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150steI EXCEPTIONELE 
JUBILEUM-VEILING 

van 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING B.V. 
(30 jaar onafgebroken onder de huidige deskundige directie) 

(IVIakelaar-filatelistisch expert: P. Westerheiden) 
AIVISTERDAIVI - POSTBUS 3950 - TELEFOON: 230261-242380 

NEDERLAND & O.R. 

1000 kavels, tal van waardevolle 
nummers, alsmede 350 
ENGROS-POSTEN, welke alleen 
reeds op een huidige waarde van 
circa 150/200-duizend gid. 
worden geschat. 

LUCHTPOSTZEGELS 

tal van waardevolle nummers van 
diverse zelfstandige Staten 
OVERZEE (incl. normale 
frankeerzegels dezer landen (400 
kavels) 

1945 

i 
1975 

EUROPA (2500 kavels) 

België (100), Duitsland & Geb. 
(350), Engeland & Geb. (400), 
Frankrijk & Geb. (400), 
Griekenland (100), Italië (200) 
Oostenrijk (200), Skandinavië 
(200), Spanje (200), Bulgarije uit 
een tentoonstellingsobjekt (100) 

HOOGSTWAARDEVOLLE 
BRIEVEN 

voorn, klassiek, waaronder grote 
zeldzaamheden, verdeeld over de 
verschillende landen 

en een BELANGRIJKE AFDELING VERZAMELINGEN, LANDENKAVELS enz. 

(totaal circa 5000 kavels) 

17 t/m 22 november 1975 
Tegen overschrijving op onze postgiro-rekening 461000 van ƒ 10,— 

wordt u de rijk-geïllustreerde catalogus franco toegezonden, welk 
bedrag bij aankoop in de veiling wordt gerestitueerd. 



NEDERLAND POSTFRIS EN ONGEBRUIKT 
r * pr.ex 3000,-
IMuxe 2250,-
2 ' pr ex 1900,-
4/6' pr ex 3000,-
4 " luxel 1600,-
4 " pr ex 1000,-
4 ' luxe, vrijwet 
oostfris 1000,-
4* luxel 825,-
5** luxel 2250,-
„ • * pr ex 1500,-
5* luxe, vrijwel 
Dostfris 1500,-
6' luxe, vrijwel 
postfris 3000,-
8 " type I luxe 
naar 2300,-
3 " type I 
luxe 1125,-
3 II B* « 0 , -
3* pr ex 250,-
i- luxel 1350,-
r pr ex 900,-
'0* pr ex 800,-
i 1 * luxe. vrijwel 
^ostfrlS 3600,-
l l ' p r e x 1800,-
12*prex 3000,-
14' luxe, vrijwel 
Dostfris 700,-
14* pr ex 350,-
16* luxe vrijwel 
postfris 350,-
16* luxel 280,-
16' pr ex 200,-
17' luxe 125,-
' 8 ' luxe, vrijwel 
postfris 1500,-
18' luxel 1150,-
18' pr ex 750,-

23* luxe, vrijwel 
postfris 1000,— 
23* luxel 770,— 
23* pr ex 550,— 
24' luxe, vrijwel 
postfris 1100,— 
24' luxel 825,— 
25* * j ) r ex 300,— 
25L' pr ex 400,— 
26** pr ex 1400,— 
26* luxel 1100,— 
27' luxe, vrijwel 
postfris 1500,— 
27* luxel 1150,— 
28* luxe, vrijwel 
postfris 1250,— 
28' luxel 1000,— 
2 9 " luxel 3000,— 
29* luxe vrijwel 
oostfris 1800,— 
29' luxel 1400,— 
32** luxe bl 11750,— 
33** luxe blok 
RARITEITI 3250,— 
33* luxel 225,— 
33* pr ex 160,— 
30b/33a** luxe 
blokken 1200,— 
30b/33a** luxel 

240,— 
37** luxe bl 650,— 
42* luxe, vrijwel 
postfris 300,— 
32* luxel 225,— 
4 3 " pr ex 1500,— 
43* luxe, vrijwel 
postfris 1500,— 
43' luxel 1100,— 
43* pr ex 800,— 
44' luxe, vrijwel 

postfris 1600,-
44' luxel 1300,-
45* luxe, vrijwel 
postfris 1800,-
45* pr ex 950,-
37o* luxe, vrijwel 
postfris 285,-
38o** luxel 1000,-
38c* luxe, vrijwel 
postfris 700,-
45A' luxel 1600,-
4 2 c " or ex 300,-
45A** luxel 3000,-
4 5 A * p r e x 1100,-
45c* luxe vrijwel 
postfris 2000,-
4 6 / 7 " luxel 1350,-
46/7' pr ex 450,-
4 8 " luxel 4000,-
48' luxel 2000,-
48' pr ex 1400,-
4 9 " pr ex 700,-
49' luxe, vrijwel 
postfris 700,-
56/76' luxel 1400,-
56/76* pr ex 1100,-
6 4 " luxe bl 2500,-
66** luxe bl 1200,-
6 6 " luxel 240,-
71* * luxe bl 225,-
72** luxe bl 600,-
73** luxe bl 925,-
7 5 " luxel 475,-
6 1 b " luxel 300,-
B1c** luxel 1150,-
7 7 " luxel 270,-
77/80* luxel 3350,-
7 8 " luxel 600,-
78' luxel 275,-
78' pr ex 200,-

7 9 " luxel 1350,— 
79' luxe vrijwel 
postfris 900,— 
79' luxel 675,— 
8 0 " luxel 3900,— 
80' luxe, vnjwel 
postfris 2400,— 
80* pr ex 1500,— 
8 1 " luxe bl 775,— 
8 1 " luxel 150,— 
87/9*' bl 225,— 
90/101' luxel 3000,— 
90/101* pr ex 2350,— 
95/6** bl 550,— 
9 7 " bl 750,— 
98** luxel 275,— 
99' luxel 300,— 
99* pr ex 240,— 
100* luxel 600,— 
100* pr ex 475,— 
1 0 1 " p r e x 2800,— 
101* luxe, vrijwel 
postfris 2300,— 
102/3" luxe 220,— 
104" luxel 650,— 
104' luxe vrijwel 
postfris 450,— 
105" luxel 800,— 
105* luxe vrijwel 
postfris 550,— 
1 0 V 9 " luxe bl 

975,— 
107/9" luxe 225,— 
130/r* luxel 1800,— 
130/1' luxe vrijwel 
postfris 1200,— 
130/1' luxel 1000,— 
130/1'pr ex 780,— 
132/3" 275,— 
136/8" in complete 

vellen van 25 st 
luxel 11500,-
136/8" luxe bl 

1800,-
136/8" luxel 450,-
144/65' luxel 950,-
144/65' pr ex 800,-
149/62' luxel 460,-
149/62* pr ex 400,-
163/65" luxel 900,-
163/65* luxel 475,-
163/65' pr ex 400,-
169/98* luxel 500,-
169/98'pr ex 425,-
177B/98B" luxe 
bl 1700,-
t77B/98B" luxel 

420,-
220/3B" luxe bl 

1100,-
225/8** bl 350,-
229/31'* bl 350,-
232/5" bl 300,-
236/7** 550,-
236/7' 225,-
244/7" 300,-
252/5** bl 300,-
265/6" bl 350,-
267/8** bl 320,-
2 6 9 " bl 175,-
270/3** bl 450,-
274/7" bl 600,-
283/6** bl 300,-
289/92*' bl 320,-
346/9" 1000,-
346/9* 625,-
356/73** 225,-
402B/3B** 225,-
474/89** 225,-
474/89* 150,-

518/37" bl 8500 , -
518/37" 2000,— 
518/37' luxe, vrijwel 
postfris 1200,— 
518/33' 200,— 

ROLTANDING 
1/18" 1800,— 
19 /31 " 640,— 
19/31* 325,— 
33/56" 875,— 
33/56' 450,— 
57/70** paren 800,— 
57/70** 375,— 

LUCHTPOST 
6/8** bl 550,— 
12/3** 950,— 
12/3* luxe vrijwel 
postfris 650,— 

PORTZEGELS 
7B type IV* 3300,— 
67a/68b** 875,— 

BRANDKAST-
ZEGELS 
1/7' vrijwel 
postfnsl 1800,— 

DIENSTZEGELS 
1/8" luxel 1000,— 
1/8* luxel 550,— 
1/8* pr ex 410,— 
8** luxe bl 1700,— 
8** luxel 425,— 
16/9** 135,— 
2 0 / 4 " luxel 3000,— 
20/4* luxe vrijwel 
postfris 1750,— 

' = ongebruikt 
met qom 
" = postfris z 
plakker 
pr ex = prachtex 
bl = blok van vier 
Nummers volgens 
cat N V P H indien 
met anders vermeld 
zijn de zegels van 
prima kwaliteit 
Alle prijzen zijn 
mol B T W 
Levering zolang de 
voorraad strekt 

Door de sterk 
stijgende prijzen 
kunnen er tussen
tijdse prijswijzi
gingen optredenl 

25/6* luxe, vrijwel 
postfris 1400,— 
27/40" luxel 1750,— 

INTERNERINGS
ZEGELS 
1/2** luxel 975,— 

TELEGRAMZEGELS 
4* lujce, vrijwel 
postfris 900,— 
7* pr ex 4000,— 

OOR BIJNA EEN HALF MILJOEN GULDEN AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN 
ETERE EN ZELDZAME ZEGELS, WELKE MOMENTEEL ZEER GESCHIKT ZIJN VOOR BELEGGGING ! r ! 

EUROPA EN ISRAËL 
t-BANIË 

22/8* 600,-

.ELGIE 
'0/63' luxel 

1300,-
M63' 
ngetandi 

1750,-
72/A/K' 1100,— 
42/50* 750,— 
JS3/74' 1300,— 
30/91** 270,— 
P 48/57* met 

ertificaat 
'Balasse" 

^ARITEITENI 
4500,— 

, c p 334/35* 
f 240,— 
• P 369/72" 

220,— 
, BOSNIË 

o4/84* 325,— 

< BULGARIJE 
[ 231/37' 425,— 

l DENEMARKEN 
f 1 1400,— 
' 6a' 400,— 
; 9* luxel 350,— 

20* luxe 450,— 
> 2 1 ' 4 5 0 , -

i D U I T S U N D 
; Schleswlg-
l Holstein dienst 
j. 1/14* 

(opdruk C I.S) 
2500,— 

DUITSE RIJK 
50a* onqetand 

850,— 
Lp 40/2* 725,— 

BUNDESPOST 
9/24* 1200,— 

BERLIJN 
1/20A* 
1/18B* 
21/27* 
28/46* 
51/53* 
54/56* 
B F 1* 

400,-
1100,-
370,-
480,-
250,-
300,-
900,-

ENGELAND 
39 750,-
41 850,-

550,-
121 350,-
Dienstzegels 
7/8 550,-
21, luxel met 
cert i f icaat 

2000,-
55 luxel 
60 luxel 
60 pr ex 
68 luxel 

330,-
900,-
750,-
500,-

Britse Levant 
49/56* 1200,-

FINLAND 
10 luxel 600,-
1 1 ' 240,-
47/8' 475,-

FRANKRIJK 
700,-

1400,-
900,-

2200,-
500,-
300,-
250,-
500,-

33 
41 d 
48d 
148/55' 
148/54 
182* 
206/08* 
241/2" 
252', 252a*, 
252b*, 2 5 2 " 
type I, I I , l i l 
samenhangend 
zeldzaami 800,-
2 5 6 " bl 350,-
257A 375,-
257 A " 550,-
257 A ' 440,-

258/62' 
2 6 9 " bl 
Date" 
321 ' 
701 A /F ' 
850/52' onge-
tandi 625,' 

400,— 
,Coin 
750,-
260,-
675,— 

LUCHTPOST 
1/2' 
6c ' 
14 
1 4 " 
14* 
15 
1 5 " 

15' 
B F 1 " 
B F r 
B F 2 " 
B F 2 ' 
B F 3 " 
B F 4 " 
B F 6 " 

340,— 
400,— 
240,— 
800, 
S40,— 
250, 
700, 

560, 
875, 
700,— 
875,— 
700,— 
275,— 

2750,— 
160 

GUERRE 1* 
300, 

PORT 23 400,— 

GIBRALTAR 
55 luxel 850,— 

GRIEKENLAND 
111* 600,— 
177/8' 450,— 
348/61* 185,— 
575/80* 250,— 

Luchtpost 
40/9* 525,— 

HONGARIJE 
371 /8" 
onqetand 500,— 
B F 2 5 " get + 
onget 800,— 
MICHEL B F 
18* get + 
onget 550,— 

IJSLAND 
3, tanding 12V2 

1100,-
5, tand 14x13y2 

1200,— 
18, luxel 450, 
123/37' 325,— 

Dienst 
44/58A* 

ITALIË 
19* 
151' 
481/03* 
518/29 
537** 
537' 

650,-

1200,-
375,-
385,-
350,-
375,-
250,-

LUCHTPOST 
8 4 " 1500,-
84' 1200,-
C P 6 7 " 150O,-
C P 94"-1-97'* 

375,-

Opdruk 
VENEZIA 

GUILIA 3X1 18 
18» RARITEITI 

17500,-

LIECHTENSTEIN 
94/07' 450,— 
1 2 8 " 750, 
128' 625, 
B F 1 " 2750,— 

Dienst 
1/8' 
9/10 
9/10* 

375,— 
375,— 
350,— 

LUXEMBURG 
21* luxel 500,— 
22 350,— 
34 300,— 
34 300, 
37 luxe rand-

stukl 525,-
259/73" 875,-
259/73* 700,-
443/48* 240,-
B F IA* 1200,-

Dienst 
6 luxe 250,-
30* 275,-
47/53' 400,-

MALTA 
81 350,-

MONACO 
9 375,-
47a' 350,-
119/34' 350,-
Lp 55/8' 270,-

NOORWEGEN 
1 luxe 275,-
1 pr ex 
2* 
6 
6' 
7' 
13' 
63/65 
63/65" 
66/68 

68" 

200,-
360,-
275,-
400,-
650,-
250,-
225,-
465,-
385,-
625,-
330,-

OOSTENRIJK 
65/79' 400,-
65/76" 
81/94" 
119/34' 
398A/F 
398A/F' 
420/25" 
426/29' 
430" 
430a** 
430* 
431/36* 
484** 
543/52" 
553/75* 

3 « , -
725 , -
450 , -
360,— 
420 , -
2 8 5 , -
440 , -
450,— 
875,— 
360, -
320, -

1650,-
330, -
540,— 

Luchtpost 
12 '3 r 320,-
54/60 270,-
54/60» 400,-

POLEN 
1 340,-
1* 1200,-
600/02** compl 
vellen f12 s t ) 

2500,-
500/02" 240,-
B F i r * 250,-

Port 
4 luxel 700,-

PORTUGAL 
109/23 1325,-
Lp 1/10" 350,-

RUSLAND 
1 luxel 
4 luxel 
32b' 
36/7 
195B' 
555/64' 

500,-
875,-
400,-
600,-
400,-
335,-

Luchtpost 
19/58' 250,-
59** 240,-

Ukralne 
;4/70* 950,-

77/78' 550,-
30 1850,-

Nlkolalevsk 
2* 1250,-
1B* 750,-
13' 500,-
17A* 1250,-

3AARLAND 
10 675,— 
25/31' 800,— 

141/47** 240,— 
148/54** 350. 

148/54* 280,-
155/61" 500,-
155/61* 400,-
B F 1-2" 675,-
B F 1-2* 450,-

SAN MARINO 
6/7' 500,-
141/58* 400,-
168/75' 350,-
176/79" 600,-

Luchtpost 
1/10' 
11/16" 
11/16' 
19/20' 
8 6 " 
86* 

475,-
600,-
450,-
300,-
350,-
280,-
600,-
475,-
450,-

127** compl 
velletjes van 
6 stuks 750,-
B F 5**-l-5a** 

400,-
B F 6 " 400,-

SPANJE 
68 
128* 
192' 
210' 
217/25' 
259/71' 
313/28' 
317b " 
329/38" 
441 ' 

Luchtpost 
111/12' 
168' 
193' 
236/37' 
B F 4 ' 
B F 13/16' 

B F 18 

600,-
1400,-
1100,-
540,-

1000,-
500,-
560,-
325,-
425,-
400,-

650,-
500,-
250,-
300,-
275,-

785,-
325,-

TSJECHO-
SLOWAKIJE 
71* 
80* 
119* 
133* 
143* 
Lp 1/6* 

1400,-
340,-
440,-
400,-
225,-
340,-

TURKIJE 
177/93* 425,-
336/422' 350,-
686* 350,-
857/71 * 400,-

VATIKAAN 
60/5* luxel 

3200,-
66/71' 350,-

Luchtpost 
16/17 700,-
16/17" 1100,-
18/19* 275, -
20/21' 550, -

JOEGO-
SLAVIË 
Luchtpost 
48' 460,-
B F 4 ' 290 , -

MONTENEGRO 
Lp 10/17" 
zwarte opdruk 

425 , -
Lp 18/21** 
rode opdruk 

2000,-

ZWEDEN 
3 
4 
7 
7 ' 
14* 
87/96* 
63A/77 

178/92* 
235/46* 

1000,— 
450,— 
225, 
350, 
325,— 
300,-
700,— 
800,— 
225,— 

ZWITSERLAND 
16 
26b* 
41a 
143/44* 
196/211* 
230* 
405/17** 
405/17* 
415/17 

1500 
300 
325 
290,— 
240, 
225,— 
750,— 
625, 
450,— 

Luchtpost 
1/2* 400,— 
B F 1 950,— 
B F 14' 250,— 

Dienst 
1/8' 
17/31 
32/45 
46/61A 
54a 
62/77 

600, 
350, 
475,— 
825, 
400,— 
800, 

ISRAEL 
1/9 op F D C 

1000, 
1 /6" Full-tab 

800,— 
1A/3A** Full-Tab 
fdoorstoken) 

750,— 
10/14** Full-Tab 

750,— 
10/14** Full-Tab 
(gekleurde band) 

825,— 
10a/14a*' Tête 
Bêche 300,— 
17** Full-Tab 

325,— 
18/20" Full-Tab 

1900,— 
2 7 / 8 " Full-Tab 

325 
29/30 Full-Tab' 

600,— 
29/30 Tab 300,— 
29/30" Full-Tab 

1850,— 

' ' = post
fris zonder 
plakker 
* = onge
bruikt met 
plakker 
geen teken 
= gebruikt 
LP = lucht 
post 
BF = souve-
nirblok 
OP = spoor
weg 

Nummering 
volgens 
Yvert & 
Tellier 

35** (Benco 47) 
Full-Tab 800,— 
35* Tab 300,— 
4 3 / 4 " (Benco 
50/1) Full-Tab 

250,— 
59** (Benco 53) 
Full-Tab 800,— 
59' Tab 300,— 
2 3 1 " (Benco 
230d) Tête-
Bèche) compl 
vel 960,— 
Lp 1 6 " (Benco 
9) compl vel 
(25 ex ) 2350,— 
B F 1 " 575,— 

PORTZEGELS 
1/5" velrand 
Links 700,— 
1/5" 600,— 
1/5' 400,— 
6 / 1 1 " Full-Tab 

400,— 

DE MEEST 
UITGEBREIDE 

VOORRAAD POST
ZEGELS VAN 

ALLE LANDEN 

Postzegelhandel R. F. G. Sturms 
AMSTERDAM - ROKiN 10 - TEL. (020) 24 90 44 Speciolisten iu zeldzome zegels 
DAGELIJKS GEOPEND VAN 9 - 5.30, DONDERDAGS GESLOTEN - GIRO NO. 2239900. 



grootste schilderijen-zegel ter wereld 
PLUS een complete serie van 16 waarden met het leven van Napo

leon in beroemde meesterwerken 
PLUS een fraaie serie van 5 waarden „moderne kunst" 
PLUS 10 recente postfrisse sctiilderijenzegels van het Britse Geme

nebest 
PLUS 10 veelkleurige „naakten" 
PLUS een complete serie van 40 waarden met de tekenfilmfiguren 

van Walt Disney 
PLUS 10 herdenkingsvelletjes met beroemde kunstwerken 
PLUS de gelegenheid onze zichtzending van de gehele wereld in te 

zien; graag opgave van gebied of thema dat u in het bijzon
der wenst. 

Naam 
Adres 
Ik sluit een biljet van ƒ 5,— in bij order incl zichtzending en / 10,— bij order 
excl. zichtzending 
OMNIPHIL, Dept p. 37 Omniphil House, Chesham Bucks, Engeland 

tKr-54ab5iC^iK?^54^2^iC^fKr^ï!*^ 

Aanbiedingen in Itilo-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-STAIWPS 

Herderinnestr. 5A Den Haag Tel 070-465016 

Lev. kilo-waar onder remb. geen porto kosten 

TAXATIES - TAXATIES - TAXATIES 
Wij zorgen voor u deskundige taxatierapporten voor: Verzeke
ringen - Liquidaties - Successierechten. 
Advies bij aankoop resp. verkoop van uw verzamelingen - par
tijen. 
Informaties - inlichtingen - raadgevingen - bij aankoop
verkoop van uw verzamelingen - zegels op Binnen 
Buitenlandse veilingen. 

Onze courtagekosten zijn: 
Voor taxaties, = V2%dertax. waarde, minimumbedrag ƒ 40,— 
plus 40 cent per km, van en naar uw woonplaats, minimum var 
ƒ 25,—. 
Bij advies resp. opdrachten tot aan-verkoop courtages nader 
overeen te komen. 

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

ï 

1 / 4 K G ENGELSE B A N K P O S T ! ! erg mooi 
ALLÉÉN GROOTFORMAAT GEDENKZEGELS! DE NIEUWSTE SOORTEN, f 37— + f 2,25 PORTO 

ATTENTIE I I 
1 kg NEDERLAND-MISSIEZEGELS met zéér 

veel bijzondere zegels en Weldadigheid. 
ƒ 2,50 en ƒ 5,— zegels zitten ertussen ('n 
klant vond zelfs de ƒ15,— en ƒ25,— lucht-
postl). Zolang de voorraad het toelaat 
gaan ze weg voor 29,50 

5 kg NEDERLAND-MISSIEZEGELS, als bo
vengenoemd. Verpakt en Verzegeld in 
baaltje. Slechts 147,50 

50 gram WESTDUITSE bankpost; allemaal 
Gedenkzegels! 18,95 

'/2 kg WEST-DUITSLAND, mét Gedenk
zegels. Slechts 15,50 

V2 kg ENGELAND, zéér modern, stikvol 
fosforzegels! Veel ,,Platen-zegels" der 
laatste jaren 14,50 

1 kg ENGELAND-SUPER! als boven doch 
met nög meer Gedenkzegels. De fosfor
zegels puilen eruit. Enorme vondsten! 29,95 

V2 kg HONGARIJE Poststroken van de 
Hongaarse PTT, veel topwaarden 16,90 

1 kg HONGARIJE, geheel als boven om
schreven. Verzegeld 32,50 

'Il kg lERLAND-SUPER, van de Missie. 
Zeer veel Gedenkzegels, bijzonder fraai 17,90 

1 kg lERLAND-SUPER, als boven, werke
lijk uniek van inhoud 35,— 

300 gram Japan postverzegelde doos erg 
veel Grootformaatzegels en TopwaardenI 22,50 

250 gram NIEUW-ZEELAND van de Missie, 
prachtig goed! 17,90 

VJ kg NOORD-IERLAND, zéér veel avon
tuur, enorm veel grote Gedenkzegels. 
Slechts 17,90 

1 kg NOORD-IERLAND, als boven, vele 
vondsten! 35,— 

Vi kg NOORWEGEN, van de Missie, veel 
hoge waarden, 'n sensatie, veel ge
denkzegels 17,50 

1 kg NOORWEGEN, idem, zeldzaam 
fraaie inhoud! 35,— 

Vi kg SCHOTLAND-SUPER! Van de Mis
sie, veel fosforsoorten en veel regio-
nals. Natuurlijk ook vele Gedenkzegels. 16,90 

1 kg SCHOTLAND-SUPER! als boven om
schreven, vele avonden zoeken en sor
teren 33,— 

Vj kg SPANJE, kantoorpost met platen 16,90 
VJ kg TSJECHOSLOWAKIJE, machtig mooi 

sortiment poststroken 16,25 
1 kg TSJECHOSLOWAKIJE, idem doch 

Postverzegeld! 32,50 
100 gram U.S.A.-Bankpost, alleen Groot

formaatzegels veel schaarse soorten 13,90 

/j kg U.S.A.-Missiezegels, met veel Ge
denkzegels etc. 

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

h kg GEMENGD BUITENLAND "Elite-
Mixture". Vele landen, alles door 
elkaar, dus zoeken maar! Érg veel 
avontuur voor slechts 

1 kg GEMENGD BUITENLAND "Elite-
Mixture", als bovenstaand, doch nóg 
méér avontuur. Zeer vele landen 

/< kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schat
ting 6500 ex. op waarde werd niet ge
let. Stockboeken werden leeggeschud, 
we hielden 'n enorme opruiming! 

