1945 

SPANJE, in twee banden: 
ESPANA I tot 1945 
ESPANA II na 1945 

VATICAAN, kompleet 
VER. STATEN van AMERIKA, in twee banden: 

Ver. Staten v. Amerika I (tot 1945) 
Ver. Staten v. Amerika II (na 1945) 

IJSLAND, kompleet 
ZUID-AFRIKA (Unie en Republiek) 
ZWEDEN, kompleet 
ZWITSERLAND, in twee banden: 

HELVETIA I tot 1945 
HELVETIA II na 1945 

Kunstleren band in cassette, voorzien van landsnaam / 

75,— 
90,— 
120,— 
70,— 
130,— 
70,— 
80,— 
95,— 
130,— 
135,— 
85,— 
85,— 
95,-
60,— 
75,— 
130,— 
85,— 
85,-
20,— 

Rwo _ MUNT-ALBUMS 
EEN SPECIAAL ALBUM: MUNTEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

[ ^ 3 - A L B U M MET OPBERGSYSTEEM EN BESCHRIJVING MET JAARTALLEN VOOR ALLE 
MUNTEN VAN DE HALVE CENT TOT HET GOUDEN TIENTJE (EN OOK DE NIEUWE ZILVE
RENTIENTJES) IN KUNSTLEREN BAND. Geborgen in een stevige cassette f 30,— 

I P ^ LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL. Op dezelfde wijze uitgevoerd f 25,— 
|DAM MUNT-ALBUM POPULAIR. In plastic ringband / 15,— 