/2 kg Afgeweekt BUITENLAND, naar 
schatting 13.000 ex. Als bovenstaand. 
Landenrestanten gingen er in, kistjes 
met zegels van jaren her. Voor u is het 
weer nieuw! 
kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schat
ting zo'n 26.000 ex. Begin 'n winkel! 
kg DEENSE bankpost, alléén gr. form. 
Gedenkzegels 
kg CEYLON, prachtig! grootformaat 
zegels 
kg FRANKRIJK-Missie 
kg AUSTRALie-MIssie, zéér mooi! 

'A kg ZD-AFRIKA-MissIe, erg mooi' 

Heeft U 'n postzegelmanie? Dan met spoed naar F i O R A N I ! 

Postzegeihandel H. FIORANI 

14,5( 

29,— 

14,5r 

29 , -

32,50 

65,— 

130,— 

32,50 

19,95 
19,50 
17,90 
17,90 

AFHAALADRESSEN: (bespaart u portokosten) 
AMSTERDAM-O: Mevr. J. Nuisker-Vaandering, Zwaardemakerstraat 63 
(bij Amstelstation). Tel. (020) 92 19 05. 
ZOETERMEER; I. J. Mark, Johan Willem Frisostraat 48. Tel. (079) 16 52 33 
(na tel. afspraak). Postgironummer 41511, t.n.v. I. J. Mark. 

POSTORDERADRES: I. J. Mark - Postbus 111 - ZOETERMEER 
Telefoon: (079) 1652 33 - Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 
Portokosten extra: halve kilo pakket f4,—, één kilo pakket f5,— 

Bij aankoop van elke ƒ 25,— GEHEEL GRATIS 
fraaie en waardevolle compl. series! 



^ 1 september 1975 

Hun feestdag. 
(En postzegel voor de postzegels.) 

De "Postzegeldag" is sinds vele jaren een bijzon
dere dag voor alle filatelisten. De "Post" viert deze 
dog met een historisch postdokument op een gele-
genheidszegel, die in geen enkel verzameling mag 
ontbreken. 
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 t i jd, 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. Dot 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 dooreen abonnement regelmatig krijgen. 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 Sammiermarken. (Vanzelf
sprekend kunt u onze postzegels ook bij de post-
zegelhandel krijgen.) 

Deutsche Bundespost 
Versandstelle für Sammlermarken 
D-1000 Berlin 12, Postfach 120950 
D-6000 Frankfurt 1, Postfach 2000 

r" Coupon n 

N oam en voornaam 

Straat, nummer of postbus 

L 
Gemeente/provmcie Land N L | 
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Phases d impression du Timbre-poste 

Le Nouveau Ne de Georges de ia Tour 

Impression definitive 

5 Francs 'MPRIMERIE DES TIMBRES POSTE PARIS 

10 FRANSE SCHILDERIJZEGELS 
én het BIJZONDERE BLOK 
met drie drukproeven t.g.v. de opening van het Musée Postal te Parijs (waarde Yvert Francs 15,-) totale 
waarde Yvert Francs Fr. 44,75 als premie-aanbieding voor slechts ƒ 17,50 (10 zegels en 1 blok) als u zich 
heden nog opgeeft als Investment Abonnee. 
Maak heden nog gebruik van deze voordelige aanbieding. 

U kunt zich heden met ingang van 1 oktober opgeven. 
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Wat is het Investment-Abonnement? 
iQor een regelmatige storting van ƒ 22,50 per maand ontvangt u éénmaal per kwartaal alle nieuwe postzegels van de 
10 meest verzamelde en daardoor meest interessante landen. Hierdoor bouwt u een collectie op welke ook ,,later" zijn 
svaarde behoudt. Dus geen collectie met waardeloze zegels maar een waardevolle uitgebreide landencollectie. 

Nat zijn de voordelen van het investment abonnement? 
.. U betaalt slechts ƒ 22,50 per maand. 

Voor dit bedrag krijgt u alle nieuwe postzegels van de 10 meest verzamelde Europese landen, 
leder kwartaal krijgt u een keurige zending, compleet met volledige omschrijving per serie, met uitgiftedatum etc. 
U kunt er zeker van zijn dat u geen uitgifte mist; daar zorgen wij voor. 

Vaarom ƒ 22,50 per maand 
et maandelijks bedrag van ƒ 22,50 is zo berekend dat naast de gezamenlijke nieuwe uitgiften van de 10 landen ook nog 
ijzondere uitgiften van andere landen die ,,bijzonder goed" zullen worden, erbij worden geleverd tot het bedrag ad 
22,50 vol is. Komt er in een maand b.v. ƒ 17,50 aan nieuwe uitgifte uit dan wordt er voor ƒ 5,— aan bijzondere uitgiften 
ijgeleverd. 

Velk type kan ik nemen? 
kunt kiezen uit 2 typen, nl.: 

YPE A 
witserland 
rankrijk 
ngeland 
panje 
eigië 

- Oostenrijk 
- West-Duitsland 
- Frans-Andorra 
- Malta 
- Liechtenstein 

YPE B 
ie\ zelfde als type A maar zonder Malta en Liechtenstein, hiervoor in de plaats Vatikaan en Luxemburg. 

Per wanneer kan ik mij laten inschrijven? 
J kunt zich laten inschrijven aan het begin van ieder kwartaal. U kunt zich dus met ingang van 1 oktober laten inschrijven. 

ANTHONY V/D BOGAARD - INVESTMENT PHILATELIE 
Commelinstraat 60, Amsterdam 
Postgiro 78 74 65, Bank H.B.U. Amsterdam. Rek. nr. 62.33.32.035 

INSCHRIJFBON 
Zenden aan: 

ANTHONY V/D BOGAARD - INVESTMENT PHILATELIE 
Commelinstraat 60, Amsterdam. 
Postgiro 78 74 65, Bank H.B.U. Amsterdam. Rek. nr. 62.33.32.035 
Hierbij geef il< mij op als Investment-Abonnee met ingang van 1 ol<tober voor: maal het Investment 
Abonnement volgens type . . . tegen een maandelijks bedrag van ƒ 22,50. Ik ontvang hiervoor alle nieuwe post
zegels van de bovengenoemde landen plus de aanvullende bijzondere uitgiften. Het bedrag voor de maand 
januari maak ik hierbij gelijk aan u over. Ik maak wel/niet gebruik van de premie-aanbieding. Het bedrag 
hiervoor maak ik gelijk over. 
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137 
151-53 
154-56 
168-69 
173-75 
176-78 
185-87 
188-91 
192-95 
214-17 
218-21 
222-25 
226-29 
231-34 
235-38 
246-49 
250-53 
254-59 
263-66 
267-70 
278-81 
282-85 
286-88 
298-301 
303-06 
307-10 
311a** 
313-15" 
316-19 
344-47 

ZWITSERLAND GEBRUIKT 
6,00 

110,00 
60,00 
16,50 
21,00 
14,00 
45,00 
45,00 
37,50 

9,00 
9,00 
9,00 
7,50 
6,00 
8,50 
7,50 

16,00 
6,50 

11,50 
8,00 
8,00 
8,00 

12,00 
13,50 
5,00 

12,00 
50,00 

125,00 
7,00 
3,00 

354-57 
371-74 
380-83 
388-91 
395-98 
399^02 
419-22 
423-26 
428-31 
433-36 
437^0 
441^4 
445-48 
457-60 
467-70 
471-73 
474-76 
477-80 
481 
493-96 
497-501 
502-06 
507-11 
512-16 
517-20 
521-25 
526-30 
531^5 
536 
539^3 

7,00 
8,00 
6,50 
7,00 

14,00 
7,50 

18,00 
7,00 
9,00 
7,00 

11,00 
3,00 
7,00 

10,00 
7 00 
3,00 
7,00 

10,00 
7,00 
7,00 

27,50 
22,50 
25,00 
17,00 
8,00 

15,00 
18,00 
16,00 
7,50 

16,00 

544-47 
548-52 
553-57 
558-61 
572-66 
567-71 
572-75 
576-80 
581-85 
586-89 
590-94 
597-601 
602-05 
606-10 
611 
616-20 
621-24 
625-29 
634-38 
639-42 
661-65 
668-72 
677-ai 
684-88 
693-97 
700-04 
705-10 
711-15 
721-25 
730-34 

7,00 
12,50 
17,00 
2,00 

13,00 
15,00 
2,50 

13,50 
13,00 
2,00 

11,00 
11,50 
2,00 

11,00 
1,00 
8,00 
2,00 

10,00 
9,00 
5,00 
8,00 
8,50 
7,00 
6,50 
6,00 
6,00 
3,00 
5,00 
4,50 
3,00 

LUCHTPOST-, DIENST-, EN LOSSE ZEGELS 40-50 CT PER FRANK 
YVERT 

Nrs Yvert, franco boven ƒ 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 240-c - ROTTERDAM-3011 - GIRO 2137339 

BANK: MEES EN HOPE - TELEFOON: 650695 

W. ENGELKAMP 
koopt alles op het gebied van postzegels, verzamelingen, 
partijen, series en bundels tegen contante betaling. 

St. Jansstraat 5, Amsterdam. Ie zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam. Tel. (020) 236625, privé (020) 445362. 

BUSSUM/NAARDEN/HILVERSUM/BAARN/LAREN. etc. 

de zaak voor het GOOI. 

BUSSUMSE POSTZEGEL/MUNTEN HANDEL. 

John. W. Eeckhout. Kapelstraat 20 BUSSUM (Centrum) 

Winkel open. 930-17.30 tel 02159-16288. 

Voorradig alles op gebied v postzegels en l\/lunten. 
o.a. Ned gebr. -i- Ongebr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 44, 45, 48, 80, \é\ 
W. Europa, Fauna, Flora, Ver. Europa, nieuwtjes were\d 

Albums, Davo, Importa, Lindner, Leichturm, Kabe, Schaubek. 

Wi) zoeken te koop alles van Nederland en O G 

Geen Prijslijsten, zoekt u iets van Ned of OG, schrijf ons, en w/ij 
geven u vrijblijvend een offerte 

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

De Muntkoerier, Postbus 35 Mook (L ) 
telefoon 08896 36 18 

TE KOOP GEVRAAGD tegen contante betaling 

COLLECTIES NEDERLAND 
ENGROS NEDERLAND 
Ook zoeken wij gespecialiseerde collecties 

West-Europa collecties 
Wereld collecties 
Gratis taxaties 

(Geen aanbieding onder de ƒ 1500-) 

Drs. C. Quirijns 
Blijdensteinlaan 3, Hilversum, telefoon 02150-16305. 



BELEG IN POSTZEGELVERZAMELINGEN ! ! ! 
nds 1840 alleen prijsstijging; Inflatiebestendig. Overal ter wereld gemakkelijk verkoopbaar. Winst belastingvrij. 
:n Uitzonderlijke aanbieding grote, betere en exclusieve LANDENSAMENSTELLINGEN, COLLECTIES en VERZAMELINGEN voor kwali-
its- en prijsbewuste verzamelaars en beleggersn Ook geschikt voor handel, ruil, wederverkoop, rondzendverkeer, etc All different Alle 
}rschillend Tous different 
Dversch Albanië 19 
Oversch Albanië 59, 
j versch Albanië 99, 
aversch Albanië 
Oversch Algiers 
O versch Andorra 
0 versch Arabische Staten 
^pec vel let jes, al leen 
tieven 
1 versch. Austral ië 
) versch. Austral ië 
' versch. Bangladesh 
^ versch Bangladesh 

Sp 
0 versch Beieren 
) versch Beieren 
5 versch België 
versch België 
versch België Sp 

) versch (Ex)-Belg 
Kolomen 

D versch Berl i jn (W ) 
D versch Berl i jn (W ) 
1 versch Boeroendi 
1 versch Boeroendi 
0 versch Bohemen + 

Moravie 
J versch Bol iv ia 
1 versch Bosnië 
versch Bosnië Spec 
versch Brazi l ië Sp 
versch Bulgari je 
versch Bulgari je 
versch Cambodja 
versch Canada 
versch Canada 
versch Ceylon 
versch Ceylon 
versch Chi l i 
versch Chi l i 
versch Chi l i (gr f ) 
versch China 
versch China 

China 
China Spec 
Cochin 
Columbi 

199 
9, 

32 

68, 
107, 
250, 

43, 

250, 
45, 

150, 
75 

245, 
900, 

40 
18 
30, 
19, 
90, 

12, 
50, 
27, 
85, 

235, 

versch 
versch 

'1 versch 
j versch 

145, 
22, 
65,-

200 
6 

29 
25,-
65, 

100, 
28, 

345,-
750 

1300, 
90, 
20, 

1 versch Columbia Sp 79, 
1 versch Cuba Spec 695 
3 versch Curacao (Ned 

A n t ) Speciaal 89 
3 versch Curapao 

(Ned Ant.) 395, 
JO versch. Cyprus 29, 
00 versch Cyprus 200, 
00 versch Danzig 16, 
00 versch Danzig 75, 
f30 versch Danzlg 199, 
DO versch Denemarken 39,' 
UC versch Denemarken 99, 
00 versch Denemarken 195, 

)ur stand: 
'Of versch 
iOC' versch 
JOO versch 
Êo versch 

"O versch 
^30 versch 
300 versch 

1872-1932 
500 versch Duitsland 

1872-1932 
000 versch Duitsl (gr 

nè 1945 Speciaal 
'000 versch Duitsl Spec 
000 versch Duitsl ( g r ) 
000 versch Duitsl Sp 
"̂"00 versch Duitsl Sp 
900 versch D D R 

'000versch D D R 
450 versch D D R Extr 

Duitsl.(W ) 
Duitsl (W) 
Duitsl (W) 
Duitsl (W ) 
Berlijn(W) 
W Berl i jn 
Duitsland 

9,50 
29,75 
60,— 

200,— 
30,— 
90,— 

29 50 

125,— 

300 versch Egypte 
000 versch Egypte 
300 versch Engeland 
300 versch Engeland F 
500 versch Engeland 
700 versch Engeland 

125 — 
295 — 

1090,— 
3350,— 

69,50 
150,— 

Sp 
495,— 

25,— 
400,— 
39,75 

D 49,50 
87,50 

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 
groot formaat 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 Gibraltar 150,— 
500 versch Griekenland 65 — 

50 versch Groenland 37,50 
50 versch Guinee 10,— 

100 versch Gwal ior 15,— 
200 versch Haïti (gr f ) 39,50 
500 versch Hongari je 9,75 

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

75 versch Hyderabad 22,75 
125 versch Hyderabad 100,— 
100 versch Ierland 12,50 
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 1945-50 37,50 
100 versch Indonesië, Rev 

Periode 97,50 
200 versch Indonesië, Rev 

Periode 287,50 
300 versch Indonesië, Rev 

Periode 395,— 
400 versch Indonesië, Rev 

Periode 800,— 
100 versch Indonesië, 

Weense drukken Sp 8,— 

10 versch Indonesië, Nood-
frankering op ecfit ge lo
pen postwissels 25,— 

2200 versch Indonesië en 
Sub-gebieden Sp 3 000,— 

300 versch Isle of Man 
(semi-of f) 475,— 

200 versch Israel 28,50 
300 versch Israel 45,— 
400 versch Israel 97,50 
500 versch Israel 189 50 
575 versch Israel Spec 250,— 
500 versch Italië 21 50 
300 versch Ital Kol 50 — 
200 versch Japan 20,— 
300 versch Japan 35,— 
400 versch Japan 85,— 
500 versch Japan 150 — 
700 versch Japan 395,— 
200 versch Jemen 13,50 
300 versch Jemen (gr f ) 30,— 
50O versch Joegoslavië 32,75 

1000 versch Joegoslavië 107 50 
1250 versch Joegoslavië 395 — 
300 versch Korea (Zuid) 75,— 
500 versch Korea (Zuid) Sp 

300 — 
25 versch Kreta 14,— 

150 versch Kroatië 39,75 
200 versch Kroatië 65,— 
200 versch Liberia 45,— 
300 versch Liberia 137,50 
100 versch Liechtenstein 49,50 
200 versch Liechtenst 199,50 
300 versch Liechtenst 395,— 
400 versch Liechtenst 695 — 
500 versch Luxemburg 107 50 
600 versch Luxemburg 215,— 
700 versch Luxemburg 395,— 
500 versch Maleisië 85,— 

1000 versch Maleisië 325,— 
150 versch Malta 29,50 
200 versch Malta 49,50 
250 versch Malta 98,75 
300 versch Malta 195,— 
50 versch Memel 24,75 

400 versch Monaco 169,50 
500 versch Monaco 295,— 
600 versch Monaco 525,— 
270 versch Mongol ië 45 — 
150 versch Montenegro 67,50 
100 versch Mozambique 11,50 
200 versch Mozambique 65,— 
300 versch Ned Sp 15,75 
600 versch Ned Sp 95,— 
800 versch Ned Sp 275,— 
100 versch Ned -Indie tot 

1950 6 75 
350 versch Ned Indie tot 

1950 250,— 
400 versch Ned Indie tot 

1950 595 — 
30 versch Jap bezetting 

van Ned -Indie (opdr ) 
37 50 

115 versch Jap bezetting 
van Ned -Indie 185 — 

100 versch Nepal 12 50 
200 versch Nepal 75,— 
300 versch Nepal Extra 

Spec 200,— 
500 versch Nicaragua 100,— 
300 versch Noorwegen 19,75 
500 versch Noorwegen 99,50 
600 versch Noorwegen 197,50 
650 versch Noorwegen Sp 

395 — 
100 versch Oekraïne 17 50 
200 versch Oekraïne 75 — 

1000 versch Oostenri jk 100,— 

1200 versch Oostenri jk 215 — 
50 versch Palestina Sp 10,— 

100 versch Palestina 35 — 
300 versch Paraguay 25,— 
500 versch Polen 12,75 

1000 versch Polen 43,50 
1800 versch Polen Sp 425,— 
500 versch Portugal 49,50 
800 versch Portugal 299,50 
300 versch Port kol 23,50 

1000 versch Port kol 150,— 
950 versch Roemenie 

(gr fm ) 25,— 
1000 versch Roemenie 29,50 
2000 versch Roemenie 295,— 
1000 versch Rusland 59,50 
1500 versch Rusland in 

compl series 175,— 
5000 versch Rusland 2 975 — 

10 versch Zemstvo s Sp 35 — 
100 versch Zemstvo s Sp 

525 — 
500 versch Russ Geb Sp 

155,— 
700 versch Russ Geb Sp 

475 — 
100 versch Saar 16 50 
200 versch Saar 59 50 
300 versch Saar 199,50 

30 versch Salvador Pos»-
waardestukken klassiek 

100 — 
200 versch San Marino 37 50 
300 versch San Marino 125,— 
100 versch Saoedi-Arab 25 — 
200 versch Saoedi-Arab 67 60 
400 versch Saoedi-Arab 325 — 
100 versch Servië 18 50 
150 versch Servië 32,75 
200 versch Servië 75,— 
300 versch Servië 165,— 
300 versch Slam 52,50 
100 versch St Vincent 45 — 

90 versch Sharjah in 
feui l lets de Luxe 42 50 

500 versch Skandmavie 12 75 
1000 versch Skandmavie 49 50 
1500 versch Skandmavie 99,50 

45 versch Slowaki je Sp 6,— 
100 versch Slowaki je 22 50 
150 versch Slowaki je 40 — 
650 versch Spanje (gr f ) 110 — 
800 versch Spanje Spec 85 — 

1500 versch Spanje Sp 395 — 
500 versch Spaanse Burger

oor log Speciaal 800,— 
700 versch Spaanse Burger

oor log Speciaal 1575 — 
200 versch Spaanse Kol 19 50 
500 versch Spaanse Kol 75,— 
200 versch Suriname 79,50 
300 versch Suriname 183,50 
400 versch Suriname 350 — 
10 versch Tibet 35 — 
20 versch Tibet 195,— 

100 versch Togo 15,— 
200 versch Togo 

compl series 24 50 
500 versch Tjechoslow 179,50 
300 versch Tunesië 69 50 

1000 versch Turki je 49 75 
1500 versch Turki je Sp 125 — 
1800 versch Turki je Sp 325 — 
500 versch Uruguay Sp 75 — 
500 versch U S A (gel ) 40,— 
550 versch U S A 35,— 
650 versch U S A 60,— 
750 versch U S A 95 — 
200 versch Vaticaan 95 — 
300 versch Vaticaan Sp 395,— 

BIJ voorui tbetal ing EXTRA KORTING 
Boven de f 100,— 2Vi 
Boven de ƒ 300,— 5% 
Boven de ƒ 1500,— 10«/o 
Bovendien 25 verschi l lende zegels van Rus
land gratis voor ledere bestel l ing v.a. ƒ 75,-. 

350 versch 
150 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 
450 versch 
135 versch 

Vietnam Sp 
Württemberg 
IJsland 
IJsland 
IJsland 
IJsland 

49,— 
59,75 
67,50 

195,— 
4 9 5 , -
875,— 

Rep der Zu id-
lv1olukken(cinderella s) 

500 versch 
600 versch 
700 versch 

1000 versch 
300 versch 
500 versch 
600 versch 
700 versch 
800 versch 

1000 versch 

MOTIEVEN 

Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 

30,— 
4 8 , -
79,90 

125,50 
339,50 

29,75 
7 5 , -

166,— 
2 9 5 , -
375,— 
695,— 

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 

160,— 
500 versch Muziek Sp 95,— 
150 versch Naakt 22,75 
100 versch Naakt 8 50 
200 versch Olympiade 15,— 
300 versch Olympiade 29,75 
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 lderi jen 29,75 

1000 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 Treinen/ 

Spoorw 115,— 
200 versch Vissen Sp 18,— 
200 versch Vl inders Sp 17,50 
100 versch Voetbal 8,75 
200 versch Voetbal 20,— 
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. Spul - AMSTERDAM-C - TEL: 020-6 32 43, 16 6910 - Bank: A.B.N., Amsterdam, rek.nr. 54.01.81.307 

- ld Amsterdamse Vereniging ' De Phi late l is t " en Verbond voor Postzegel 
handelaren in Nederland Reeds 10 jaar ingeschreven bij de K v K te 
Amsterdam 
^ Uitsluitend al lemaal verschi l lende or ig inele postzegels 
K LAGE PRIJZEN, beslist uitstekende winstmogel i jkheden 
w Prima kwali tei t Er zitten m de grote col lect ies alt i jd wat gratis extra 

zegels (Dit k leine verschi l is het grote verschi l met andere aanbiedingen) 
Beze voordeel-aanbieding Is geldig tot en met Januari 1976. 

Lever ing: Liefst per voorui tbetal ing (gratis verzendingi) of onder rembours 
(ƒ 5,— extra) Uw bestel l ing op de achterzi jde van uw giro-overschri jv ing 
vermelden is voldoende De col lect ies worden u dan automatisch toege 
zonden 

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

TEVREDENHEID GEGARANDEERD 



SQUAROGRAPH 
(intern, gepatenteerd) 

Elke philatelist kan hiermede alle kaders feilloos tekenen in inkt, in elke 
willekeurige opstelling, maatzuiver en haarscherp. Di t apparaat is perfect 
afgewerkt met alle hoofdgeleide-delen in roestvrij staal, papierklem over 
volle breedte, met pennenrichel en opbergruimte voor albumbladen, staat 
op slipvaste doppen. De duidelijk afleesbare schaalverdeling met automa
tische overmaat van IV2 mm. rondom is zeer nauwkeurig en gemakkelijk te 
bedienen. Geschikt voor alle gangbare papiermaten. Totale afmeting 40 x 
40 X 10 cm. Gewicht plm. 2 K g . verpakt in stevige doos . Levering onder 
rembours, (event, betaalcheque) met recht van retournering binnen twee 
weken. 

INTERNATIONAL PHILATELIC SUPPLIES 
Berkenlaan 3 Bergeyk N B . Postbus 42 Telefoon 04975 - 1958 (tot 22 uur.) 

„ARIADNE" POSTZEGELS-MUNTEN-BANKPAPIER 
eig. Leo Gerritzen in-verkoop-taxatie 
Rozenboomsteeg 10 bij Spui/Katverstraat 
Amsterdam (C) tel. 233694-020 Giro: 520065 l.n.v L. Gerritzen AMSTELVEEN. 

Biedt aan: 
POSTZEGELBOEKJES, waarvan vele gestempeld {schaars) nrs. volgens Hali-cat. 

1. 12.50 1. lichtbl 15.— 1. streepje 15—; 2. 12.50 2. reg. streep 40,—; 3. 12.50 3. 
tekst. 10.— 3 telblok 12.50, 4 9 —; 5. 16.—; 6a 10.— 6a. telblok 12 — 6e 9.— 6f 
8.—: 7a 6 — 7b. 7.50 7bW 150 —; 8. 10.— 8a. telblok. 15.— 8a gesl. 1 mmafw 20.—; 
8a. telblok gest 15.—Ba. gest. 10.—; 9a. 10.—9a gest. 10.-—; 9b. telblok gesf. 300,— 
9b. gest. 200 —; 9h. 10 — 9lif 8.— 9h. telblok 10 —; 9h. ongeldig. 95.—, " 
10a. telblok. 15.— idem. gest. 15 — 10a. 10.— gest. 10.—; lOaf telblok. 13.— lOaf. 
10.—, 10af met snijlijntjes 16.50 p/s; 10af. telblok gest. 13.— 10af. gest. 9.—; 11. 15 — 
Idem gest. 1250; 12. 6.— telblok gest. 6 — idem gesl. 4.50; 13 12.50 idem gesl. 12.50 
Idem telblok 15—, 13. versch. tekst 25.— idem met telblok 25.—; 14. 4.50 idem gest. 
4.—; 14b. 5.— idem gest. 4.—; 15. 5.— idem telblok 6.— idem gest. 4.—,16 4.— idem 
gest. 3 50 idem telblok 5.—; 17.5—idem gest. 5.—; 17. grijs 13.50 idem telblok 15—, 
18. 4.— idem gest. 4.—, 19 4 — idem gest. 4 —; alle voorradig 

Verzorging manco-lijsten Nedert. en overz. geb. deten. 
Albums-catalogi etc etc porti wordt berekend 

POSTFRiS ALBUMS Ook verkrijgbaar bij uw 
tiandelaar ter plaatse 

POSTFRiSSE VOORDRUK ALBUMS „NEDERLAND" 
Bestelnr Intioud Aantal bladen 
108 Nederland 1852-1944 33 
109 Nederland 1945-1960 22 
110 Nederland 1961-1973 39 
110 ZD Nederland samenhangende zegels 9 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 3 
172 Ned Antillen 1949-1964 13 
173 Ned Antillen 1965-1973 15 
175 Suriname 1949-1964 17 
176 Sunname 1965-1973 29 
Bijpassende ringband om de inhoud in te piaatsen: 
704 Luxe uitvoering in gewatteerd plastic, leverbaar m de volgende 

kleuren Wijnrood. helderrood, donkerblauw, zwart en donkergroen 
807 Skai Bordeaux-rood-808 tabak-809 beschuit-805 donkerblauw-806 groen 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringbanden 805 t.e.m. 809 
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 - Rotterdam - Tel (010) 143680 - Giro 661478 

Pnjs 
44,30 
29,80 
52,20 
12,60 
4,50 

17,90 
20,50 
23,20 
39,00 

20,40 
29,40 
12,70 
13.70 

POSTZEGELS VERZAMELEN IS EEN HOBBY 

Daarom neemt de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren vaak, 
vertegenwoordigd door leden, deel aan de belangrijke Hobby beurzen. 

Zoals nu ook op ,,EIGENHANDIG" in het AHOY gebouw Zuiderparkweg 
20-30 te ROTTERDAM - Zuid. 

Hier heeft de N.V.P.H, een grote ruimte gereserveerd, waar u op 
philatelistisch gebied al het nodige zult kunnen vinden. 

BEZOEK DAAROM ,,EIGENHANDIG" TE ROTTERDAM. 

Van 15 tot 23 november a.s. 

De openingstijden zijn: dagelijks van 12.00-17.00 uur 
's avonds van 19.00-22.30 uur. 

Zaterdag en Zondag van 11.00-17.00 uur 



POSTZEGELHANDEL NIRO 
',osmari)nsteeg 4 links, Amsterdam, 020-229383 
javornin Lohmanstraat 11, Zaandam, 075-173658 

raagt dringend te koop tegen nog hogere prijzen 

Automaatboekjes van Nederland 
lummering volgens speciale katalogus 
oekje 1 (2x15 + 10x7) zonder tekst 
jekje 2 (2 X 5 + 6 X 15) zonder tekst 
>ekje 3y (10 + 5 X 18) zonder tekst 

^ekje 3a (10 + 5 X 18) met tekst 
)ekje 4y (2 X 18 + 8 X 8) zonder tekst 
jekje 5 (10 X 10 et) zonder tekst 
oekje 6a (5 x 20) De girodienst voert graag enz 
oekje 6b (5 x 20) Een postgirorekening is 
emakkelijk enz 
oekje 6c (5 x 20) De postcheque en girodienst enz 
oekje 6d (5 x 20) Hebt u nog geen postrek enz 
oekje 6e (5 x 20) Op alle postkantoren enz 
jekje 6ef (5 x 20) idem fosfor 
oekje 6ffp (5 x 20) diverse tarieven x links 
oekje 6ffq (5 x 20) diverse tarieven x rechts 
oekje 7 (2 x 20 + 5 X 12) alle teksten 
oekje 8 (4 X 1 + 8 x 1 2 ) alle teksten 
oekje 9a (4 x 25) Postgiro voor al uw betalingen 
oekje 9af (4 x 25) idem Fosfor 
oekje 9b (4 x 25) Betaal giraal 
oekje 9cf (4 x 25) Uw postgiro gespecialiseerd 
oekje 9d of df (4 x 25) Postgiro ook voor u 
oekje 9e of ef (4 x 25) Postgiro vlug en veilig 
oekje 9f of ff (4 x 25) Eenvoud is kenmerk 

joekje 9g of gf (4 x 25) Voor een kwartje enz 
joekje 9h (4 x 25) Verhuist u ' enz 
ooekje 9hf (4 x 25) idem fosfor 
Joekje 10a (2 X 5 + 6 X 15) Verhuist u binnenkort 
boekje 10af (2 x 5 + 6 x 15) idem fosfor 
ooekje 10bf (2 x 5 + 6 x 15) Hebt u iets te vragen 
ooekje 11 (2 x 5 + 3 x 30) alle teksten 
boekje 12 (2 x 35 + 3 x 10) alle teksten 
trekje 13 (5 X 35 + 1 X 25) alle teksten 
Lvoekje 14a (7 X 25 + 5 X 5) tekst 35c brief enz 

Tevens vragen wij tegen zeer goede prijzen 

alles van Nederland en OG 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

6,— 
6,— 
4,50 
3,50 
4,50 
6,50 
4,— 

125,— 
25,— 
20,— 

5,— 
3,— 
3,— 
4,— 
3,— 
6,— 

10,— 
6,— 

150,— 
35,— 
35,— 
35,— 
35,— 
12,— 
5,— 
2,75 
4,50 
4,50 
5,— 
7,— 
3,— 
8,— 
2,50 

bijvoorbeeld FDC Nederland no 1 t/m no 30 tegen 70% catalogus 
1976 (mag met adres, wel goede kwaliteit), alle roltandingen van 
Nederland mits complete ongebruikte senes tegen 75% catalogus 
1976, mag met nette plakker zijn, engros partijen Nederland 
tot elk bedrag a contant 

Tevens kopen wij de spectaculairst stijgende serie na 
aantal postfris namelijk 

792-94 nu ƒ 1 , — per serie 
Voor no 631 gestempeld betalen wij ƒ 2,— per stuk 

en Oe 

1960 m elk 

Alle aanbiedingen schriftelijk of telefonisch aan bovenstaand 
adres. 

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 4 1 , Est. 1955. 

Buesingen, West 

P . K i K i Postzegelkilo's gezamenlijk inkopen 
IS gemaKkelijk en goedkoper, bovendien minder 
risiko. Vraag eens vrijblijvend inliclitingen 
en een kleine attentie aan: 
J. W. Savelberg, Heutzstraat 11, Postbus 167, Venlo. 

NIEUWE KATALOGI 1976 

BOREK: 
Duitsland (kleur) 8,50, Ver Europa (kleur) 4,25, Engeland/ler-
land/Kanaaleilanden (kleur) 5,50, USA/UNO (kleur) 5,50, Israel 
(kleur) 4,25, Skandinavie 6,50, Italië 6,50, Spanje/Portugal 6,50, 
Zuidafnka 3,60, Australië 5,50, China 5,50, Japan 5,50, Kanada 
4,25, A rg /Braz /Ch i l l 12,75, Uruguay/Paraguay/Bolivia 12,75 
Gibbons: 
British Commonwealth 1976 35 00 Stamps of the World (gehele 
wereld) slechts 46 00 
Koopman: 
Puntstempels Nederland (nieuw) 10,00 Klemrondstempels Neder
land (nieuw) 10 00 
Nummernstempels België 17,00 
Farahbakhsh: Katalogus Iran 8,20 
Prifix: Spec katalogus Luxemburg 10,40 
Vlastos: Spec katalogus Gnekenland/Cyprus m kleur 27,90 

Speciale Katalogus België PRINET uitgave 1976 - volledig in kleur 
- zal begin december a s verschijnen - pri/s 27,50 

ALTIJD GEVRAAGD: Het reuzen-stockboek met 64 pag formaat 23 
X 31 cm wit karton - met en zonder middenstrook verkrijgbaar -
per 1 29,50, per 3 85,00, per 6 160,00 

Opdrachten beneden ƒ 75,00 worden verhoogd met / 2 50 ver
zendkosten BIJ vooruitbetaling altijd 3 % korting Giro 1253414 of 
Amro-Bank Wassenaar (47 36 54 717) of NMB Wassenaar 
(66 94 60 680) 

(Uitgebreide prijslijst 1975/76 (20 biz.) op aanvraag. 

P. W. Meinhardt 
van Naeltwijckstr 10, Wassenaar, tel (01751)16901 

Verkoopadressen: 
Couwenberg, Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam 
Fibo-Post, Prinsestr 90a, Den Haag 
Manuskowski, Wagenstr 105, Den Haag 

IERLAND Postfris 
62- 64 
95- 98 

101 
104-105 
122-123 
124-125 
126-127 
128-129 
130-131 
132-133 
134-135 
136-137 
138-139 

10,75 
13,50 
2,95 
7,90 

23,50 
23,50 
17,50 
17,00 
14,35 
33,50 
17,00 
22 00 
22,50 

140-141 
142-143 
144-145 
146-147 
148-149 
150-152 
153-154 
155-162 
163-164 
165-166 
167-168 
169-170 
171-172 

9,50 
21,50 
4,00 

21,90 
9,50 
9,30 
5,30 

13,90 
8,00 
9,60 
4,90 
4,00 
8,00 

173-174 
175-176 
177-184 
185-192 
195-208 
232-245 
246-251 
267-279 
280-299 
LP 1-7 
Blok 1 

8,00 
4,00 

12 50 
7,60 

10,00 
10,60 
11,80 
14,90 
16,30 
18,90 
6,75 

Eiland Malta postfris / 0,40 per franc Yvert 218-238, 256-440 

Betaling na ontvangst Porto extra bij bestelling tot 125,00 
B. J. M. van Leeuwen Postbus 2157 Rotterdam Postgiro 2766089 



Nu ook in de Zaanstreek 
gevestigd 

Postzegel- en 
muntenhandel NIRO 

Savornin Lohmanstraat 11, 
Zaandam, 075-173658. 

Grote sortering postzegels (Ned. 
OG + West en Oost Europa) 

Munten (Ned. + OG) 

Tevens alle bijartikelen zoals 
catalogi en albums. 

Elke week speciale aanbiedingen. 

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

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

Onze spec. Maandelijkse Prijslijst 
vrij op aanvrage. 

Postzegelhandel „Ceres" 
Postbus 27 
Wierden, tel. 05496-2820 

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 
Ivlaak het bedrag van / 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 en 
de mededeling „Opbergband 

ONZE 89e VEILING 
die gehouden wordt op 13, 14 en 15 november a.s. zal wederom zeer uitgebreid NEDERLAND 

en O.R. bevatten met onder meer ongebruikte en postfrisse zeldzaamheden en prachtige 
stukken van de eerste emissie. 

Uitgebreid Europese landen w.o. klassiek Frankrijk, Liechtenstein, veel Oostenrijk, San Marino, 
Skandinavië en Zwitserland. 

De veiling is verder nog gecompleteerd met een enorme keus aan 
COLLECTIES en LANDENRESTANTEN. 

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

INTERESSANTE en GRATIS veilingcatalogus te vrageni 

Onze volgende veiling vindt plaats op 19 en 20 december 1975 

W. H. de Munnik 
Beëdigd Makelaar en Taxateur 

Korte Houtstraat 20B - DEN HAAG - Tel. (070) 46.63.18 

P S U hoort toch ook tot onze inzenders die gebruik maken van onze enorme opbrengstprijzen' 

_ 



Postzegelveiling 
«Twenthia B.V.» 

Nu iedere maand belangrijke vei

lingen, Nederland, Europese lan

den en Overzee. Voorts restanten 
en partijen, in iedere veiling een 
Belangrijke afdeling 
Brieven Postal History. 
Ook Literatuur wordt geregeld aan

geboden op onze veiling. 

Voor inzenders van goed materiaal of 
collecties, onze voorwaarden zijn: 
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.» 

^ostbus 177, Almelo, 
el. 054962820. 

Kantooradres 
Melissehof 39, Wierden. 

Superaanbieding: 
50 gelegenheidszegels van GrootBrittannië. 

Hier hebt u 50 gemengde grootformaat zegels  met 
allemaal verschillend  van missiewaar, 
verzamelaarspost enz Hoofdzakelijk 197074, 
waaronder Koninklijk huwelijk, geheel gratis als u 
ons 60 cent voor porto zendt U ontvangt dan tevens 
onze '3 in 1 zichtzending met 5 0 % reductie Behoud 
de zegels die u wenst en retourneer de rest met 
betaling voor wat u er 

uu gehaald hebt U ontvangt bovendien 
een geïllustreerde catalogus van Bntse 
zegels 
Zend uw naam en adres  in blokletters' 
 met 60 cent aan 
THE STAMP CLUB 11/28 
EASTRINGTON, GOOLE, ENGELAND 

2e RUILDAG „MiddenNEDERLAND" 

D e U t r e c h t s e Ph i l a te l i s t en V e r e e n i g i n g o r g a n i s e e r t o p 

Z a t e r d a g 2 2 n o v e m b e r 1 9 7 5 v a n 1 0  1 7 uur 

m het r es tau ran t v a n d e V e e m a r k t , Sartrevi /eg 1 3 te 

Ut rech t , (v lakb i j v e r k e e r s p l e i n , ,Be renku i l ) e e n g r o o t s e 

POSTZEGELRUILBEURS. 

I n l i ch t i ngen v o o r h a n d e l a r e n  t a f e l s 

L. H. T h o l e n . W i l h e l m i n a p a r k 5 6 te Ut rech t . 

T e l e f 0 3 0  5 1 3 4 8 5 

mmers volgens N.V.P.H, cat en Yvert. Bestel l ingen boven M 5 0 — franco Levering zolang de voorraad strekt Al le prijzen zijn incl BTW 
'S postfris zonder plakker * is ongebruikt met gom zonder teken is gebrui kt, bl is blok van vier Prijswijzigingen voorbeliouden. 

iPECIALE AANBIEDING NEDERLAND EN FRANKRIJK 
iElDERLANO 

45,
40,

250,
175,

22, 
15, 

175, 
130, 

3, 
165, 
350,' 

2, 

pr ex 
fr ex 
luxe 
pr ex 
pr ex 

> fr ex 

50 

H 

'1 
12 1! 
ó luxe 

19 op brief 7, 
33, 

J1 op brief 9, 
23 op brief 40, 

469/73 
513/17 
536 
536a 
537 
538/41 
544/48 
573/77 
661/65 
671/75 
707/11 
722/26 
738/42 

30a 
36 
36a 

luxei 
49 pr ex 
49 fr ex 
68 
76 
"O 
82/83 
101 
108 
108a 
130 
131 
133 
140 
165 luxe 
252/55 
270/73 
293/95 
300/04 
310/12 
313/17 
318/22 
■556 a/b 
392/96 
428/42 
449/53 

5,— 
7,— 
8,75 

185, 
145 
120. 

O, 
1, 

1385, 
23, 

1475, 
3, 
3, 

350, 
275, 

35, 
1, 
4, 
7, 

28 
1, 
6, 
1, 
5, 
8. 
9. 
1, 

23, 
3 

50 

3,— 
5,90 
6,— 
7,25 

27,— 
5,25 
4,50 

15,— 
10,— 
31,— 
11,— 
11,50 

8,25 
Dienst 
20/24 3,50 
Telegramzcgels 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 

8,— 
325,— 
60,— 
10,— 
22,50 
4 5 , 
45,— 

FRANKRIJK 
3a 
3b 
4 
4a 
10 
11 
11a 
13 
13a 
13b 
14e 
14f 
16 
16b 
17b 
17c 
17A 
19 
19a 
24 
24a 

52,50 
350,— 

32,— 
40,— 
38,50 
45,— 
65,— 
6,50 

100,— 
15,— 

100. 
12,— 
12 
37,50 
35,— 

135,— 
36,— 
24, 
26,— 
30,— 
36,50 

25 
25a 
26 
26a 
27 
27a 
27b 
30 
30a 
30b 
31 
32 
32a 
35 
36 
43 
43 b 
40d 
46 
47 
48 luxe ' 
50 
51 
51a 
52 
52a 
53a 
53 rood 
stempel 
60b 
63* 
63 
63 blauw 
stempel 
64 rood 
stempel 
67* 
70 
74 
80* 
82* 
86* 
86 
89* 
86 rood 
stempel 

11, 
11, 
19, 
28, 
40, 
45, 
47, 
15. 
18, 
28, 
13, 
18,
25,
57,£ 
42,S 
55,
60,
67,5 
20,

220,
160,

10,
10,
13,5 
23,E 
30,
13,

14,; 
26,
57,; 
30,

75,

45,
250,

26,: 
15,
30,
40,
85,
28,
18, 

50 

50 

50 

50 

95 
96* 
97* 
98* 
99* 
105' 
105 
112* 
113* 
114* 
115* 
116* 
118* 
120* 
122* 
122 
123* 
126* 
127* 
128* 
132* 
145* 
147* 
148/53* 
152* 
156** 
156* 
156 
162/69 
170/81* 
183/86* 
185* 
186* 
188A* 
203* 
206* 
207 
208 
210/15* 
216** 
216* 
216 
218a* 
252* 

18,— 
28,— 
5 0 , 
17,50 
20,— 
62,50 
25,— 
55,— 
26,50 
22,50 
43,50 
95,— 
54,— 
22,50 
80,— 
75,— 

450,— 
42,— 
42,— 
50,— 
60,— 

160,— 
45,— 
18,— 
25,— 

335,— 
110,— 

80,— 
65,— 
40,— 

125,— 
40,— 
24,— 
10,— 
12,— 

200,— 
60,— 
19,— 

9,— 
18,— 
13,50 

110,— 
90,— 
75,— 

130. 
120 

252b* 
253/55* 
256* 
256 
259* 
259a* 
259c 
260a** 
260a* 
262 
262b 
262c 
262A* 
262A 
264/65* 
266/68* 
274* 
275/77* 

135, 
70, 
63, 
68, 
70, 

110, 
15, 
26, 
21, 
31, 
35, 
35, 

160, 
35, 
16, 
70, 
24, 

170, 
275/77* (w I 
276a*) 235 
285* 
287* 
291/93* 
294* 
296/97* 
299/300* 
299/300** bl 

275. 
299/300* 63, 
301/02" 65 
301/02** bl 

245, 
301/02* 55, 
303** 21. 
303** bl 85, 
303* 18. 
307/08* 55, 
309/19** bl 

400 
310* 
320* 
321* 
321 
322/27* 
328* 
329* 

18. 
12. 

250 
90 
28. 
18 
4 

50 

330/33* 
334* 
339/40* 
343/44* 
348/51 * * 
348/51 
352* 
353* 
354/55** 
354/55* 
354/55 
379* 
379 
380/85* 
386/87* 
388/94* 
394* 
394 
395* 
396* 
393* 
398a** 
399* 
401* 
402* 
417* 
424* 
429/30* 
446* 
459/60* 
461* 
493* 
526/37* 
553/64' 

31,— 
7,— 

11 ,— 
9,— 

177,50 
177,50 

4,25 
3,50 

140,— 
110,— 

70,— 
18,50 
20,— 
27,— 
6,— 

50,— 
33,50 
13,50 
10,— 
7,50 

92,50 
120,— 

8,50 
4,— 
7,— 
5,— 
7,50 
9,— 
3,50 
5,75 
8,50 

27,— 
25 
25,— 

841** 
841* 
867/72* 
891/96' 
929* 
930/35* 
960/65* 
970/74* 
988* 
989/94** 
989/94** 

989/94* 
1012/17* 
1018* 
1026' 
1027/32' 
1319/22* 

565/66* str ip 

568/71* strip 
11,50 

576/80* str ip 
21 ,— 

587/92* 
593/98* 
765/70* 
772/76* 
795/802* 
830/33 str ip 

43,50 
12,— 
14, 
6,— 
2,75 

11,50 

17,50 
52,50 
43,50 
36,— 
40,— 
7,— 

32,50 
27,50 

7,50 
6,25 

135,— 
il 

540,— 
110,— 

9,— 
6,— 
6,75 

85,— 
23,50 

Luchtpost 
1/2* 
1/2 
7* 
1 5 " 
15 
24/27* 
29* 
30/33* 
35/37* 
38/41 * 
B F 3* 
B F 3 
Port 
5 
6 
8* luxei 
9 
20 
21 
27 
39 
41* 
41 
47 
90/94* 

250,— 
275,— 

17,50 
590,— 
250,— 

40,— 
75,— 

160,— 
60,— 
21,50 

190,— 
177,50 

2 5 , 

75,— 
425,— 
110,— 
62,50 
18,— 

115,— 
200,— 

77,50 
35,— 
21,— 
28,— 

AANBIEDING 

RESTANTVERZAMELINGEN 1 

EN COLLECTIES 

België, hoofz ongebr verz 
België, interress verz proeven 
Beig. Congo en RuandaUrundi, 
ongebr 
Brazilië, 18451931 
China, 18781957 
Baden en Beieren 
Ecuador, ca frs 3700,— 
Frankrijk, em 1863 ongebruikt 
Monaco, 18851923 
Bénin 
Equat. en Occ. Afrika, luchtpost 
Guyana, Yv /74 ca frs 3500,— 
IMartlnique, iUauretanië, luchtpost 
iWayotte, Anjouan, enz veel ongeb 
Obock, pracht col lect ie 
Oceanié 
Sf Pierre et Miqueion 
Franse kol.; zeer groot aantal zege 
Epirus, interessant 
Italië, 18631966 925 zegels 
Portugal, klassiek, gespec col i 
Portugal, 18531960, ca frs 11500
Port. kol.; ca 3000 zegels 
Roemenië, uitgebreide verz 
Rusland, ca frs 1600,— 
U.S.A., geconf staten 
U.S.A. 
Zwitserland 

Bovengenoemde, alsmede nog ca 
dere verzamel ingen, l iggen dage 

3000,— 
1000,— 

325,— 
3 0 0 , 
225,— 

1500,— 
6 0 0 , 

1400,— 
3 0 0 , 
110,— 
215,— 
800,— 

35,— 
120,— 

1200, 
110,— 
175,— 

s 600,— 
135,— 
2 8 5 , 

1250,— 
 1400,— 

425,— 
400,— 
225,— 
300,— 

2 6 0 0 , 
6 0 0 , 

200 an

ijks ter 
1 inzage in onze winkel Prijzen vanaf ca 1 
1 /40, . 1 

De Apeldoornse Postzegelhandel Korenstraat 10  Apeldoorn  Telefoon (055) 215426 
Giro 1945222. Onze winkel is dagelijks geopend 
van 9  6 uur, donderdags koopavond, maandags gesloten. 
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v^oensdag gesloten Donderdag koopavond 
Hazenstraat 15 Amsterdam Telefoon 020-222126 

Juliana Regina op papier 952 1 Vz gulden ƒ6 — 953 2 gulden ƒ 23 — 955 5 gulden 
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waarden van 2,— en 3,— Mk (Meer dan 2000 tevreden klanten, 
echt het allerbeste 5 keer tot tevredenheid getest ƒ 68 — 
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afgeweekte zegels van gezochte gebieden en iets van buiten 
Duitsland er bij / 4 8 , — 
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tot 3 kg ƒ 5 - tot 5 kg ƒ 7 - vanaf 10 kg ƒ 17 - Postgiro Arnhem 
1775632 Liefst vooruitbetaling 

SILPHILA postzegelgroothandel en verzendhuis 
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yfficieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

Verrassingen 
van 

PTT 

Niet alle verrassingen die de poste
rijen voor ons in petto hebben zijn 
welkom. Maar, als gevolg van de on
vermijdeli jke pri jsverhogingen per 1 
april van het volgend jaar, kri jgen we 
dan een nieuwe waarde 55 cent in 
het koninginnetype van Hartz ter ver-
\anging van de 50 cent die nu word t 
f7edegradeerd tot het ci j fertype. Het 
zou mooi u i tkomen als de nieuwe cij-
terzegels ook op 1 april beschikbaar 
zouden zi jn. 
Helemaal nieuw is een vouwblad, dat 
als , ,postb lad" een vast onderdeel 
was van het uitgif teprogramma van 
PTT van 1888-1942. In het begin met 

POST BLAD 

Postblad uit 1906, 5 cent ,,bontkraag" 
karmijn op roze, met het wapen ge
kroonde leeuwen 

PTT-prentbnefkaart, gratis bij aankoop van 
een pakje van tien briefkaarten van 35 
cent 

de zegelafdruk met de beeltenis van 
koning Wi l lem III in sierlint, later met 
koningin Wi lhelmina, eerst met han
gend haar, daarna met bontkraag 
(hierbij afgebeeld), type Veth en met 
hermeli jnen kraag. Tenslotte type Le-
beau, waarop tijdens de oor log de 
vliegende duif achter , , tral ies" werd 
gezet door middel van een 
gui l loche-opdruk. 
Ingaande 1 april 1976 komt het post
blad terug, met vouwranden in plaats 
van de doorgeperforeerde scheur-
rand, vandaar de benaming vouw
blad, in navolging van het bekende 
blauwe luchtpostblad. 
Het ligt voor de hand dat voor de ze
gelafdruk niet een cijferzegel maar 
het koninginnetype Hartz gebruikt zal 
worden. 
Het laagste tarief waarvoor de poste
rijen verzenden wordt 40 cent, een 
porto dat geli jkeli jk zal gelden voor 
briefkaarten en drukwerkkaarten. Dat 
wordt ook het tarief voor de prent-
briefkaart die PTT gratis verstrekt bij 
de aankoop van een pakje van tien 
briefkaarten van 35 cent. Er zi jn vijf 
verschil lende waarvan er vier m dit 
nummer zi jn afgebeeld (zie afbeel
ding op deze pagina en in de rubrie
ken Nederland, Postwaardestukken 

en Wij lazen voor u). Ze waren voor 
het eerst verkrijgbaar op maandag 8 
september en al hebben ze geen 
waarde-indruk (alleen een PTT-
embleem in zwart op de adreskant) 
toch zi jn er verzamelaars op de ge
dachte gekomen de vijf kaarten op 
de eerste dag van verkoop van een 
postzegel en een stempelafdruk te la
ten voorzien. Wel niet meer dan een 
souvenir, maar toch aardig bedacht 
en slagvaardig gereageerd. 

De Kinderpostzegels 1975 van de Ne
derlandse Anti l len zul len op 12 novem
ber worden uitgegeven. De voorstel
l ingen tonen kinderen in hun spel 
naar ontwerpen van Wilson S. Carcfa 
te Wil lemstad/Curagao. De zegels 
zul len tot en met 11 december 1975 
verkrijgbaar z i jn . 
De geldigheidstermijn voor de franke
ring is onbepaald. 
Bijgaande foto werd vervaardigd naar 
het goedgekeurde ontwerp. 
Waarden en voorstel l ingen: 
15 + 5 cent 
Kinderen bezig met een Curagaose 
w indmo len ; op de achtergrond een 
serie produkten. 
20 + 10 cent 
Boetserend meisje met op de achter
grond een aantal geboetseerde pro
dukten. 
30 + 15 cent 
Tekenende kinderen met op de ach
tergrond de k indertekening. 
De zegels zijn uitgevoerd in de kleuren 
l ichtgroen, donkergroen, geel, oranje 
en bru in. 
De prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ 1,43. 
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Hoe twee portzegels in de ban 
werden gedaan 

of een spel van onbegrip en misverstand 

J. Dekker 
7. Portzegel van 75 op l/'h cent ongestempeld. In de NVPH

catalogus 1976 gewaardeerd op f 20.000,— 

Inleiding 

Het is deze maand vijf t ig jaar geleden dat in het Maand

blad en in Universum een advertentie verscheen van de 
Ontvanger der Registratie en Domeinen die voor d o n 

P O S T Z E G E L S . 
Dï ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN (t j Gtavinhait i 
'tVXS, ' inamlddiRi It l mir. m het Hoofilgtbouw vm hel Hooldbcsluui 
i ld»ir, KoFicnaerkadF 13. 4de etage Kimei 172 btt IntchrUvInt verhoopen 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 

2. Aankondigmg in het Maandblad van 76 oktober 1923 (blad

zijde IX) van de ri/ksveilmg waarin de ,,tot dusverre onbekende 
noodportzegels" opdoken 

Belangrijk Bericht. 
De Bondsvoorzitter deelt, in verband met den verkoop op de 

laatste Rijksveiling van tot dien, ook hem onbekende zegels van 
11 en 15 cent op resp. l7'/j en 22'li cent, mede, dat binnenkort 
zal verschijnen een officieele mededeeling van het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie omtrent de totstandkoming van deze 
zegels ; dat deze zegels naar zijn meening en volgens philatelistische 
opvatting geen (te betalen) portzegels zijn; 

dat hij de verzamelaars aanraadt deze zegels, in afwachting 
yan bovenbedoelde mededeeling, niet te koopen. 

3. ,,Belangrijk Bericht" van de bondsvoorzitter in het Maandblad 
van november 1925 (bladzijde 179), waarin de verzamelaars wordt 
aangeraden de onderhavige zegels  volgens filatelistische opvat

tmg geen portzegels  voorshands niet te kopen. 

derdag 29 oktober 1925 een verkoop bij inschri jving aan

kondigde zoals er al zo vele gehouden waren. Dit keer 

^msnAGs24 NOVEMBER 1925 — OCHTENDBLAD 

POST EN TELEGRAFIE. 

PORTZEGELS VAN 11 EN 15 CENT, 

Hoe zi) 2ijn ontstaan. 
1 

Betreffende de portzegels van 11 en 13 cent, 
welka 'onlanfïs door het hooföbestuur der F
en T. In veiling zijn gebracht, kunnen wIj het 
volirende melden: 

Ala gevolg: van wijzigin^eti in de tarieven, 
fcestond van 1922 af o.m. aan frankeerzegela 
van 17 5̂  en 22 H cent geen behoefte meer: zU 
waren Vjüiten gebrtilk gesteld. Vernit't(;^ing de
fers zegels inccht uit bczuinigingsoverwegingen 
niet plaats vinden; jie Kekenkamer ziet hierop 
nauwlettend toe. Daarom werd dan ook zooala 

"men we«t, de in het magazijn te Haarlem aan
wezige voorri^ad zegrels van genoemde waarden 
door een opdruk gelijkwaardig gemaakt aan 
frank eerzegels van 10 cent. Nadat dit geschied 
waa kwamen na v^ r̂loop van tyd van de kan

^ toren nog partijen zegels van 17^ en 22^4 cent 
teru», te veel In aantal ora veinletlgd te wor
den. ^ 

Deze partijen konden echter niet meer door 
het aanbrengen van een opdruk voor fran
Ite^rzQgels van 10 cent worden bestemd, om
dal de oplagen van de frankeerzegel», voorzien 
•VV.P. den opdruk „10 cent", reeda wa^en be
}£end£remaakt 

Er was eohter Inmiddels behoefte ontstaan 
aan portzegels; bij de buiten gebruik gestelde 
segels, welke door opdruk als portzegels zou
den worden gebruikt, zijn toen ook do van de 
postkantoren terugkeerende vollen 17^ en 
23% cetit zegels voor diofl opdruk bestemd. 
ï?eze zegel«, waarvan de voorraad, gelijk ge
zegd, te groot om v^rttletiprd te worden, In ver
gelijking echter ml^andere oplagen betrek
ken ik gering was, vrïj te ge '̂en voor den ver
koop, zou de voordeden van speculatie tot wei
nig handen hebben boperkt. t)i»aro;n werd be
sloten, de/e hoeveelheden te doen opgebrui
ken ultsluttend binnen het diens tv er keer. 

Zooals bekend, zijn deze zegel.«» dan ook al
leen gebruikt voor de kwijting van de bedra
gen, waarmede terug of verder gezonden pak
ketten worden belast. DU ia een binnen den 
dienst normaal gebruik van portzegels. Art. 
61S 2e lid der poBtvoorschriften beschrijft dezo 

1 wijze van verantwoording van de van afzen
ders geïnöe kosten als volgt: 

„Do kantoren van nieuwe bestemming 
of, ten aanzien van teruggreztmden pak
ketten, de kantoren va;* n'^spronkelijke 
afzending, verantwoorden het port door 
middel van portzegels op do voorzijde van 
de nota Kr. 88". 

"Voor zulk een gebruik ia de post aan nie
mand verantwoording verschuldigd; het Is een 
volkomen normaal gebruik. 

Op de kantoren, waar de zegelo in dlenstge
bruïk werden gebezigd, waren deze slechts be
kend aan de ambtenaren, die direct met de be
handeling van de pakk<?tten te maken hadden. 
De ambtenaren, belast met den verkoop van 

frankeer en portzegels aan de loketten, heb
ben van het bestaan van deze zegels nimmer 
iets geweten. 

De zegelg zïjn In veiling gebracht in de een
voudige on^JersteOing, dat de verzamelaars 
gaarne do serie van opdrukken voor portzegels, 
voor zooveel tot stand ;ïebiacht en — naar 
postale opvatting —■ in dienst geweest, zouden 
willen bezitten. K« zuika gebleken Is inderdaad 
het geval te zijn, zullen de zcgela in grootere 
hoeveelheden in de verkoopingen worden op
genomen. 

iïnltan de enkele er bij betrokken ambtena
ren is van öe aanwezigheid dezer zegels aun 
niemand n̂ x̂ h i n, noch b u i t e n den 
dienet — zelf« niet aan hen. die andera in de 
goiegenheid zijn nauwkeurige inlichtingen te 
verkrijgen — iets bekend geweest. 

Hel hoofdbestuur der P. en T. zou het be
treuren, wanneer da gekozen weg er toe zou 
lelden, dat d« verBamelaars hier te land« te 
lijden zouden hebben van een onnatuurlijke 
opdrijving van de prijzen dezer zegols.") Met 
het oog hierop is met belangstelling kennla ge
nomen van het voorstal van den heer Van dor 
Schooren, te Arnhem, den voorzitter van den 
bond van poBtzegelverzamelaars, (die dadelijk 
bij de betreffende autoriteiten een woord van 
protest heeft doen hooren over het niet vooraf 
verkrijgbaar zijn van deze dienstzegels) om 
door bemiddeling van den bond de zegels 
zoodanig beschikbaar te stellen, dat ook voor 
den kleinen verzamelaar het bezit van deza 
zegels mogelijk zou worden gemaakt. 

•) Inmiddels kosten deze zegels thans on
geveer f 15; in de eerste veiling hebben zij 
f 11 gedaan, — Red. Te). 

4. Mededeling van het hoofdbestuur van P.&T. in het ochtend

blad van 24 november 1925 met een verklarmg over doel en ge

bruik van beide omstreden portzegels .. .,,zijn deze zegels dan 
ook alleen gebruikt voor de kwijting van de bedragen waarmee 
terug of verdergezonden pakketten worden belast. Dit is een 
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binnen de dienst normaal gebruik van portzegels". ,,Voor zulk 
een gebruik is de post aan niemand verantwoording verschul

digd; het is een volkomen normaal gebruik." Aan het slot wordt 
een tegemoetkomende houding aangenomen jegens ,,de kleine 
verzamelaar" 

i 



Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erktnd by Kon. 
Besinn van 27 Jiili 1908, No. 67. 

BONDSBESTUURSVERGADERING, gehouden te 's Gravenhage op 
Zondag 15 November 1925. 

Naddt de voorzitter de vergadering had geopend, deelde hij 
,nede, dat hij het Bestuur in spoed had bijeengeioepen naar aan
eiding van een onderhoud, hetwelk hij met het Hoofdbestuur 
]er Posterijen had gehad in verband met het voorkomen van de 
lieuwe z.g. portzegels op de laatst gehouden Rijksveihng. De 
,'oorzitter las een verklaring voor, opgesteld door het Hoofdbestuur 
imtrent de wordingsgeschiedenis dezer zegels, welke verklaring 
ater zal worden gepubliceerd. Aan de hand van deze verklaring 

k>vam men tot de slotso.n, dat de bewuste zegels niet als port
.cegels waren te beschouwen, doch een zeer speciaal karakter 
droegen en alleen in een speciaalverzameling thuis behooren. 
Voorts werd besloten van het eventueel aanbod door het Hoofd
isstuur om deze zegels tegen een nader overeen te komen piijs 
.er beschikking van het Bondsbestuur te stellen, slechts in zooverre 
'eb.uik te maken, dat het Bondsbistuur zijne bemiddeling zou 
■erleenen tot het verkrijgen der zegels voor de leden van de bij 
len Bond aangesloten vereenigingen. Hierover zal eene nadere 
nededeeling in de pers worden gedaan. 

Het Bondsbestuur liet zich bij het nemen van dit besluit leiden 
door de overweging, dat, nu de zegels eenmaal en detail waren 
.erkocht, het kwaad niet meer geheel te keeren was en het er 
/ich toe moest beperken de speculatie en prijsopdrijving zooveel 
Hogelijk tegen te gaan, alsmede een herhaling in de toekomst 
te voorkomen. 

Het Bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, kennis genomen hebbende van de ver
klaring van het Hoofdbestuur Jèr Posterijen betreffende de nieuwe 
zoogenaamde portzegels — men zie onder »Nederland« elders in 
d t̂ blad, — geeft als zijn meening te kennen, dat de bedoelde 
zegels noch alslfrankeerzegels, noch als portzegels, noch als dienst
zegels zijn te beschouwen, doch evenals telegraaf, postbewijs en 
ande'e dergelijke zegels slechts in speciaalverzamelingen thuis 
behooren. Het Bestuur zal van deze opvatting aan de voornaamste 
uitgevers van catalogi in binnen en buitenland kennisgeven. 

Het Besuut verklaart zich echter bereid voor die verzamelaars, 
leden van de bij den Bond aangesloten Vereenigingen, welke de 
genoemde zegels toch in hunne verzamelingen wenschen op te 
nemen, zijne bemiddeling te willen verleenen tot het verkrijgen 
uaarvan tegen een prijs ongeveer overeenkomende met het bedrag, 
i.etwelk de bedoelde zegels op de eerste veiling hebben opgebracht. 

Het is het Bestuur voorts bekend, dat het restant der zegels 
in grootere htjeveelheden op de Rijksveilingpn zalworHen verltnrtit 

S. Verslag van de bondsbestuursvergadering die met ,,spoed" 
werd belegd op zondag 15 november 1925. Er werd besloten 
bemiddeling te verlenen tot het verkrijgen van de bewuste ze

gels  noch als frankeer, noch als port, noch als dienstzegel te 
beschouwen  voor de leden van de aangesloten verenigingen 

was er iets bijzonders aan de hand! Hierop wordt gewe

zen onder de kop „Ve i l i ngen " in hetzelfde nummer. Er 
worden twee geheel onbekende portzegels aangeboden. 
Hiervoor wil ik verwijzen naar de rubriek ,,Vijft ig jaar ge

leden" in dit nummer. In Universum werden deze 
nieuwe zegels als portzegels gecatalogiseerd. 
Het bondsbestuur wordt meteen actief. Dit kan echter de 
algemene storm van verontwaardiging en protesten niet 
voorkomen. In het novembernummer 1925 vinden we 
een „Belangri jk Bericht" en de specificatie van kavel 28 
met de opbrengst van ƒ531,31, waarin alle zes waarden 
van de por topdrukken van 1924 met onder meer 200 
stuks van de 11 op 22V2 en 100 van de 15 op IZ'fc. De 

koper bleek later de bekende handelaar Rootlieb te z i jn . 
Hij bood ze aan voor ƒ 1 2 , — per drie zegels, de 11 op 
22V2 in twee tandingen en de 15 op 17V2. 
Op 24 november 1925 verschijnt er een uitgebreide me
dedeling van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegra
fie in de pers, die ook te vinden is in het Maandblad van 
december 1925. 
Het bondsbestuur geeft verslag van zijn spoedvergade
ring en daarna bli jft het stil. Tot in jul i 1926 de verenigin
gen een brief van het Hoofdbestuur van P. en T. ontvan
gen waarin de mogel i jkheid wordt geopend de omstre
den opdruk-portzegels tegen betaling van ƒ 4 , — per stel 
te verkr i jgen. 
Begin 1927 wordt het aantal tandingvarianten met twee 
uitgebreid, waarna de heer Sluijp als laatste de 15 op 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 

Opgrericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend bij Kon. 
Besluit van 27 Juli 1908, No. 67. 

POSTPAKKET-VERREKENZEGELS. 
Naar aanleiding van de circulaire door het Hoofdbestuur der 

Posterijen en Telegrafie tot de officieel erkende Vereenigingen 
gericht*), waarin ■^' bewuste zegels van t l en 15 cent tegen 
vaste prijzen, uitsluitend voor de bonafide vei.'amelaars, worden 
beschikbaar gesteld, constateert het Bondsbestuur, dat hierdoor 
is bereikt, dat de speculatie in deze zegelsls 's verdwenen. 

Het genoemd bestuur vestigt er voorts de aandacht op, dat 
het direct na het bekend worden van deze zCj^els, ze — als zijnde 
géén post, port of dienstzegels — heeft gequalificeerd. 

Men kan ze noemen » p o s t p a k k e t v e r r e k e n z e g e l s « . 
Catalo'giuitgevers worden verzocht hiervan goede nota te nemen. 

»De U bekende in de jaren 1923 en 1924 door de Admini
»stratie der Posterijen gebruikte bijzondere opdrukportzegels 
»van II en 15 cent op (rankeerzegels van 22V2 en 17^2 kunnen 
»thans voor verzamelaars verkrijgbaar worden gesteld. 

»De verkoop is gelimiteerd en alleen toegestaan aan officieel 
»erkende Nederlandsche Vereenigingen, ten behoeve van hare 
»leden tegen f 3 , ~ per stuk voor het zegel van 15 cent en f i,— 
»per stuk voor hetzegel van 11 cent. 

»Met speciale wenschen met betrekking tot tandingen, plaat
»nummer, enz,, kan geen rekening gehouden worden, Gegaran
»deerd wordt echter, dat de zegels gaaf zijn; mochten bij het 
»afweken exemplaren beschadigd blijken te zijn, dan kunnen 
»deze tegen andere exemplaren worden omgeruild. 

»Indien in Uwe Vereeniging leden zijn, die zich de zegels op 
»genoemde voorwaarden wenschen aan te schaffen, dan verzoek 
»ik U mij, onder toezending van een exemplaar van de Statuten 
»uwer Vereeniging en een gewaarmerkte lijst van de namen dezer 
»leden, daarvan mededeeling te doen. 

»Uw bericht zie ik gaarne uiterlijk 31 October 1926 tegemoet. 
>Omtrent de wijze, waarop het voor de zegels verschuldigde 

»moet worden voldaan en U. de zegels zullen geworden, zult U 
»na ontvangst van uw schrijven zoo spoedig mogelijk worden 
»ingelicht. 

6. Briei van 30 juni 1926 van het Hoofdbestuur van P.&T. aan de 
officieel erkende Nederlandse verenigingen met de mededeling 
dat de befaamde portzegels ten behoeve van haar leden ge

limiteerd verkrijgbaar worden gesteld. De 15 cent op 77̂ /2 voor 
drie en de 11 op 22^h voor één gulden per stuk. 
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7. Port 40 cent (dnemaal 11 cent op 22V2, eenmaal 5 cent en 
tweemaal 7 cent), de eerste trap van het binnenlands tarief voor 
terug-of doorzending van een pakket tot 7 kg. Dagtekening 25 
februari 1925, Amsterdam 

I7V2 L 11 V2 X 11 meldt. Eerder had hij in een ingezonden 
stuk „ Inconsequent ies" reeds gewezen op de merk
waardige houding van de verzamelaars die wel heel 
sterk beïnvloed was door de geldeli jke kant van de zaak 
en veel minder door een principiële houding. 
In 1933 komt dan tenslotte de klap op de vuurpi j l als 
Rietdijk voor het eerst een ongestempeld gebleven 
exemplaar van de 11 op 22V2 in handen kri jgt. Later vo l 
gen er meer, zodat er nu vijf varianten ongestempeld be
kend z i jn . De 15 op I7V2 L I IV2 x 11 ontbreekt nog, juist 
degene die gebruikt het laatst bekend werd. 
In het administratieboek van de Controle Postwaarden 
vinden we de bevestiging van het serieverband van de 
zes opdrukken, die één bestelling vormden en afgeleverd 
werden tussen 4 juni en 19 juli 1924. Op 18 juni 1924 
werden de twee boosdoeners tegelijk afgeleverd en 
beide zi jn gebruikt bekend van augustus. Deze zegels 
werden derhalve in 1924/25 verbruikt en niet in 1923/1924 
zoals de toel icht ing van het Hoofdbestuur van P. en T. en 
in navolging daarvan ook de catalogi vermelden. Dit 
wordt nog bevestigd door de aflevering van enkele vellen 
aan het Postmuseum op 2 juli 1925. Het Hoofdbestuur en 
Postmuseum ontvingen samen 27 vellen van beide waar
den. Deze 2700 zegels per waarde vormen juist het ver
schil tussen beide bekende oplagecijfers. 
In vellen van 100 zegels ui tgedrukt is het dan: 

waarde bruto afgekeurd goedgekeurd P. + T. netto 
Postmus 

11/121/2 740 77 663 27 636 
15/171/2 334 81 253 27 226 

Het is de vraag of deze kleine oplagen uit kostenoogpunt 
ook toen wel verantwoord waren, alle soesa daargelaten. 

Voorgeschiedenis 

O m ,,het grote ongenoegen" van de georganiseerde Ne
derlandse filatelie te begri jpen moeten we teruggaan tot 
januari 1923. Toen verschenen er ineens ongetande ze
gels van 5 en 10 cent Bontkraag aan de loketten als ge
volg van de typografenstaking. Een wi lde speculatie brak 
los! 
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In juli 1923 verschijnen er zeven opdrukken van 2 en 10 
cent op de voorraden bij de Controle te Haarlem van 
minder courante waarden, als gevolg van de verschil
lende portverhogingen. 
Ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum komt 
er van 31 augustus af een grote serie van elf waarden uit 
in plaats van de twee zegels waarom de bond had ge
vraagd en waarmee zowel de minister als de directeur-
generaal van P & T van harte had ingestemd. De drie 
koloniën volgden t rouw dit voorbeeld. 
In december komen dan nog twee opdrukken op niet 
uitgegeven dienstzegels, waarvan één van een gulden. 
De laatste had een oplage van 281.000 stuks. Tegelijker
t i jd verschijnen er nog vier opdrukken op portzegels. 
In april 1924 baren de tête-bêches van de 7V2 cent Bont
kraag opnieuw opzien, in augustus gevolgd door vier 
por topdrukken op frankeerzegels, waarbij weer twee 
tête-bêches! Deze tête-bêches waren er elk nog in twee 
varianten, zonder en met witte tussenstrook. De vellen 
van 180 zegels, in drie blokken van zestig elk gescheiden 
door een wit te tussenstrook, van IV2, 5 en 7V2 cent wa
ren gedrukt voor postzegelboekjes, die door de opvol -

achterzijde 

8a en b. Port 50 cent, tweede trap van het tarief, voor een pakket 
van 1-3 kg, vermeerderd met de ,,porten en rechten" voor een 
buitenlands pakket,./2,31^2, maakt samen f 2,81^2, welke bere
kening op de voorzijde van de nota is geschreven. Het bedrag is 
als volgt verantwoord: 25 zegels van 11 cent op 22V2 - tien aan 
de vóór- en vijftien aan de achterzijde, éénmaal 5 cent, éénmaal 
V2 cent en - links boven afgeknipt - éénmaal 1 cent. Dagteke
ning: 20 september 1924, 's-Cravenhage P.(akket) P.(ost) Zaan-
straat 



y Port 60 cent (vier zegels van 15 cent op 17'l2), derde trap van 
net tarief, voor door- of terugzending van een binnenlands pak
ket van 3-5 kg. Dagtekening 14 augustus 1924, 's-Cravenhage, 
mogelijk de vroegst bekende datum van gebruik 

;ende portverhoging van 1 maart 1921 niet meer waren 
ifgewerkt. 
Hierbij is nog als b i jzonderheid te melden dat de wit te 
tussenstroken van deze vellen met een strip van t ien ze
gels werden aangevuld om tot de gebruikel i jke eenheid 
van 200 zegels per vel te komen. De strippen werden met 
hun eigen velrandjes aan beide einden op de randen van 
de tête-bêchevellen vastgeplakt. 
Na dit alles kwamen dan als een donderslag uit heldere 
"lemel de beide tot dan geheel onbekende por topdruk-
ven, uitsluitend gebruikt , op de verkoop bij inschri jving 
/an 29 oktober 1925 voor de dag! 

Oorzaken en argumenten 

In deze hele geschiedenis zi jn er duidel i jk twee part i jen: 
de Posterijen en de georganiseerde fi latelie. Er is echter 
eén f iguur die we niet mogen vergeten, omdat hij de
gene was die een brug vormde tussen twee gescheiden 
werelden. 
Hij was de man van het Handboek Nederlandsch Indië 
deel II , het beroemde werk over' onze portzegels, dat in 
september 1924 uitkwam ter gelegenheid van de interna
tionale tentoonstel l ing in Pulchri Studio in 's-Gra-
venhage. Ook deze tentoonstel l ing was de brug waar
over de voormalige vijanden van de Eerste Were ld
oorlog elkaar voor de eerste maal ontmoetten op fi late-
listisch terrein. 
Toen ook bood de heer P. W. Waller, want hij is het die 
we bedoelen, zi jn verzameling aan de Nederlandse Staat 
aan om te dienen als grondslag van het op te richten 
Postmuseum. Hij had in alle stilte daartoe al veel werk 
verricht en we moeten aannemen dat h i | als filatelist het 
Hoofdbestuur van P.&T. er toe bracht oplagecijfers be
kend te maken! 
De reeds bekend gemaakte oplagecijfers van de opdruk-
kenserie 1923 vormden voor het hoofdbestuur van P.&.T. 
het argument om naar een andere gebruiksmogel i jkheid 
om te zien voor de restanten van zes van die zeven 
waarden die nog van de postkantoren werden terugont
vangen. Er werd besloten er PORTzegels van te maken in 
de meest gangbare waarden. De waarden 5, 10 en 12V2 
cent behoeven geen toel icht ing, doch de 4 cent was be
stemd voor ongefrankeerd drukwerk, de 11 cent voor als 
drukwerk gefrankeerde briefkaarten en tenslotte de 15 
cent voor ongefrankeerde briefkaarten. Van enige spe
ciale bestemming in de sfeer van de postpakketten was 
geen sprake, daar de binnenlandse tarieven voor de toen 
bestaande drie gewichtsklassen in die dagen respectieve
lijk 40, 50 en 60 cent waren. 

Toen in juni / ju l i 1924 de zes waarden - samen één bestel
ling vormend - aan het hoofdbestuur van P.&.T. werden 
gemeld, realiseerde men zich de moei l i jkheden die weer 
te wachten waren bij de distr ibutie van de kleine aantal
len van de 11 en 15 cent. Om nu de ambtenaren het uit
gl i jden op het gl ibberige speculatiepad te besparen be
sloot men deze beide waarden op te gebruiken voor de 
verantwoording van porten en rechten die geïnd moes
ten worden op doorgezonden en teruggezonden post
pakketten in de drie grote steden Amsterdam, 's-Gra-
venhage en Rotterdam, waar één ambtenaar de aparte 
PORTzegelkas beheerde op de afdeling pakketpost van 
die drie postkantoren. Ze zouden dan allemaal weer te
rugkomen op die kantoren op de nota's nr. 88, gehecht 
aan de afgetekende adreskaarten. Misbruik van deze ze
gels door postambtenaren was daardoor uitgesloten. We 
moeten goed begri jpen dat de verantwoordel i jkheid van 
het hoofdbestuur van P.&T. zich niet tot bui ten het be
drijf uitstrekte. 
Nu de andere zi jde. Het bondsbestuur was sinds de 
bondsvergadering van 1922, waarin tot het verzoek om 
twee jubi leumzegels werd besloten, van lieverlede in 
nauwer contact met het Hoofdbestuur van P.&T. geko
men. Blijkens de mededel ing van het bondsbestuur zou 
dit van te voren op de hoogte worden gesteld van plan
nen tot het uitgeven van nieuwe zegels. 
De voorbereidingen van de tentoonstel l ing van 1924 
heeft dit contact in verband met de aanmaak van de ten
toonstell ingzegels natuurl i jk sterk bevorderd. Het is 
daarom zeer wel begri jpel i jk dat, toen onverwacht de 
verkoop van die onbekende portzegels werd aangekon
digd, het bondsbestuur zich op zi jn minst gesproken 
pi jnl i jk getroffen voelde en tegen beide onderkruipers te 
velde t rok. Toen de krui tdamp was opgetrokken en de 
mogel i jkheid werd geopend beide zegels tegen schappe
lijke prijs te verkri jgen - gebaseerd op de opbrengst van 
dat eerste kavel - was het enig bereikbare doel gehaald, 
namelijk het voorkomen van speculatie door de kopers 
van die zegels op de , , r i jksvei l ingen". 
Het bondsbestuur kwam echter niet zover beide portze
gels ook PORTzegels te noemen. Nee, dat waren ze niet! 
Het waren en zouden ,,Postpakketverrekenzegels" b l i j 
ven. Het resultaat is nog steeds een aparte rubriek in 
vele catalogi in b innen- en bui tenland. Een drietal we-
reldcatalogi catalogiseren ze niet eens! Yvert en Scott 
vermelden het bestaan, doch Stanley Gibbons weet na 
vijft ig jaar nog van niets. 

De kardinale vraag 

Nu na vi j f t ig jaar staan we alti jd nog voor de vraag wie 
gelijk had. Het hoofdbestuur van P.&T., dat van PORT
ZEGELS sprak, hetgeen nog steeds de prakti jk in het 
Postmuseum bepaalt, of het bondsbestuur, dat deze ze
gels in de ban deed en ze in juli 1926 POSTPAKKETVER-
REKENZEGELS doopte, alleen thuishorend in een spe
ciaalverzameling. 
Off icieel gezien is er geen twi j fel mogeli jk. Niet alleen op 
grond van de wi jze van onderbrengen in het Postmu-
seum, doch ook op een aantal andere gronden, die we 
nu zul len bezien. 
Het is duidel i jk de bedoel ing geweest de 'restanten van 
de 17^2 en 22V2 cent vellen respectievelijk 334 en 740 vel 
van 100 zegels als portzegels op te gebruiken, doch de 
achteraf gebleken te geringe oplagen voor algemeen ge-
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10. Het formulier Model no. 88, ,,de nota" genoemd in de toe
lichting van het hoofdbestuur van P.&T., dat op 24 november 
1925 in het ochtendblad werd afgedrukt (afbeelding 4) 

bruik heeft tot de bekende „noodop loss ing " geleid. Ver
andert dit het karakter van deze zegels? is wel de kardi
nale vraag. 
Dit probleem schoot ons in de gedachten bij de voorbe
reiding van het artikel in de catalogus van de nationale 
tentoonstel l ing 1975 te Groningen. Daar staat een hele 
lijst van gevallen waarvoor de portzegels ti jdens de laat
ste periode na de oor log als eenvoudige verantwoording 
van bij bestell ing van poststukken en postpakketten te 
innen bedragen zi jn voorgeschreven. Dit was blijkens de 
toel icht ing op het ontstaan van beide por topdrukken, ge
tuige het aangehaalde artikel 615 tweede l id der post-
voorschri f ten, toen ook al het geval. 
Het grote tegenargument was volgens de nestor van de 
vaderlandse^ filatelie en enig overgeblevene van het 
bondsbestuur van vi j f t ig jaar geleden, mr. W. S. Wolf f de 
Beer, het feit dat ze nooi t op brieven waren gebruikt ! Ce-
zien de bestemming van beide waarden tot gebruik op 
briefkaarten zou dat ook nooit het geval zi jn geweest! 
Dit als grapje tussendoor. 
, ,Die , ,portzegels" zi jn om te beginnen mijns inziens 
geen portzegels. Met portzegels wordt bedoeld ,,te beta
len strafportzegels" en deze zi jn actief ongebruikt te 
koopen en passief moet men er in gebruikten staat ook 
voor betalen. Dit neemt niet weg dat portzegels gebezigd 
worden voor dienstcorrespondenties van ontvangers en
zovoort . Het zi jn dus geen ,,te betalen strafportzegels" 
maar het zijn , ,verrekenzegels". Dit schreef Korteweg op 
6 november 1925 in een brief aan Traanberg, derhalve al 
vóór dat de toel icht ing van het hoofdbestuur van P.&T. 
verscheen. Hij maakt hier een door de posteri jen nooi t 
gehanteerd onderscheid tussen de verschil lende gevallen 
waarin de portzegels louter ter verantwoording van te i n 
nen bedragen werden voorgeschreven. 

5 3 2 OKTOBER 1975 

Het artikel 615 spreekt duidel i jk van verantwoording 
Verrekening is een intern administratieve zaak, volgenc 
op de ontvangst, die verantwoord werd met de portze
gels. 
Iets geheel anders is dat zolang deze verantwoording ge
schiedde met normale portzegels - niet te onderscheiden 
van dezelfde op ontoereikend gefrankeerde poststukken 
gebruikte zegels - iedere verzamelaar deze kocht of rui l 
de, terwij l alle in de ri jksveil ingen verkochte portzegels 
in hoofdzaak afkomstig waren van dezelfde nota's nr. 88 
inzake verantwoording van bedragen die op postpakket
ten waren geïnd! 
Hoeveel portzegels komen we niet tegen met een af
stempeling ,,PAKKETPOST"? Welke pri jzen worden et 
niet betaald voor k le inrond ,,PP" stempels? 
Tegenwoordig is onze blik verru imd tot het gehele post
bedri j f en achten we het, posthistorisch gezien, een 
vondst als we een dergeli jke zegel aan onze verzameling 
kunnen toevoegen. Er zi jn ook speciale waarden uitgege
ven voor gebruik op de kaarten van ongefrankeerd ver
zonden postpakketten. De 30 CNT van juni 1935 is hier
van het oudste voorbeeld. De 85, 90, 95 en 1,75 zi jn 
voorbeelden uit de Van-Krimpenserie. 
Staan ze ook in een aparte rubriek? Worden ze ook ge
discrimineerd? 
Laten we een einde maken aan de discriminatie van 
beide opdrukken van een halve eeuw geleden. Laten we 
doen wat het toenmalige bondsbestuur naliet! 
Na vijft ig jaar kunnen we de strubbelingen van toen toch 
alleen maar meer zien als de moei l i jkheden bij een eer
ste nauwer contact van twee sferen die er zeer verschil
lende denkwi jzen op nahielden en nog aan elkaar moes
ten wennen. 
Het opru imen van deze discriminatie in de catalogi zal 
wel moeil i jker bl i jken te zi jn dan het veroorzaken ervan 
vijft ig jaar geleden. Dit mag echter geen reden zi jn deze 
taak te laten liggen en er niet aan te beginnen. 



Poststukken 
van en naar Nederland 

afkomstig 
uit treinrampen 

W. Baron Six van Oterleek 

Elf jaar geleden, in het ok tobernummer van 1964, werd 
een begin gemaakt met de publ ikat ie van een artikel over 
rampstukken afkomstig uit verongelukte postr i j tu igen. De 
destijds gepubliceerde gegevens worden hieronder nog
maals samengevat en aangevuld met nieuwe vondsten 

30 december 1906 (1) 

De sneltrein van Hamburg naar Keulen kwam bij Otters-
berg in botsing met een goederentre in. Van het post- en 
treinpersoneel werden vijf personen gedood, vijf zwaar-
en zes l ichtgewond; een opperpostassistent, een hoofd
postconducteur uit Keulen, twee remmers en een machi
nist. 
Tengevolge van de mist liep de trein op veertig ki lometer 
van Bremen op een rangerende goederentrein. De loco
motief en de tender werden geheel vernie ld. 
De dan volgende postwagen bevatte vier mil joen mark 
aan geld, dat bewaakt werd door veertien postambtena-
ren. Deze wagen verbrandde geheel, met twee mil joen 
mark aan papiergeld. Van de passagiers werden velen 
licht- of zwaargewond, doch onder hen waren geen do-
aen te betreuren. 

^isenliahiiunrixll 
in Ottersèerg-

Blauw drieregelig handstempel Eisenbahnunglück/ Ottersberg (2) 

Groen dneregelig handstempel Eisenbahnunfall/in Ottersberg (V 

Tekst van het groene handstempel: 
Beschädigt beim 
Eisenbahnunfall 
in Ottersberg 

30 december 1906 (2) 

Beschadigde aangetekende post, afkomstig uit de bij Ot
tersberg, tussen Hamburg en Bremen, verongelukte snel
t re in. In verband met de maandelijks afrekening hadden 
Hamburgse banken met de posttrein juist een grote 
waarde papiergeld naar Parijs, Londen, Brussel en Ant
werpen gezonden. Vaststaat dat van de talri jke aangete
kende br ieven, postwissels enzovoort maar betrekkel i jk 
weinig gered is en dat brieven en dergel i jke, die in vei
l igheid zi jn gebracht, grotendeels smoezelig zi jn gewor
den dan wel dat de adressen door de sneeuw gedeelte
lijk onleesbaar zi jn geworden. 
Tekst blauwe handstempel: 
Beschädigt beim 
Eisenbahnunglück 
Ottersberg 

30 december 1906 (3) 

Poststuk afkomstig uit de treinramp bij Ottersberg bij 
Bremen, voorzien van een blauw stempel: 
Beschädigt 
Eisenbahnunglück 
in Ottersberg 

14 mei 1909 

Door het ontplof fen van een stoomketel van een locomo
tief van de goederentrein Colmar-Mülhausen ontspoorde 
in de nacht van 13 op 14 mei 1909 nabij Herl isheim het 
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De Heeren S.BiENK0 | t im^l ^ 

ENSCHEOE. 

m 

I 

Blauw dneregelig handstempel Eisenbahnungluck/in Ottersberg (3) 

voorste gedeelte van de t re in. Op hetzelfde ogenbl ik 
kwam de Dtrein BazelKeulen, die via Bazel, Straatsburg 
en Keulen, de verbinding van Napels met Amsterdam 
onderhoudt , aanstormen met een snelheid van 80 km u. 

: 

Tweeregelig handsternpel beschadigt beim Eisen bahn/Unfall 

5 3 4 OKTOBER 1975 

De Dtrein reed op de ontspoorde wagons van de goe

derentrein m en beide t remen geraakten in brand. De 
sneltrein verbrandde geheel; de goederentrein gedeelte

li jk. Gedood werden een machinist en een stoker van de 
Dtrein, alsook een postambtenaar en een stoker van de 
goederentrein en twee passagiers. Vier reizigers werden 
ernstig gewond. Van de Dtrein schoven de locomotief, 
de postwagon en het eerste slaaprijtuig in en op elkaar, 
de tekst van de blauwe handstempel lu idt: 
Beschaedigt beim Eisenbahn 
Unfall bei Herlisheim 

26 oktober 1919 

De postwagon van de exprestrem BandoengSoerabaja, 
welke Koetawinangan  ongeveer een ki lometer ten oos

ten van Keboemen  om 12.15 uur moest passeren, bleef 
m een zware rookwolk gehuld op een afstand van onge

veer anderhalve ki lometer voor de halte Koetawinangan 
staan. Na enige ti)d kwam de locomotief alleen binnen

ri jden met het postr i j tuig dat m volle vlam stond. Het 
brandende ri j tuig werd op een zi jspoor gezet, waar men 
de brand met zeer primit ieve middelen in anderhalf uur 
bluste. Er wordt verondersteld dat vonken uit de locomo

tief de brand hebben veroorzaakt. 

'^'> ^JT B««<^hadigd en vertraagd door * ' [ * " ^ ■ 
^^^T^ «poorwegpostwagen op 26101919 ■ 

^9^/ k ' ' H 
';/''• /( c^A A:'^.\^.^:£^ 1 

^ 
_ _ ^ ^ ^ ^ ^ 

Opgeplakt wit strookje met gedrukte tweeregelige tekst 

Vrijwel de gehele post, alsmede een waarde van tenmin

ste een t on , bestaande uit een belangrijke hoeveelheid 
spl internieuw bankpapier en voor ƒ 7000,— aan gouden 
munten en dergel i jke, zi jn verloren gegaan. 
De tekst op het strookje: 
Portvrij ui treiken 
Beschadigd en vertraagd door brand 
spoorwegpostwagen op 26-10-1919. 

18 december 1921 

Zondagmorgen 18 december 1921 is tussen de stations 
Veghel en Uden het postr i j tuig van de D-trein No 71 van 
Vlissingen naar Berl i jn, dat de Amerikaanse en Engelse 
post bevatte, in brand geraakt. Bij het station Uden 
stopte de trein en werd het postr i j tu ig afgekoppeld, 
waarna het geheel ui tbrandde. Een groot gedeelte van de 
post werd door het vuur vern ie ld. De oorzaak is onbe
kend gebleven. 
De Zweedse PTT voorzag de geredde stukken van een 
speciaal strookje: 
Försandelsen har brandskadate 
ä Holländskt omräde. 
(De zending werd op Hollands gebied door brand be
schadigd.) 



opgeplakt wit strookje met getypte Zweedse tekst 

)ecember 1924 

•^ost uit Italië, afkomstig uit een treinongeval van decem

ber 1924, voorzien van een met rode mkt geschreven 
'ekst: 
Beschadigd door 
remongeval. 

12 februari 1930 

Op 12 februari 1930 geraakte een postr i j tuig van de trein 
p ). 112 MonsParijs in brand en alle post uit Nederland 
en Belgiè zou verbrand zi jn, ware het niet dat de machi

nist met zeer grote snelheid naar een waterbassin van 

F ^p^^77? " * M' f WV'l'l 

TéDESCifl Ä CAPANlk  % ^ 

Sbasjp» ,'i'''

'^^C^ 

\ 

3̂ 'H^ 
Fk: 

"•»X, »«^ 
,1^ 

m..i „ • ~ ■ . v » >  > ^ . ^ . . . ^ ■MSi. 

Saint Quent in was gereden. De achteraan hangende 
postwagen was een laaiende fakkel toen deze onder een 
waterpomp werd gereden. Indien het enkele minuten 
langer had geduurd, was alle post verloren gegaan. 
De geredde stukken werden door de Franse P.T.T. voor

zien van een bijzonder violet stempel, terwij l de meeste 
post werd doorgestuurd m dienstenveloppen, gezien de 
zware beschadigingen. Tekst van de stempel: 

Priirï o» '• • ___ 

ANGERS 
«4 B O I T T E : rosTTyviie: s 

}isttUateursiy«(Uoristes 

'■Il t i< i f f l i f e i 

i / 

Pflère üii I  1j.i^ laxer. 

Violet vierregelig handstempel 

A DÉNES 
'"N7IA MARiTTiMA E D'ASSICURAZIONI 

FIUME 
aUA C COLOMBO e 

\ 
Koninklltflca BeaerlanäBOh« Stoonitjoot UaatS' 

\ 

Geschreven tekst in rode inkt (Collecties drs. A. M. A. van der Willigen en P. C. Rickenback, Londen) 
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SERVICE POSTAL FRANCAIS 
Correspondance retardée 
par accident. 
(Incendie du wagonposte) 
Prière de ne pas taxer. 
Franse postadministratie/ 
correspondentie vertraagd 
door ongeval. 
(Brand van de 
postwagen). Verzoeke 
niet te belasten. 

Juni 1940 

Post verzonden uit Tegelen met bestemming 'sGra

venhage werd in juni 1940 voorzien van een pot loodaan

tekening 
Door Spoorweg 
ongeval 
beschadigd. 
H. 

1 '''Vy^ 

&iXluiü ^ e . 1(J c 

Met potlood geschreven en met mitiaal ondertekend 

14 november 1952 

Op de Beijerlandselaan te Rotterdam, ter hoogte van 
theater Colosseum, zi jn op vri jdagavond 14 november 
om 22.35 uur, een van OudBei jer land komende per

sonentrein van de Rotterdamse Tramweg Maatschap

pi j , waarin zich een twintigtal personen bevond, en een 
uit Rotterdam vertrekkende t re in, bestaande uit een lo

comotief, een leeg personenri j tu ig, twee gesloten goe

derenwagons en dert ien open wagens, welke met bieten 
waren geladen, met elkaar in botsing gekomen. Door de 
hevige schok moet een cil inder met butagas, welke 
diende voor de verl icht ing van het postr i j tuig, zijn omge

vallen. Er ontstond een felle steekvlam, welke in enkele 
seconden ti jds de hele wagon in l ichterlaaie zette. De 

To r »irna In o n pod t r l j t u lg , 
crwstnin MJ een trair.>i"tslni7 tf 
ROrrSRD/;i op 14 vnven^or 1952, 
verü 'oijjfovne^fd poi^atuk "boscha 
dlg.1. 
Ds 1%'^ rxondiri f^n eers t plnats 
vliid^r ni i lroflnr, hierdoor ii d 

I ^ . "^/^ ■ 

''y,^^/' 

Opgeplakte strook met getypte tekst met op de derde regel van 
de tweede ahnea 
overkomst aanzienlijk vertraagd 

'■"'stuif ^escha 

"'^^ T'a.Zin'""rr 't Plaats 

lef op de derde regel van de tweede alinea 
e overkomst aanzienlijk vertraagd 

m 
de o 

met op de derde regel van de tweede gjinea en een extra vierde 
alinea 
IS de overkomst aanzienlijk vertraagd 
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' ich in de wagon bevindende postbeambte slaagde er 
net meer in zich te redden en kwam om het leven. De 
brandweer was snel ter plaatse, doch zij kon niet meer 
voorkomen dat de wagon geheel ui tbrandde en dat en
kele tientallen zakken met poststukken verloren gingen. 

altijd nog een spoor vri j is om de dienst te kunnen 
voortzetten. 
De beschadigde post werd door de PTT te Amsterdam 
voorzien van een begeleidend stencil gedateerd 24 de
cember 1959 (zie de afbeelding). 

>3 december 1959 18 december 1965 

lp 23 december 1959 ontstond brand in het postr i j tuig 
an de sneltrein Maastr icht-Amsterdam, die omstreeks 
wart over vijf op het Amstel Station aankwam. De brand 
»as uitgebroken doordat postzakken te dicht bij de ko-
jnkachel in dit r i j tuig waren geplaatst. Door de grote 
'itte vatten de zakken v lam. De brand was kort voor het 
)mnenri jden van Amsterdam begonnen en werd op het 
\mstel Station bestreden met enkele schuimblussers van 
'e spoorwegen, die door brandweerl ieden werden be
nend. Een aantal postzakken, waaronder enkele met 
<erstpost uit Duitsland, werd vri jwel geheel door het 
v'uur vernield terwij l de inhoud van andere postzakken 
schade opl iep bij het blussen. De postr i j tuigen van dit 
type worden ook gebruikt in dieseltreinen. Ze zi jn 
daarom niet aangesloten op het verwarmingssysteem van 
ie trein. 
Iet treinverkeer op dit b innenkomende baanvak onder-
ond vri jwel geen vertraging omdat op het Amstel Station 

SliüISBEiffllJl' BES FOSIESIJi.V, TEI/HjaiVIE EK TELEPOBIE 
PCSPDlSTttlCT iU.SIn-.IlAi» 

iJ.2.VoorburÊwal 182~T<*lefoon O20-62011-Poatgiro 114 

//J ^^9 ,^ ur-

PiT-itenaerk 
e.117 
A f a . . j i i e . 

Toestel Datuui 
24 dec.1959 

Onderwerp.beschadiging ' : I>o»tsta>)vcn door brand. 

ik deel u aiede, dat op woenadtigdvo-'ia 25 deceaber j . i . 
i r een pos t r i j t u ig van de sne l t r e in J a a s t r i c n t - Acigterdaai, 
brand i s uitgMbroken. 

hvt/De hlerbijgaand' 3tak(ictn} io/ . ï i jn hierdoor ten 
dele geschroeid of door bluSÄattsr bt-sciadigd. 

Ik kan u tot r.ijn api j t n ie t taet-deltn ol rog meer 
door u verzonden stukkei tengevolgt ^^ri d i t incident in het 
ongerede zijn geraakt, aangezien er ook stukken zi^n aan
getroffen waarvan al leen verkoolde resten zi jn overgeblevtr . 

iuet het loor u ondervonden ongerief betuig ik u 
liijn leedwezen. 

i)e d i rec teur . 
P . J . VAK DALSEN. 

IS 
oo l l . 

Stencil van 24 december 1959 met de volgende mhoud: 
Onderwerp: beschadiging van poststukken door brand. 
Ik deel u mede, dat op woensdagavond 23 december jl. in een 
postrijtuig van de sneltrein Maastricht-Amsterdam brand is uitge
broken. Het/De hierbijgaande stuk(ken) is/zi/n hierdoor ten dele 
gescj;iroeid of door bluswater beschadigd. 
Ik kan u tot mi/n spijt niet meedelen of nog meer door u gezon
den stukken tengevolge van dit incident in het ongerede zi/n ge
raakt, aangezien er ook stukken zijn aangetroffen waarvan alleen 
verkoolde resten zijn overgebleven. 
Met het door u ondervonden ongerief betuig ik u mi/n leedwe
zen. 
De directeur P. J. van Dalsen 

De exprestrein Parijs-Lissabon en een lokale trein kwa
men op 18 december 1965 bij Villar de los Alamos tussen 
Salamanca en Ciudad Rodrigo in Spanje frontaal met el
kaar in botsing. Zeker dertig passagiers kwamen hierbij 
om het leven, terwij l bijna vijft ig passagiers in z iekenhui
zen moesten worden opgenomen. In de exprestrein za
ten ongeveer duizend mensen, onder wie vele Portugese 
arbeiders die voor de feestdagen uit Frankrijk en Duitsland 
naar huis gingen. 
De exprestrein werd bij de botsing in elkaar geschoven. 
Drie wagons kwamen boven op de locomotieven terecht 
De exprestrein werd door twee locomotieven getrokken. 
De geredde post voor Portugal werd door de Portugese 
PTT voorzien van een zwart zesregelig stempel: 

Nota da Estagao Central dos Correios 
LISBOA 

Correspondência recuperada dos 

salvados postais do desastre ferro-

viario ocorr ido com o Sud-Exprès 

nas proximidades de Salamanca 

Violet handstempel van de Portugese postadministratie op kran-
teband/e uit Nederland 
Hetzelfde stempel op een drukwerkenvelop uit Nederland 
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De vroegste 
machinale stempeling 

in Nederland 
D. W. de Haan 

Nu de mechanisatie bij de posteri jen een grote vlucht 
neemt word t de belangstell ing voor de beginfasen van de 
machinale stempeling groter. Is het huidige doel van de 
mechanisatie vooral de arbeidsbesparing, in de periode 
sinds ruim honderd jaar geleden dat in Nederland voor 
het eerst een met de hand bediende stempelmachine 
werd getoetst, was het vooral de duidel i jkheid van de 
stempelafdruk die werd nagestreefd. Deze stempelaf
drukken werden met de toeneming van het aantal ter ver
zending aangeboden poststukken steeds slordiger. Een 
bedreiging met geldboeten aan kantoren die onleesbaar 
bleven stempelen had geen resultaat. 
Door artikelen in dit Maandblad (september-november 
1970) en in de Postzak (88) is over dit onderwerp veel 
verwarring ontstaan. Het li jkt daarom nutt ig de werkel i jk 
vaststaande feiten op een rij te zetten en te zien in hoe
verre daaruit conclusies kunnen worden getrokken. 

Bronnen 
Behalve de weinige, soms moeil i jk controleerbare, gege
vens uit enkele art ikelen, zi jn deze te vinden in : 
A. Het Archief Posterijen na 1815 dat zich thans, tot het 
jaar 1893, bevindt in het Hulpdepot van het Algemeen 
Rijksarchief te Schaarsbergen. Dit archief is helaas zeer 
onvol ledig. Het aantal archiefbanden over de periode 
1871-1893 is de laatste jaren verminderd van ongeveer 330 
tot 27. Hoewel er begrip voor moet worden opgebracht 
dat de archiefruimten niet eindeloos kunnen worden uit
gebreid, impliceert dit wel dat een iets dieper gaande 
postgeschiedenis over deze periode niet meer geschre
ven kan worden. 
B. Het archief na 1893, dat nog bij de Centrale Directie 
van de PTT berust, ondergaat thans een ui tdunningspro
ces. 
C. De stempelboeken der posteri jen die z ich, tot 1912, in 
het Postmuseum bevinden. Hierin zi jn voor het overgrote 
gedeelte de aan de verschil lende kantoren verstrekte 
stempels, met vermelding van de verzenddata, afgedrukt. 
Geheel vol ledig zi jn zij niet. Zo werden proefstempels 
vaak niet genoteerd, terwi j l in spoedgevallen de stempel-
fabriek van de Munt te Utrecht de stempels rechtstreeks 
naar de postkantoren zond . 
D. In het Postmuseum is eveneens aanwezig het archief 
van de stempelfabriek van de Munt . Hierin zi jn vri jwel 
alle aanvragen voor stempels te v inden, evenals een, 
vaak zeer verhelderende, correspondent ie. 
E. In de gemeentel i jke Burgerli jke-Standarchieven zi jn de 
gegevens over de personen te v inden. 
F. Archieven Kamers van Koophandel. 
Door de gegevens uit deze archieven samen te vatten en 
met elkaar te vergeli jken is nu het volgende beeld te re
construeren. 
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7. Johannes Joseph Doffegnies, geboren 13 juni 1833 te Tiel, op 
32-jange leeftijd als directeur van het postkantoor Zevenaar. (Col
lectie Nederlands Postmuseum) 

In 1867 werd een stempeltoestel vervaardigd. Het ont
werp was van de commies bij het hoofdbestuur der 
posteri jen J. J. Doffegnies. De fabricage werd toever
t rouwd aan de horlogemaker Auguste Mellet. Deze was 
op 8 maart 1833 geboren in Aigle (Zwitserland). Hij ves
tigde zich in 1852 in Den Haag, waar hij achtereenvolgens 
woonde: Gortstraat 17, Paviljoensgracht 58, Wagenstraat 
53 en Noordeinde 58. Voor Hagenaars tekent dit zi jn 
toenemende welvaart. Op 12 oktober 1871 vertrok hij 
naar zi jn vaderland en vestigde zich in Lausanne. De zaak 
werd overgedragen aan zi jn landgenoot en compagnon J. 
A. Mosset die in 1864 uit Ie Locle was gekomen. Van deze 
zi jn geen relaties met de post bekend. 
Doffegnies had een succesvolle carrière bij de post. Hij 
werd in 1893 inspecteur van Zuid-Hol land en waarne
mend hoofdinspecteur. 
Op 6 juni 1867 werd een stempel besteld bij de Munt , 
zoals de brief vermeldt, naar een buitenlands model , met 
de plaatsnaam 's Gravenhage, en, daar het in een toestel 
dienst moet doen, zonder heft. 
In het Stempelboek is wat dit stempel betreft een aan
knopingspunt te vinden in het op 26 juni 1867 geleverde 
stempel waarbij de aantekening , , vo rm" geschreven 
staat. Het is een destijds gangbaar tweeletterstempel. He
laas is het stempelboek juist voor 's-Gravenhage in deze 
periode onvol ledig. Men heeft tot 1869 de stempels met 
de hand getekend en de plaatsnaam en de karakters in
gevuld. 
Het op afbeelding 2 getoonde stempel word t wel be
schouwd als dit eerste machinestempel. 
Op de agenda van de posteri jen van 21 januari 1869 is 
een verzoek vermeld tot machtiging ter vo ldoening eener 
overgelegde vorder ing ad ƒ 70,— van de heer A. Mellet 



2 Tweeletterstempel (8A-12M) van 's-Cravenhage, 3 december 
1867 in rood, dat wel wordt beschouwd als het eerste machine
stempel 

voor de levering eener nieuwe stempeimachine en her
stelling van een stempel. 
De proefmachine voldeed goed. Een prett ige bi jkomstig
heid bleek te zi jn dat er 135 poststukken per minuut mee 
behandeld konden worden tegen 70 met de handstem-
pel. 
Uit een brief aan de Munt van 28 november 1870 bli|kt 
echter dat de mal van de stempel, ook wel bus genoemd, 
alsmede de bewerking van de schroeven, voor verbete
ring vatbaar z i jn . 
Onder , ,bus" werd verstaan de stempelkop zonder ka
rakters. Reeds vanaf de invoer ing van de losse uurkarak
ters in het ondersegment bij de handstempels in 1866 
waren hiermee moei l i jkheden geweest. Er ontstonden 
vaak scheuren in de bus, vooral bij de steischroef. 
Voor een beschri jving van het handstempel kan verwe
zen worden naar: ,,Na Postt i jd" bladzijden 163 en 164 
lafbeelding 3). 
Een van de werkl ieden van Mellet ging nu naar Utrecht 
om daar met de chef van de stempelfabriek. Van Hins-
bergh, de problemen te bespreken. Naar aanleiding van 
dit gesprek werd op 8 december 1870 meegedeeld dat 
een aantal , , tappen" zal worden vervaardigd, waarmee 
de stempel kan worden vastgezet. 
Er werden zeven stempels besteld: twee voor Amster
dam, een voor 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht elk 
en twee zonder kantoornaam als reserve. Op 17 februari 
1871 kwamen deze stempels bij het hoofdbestuur der 
posterijen aan. Een der reservestempels werd direct naar 
Utrecht teruggezonden om gereed gemaakt te worden 
voor het oude Haagse toestel. Deze stempel werd op 27 
februari al weer voor gebruik afgeleverd. 
Uit de registers der Resolutiën van de Minister van Fi
nanciën, afdeling Posterijen Nr. 109 van 18 maart 1871 
bli jkt dat twee stempelmachines naar Amsterdam werden 
verzonden, één naar Rotterdam en één naar Utrecht, 
terwij l Den Haag er nog een toestel bij kreeg. 
De bij het toestel behorende tafels, geleverd door de 
aannemer Van Wermeskerken, zouden worden geïnstal

leerd door de werkman Jansen, die de tafels op de vloe
ren moest vastzetten. 
De Haagse brievenbesteller L. Vroom ging instructie ge
ven in de bediening van het toestel. Hij mocht hiervoor 
een declaratie indienen van ƒ 2 , — per dag of ƒ0,25 per 
uur. 
Op 22 maart werden de bi jbehorende stempels naar de 
postkantoren verzonden. 
Aanvankelijk was het succes gering. Op 13 april 1871 
werden de stempels van Amsterdam en Rotterdam terug
gezonden. Er waren geen goede afdrukken mee te ma
ken omdat de buitenwanden van de bus niet van gelijke 
hoogte waren. Ook dit werd snel verholpen maar de af
levering van de stempels werd opnieuw vertraagd. Op 8 
mei bleek een der kinderen van Van Hinsbergh de pok
ken te hebben. Hierdoor moest het hele gezin in quaran
taine. 
Victor Joseph van Hinsbergh was 29 juni 1824 geboren in 
Geel, België. Hij vestigde zich op 7 december 1842 in 
Rotterdam, waar hij bij de horlogemaker De Beyer werk
te. Van 1855 af was hij woonacht ig in Utrecht waar hij het 
beroep van graveur ui toefende. Op 1 april 1865 was hij 
benoemd als graveur en hoofd werkplaats van de stem
pelfabriek. Hij genoot een salaris van ƒ 2000,— per jaar, 
waarbij echter was bepaald dat hij voor ƒ 100,— per jaar 
klein gereedschap, zoals beitels, en ƒ 300,— betaling aan 
hulppersoneel zelf betaalde. Zi jn enige medewerker was 
in de beginperiode de Brusselaar Loran, die vormer van 
beroep was. 
Op 29 augustus 1871 vernemen we uit een brief aan de 
Munt dat van de stempel voor het toestel van Rotterdam 
de bus gebarsten is, nabij de schroef waardoor de karak
ters worden vastgezet, zodat deze er herhaaldeli jk uitval
len. Het wordt doelmatig geacht de schroef iets hoger te 
plaatsen zodat deze niet aan drukk ing wordt blootge
steld. Op 7 december 1871 bli jkt ook in een der Amster
damse stempels een barst bij de schroef te zi jn ontstaan. 
Voor de vervaardiging van de zes toestellen was een 
machtiging ver leend van ƒ 500,—. Dit was tegen het Ko
ninkl i jk Besluit van 11 november 1815, nummer 94, 
waarin bepaald was dat Rijksuitgaven boven ƒ 2 5 , — bij 
openbare aanbesteding gedaan moesten worden. De in
gediende rekening van Mellet van ƒ542,40 overschreed 
de machtiging. Bij K.B. van 21 oktober 1871 nummer 23 
werd uitbetal ing aan de inmiddels gerepatrieerde Mellet 
toegestaan. 

tekening: S. Dogterom 

3. Handstempel afgebeeld in ,,Na Posttijd" 
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4. Werktekening van het stempeltoestel van Johan Mich, Müller 
uit Neurenberg, behorende bij de patentaanvraag nummer 9871. 
Volgens het Duitse bijschrift is de bijzonderheid van dit toestel 
dat de stempel steeds in loodrechte stand blijft als hij in bewe
ging wordt gebracht 

Op 20 januari 1873 werd een verzoek van de Duitse post-
administratie om een stempeltoestel te leveren bespro
ken. Dit toestel, het in reserve gehoudene, werd op 12 
februari van dat jaar verzonden. 
De verdere gegevens uit het archief Posterijen zijn erg 
schaars. In maart 1873 wordt nog een rekening van de 
firma Mellet voor herstel van een toestel toegestaan, en
kele andere mededel ingen over reparatienota's zi jn zon
der f i rma-aanduiding, behalve een van 30 december 1881, 
wanneer de Haagse f i rma Wisse, Piccaluga en Co een 
stempeltoestel bl i jkt te hebben gerepareerd. Deze f irma, 
gevestigd Nieuwe Molstraat 20, was actief bij het vervan
gen van gaslicht door elektriciteit. Zij verzorgde onder 
meer de proefverl icht ing op het Plein. De heer W. J. 
Wisse was onderdirecteur bij de Rijkstelegraaf en de Pos
teri jen geweest. 
In het Muntarchief volgt op 20 december 1873 een aan
vraag voor een machinestempel voor Rotterdam. Hierbi j 
is de volgende opmerk ing geschreven: de opening van 
de bus van het nieuwe toestel is wijder dan de vorige 
zodat de tap, die in de bus moet passen, dikker moet 
worden en daarbij iets langer, zoals op nevenstaande 
schets is aangeduid. Helaas ontbreekt de schets. 
Op 29 juli 1880 werden twee dagtekeningstempels met 
tap voor het stempeltoestel in Arnhem aangevraagd. 
Deze werden bij missive van 5 augustus blijkbaar recht
streeks naar Arnhem verzonden. Zij staan niet in het 
stempelboek afgedrukt. Wie deze machines fabriceerde 
is niet bekend. 

Aantal verzonden stempels 

Uit het aantal verzonden stempels is ook wel iets op te 
maken. Zo ontving Amsterdam van 1879 af vaak zes tot 
negen stempels tegeli jk. Dit wijst wel op het bezit van 
meer dan twee toestel len. Rotterdam kreeg in 1886 zes 
stempels in een zending. De totale aantallen verstrekte 
stempels zi jn volgens de stempelboeken, aangevuld met 
gegevens uit het Muntarchief ongeveer als volgt: 
Amsterdam 142, 
Arnhem 4, 
's-Cravenhage 41, 
Rotterdam 78 en Utrecht 30. 
De in de toestellen gebruikte stempels zi jn alle van het 
tweeletter-, later van het k le inrondtype. 
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Uitvoering van het toestel 

Uit de hiervoor beschreven feiten is weinig over de con
structie van het toestel op te maken. Het is wel wonder
baarlijk dat, terwij l het toestel toch zeker 25 jaar dienst 
heeft gedaan, er nooit een afbeelding van zou zi jn ge
maakt. Misschien leidt dit artikel er toe dat nog iets kan 
worden opgespoord. 
Wel is zeker dat naar een buitenlands voorbeeld is ge
werkt . Nu werden, ook in 1867, stempeltoestellen in ge
bruik genomen in Hamburg en Londen. Bij deze oudste 
typen moest het stempel een boog van 180 graden be
schrijven bij elke slag tussen de stempelborstel met inkt 
en het te stempelen poststuk. 
Mogel i jk heeft de Melletmachine er ongeveer uit gezien 
als op afbeelding 4. Deze Mül lermachine is echter niet in 
gebruik genomen omdat de aanschaf te kostbaar was. Bij 
latere typen, zoals de Duitse Höster en de Franse Daguin 
van omstreeks 1885, gaat de stempel verticaal op en neer 
en wordt bij elke slag door een inktrol geraakt. Ook de 
hierna te bespreken Nederlandse Roelantsmachine is hier
van een voorbeeld. 

De stempels 

Van de stempels is slechts bekend dat zij met behulp van 
een tap in het toestel konden worden vastgezet. Er zi jn 
geen machinestempels uit deze periode bewaard geble
ven. Waarschijnli jk zi jn er technische verbeteringen aan
gebracht. Bij latere model len is de tap aan het toestel 
bevestigd, soms in de vorm van een schroef waarmee de 
stempel aangedraaid kon worden. In het Muntarchief 
wordt enkele malen mededel ing gedaan van verzending 
naar de Munt van kisten met onbruikbare stempels, met 
het verzoek ze om te smelten of als schroot te verkopen. 
Het bracht nauwelijks de vrachtprijs op. 

Blokjes 

Enkele jaren geleden werden twee zich in het Postmu-
seum bevindende blokjes in verband gebracht met ma
chinale stempeling. Hiervan is niets anders bekend dan 
dat deze bij de stichting van het museum door het 
hoofdbestuur der posteri jen zijn overgedragen. Zij tonen 
geen enkel teken van gebruik. Ook de afmetingen ma
ken het onwaarschijnl i jk dat zij in een stempelmachine 
zi jn gebruikt . Het grondvlak meet 48 x 42 mm. Het bo-
venvlak 42 x 37^2 mm. Dit bovenvlak is iets gebogen 
waardoor de dikte varieert van 6 tot 7 mm. Hierop is een 
kleinrondstempel gemonteerd dat 3V2 mm boven het 
blok uitsteekt. 

5. Sporen rondom het stempel van het treinkantoor Haarlem-
Uitgeest van 25 mei 1879 



69 Sporen rondom afstempelingen van kantoren die beslist met 
in aanmerking kwamen voor het plaatsen van een stempelma
chine: 

i vu 

6. Postkantoor Breukelen, 20 december 1887 

■ ; i / r K A A 

C7.^ y 

7. Postkantoor Coli/nsplaat, 31 maart 1894 

Kenmerken van machinale stempeling 

A. Het toestel werd aangeschaft om duidel i jk stempel

afdrukken te verkr i jgen. Ringen om het stempel en af

drukken van de stelschroef, die zelfs bij kleine hulpkan

toren te vinden z i jn , zijn een bewijs van handstempeling! 
Relatief vaak komt dit verschijnsel voor bij treinstempels 
hetgeen niet te verwonderen valt. Het zal wel niet een

voudig geweest zijn in een schommelende trein het 
stempel goed te hanteren (afbeelding 5). 
Deze niet bedoelde versieringen ontstonden door stem

peling op een zachte onderlaag. Van de in het Postmu

seum aanwezige stempels geven enkele een korte knik te 
zien tussen het stempelvlak en de stempelbus. Hierdoor 
kon gemakkeli jk een ring om de stempelafdruk ontstaan 
(afbeeldingen 69). 
B. Herhaalde afdruk van hetzelfde stempel op een vol

komen identieke plaats op de keerzijde van het poststuk 
lijkt een sterk argument. Controle van het materiaal ge

bruikt voor het aangehaalde artikel van 1970 leverde ech

ter als resultaat op dat de , ,abklatsch" geen enkele maal 
op de werkel i jk identieke plaats te vinden was; integen

deel afwijkingen van enkele mill imeters vertoonde. 
Daarentegen werd het wel gevonden bij enkele stempels 
die zeker niet in een machine gebruikt z i jn , zoals halte

stempels. 
C. Soms vindt men een stempel steeds in eenzelfde af

wi jkende stand, zoals kopstaand, afgedrukt. Dit komt 
onder meer voor in de eerste gebruiksperiode van het in 
formaat afwijkende stempel 'sCravenhage (Vellinga 54a) 
(afbeelding 10). Ook dit is echter geen doorslaggevend 
argument. Ook handstempels werden wel kopstaand ge

plaatst. 
D. Identif icatie met stempels uit het stempelboek is niet 
mogeli jk. De onderl inge verschil len tussen de stempel

8a Postkantoor Hoogeveen, 14 januari 1880 
8b. Postkantoor Meppel, 14 januari 1880 (let op het afdrukje 
van de stelschroef rechts onder) 

l WIEHINCEH (Holland.) 

^ l E F K A A R 

9. Hulpkantoor Wieringen, 1 januari 1901 

afdrukken zijn zeer gering terwi j l verbruikssli j tage snel 
vervormingen geeft. 
Samenvattend moeten we concluderen dat handstempe

ling en machinale stempeling niet van elkaar te onder

scheiden z i jn . Slechts bij de postkantoren Amsterdam, 
Arnhem, 'sGravenhage, Rotterdam en Utrecht is een 
DoffegniesMel letmachine in gebruik geweest. 
In een volgend artikel zul len de verdere ontwikkel ing en 
de Roelantsmachine worden beschreven (wordt vervolgd). 

BriefkaM ;̂ (' 

10 Stempel 'sCravenhage van 20 maart 1918 in kopstaande stand 
zwart afgedrukt 
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personalia 

IN MEMORIAM 

Luchtmaarschalk S. Suryadarma 

Volslagen onverwacht bereikte mij 
uit Jakarta de t i jd ing dat op zaterdag 
16 augustus in het Husadaziekenhuis 
te Jakarta is overleden Suryadi Surya
darma, op de leeftijd van 62 jaar. Na 
een kortstondige ziekte van een 
week bezweek deze alti jd gezonde 
man aan complicaties als gevolg van 
een leverziekte. Op zaterdag 17 au
gustus - de nationale dag van de on -
afhankeli jkheidsviering in Indonesia -
werd hij op het erekerkhof te Kali-
bata met militaire eer ter aarde be
steld. 
Wij len Suryadarma is in tweeërlei op
zicht aan ons bekend geworden, na
melijk als vri jheidsstri jder ten be
hoeve van de onafhankel i jkheid en 
als een van de weinige vooraan
staande en actieve Indonesische fila
tel isten. Suryadarma was van Soen-
danese afkomst. Hij koos voor een 
loopbaan als beroepsofficier in het 
voormalige KNIL en in 1932 begon hij 
zi jn opleiding aan de KMA in Breda. 
In 1934 werd hij geplaatst op Mage
lang (Java) als 2e luitenant der infan
terie. Zijn hart ging evenwel uit naar 
de luchtmacht en hi| slaagde erin te 
worden opgeleid tot lui tenant-
vlieger, iets waarop hij altijd trots is 
gebleven. Als zodanig heeft hij aan 
Nederlandse zijde deelgenomen aan 
de strijd tegen de Jap. Het spreekt 
vanzelf dat deze man in 1945 als goed 
vaderlander, met excuses aan zijn 
Nederlandse collega's, de zi jde koos 
van de Soekarnogroep toen hem dit 
gevraagd werd . Hij werd belast met 
de organisatie en opbouw van de In
donesische luchtmacht. 
Zi jn portret komt voor op enkele ze
gels van de zogenaamde ,,Weense 
d rukken" , tesamen met die van Hat-

ta, Sjahrir en Soekarno en anderen. La
ter volgde zi jn aanstelling tot com
modore en vervolgens tot luchtmaar-
schalk. Zi jn voornaamste taak was de 
opbouw van de luchtstr i jdkrachten. 
Na zijn pensionering is hij enige t i jd 
niet actief geweest. Later heeft hij 
nog weer verschil lende openbare 
functies bekleed; zo was hij gedu
rende korte t i |d onder meer minister 
van posteri jen. 
Reeds gedurende de Nederlandse t i jd 
was Suryadarma lid van de Algemene 
Vereniging van Philatelisten in Indo
nesië, na de verwerving der onafhan
kel i jkheid omgedoopt in Perkumpu-
lan Umum Philatelis Indonesia (PUPI). 
Als laatste Nederlandse voorzitter van 
deze vereniging kon ik bij mijn ver
trek in 1958 helaas aan niemand het 
bestuur overgeven, doch het ver
heugde mij toch later te lezen dat Su
ryadarma deze vereniging nieuw le
ven had ingeblazen en voorzitter was 
geworden. Hij klaagde constant over 
gebrek aan medewerking en belang
stel l ing; iets wat ook in Nederland 
voorkomt. 
Zijn verzamelgebied betrof vooral de 
Japanse bezett ing van Nederlands-
Indie en de daarop volgende Repu
blikeinse periode. Hierin heeft hij 
veel speurwerk verricht en door zijn 
bekendheid met situaties nogal wat 
, ,mysteries" kunnen ophelderen. Su
ryadarma heeft ook voor het Maand
blad zo nu en dan bijdragen gele
verd. Hij is de organisator geweest 
van praktisch alle na-oorlogse Indo
nesische postzegeltentoonstel l ingen. 
Het laatste jaar was hij eindeli jk zover 
dat hij de autoriteiten bereid had ge
vonden een postmuseum op te r ich
ten in Bandung of Jakarta. Juist vorige 
maand was hij nog in Nederland en 
Frankrijk om een congres bij te wo 
nen en zich op de hoogte te stellen 
van de inr icht ing der postmusea te 
Den Haag en Parijs. Ook was hij on 
derhandelingen begonnen over de 
aankoop van enkele belangrijke col
lecties voor dit museum. Zijn eigen 
verzameling, waarin vooral tot ui t ing 
komt het ver loop en de activiteiten 
der vr i jheidsbeweging, is aan dit mu
seum vermaakt. Een verzameling die 
daar hoog in ere zal worden gehou
den omdat ze is aangelegd door een 
van de pioniers van deze beweging. 
Ik vrees dat met het wegvallen van 
deze man, die de stuwende kracht 
was, de opr icht ing van het Indone
sisch postmuseum, waarvoor in dat 
land slechts een minimale belangstel
l ing bestaat, een langdurige kwestie 
zal worden. 

Wij len Suryadarma was een zacht
moedig, zeer hoffeli jk en bescheiden 
mens, die liefst op de achtergrond 
bleef en gaarne zijn mening gaf voor 
een betere. Wel een volhouder en 
een uitermate beminnel i jke vr iend, 
wiens heengaan mij diep heeft ge
t rof fen. Salut aan een man die ik 
aanvankelijk als mijn , , tegenstander" 
moest z ien, doch die integendeel als 
vr iend een grote plaats in mijn hart is 
gaan innemen. 

T. VRIJDAG 

Dr. Werner Hoexter 

Op 30 augustus 1975 overleed tijdens 
een vakantieverbli jf in Europa dr. 
Werner Hoexter, bekend specialist 
op het terrein van de zegels van Is
raël en als zodanig l id van vele inter
nationale jury's, onder meer Amphi -
lex 1967 en Belgica 1972. Zij die het 
voorrecht hadden hem te leren ken
nen weten dat hij niet alleen een 
groot filatelist was maar ook een bi j
zonder sympathieke persoonl i jkheid, 
alt i jd bereid iedereen met raad en 
daad terzijde te staan. 
Hij ruste in vrede. 
F l . 

Frans Blom 

Op zestigjarige leeft i jd is op 22 sep
tember in 's-Gravenhage overleden 
Franciscus Joseph Maria Blom, een 
man aan wie de Nederlandse filatelie 
grote dank verschuldigd is voor 
speurwerk en publikaties. 
Een monument is zijn Documentat ie 
Postmrichtingen 1850-1906, die in 
1972 verscheen en waarop hij een 
naamregister van personeelsleden 
heeft samengesteld dat in een bibl io
theek gedeponeerd zal worden. 
Dit jaar verscheen zi jn bijdrage Expe
dit ie Rijnspoorweg als tweede deel in 
de serie Postzaken, waarin posthisto
rische studies worden uitgegeven 
door de Nederlandse Vereniging van 
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Poststukken- en Poststempelverzame-
iaars. Voor het Maandblad schreef hij 
^en aantal verhandelingen met zorg-
'uldig samengestelde tabel len: Hal
estempels in kastje 1965, Taxis (1967), 
)rukwerkrolstempel (1969 en 1962), 
leinrond- en dubbelletterstempels 
1969), Noodstempels 1945 (1971). In 

1971 werd hi) gekozen in het Kapittel 
van Costerusridders. 
Hij was een vorser die niet gauw te
vreden was met het resultaat van zi jn 
werk. Zi jn perfectionisme bracht hem 
op het spoor van velden van onder
zoek waaraan anderen achteloos 
voorbi jg ingen. Hij nam afscheid van 

het Maandblad met een bijdrage over 
,,Kanonskogelpost" in het me inum
mer van dit jaar, die hij aanbood als 
zijn zwanezang. 
Wi j zul len zi jn nagedachtenis in hoge 
eer houden. 
Hij ruste in vrede. 
RAAD VAN BEHEER/REDACTIE 

Vijßig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 4e Jaargang No. 10, 
16 oktober 1925). A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

- Frankeermachines. Dienstorder 
H. 487 lu idt : Door de daartoe 
door den Directeur-Generaal 
gemachtigde personen en firma's 
kan voortaan voor de frankeering 
van hunne stukken worden ge
bruik gemaakt van een fran
keermachine. - De door middel 
van zoodanige machine gefran
keerde stukken zi jn voorzien van 
twee stempelafdrukken, waarvan 
de eene, welke van helrood 
kleur is, bevat het woord , ,Ne
der land" , de vermelding van het 
bedrag van het betaalde port, 
alsmede het nummer van de 
frankeermachine en de andere 
aangeeft den datum van ter post 
bezorging. Een afbeelding van 
deze stempelafdrukken is aan 
het slot van deze dienstorder 
opgenomen. (Afbeelding Univer
sal Postal Franker, machine 7, da
tumstempel 2 IV 25). 
Nederland en Koloniën. - Neder
land. Met ingang van 1 Oct. is 
het buitenlandsch port verlaagd 
tot : brieven 15 cent (België I2V2 
cent), briefkaarten 10 en druk
werk 3 cent. Als gevolg hiervan 
verschenen op 23 Sept: 3 cent, 
type Lebeau en 6 cent, type Jan 
Veth. Tegen het einde van deze 
maand zal verschijnen een 
nieuwe waarde, de 9 cent. 
Plaatnummers. Aanvul l ingen. Bij 
de 10 cent oplaag B zi jn voor het 
eerst de letters L en R bij het 
nummer opgedoken (L/R 37 en 
volgende). Vermoed wordt dat 
de dr iehoeken bij het nummer in 
de toekomst zul len verdwi jnen, 
en dat de letters L en R , ,Links" 

en ,,Rechts" betekenen. - De 
7V2 cent met blanco-randen is al
leen- bekend in blokken van 30 
met rand boven, onder en 
rechts. Waarschijnlijk dus ge
drukt in vellen (blokken) van 60, 
met de middelste rijen tète-
bêche. 

- Het , ,watermerk" der Jubi
leumzegels 1923. - Sedert eeni-
gen t i jd treft men in verschil
lende bladen berichten aan over 
het voorkomen van een water
merk bij de jubi leumzegels. In 
Engelsche bladen zagen wi j dit 
beschreven als een rij van rui
ten ; een andere maal zag de ge
lukkige ontdekker er een rij W's 
in ; in een Hollandsch t i jdschrift 
werd gewag gemaakt van de 10 
cent met watermerk W; en kort 
geleden in een vereenigingsver-
slag van een vanuit den rand tot 
in de randzegels verschoven wa
termerk. 
De f irma Enschedé heeft over 
deze zaak inl ichtingen gegeven. 
Het z .g.n. watermerk bl i jkt hier
door ontstaan te z i jn , dat de 
randen van de vi l tdoek van de 
plaatdrukpers (zooals bekend is, 
word t het voor plaatdruk te ge
bruiken papier vóór den druk 
doornat gemaakt en vervolgens 
onder hydraulischen druk uitge
perst) niet goed aan elkaar slo
ten, waardoor een - in de 
meeste gevallen onregelmatig 
gevormde - tusschenruimte ont
staan is. 
Zegels met deze afwi jking schij
nen zelden voor te komen. Be

kend zi jn ze in de waarden 2, 5, 
71/2, 10, 20, 25 en 50 cent. 

- Dienstorder H. 559. De ver
koop van koloniale postwaarden 
aan het postkantoor te Haarlem 
is gestaakt; deze zegels zi jn 
voortaan alleen te Amsterdam 
verkrijgbaar. Het philatel istenlo-
ket zal 's Woensdags en 's Zater
dags van 2 - 5 uur geopend z i jn . 

- Vei l ingpri jzen. 43e Veil ing J. van 
Hoek. 
Nederland, 
1867, 15 cent 10V2:10 ƒ 120 
id. blauw papier ƒ 135 
20 cent 10^2:10/29,50 
id. blauw papier ƒ 27,50 
Telegraafzegels cpl . ongebr. ƒ 35 
Suriname, 
1900, 50C/2.50 ongebr. ƒ 31 
1911, Kroontjes met Porten ƒ 52 

- Vei l ingen. - Wi j maken be
langhebbenden opmerkzaam op 
de op 29 October a.s. te houden 
Rijksveiling. - Blijkens ontvangen 
mededeel ing van het Hoofdbe
stuur der Posterijen en Telegrafie 
komen daarbij o.a. onder den 
hamer: 
Portzegels van 11 cent op fran-
keerzegel van 22V2 cent en van 
15 cent op frankeerzegel van 
171/2 c e n t . 
Deze, tot dusverre onbekende 
noodportzegels werden uitslui
tend voor , ,Dienst" benut op de 
postkantoren Amsterdam, Rot
terdam en 's-Gravenhage, ter 
kwi j t ing van bedragen, waar
mede postpakketten wegens na-
of terugzending, enz. waren be
last. 
De oplaag-cijfers bedragen: 
van de 11 op 22V2 cent 63,600 
exemplaren; 
van de 15 op I7V2 cent 22,600 
exemplaren. Een gering percenta
ge van deze oplagen wordt op 
bovengenoemden datum geveild. 

OKTOBER 1975 5 4 3 



voor uw 
boekenplank 

ZUMSTEIN, Die Ganzsachen der 
Schweiz 1975. (Speziall<atalog und 
Handbuch) 

Vergeleken met de vorige druk van 
1965 is er met deze zesde edit ie een 
stijging van het aantal pagina's van 
116 tot 207 en de met name ge
noemde medewerking van de 
Schweizer Ganzsachen Sammler Ver
ein. Het t ienjarig wachten is beloond 
met een catalogus die een eerli jk 
beeld geeft van bewerking en pri jzen 
en van de ernst waarmede in Zwitser
land wordt verzameld. Moge het een 
aansporing zi jn om in Nederland ook 
nog eens tot zulk een prestatie te 
komen. 
De watermerken bij de Zwitserse en
veloppen zi jn met schema's nader 
verduidel i jkt , de afdeling Geïnter-
neerdenpost en Veldpost (Schild) is 
nieuw opgenomen, evenals een op
stelling van alle geïllustreerde brief
kaarten (Pen). 
,,Der Reiz des Canzsachensamm-
lens: dass auf diesem Gebiet trotz 
gründlicher Bearbeitung, immer wie
der neue Entdeckungen zu machen 
sind, bisher unbekannte Varianten 
oder ähnliches zu finden sind". 
(de aantrekkel i jkheid van het verza
melen van postwaardestukken is, dat 
ondanks deskundige en nauwkeurige 
bewerking op dit gebied telkens weer 
nieuwe ontdekkingen te doen zi jn en 
tot dusver onbekende varianten en 
dergel i jke te v inden zijn.) 
De tien met name genoemde verza
melaars, de S.C.S.V. en de f irma 
Zumstein leggen eer in met deze ca
talogus, die niet anders dan propa
gandistisch kan werken. 
J. H. Br. 

United States Postal Card Catalog 
1975 
In het dertigste jaar van het bestaan 
van de Amerikaanse vereniging van 
postwaardestukkenverzamelaars 

(UPSS) verscheen een nieuwe druk 
van de briefkaartencatalogus. Wor
den meestal alle postwaardestukken 
van één land, dus ook enveloppen, 
luchtpostbladen en dergeli jke, in één 
catalogus opgenomen, hier is dat niet 
het geval en gaat het alleen om brief
kaarten. Dat het boekje toch nog 177 
bladzijden telt komt omdat van de 
kaarten vele gegevens verstrekt wor
den. Zo Is er van iedere kaart een 
foto opgenomen en vermeldt men 
de afmetingen, oplaag, eerste dag 
van uitgifte enzovoort. Ook alle be
kende misdrukken worden genoemd. 
Uiteraard heeft deze catalogus zijn 
eigen nummer ing. O m het de verza
melaars gemakkeli jk te maken noemt 
men bij ledere kaart het overeen
komstige nummer uit de Scott- en 
Minkuscatalogus. Vorig jaar is er 
weer een nieuwe catalogus bi jgeko
men, namelijk de wereldcatalogus 
van Higgins & Gage, ook In Amerika 
uitgegeven. Zo bestaan er van dit 
land dus vier nummer ingen, alle van 
eigen bodem. Een Amerikaanse ver
zamelaar schreef mij dat In zi jn land 
de Scottnummers het meest gebruikt 
worden. 

C. STAPEL 

Uitgegeven door de United Postal 
Stationery Society, verkrijgbaar bij het 
Central Office, Box 1401, Blooming-
ton, Illinois 61701. Prijs $ 10,—. 

Speciale catalogus 1976 van de post
zegels van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen 

Met de verschijning van de 35ste edi
tie van de NVPH-catalogus kunnen 
we het seizoen 1975-1976 wel 
geopend beschouwen. Over de vraag 
(speciale??) catalogus of prijslijst zul 
len we niet meer twisten; zolang 
Yvert zi jn produkt catalogus noemt 
mag de NVPH het met meer recht. Al 
zouden vele verzamelaars verlangen 
naar een werkel i jke ,,speciaalcatalo
gus" , in het genre van de , ,grote" 
Yvert-Frankrijk die deze zomer uit
kwam. Maar die kost voor het Franse 
taalgebied, met dus een grote opla
ge, al ƒ 125,—. En wat een echte spe
ciaalcatalogus van Nederland zou 
moeten kosten? Wi j vrezen dat dit 
niet zonder een heel grote subsidie 
uitgegeven zou kunnen worden en 
kunnen bl i j zi jn dat de NVPH in elk 
geval een redeli jk aantal bi jzonder
heden in zijn uitgave doet. 
De pri jzen - voor vele gebruikers het 

belangrijkste - zi jn natuurl i jk weer 
een stuk hoger. De conjunctuur van 
de postzegels loopt nog steeds om
hoog. Voor jubi leum 1923 tanding 11 
X 11 wordt verwezen naar het artikel 
van G. Holstege In het Maandblad 
Speculanten die hoopten op een 
, ,goede" notering van de , ,relzegel", 
om deze t i tulatuur van onze collega 
Hedeman maar aan te houden, ko
men bedrogen uit. Er wordt opge
merkt dat de zegel bestaat met 15 of 
16 perforeergaatjes en verder is de 
rolzegel ongebruikt 5 cent duurder -
en gebruikt even duur - als de vler-
zl jd lg getande. Noot In de catalogus: 
(door een samenloop van omstandig
heden bestaan er ook eerstedagenve-
loppen zonder rolzegel). Voor uitge
breide gegevens omtrent bijvoor
beeld automaatboekjes en eerstedag-
afstempelingen wordt gelukkig ver
wezen naar de betreffende speciale 
catalogussen. De ,,Landmallzegels" 
worden nog steeds gecatalogiseerd. 
Tot de gegevens die door het Bonds
documentat iecentrum ter beschikking 
gesteld werden en waaruit de redac
tie een keuze maakte is blijkbaar de 
publikatie van D. W. de Haan hier
over niet gerekend, er wordt althans 
nog niet vermeld dat het geen ,,port-
zegels" maar dienstetiketten z i jn. 
Nog iets om in de volgende edit ie te 
verbeteren! 

De uitvoering van de catalogus is In 
elk geval pr ima! 

Fl. 

Uitgave: Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren; 658 pagi
na's. Prijs f 8,50. 

Catalogus van de filatelistische biblio
theek van de Stadtbibliotheek Mün
chen, delen ,,Deutschland & deut
sche Gebiete „Uebersee" 

Het is jammer dat bij deze catalogus
sen het bezit van de zaak ook wel 
een beetje het eind van het vermaak 
is. Want helaas is de personele bezet
t ing van deze filatelistische bib l io
theek nog zo gering - twee personen 
- dat men niet kan uit lenen of fo to
kopieën vervaardigen. Men komt dus 
niet verder dan de wetenschap dat er 
over een bepaald onderwerp in elk 
geval l i teratuur bestaat en waar en 
wanneer deze Is uitgegeven. Dit 
biedt dan soms de weg naar de uit
gever zodat men niet antiquarisch 
geworden uitgaven op die manier 
toch nog wel kan traceren. 
Men ziet dan bi jvoorbeeld ook dat er 

5 4 4 OKTOBER 1975 



' julten Duitsland heel wat l i teratuur 
over de zegels van Duitsland  vooral 
van na 1945  is verschenen. Voor be

langstellenden in fi lateiistische l itera

tuur kan de aanschaf van deze cata

ogussen dus toch wel van nut z i jn . 

erkoop: Verlag j. Cotteswinter 
'jmbH, Amalienstr. 11, D 8 München 

BRD; 186 respectievelijk 192 pagi

a's, gebonden, jaargang 1975. Prijs 
er deel DM 10,— plus porto. 

tanley Gibbons Stamps of the World 
"atalogue 1976 
)e enige catalogus ter wereld met 
■ lie postzegels erin  meer dan 
B0.500 stuks  en afgebeeld op ruim 
1.800 illustraties telt nu 1444 bladzij

'en. Over vier ko lommen per blad is 
j l les vermeld dat tot midden 1975 
ivaar ook ter wereld is uitgegeven. 
Vanzelfsprekend komen slechts de 
' loofdnummers voor en de portze

gels, zonder papierafwi jkingen, 
.anding en kleurverschil len. De pr i j 

en zijn aangepast aan de gestegen 
loteringen en de inflatie, 
v'oor de verzamelaar die niet speciali

seert, en zeker voor de thematische 
'ilatelist, is dit een zeer goede catalo

gus. 
H. 

Uitgave van Stanley Gibbons Publica

tions Ltd., vertegenwoordiger voor 
Nederland Van Dieten Boeken Im

port, Tournooiveld 2, Den Haag. Prijs 
£ 7.00. 

Oenemarken en Scandinaviëcatalo

gussen AF A 1976 
De AFAcatalogus van Denemarken, 
die ook de bi jbehorende gebieden 
omvat, is geheel in kleur uitgevoerd, 
met uitzondering van stempels en 
vergrot ingen. Evenals de Scandina

viëcatalogus, die in zwartwit wordt 
gedrukt, is het een eenvoudig werk, 
dat evenwel voldoende informatie 
verschaft over de verschil lende 
noordel i jke verzamelgebieden. 

Uitgever: Aarhus Frimaerkehandel l/S, 
Bruunsgade 42, DK8000, Aarhus C. 
Prijs voor Scandinavië 28,75 en voor 
Denemarken 23.— Deense kronen. 

Poko issues of The Netherlands 
Burton E. Bauder 
Deze uitgave is een herziening van 
nummer 3 uit de serie monografieën 
van de Netherlands Philatelic Society 
of Chicago, in samenwerking met het 
Nederlandse Bonds Documentat ie 
Centrum. Alles wat wetenswaardig is 

over de f irmaperforaties is hier bi j 

eengebracht, afgebeeld en toegelicht. 
De verschil lende perforaties zijn ach

ter elkaar opgesomd met kenmerken 
en bi jzonderheden. 

Uitgave NPS. Bestellen door f 11,— 
over te maken op giro 468100 van J. 
Dekker, Plantage Parklaan 111, Am

sterdam. 

Check List of Postage Stamps about 
Music, supplement 1975 
De actieve Britse Philatelic Music Cir

cle heeft zijn laatste thematische lijst, 
die dateert van ongeveer een jaar ge

leden, aangevuld met een supplement 
dat niet alleen aanvullingen maar ook 
verbeteringen bevat. 

Uitgave: Philatelic Music Circle, Room 
42, 44 Fleet Street, London, EC4Y 
1BN. Prijs 50 p, plus port. Lijst en 
supplement portvrij voor £ 2.  . 

ZUMSTEIN Europa, Zwitserland/ 
Liechtenstein 1976 
Twee catalogussen van Zumstein met 
Zwitserse precisie uitgevoerd. De Eu

ropacatalogus verschijnt voor de 
59ste maal. Op 1.484 bladzijden biedt 
zij 32.000 afbeeldingen en 160.000 
pri jsnoteringen. Evenals in de catalo

gus Zwitserland/Liechtenstein verto

nen vri jwel alle prijzen een opwaartse 
beweging. Wat Liechtenstein en Zwit

serland betreft niet zo zeer de oudste 
uitgiften als wel de zegels na 1882. 

Uitgave Zumstein & Cie, Zeughaus

gasse 24, Bern. Importeur: J. L. van 
Dieten, 'sCravenhage. Prijzen: Eu

ropa f 58,—, Zwitserland/Liechten

stein f 6,—. 

MICHEL Europa Oost en West 1976 
De Europacatalogus van Michel ziet er 
ogenschijnl i jk net zo uit als die van vo

rig jaar, zij het meteen andere kleur o m 

slag. Inwendig is er toch het nodige 
gewijzigd. 
De Westeuropese CEPTlanden zijn 
verenigd op 1536 bladzijden met rond 
19.500 afbeeldingen en ongeveer 
118.000 pri jsnoteringen. 
OostEuropa beslaat 1056 bladzijden 
met 16.000 afbeeldingen en 52.000 no

ter ingen. 

De malaise die zich op vri jwel alle ge

bieden doet gevoelen, gaat de f i latelie 
ongemerkt voorbi j , aldus meldt deze 
catalogusuitgever. Over de hele l inie 
bli jven de prijzen gestaag, op lopen, 
hier en daar zelfs met plotselinge uit

schieters. Noteringen voor postfris

zonderplakker worden nu ook gege

ven voor zegels van voor de oor log, tot 
aan 1920. 

Uitgave: Schwaneberger Verslag 
GmbH, Importeur: Auf der Heide's 
Postzegelhandel, Kretschmar van 
Veenlaan 81, Hilversum. Postgiroreke

ning nummer 1700. Prijs 34. DM voor 
Wesf en 26.  DM voor OostEuropa. 

„Die Böhmischen Poststempel von 
den ältesten Zeiten bis 1918. Ing 
Emil Votocek 
Deel XIII van de Monograf ie der 
Tsjechoslowaakse zegels. 

In dit deel van de Monograf ie  er 
komt nog een deel XIV met de 
tweede helft  worden de poststem

pels van de Oostenri jkse postkanto

ren van Abertham tot en met Oube

nitz in het tegenwoordige Tsjecho

Slowakije beschreven, van de oudst

bekende af. Dat betekent bijvoor

beeld voor Brünn/BRNO van 1784 af, 
waarbij vermeld wordt dat er reeds 
van 1611 af een postkantoor bestond. 
De volgorde is de Duitse schrijfwijze 
van de plaatsnamen  terecht want 
dat was toen de officiële schri j fwi jze. 
Er worden 1730 plaatsnamen vermeld, 
terwi j l een kaartje althans de globale 
plaatsbepaling van al deze plaatsen 
mogeli jk maakt. 
De tekst is eerst In het Tsjechisch, 
maar na de lijst van plaatsnamen ook 
nog eens in het Duits, zodat dit deel 
ook voor een Nederlandse verzame

laar zonder moeite bruikbaar is. Ook 
de , ,puntenwaarder ing" , die gespeci

f iceerd is naar de verschil lende mo

gel i jkheden waarop het betreffende 
stempel kan voorkomen, is, als men 
de sleutel een keer kent, volmaakt 
duidel i jk. 
Het l i jkt ons onmogel i jk de stempels 
van dit deel van het oude Oostenri jk 
nog uitvoeriger te beschrijven dan 
hier gedaan is. Onze grote bewonde

ring voor de groep Tsjechische ver

zamelaars die dit tot stand heeft kun

nen brengen. We zien met spanning 
uit naar deel XIV, waarmee de stem

pels compleet z i jn . Volledigheids

halve vermelden we wel dat de delen 
III tot en met XII van de Monograf ie 
nog moeten verschi jnen. Men heeft 
dit werk nu het compleet was laten 
voorgaan, en terecht zouden we zeg

gen. 
Fl. 

Uitgave: PofisPraha. Prijs C.Kr. 80,—, 
gebonden, 588 bladzijden. 
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Ganzsachen-Katalog Privatpostkarten 
Bayern, Württemberg, Deutsches 
Reich, Deutsche Kolonien, bis zur In
flation. (Mit Abbildungen, Sonder
stempeln, Ortsindex, Motivindex und 
Bewertung) 

Titel en ondert i tel zeggen feitelijk al
les wat men verwachten kan van de 
inhoud Het is een catalogus van 
briefkaarten met daarop prive-
uitgegeven afbeeldingen In het 
voorwoord wordt duidel i jk gemaakt 
wat wel en wat niet, en waarom niet 
werd opgenomen Geen reclame-
kaarten van firma's, geen adverten-
tiekaarten (meest met antwoord-
respectievelijk bestelkaart) Die ge
bruiksaanwijzing dient men met aan
dacht vooraf goed te lezen 
Toen m september 1899 het maand
blad van Stanley Gibbons zich uit
sprak (zie b lz / 73/74 m vertaling) te
gen de lawine van geïllustreerde kaar
ten, prentbriefkaarten en tegen de 
nieuwe bevlieging om van alles en 
nog wat van deze nieuwigheid te gaan 
verzamelen, zal de a u t e u r - n o g onkun
dig van de vele anti-BritseS<aarten die 
ti jdens de Boerenoorlog (1899-1902) 
zouden verschijnen - niet hebben 

1 beseft dat nog eens een catalogus als 
deze zou kunnen verschijnen en in 
een behoefte zou voorzien 
Een stuk Duitse geschiedenis in afbeel
dingen bleef over, waarbij aan een 
aantal zeker een historische en cul tu
rele betekenis mag worden toege
kend De postzegelhandelaar dier 
dagen zag de lawine zich loswerken 
en afgli jden en wi lde een halt toe
roepen aan wat wi j nu hebben leren 
kennen als een onkeerbare motief-

' golf over de klassieke landenver-
1 verzamelaars 

Door de oplagen - moeil i jk exact te 
\ achterhalen, maar nergens groot -
f zijn het lastige en schaarse stukken 

voor de l iefhebbers geworden Of de 
{ emotional i tei t bij kolossale vraag ook 

tot , , l ie fhebberpr i jzen" leiden zal? Ik 
heb twijfels compleet zijn is een d ing, 
gelukkig zi jn zonder strikte vol ledig
heid een ander 

' Helaas vind ik de afdrukken der af-
1 beeldingen m deze catalogus te don

kerzwart en niet duidel i jk 
j Al met al toch een fraai stuk werk dat 
1 velen in het goede spoor zal houden 
I J H Br 
» 
l Uitgave Hanspeter Frech Verlag, 
[ 1975, Freiburg Prijs bij toezending 
[ per post DM 26,— Bestellingen op 
[ postrekening Karlsruhe, 135887 - 754 
ï van uitgever 
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agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het novem 
bernummer dienen uiterlijk op 17 oktober 
m het bezit te zijn van de redactie 

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

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

EXPOSITIES 
- Wereldcollectie de postzegels 
van Europa en Amerika (gedeelte
lijk) 
- Monumentenjaar 1975 (Neder
landse postzegelontwerpen) 
- Britse dominions en kolomen 
buiten Europa Amerika (gedeel
telijk) Azie Australië Afrika (col
lectie ir A C Ferf) 
- Post zonder grenzen m geze
geld bestek (Honderd jaar We
reldpostvereniging) 
- Japanse bezetting 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 

18 oktober 
Eist (Cid ) Ruilmiddag Wapen van Eist 
14 00-17 30 uur Inlichtingen A van Gijs-
sel, Koetzeland 2, telefoon 08819-2254 

19 oktober 
Tilburg Ruilbeurs, Casino St Jozefstraat 
38, 10 00-17 00 uur Inlichtingen W van 
Erve, Insulindeplein 5, telefoon 013-426464 

24-26 oktober: 
s-Cravenhage Vredespaleis Internatio
nale filatelistische tentoonstelling ter vie
ring van het dertigjarig bestaan van de 
Verenigde Naties, in samenwerking met 
het Internationaal Gerechtshof Inlichtin
gen Vereniging Verenigde Naties/Ver
enigd Europa p/a L A M J Molkenboer 
Tibeertlaan 6, Oudenbosch Telefoon 
01652-3441 

25 oktober: 
Winschoten Regionale ruil- 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 jaat 
ƒ O 50 Tafelreservering P van der Veen 
Waalstraat 29 Winschoten Telefoon 
05970-4498 4551 (na 18 00 uur) 

25-26 oktober: 
Schiphol Veertiende Dag van de Aero 
Philatelie De Wijde Wereld tentoonstel 
ling Vijftig jaar luchtpost Nederland 
Scandinavië met internationale deelne 
ming Inlichtingen F W N Hugenholtz 
Postbus 562 Apeldoorn 

26 oktober. 
Berg en Dal Internationale ruildag hotel 
Erica 10 00-17 00 uur Inlichtingen F J 
de Bruin Jasmijnstraat 23 Nijmegen tele
foon 080-770396 

1 november 
Hilversum Nationale ruildag Totohal 
Soestdijksestraatweg NS-halte Sportpark 
10 00-17 00 uur Inlichtingen D Baas 
Admiraal de Ruyterlaan 31 telefoon 
02150-JM626 

29 oktober-1 november: 
Londen British Philatelic Exhibition na
tionale tentoonstelling Seymour Hall 
Seymour Place W I 

1 november: 
Enschede Ruildag 10 00-17 00 uur hotel 
Avion Deuningerstraat 27 Tafelreserve-
ring W E J Aeijlts Averink, Minister dr 
Kuyperplein 25 Enschede 

1 november: 
Goor Regionale ruildag/veifing LTS 
Gruttostraat 1 Inlichtingen H E Aitink 
Scherpenzeelseweg 120 telefoon 05470-
3487 

1 november: 
Heerenveen Ruildag, gebouw Pniel, Le-
liestraat/K R Poststraat, 10 00-17 00 uur 
Inlichtingen M Blaauw Tjepkemastraat 
32 

1-2 november: 
Hamburg Nordposta 75 tentoonstelling 
Rang II, Congrescentrum Inlichtingen 
Erich Rosendahl, 21 Hamburg 90 Femer-
lingstr 27 

2 november: 
Heemskerk/Beverwijk Elfde ruil- en 
beursdag ,,Vrijetijdscentrum , De Slof' , 
Moensplein, Beverwijk Inlichtingen Th 
W Andriesma, Corn Groenlandstraat 15, 
Heemskerk, telefoon 02510-33168 

2 november: 
Brugge Contact- en ruildag in familiepark 
Ter Groene Poorte, 10 00-18 00 uur Toe
gang 5 frank voor met-leden Tafelreser-
vering C Moeyart, Hoge Weg 335 8200 
Brugge 2 

8 november: 
Eindhoven Ruilbeurs, Philips Ontspan-
nings Centrum, Mathildelaan 81, 10 00-



i7.00 uur. In l icht ingen: M. H. Schenke

iaars, de Koppele 78, te lefoon 040519408. 

89 november: 
Emmen. Tentoonstel l ing ter vier ing van 
het 25jarig bestaan van de Philatelica

afdeling Emmen, Bruggebouw/gemeente

^uis. Zaterdag 10.3020.00, zondag 10.30

.6.00 uur. Zaterdag rui lbeurs, zaal Gr im

me, Marktp le in 5. In l icht ingen: C. J. E. 
Sruynsteen, Holtlaan 47. 

s9 november 
)eventer. Twaalfde jaarlijkse internat io

nale rui ldagen, kantine Thomassen & 
OrijverVerblifa, Zweedsestraat 7, 
■)eventerZ. In l icht ingen: J. A. Kuitert, 
' jewestlaan 27, Diepenveen, te lefoon 
67092064. 

)9 november: 
Düsseldorf. Achtste Europese rui ldagen, 
iuropahal , voormal ig beurscomplex. Bij

zonder stempel ,,Europäischen Denkmal

ächutzjahr 1975". Handelarenstands en 
bi jeenkomsten van vele groepen specialis

ten. In l icht ingen: ADBSsecretariaat, Kro

nenstr. 78, 4000 Düsseldorf 1. 

11 november: 
Eerste dag van uitgifte vier kinderpostze

i^els met toeslag en een vel let je. 

12 november: 
Nederlandse Ant i l len. Eerste dag van uit

gifte kinderpostzegels. Drie waarden 15 l
5, 20 I 10, 30 + 15. Prijs ƒ 1,43 (Ned. 
munt). 

12 november: 
Suriname. Eerste dag van uitgifte vier k in
derpostzegels met toeslag en een strook
je. Prijs per serie ƒ 2,26, per strookje 
ƒ 1,05 (Nederlandse munt) . 

15 november: 
Arnhem. Vierde nationale rui ldag. Giro
kantoor, Velperweg 49, 10.00-17.00 uur. 
In l icht ingen: Secretariaat GOVA, afdel ing 
Filatelie, te lefoon 085-672461. 

15 november: 
Essen. Elfde Assindia-rui ldag, Alt Es-
sen/Kolpinghaus, Steeier Str. 36. In l icht in
gen: R. Schneider, Leopoldstr. 8, 43 Es
sen, te le foon 284336. 

16 november 
Doet inchem. Internat ionale rui ldag. Zaal 
Jansen, Kruisbergerweg 172, 10.00-17.00 
uur. In l icht ingen: H. Hoekstra, Spoor-
straat 9, Dinxper io , te lefoon 08355-1473. 

22 november: 
Utrecht. Tweede rui lbeurs, restaurant 
Veemarkthal len, Sartreweg 1-3, 10.00-17.00 
uur. In l icht ingen: L. H. Tholen, Wi lhe lmi 
napark 56, Utrecht, te le foon 030-513485. 

22-23 november: 
Nijmegen. Afdel ingstentoonstel l ing, hotel 
Schaefer, Grote Markt 39. Zaterdag 14.00-

19.00, zondag 11.00-17.00 uur. In l icht in
gen: Mr. J. W. A. M. Janssen, Professor 
Regoutstraat 3, telefoon 080-234831. 

25 november: 
Suriname. Onafhankel i jkheidserie van drie 
zegels in de waarde 25, 50 en 75 cent uit
s lui tend in siervellen van t ien zegels per 
vel. Prijs per drie ƒ22,60 (Nederlandse 
munt) . 
Permanente serie hoge waarden S / l , — , 
1,50, 2,50, 5,— en 10,—. Prijs ƒ 30,— (Neder
landse munt) . 

29 november: 
Assen. Regionale tentoonste l l ing/ru i ldag, 
Wi lco cent rum, Rembrandtlaan 30, 10.00-
17.00 uur. 
Tafelreservering: D. B. Dooyes, Beiier-
straat 33, te lefoon 05920-13039. 

29 november: 
Noordwi jkerhout . Ruilbeurs, De Zwaan, 
Dorpsstraat 26, 10.00-17.00 uur. In l icht in
gen : J. C. van Hoof, Langevelderweg 10, 
te lefoon 02523-2244. 

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

7976 

27-28 maart: 
Ruil- en beursdagen, vei l ing Heemskerk. 
Distr ictententoonstel l ing Heempost 76, 
vormingscentrum de Velst, de Velst 6. Ta-
felreservering: D. A. van Vliet, Roussel-
straat 16, te lefoon 02510-32874. 

6-11 april: 
Wupper ta l . Nationale tentoonste l l ing Na-
posta '76. Stadthalle en Pakketpostkan
toor. In l icht ingen: Günther Schaub, 5600 
Wupperta l 2, Sedanstr. 18. 

29 mei-6 juni: 
Philadelphia, Internationale tentoonste l 
l ing Interphi l '76. 

20-29 augustus: 
Kopenhagen, Internationale tentoonste l 
l ing Hafnia '76. 

VEILINGAGENDA 

13-15 november: 
Amsterdam. Wiggers de Vries 

17-22 november: 
Amsterdam. NPV 

24-28 november: 
's-Gravenhage. Veil ing Van Dieten. 

11-13 december: 
Amsterdam. Wiggers de Vries 

15-17 december: 
's-Gravenhage. J. K. Rietdijk 

Christkindl-post 
uit Oostenrijk 

D e W e s t d u i t s e pos t m o g e d e ke rs t -
pos t u i t H i m m e l p f o r t e n ( H e m e l p o o r t ) 
b o v e n he t h o o f d z i j n g e g r o e i d , de 
O o s t e n r i j k s e pos t gaat o n v e r d r o t e n 
v o o r t m e t h e t a f s t e m p e l e n van reeds 
g e f r a n k e e r d e e n g e a d r e s s e e r d e e n v e 
l o p p e n te C h r i s t k i n d I b i j S teyr . D e 
d i e n s t r e g e l i n g l o o p t van 28 n o v e m b e r 
1975 t o t 6 j a n u a r i 1976, z o n d e r o n 
d e r b r e k i n g , maar w e l m e t b e p e r k t e 
o p e n s t e l l i n g , o p f e e s t d a g e n . 
Beha lve m a s s a z e n d i n g e n w o r d e n a l le 
p o s t s t u k k e n in b e h a n d e l i n g g e n o 
m e n , o o k a a n g e t e k e n d e en exp resse 
s t u k k e n . De pos t d i e n t v o o r z i e n te 
z i j n van v o l d o e n d e f r a n k e r i n g m e t 
O o s t e n r i j k s e zege ls d a n w e l v e r g e 
z e l d te z i j n van i n t e r n a t i o n a l e an t 
w o o r d c o u p o n s o f e e n i n t e r n a t i o n a l e 
p o s t w i s s e l , d i e o p e l k p o s t k a n t o o r 
v e r k r i j g b a a r z i j n . 

Van 28 n o v e m b e r t o t e n m e t 26 d e 
c e m b e r w o r d t e e n s t e m p e l g e b r u i k t 
zoa ls h i e r b i j is a f g e b e e l d van v o r i g 
jaar t o e n d e z e d i e n s t v e r l e n i n g haar 
z i l v e r e n j u b i l e u m v i e r d e . Van 27 d e 
c e m b e r t o t en m e t 6 j a n u a r i w o r d e n 
d e d r i e k o n i n g e n m e t ster e n g e 
s c h e n k e n in d e v o o r s t e l l i n g o p g e n o 
m e n . 

H i m m e l p f o r t e n 
D e a f s t e m p e l i n g H i m m e l p f o r t e n , da t 
o p d e kaar t te v i n d e n is t u s s e n 
H a m b u r g e n B r e m e r h a v e n , is o o k 
v e r k r i j g b a a r o p m e t g e l d i g e en v o l 
d o e n d e W e s t d u i t s e p o s t z e g e l s g e 
f r a n k e e r d e e n g e a d r e s s e e r d e e n v e 
l o p p e n . D e p o s t e r i j e n h e b b e n h u n 
v ie r h u l p k r a c h t e n w e l t e r u g g e t r o k 
k e n , maar h u n d i e n e n d e taak is o v e r 
g e n o m e n d o o r v r i j w i l l i g e r s u i t H i m 
m e l p f o r t e n , d i e d e k e r s t m a n e e n 
h a n d j e h e l p e n b i j h e t b e a n t w o o r d e n 
van d e k i n d e r p o s t m e t e e n s t a n d a a r d 
ep i s te l da t in v r o e g e r j a ren o n d e r t e 
k e n d w e r d d o o r , ,Das C h r i s t k i n d u n d 
d i e v i e l e n E n g e l " . H e t s t e m p e l l u i d t : 
C h r i s t k i n d p o s t H i m m e l p f o r t e n . 
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tentoon
stellingen 
en jubilea 

„UNO-FIL 75" 
Internationale Fllatelistische U N O -
Tentoonsteliing 's-Gravenhage, Vre
despaleis, 24 - 26 oktober 1975 

i>""" \Ä 

Op 24 oktober 1975 herdenken de 
Verenigde Naties haar dertigjarig be
staan en op deze dag zal in het Vre
despaleis te 's-Gravenhage een 
UNO-tentoonstel l ing worden 
geopend, georganiseerd door de 
Postzegel Verzamelaars Vereniging 
,,Verenigde Naties/Verenigd Europa", 
in samenwerking met het Internatio
nale Gerechtshof. 
Het Is een internationale fl latelisti
sche gebeurtenis die slechts zelden 
zo gespecialiseerd kan plaats hebben 
en die mogeli jk is door de hogeli jk 
op prijs gestelde medewerking van 
het Internationale Gerechtshof. Het 
geheel zal, op 200 kaders, een keur 
van meest gespecialiseerde inzendin
gen omvatten alléén betrekking heb
bend op het verzamelgebied ,,Ver
enigde Naties". 

Voor zover thans bekend is het Vre
despaleis op 24 oktober de enige 
plaats ter wereld waar het dertigjarig 
bestaan van de ,,Verenigde Naties" 
gevierd wordt op de herdenkingsdag 
zelf met een fllatelistische ten toon
stell ing aan deze wereldorganisatie 
gewi jd. 

De Administrat ion Postale Des Na
tions Unies (UNPA) te Geneve zal op 
die dag een bi jzonder stempel ge
bruiken met een doorsnede van 32 
mm (zie afbeelding); hiermede zullen 
eveneens de VN-zegels op de spe
ciale tentoonstel l ingsenveloppen en 

de souvenirkaart, welke over Geneve 
zul len lopen, worden verniet igd. 
Tevens zal de UNPA-Genève op de 
tentoonstel l ing aanwezig zi jn met een 
verkoopstand en met een speciaal 
herinneringsstempel (Nebenstempel). 
De Nederlandse PTT zal een speciaal 
tentoonstel l ingsstempel voeren. Het 
staat nog niet vast of ook een t i jdel i jk 
postkantoor zal worden ingericht. De 
PTT zal in elk geval een speciale brie
venbus plaatsen. 

Teneinde de tentoonstel l ing filatelis-
tisch vast te leggen worden de navol
gende tentoonstel l ingsstukken aan
geboden: 

1. Speciale tentoonstel l ingsenvelop 
gefrankeerd met de Nederlandse ze
gel uitgegeven ter gelegenheid van 
het ,,Internationale Jaar van de 
V rouw" (ƒ 0,35). Afstempeling: Spe
ciaal tentoonstel l ingsstempel Neder
landse P.T.T. en dagtekenstempel van 
het Vredespaleis. Pri/s: f 1,25 

2. Dezelfde envelop gefrankeerd met 
Zw.Fr. 0,60 U.N.-uitgifte Geneve ,,30e 
Anniversaire 1975". Afstempeling: 
UNPA-Genève 24.10.1975 en het 
UNPA-souvenirstempel. Prijs:/ 2,25 

3. Dezelfde envelop gefrankeerd met 
26 cents U.N.-uitgifte New York ,,30e 
Anniversary 1975". Afstempelmg: 
New York. Prijs: f 2,25 

4. Souvenircard (genummerd) waar
op : 

a. Blok ,,30e Anniversaire 1975" 
UN-Genève-uitgif te met UNPA-
stempel 24.10.1975. 

b. Nederlandse zegel ,,Internationaal 
Jaar van de V rouw" verniet igd met 
tentoonstel l ingsstempel, zomede het 
dagtekenstempel van het Vredespa
leis. 
Voor hen die de tentoonstel l ing niet 
kunnen bezoeken kunnen deze stuk
ken worden besteld bij voorui tbeta
ling onder toevoeging van ƒ 1 , — voor 
porto en administratiekosten op g i 
ronummer: 1015555 van de Penning
meester vereniging ,,Verenigde Na
ties/Verenigd Europa", Meloenstraat 
129, 's-Gravenhage. 
De tentoonstel l ing is gratis te bezoe
ken: 
24 oktober 12.00 - 17.00 uur 
25 oktober 10.00 - 17.00 uur 
26 oktober 13.00 - 17.00 uur. 
Zaterdagnamiddag een internationale 
bi jeenkomst van UNO-verzamelaars. 

De organisatoren hopen dat zeer ve
len deze tentoonstel l ing zul len ko
men bezoeken. De mogeli jke baten 
zullen ten goede komen aan de 
UNWRA, de Vluchtelingenorganisatie 
van de Verenigde Naties. 
Inl icht ingen: 
L. A. M. J. Molkenboer, Voorzitter 
vereniging ,,Verenigde Naties/Ver
enigd Europa" 

Tijdens de opening zal de postzegel 
die op 29 juli werd uitgegeven voor het 
Internationaal jaar van de vrouw off i
cieel worden aangeboden. Dat zal ge
beuren door een vertegenwoordiger 
van de Centrale Directie van PTT aan 
mevrouw ir. N. C. de Ruiter, voorzit ter 
van het Nederlandse comité ,,Stich
t ing Internationaal jaar van de v rouw" , 
dat onder auspiciën staat van de jubi
lerende wereldorganisatie. 

Europees Monumentenjaar speciaal 
stempel en tentoonstelling in het 
Amsterdamse RAI-Gebouw 

Van 21-25 oktober 1975 wordt in Am
sterdam het slotcongres gehouden 
van het Europese monumentenjaar. 
Voor deze gelegenheid geeft PTT een 
bi jzonder stempel, de Stichting Con
gres M 75 een speciale envelop met 
het officiële vignet (afbeelding) en 
richt De Beeldfilatelist een van haar 
befaamde minitentoonstel l ingen in. 

European / A / V \ 
Architechiral /V p~i 

HeritageYearl975 V ^ ^ y 
Het motief van deze tentoonstel l ing 
is hetzelfde als die van het congres: 
het bouwkund ig erfgoed van Europa. 
De'enveloppen worden voorzien van 
de Begijnhofzegel van 40 + 15 cent 
uit de serie Zomerpostzegels 1975. 
Voor verzamelaars is een aantal 
kant-en-klare enveloppen gereser
veerd. Toezending volgt - zolang de 
voorraad strekt - franco als u ƒ1,80 
overmaakt op postgiro nummer 
237934 van P. J. Meurs, Plantage Park
laan 11, Amsterdam. 

Nationale tentoonstelling van Ca
nada in Toronto 

De heer en mevrouw Poulie waren 
de enige Nederlanders onder de ruim 
zestig inzenders naar de derde Cana
dese nationale tentoonstel l ing Stam-
pex in Toronto (25-27 april 1975). Er 
waren twee Nederlandverzamelingen 
naast veertig Polencollecties, emissie 
1872 (verzilverd brons) van L. Klass en 
Nederlands Indië, tweehonderd jaar 
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aostgeschiedenis (goud) van H. H. 
Zalstein. Mevrouw Th. H. Poulie-van 
t Moordende kreeg verguld zilver 
een van dertien) voor Polen, eerste 

en tweede emissie, en de heer J. 
Poulie voor Poolse stad- en district-
iost goud (een van de zes) plus een 
'Iveren schaal voor de beste collec-
,e uit het bui tenland. 
)e tentoonstel l ing waaraan de Polo-
lusvereniging uit Chicago meewerkte 
net het oog op het accent op Polen-
ollecties, werd door meer dan ze-
enduizend betalende bezoekers be-
ocht. Er werd tevens een beurs ge-
louden waaraan 48 handelaren mee
leden onder wie 22 uit de Verenigde 
staten. Ter gelegenheid van de Stam-
jex werd een souvenirblaadje ge
naakt met de nummers 1 van Canada 
in Polen in de originele k leuren. 

Warme zomer: jasjes uit 

(Foto persdienst IJkwezen) 

Het was zo warm op 8 augustus 1975 
dat de meeste aanwezigen op de 
persbijeenkomst van het IJkwezen in 
de Opkamer van het Haagse Perscen
trum Nieuwspoort hun jasje erbij uit
t rokken. Onder hen was drs. Ph. 
Leenman, directeur-generaal van PTT, 
die eerst een ingelijst vel zegels van 
de honderdjarige Meterconvent ie (op 
tafel) en later een carnet met deze 
zegels overhandigde aan drs. Th. M. 
Hazekamp, staatssecretaris van Eco
nomische Zaken. Het tweede carnet 
was voor de heer A. J. van Male, 
hoofddirecteur van het IJkwezen, die 
ook de lijst met zegels onder zi jn 
hoede kreeg. 

Verbetering biografie J. Poulie 

De biografie van de heer Poulie, die 
in het jun inummer is verschenen 
(bladzijde 342) behoeft een verbete
r ing. De heer Poulie heeft wel de z i l 
veren plaquette van het Maandblad, 
verdiend als auteur voor zi jn art ike
lenreeks verdeeld over 33 afleverin
gen over evenzoveel emissies van 
Letland en twee jaar later ook de 
gouden plaquette (1959) voor de 
combinat ie medewerker en afgevaar
digde, maar hij heeft n immer de 
bronzen plaquette ontvangen. 

nederland 

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

Historische gevelstenen op Itinder-
postzegels 1975 

Op de Kinderpostzegels, welke dit 
jaar op 11 november zul len verschij
nen zi jn historische gevelstenen af
gebeeld. 
De zegels zul len verkrijgbaar bli jven 
tot en met 2 januari 1976. De ontwer
pen werden verzorgd door André 
Leenes en Camilla Zeguers, beiden 
uit Amsterdam, die hiermee hun 
postzegeldebuut maken. 
De geldigheidsduur voor de franke
ring is onbepaald. Bijgaande foto's 

Staatspresidenttrofee van Zuid-Afrika 

De nationale tentoonstel l ing van 
Zuid-Afr ika, Paarl 75, heeft de heren 
Cyril Enoch en Joh. Groenewald uit 
Pretoria samen de Staatspresident
trofee opgeleverd. 
Kmdr. C. E. Groenewald toonde klas
siek Groot-Brit tannië en de heer Joh. 
Groenewald, redacteur van het Zu id-
afrikaanse bondsblad S. A. Philatelist, 
, ,Vr i jheidsoorlog: Boerenpost". Hij 
kreeg bovendien het ,,Posmeester-
generaalski ld" voor de beste verza
meling Zuidafrikaans materiaal. 

werden vervaardigd naar de goedge
keurde ontwerpen. 
Waarden en voorstel l ingen: 
35+15 cent 
Gevelsteen in het Weeshuispoort je. 
Torenstraat 15 te Medembl ik . De af
beelding in reliëf toont vier weeskin
deren, gekleed in de toenmalige kle
derdracht voor wezen. Het uit 1785 
daterende poort je werd vervaardigd 
door Mens Schaap, het beeldhouw
werk door Christiaan Simons. 
40+15 cent 
Zeventiende-eeuwse gevelsteen, 
welke zich sinds 1967 bevindt in het 
pand Oudegracht 65 te Alkmaar, 
voorstel lende het Melkmeisje. Oor
spronkel i jk is deze steen afkom
stig van een huis aan de Kool tu in; 
na afbraak hiervan werd de steen 
in de muur van het - thans eveneens 
afgebroken - gemeentemuseum aan 
de Breedstraat aangebracht, tesa-
men met andere gevelstenen. 
50+25 cent 
Gevelsteen van het pand Herengracht 
394 te Amsterdam. Afgebeeld hierop 
zi jn de vier Heemskinderen - Renout, 
Adelaert, Ritsaert en Writsaert, geze
ten op hun toverros Beyaert - hoo fd 
f iguren uit het middeleeuwse verhaal 
over hun strijd tegen Karel de Grote. 
De steen stamt vermoedel i jk uit de 
zeventiende eeuw. 
60+25 cent 
Gevelsteenfragment van het in 1557 
gestichte Burgerkinderweeshuis, M o 
lenstraat 15 te Gor inchem. De gevel
steen dateert ook uit die t i jd . De 
voorstel l ing is ont leend aan het leven 
in het weeshuis. De weeskinderen 
kregen onderwi js, de jongens leer
den een ambacht, de meisjes huis
houden. De steen werd in 1%7 ge
restaureerd. 
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De zegels zi jn uitgevoerd in de k leu
ren rood, geel, blauw en zwart. 
De prijs per serie bedraagt ƒ 2,65. 
Voorts zal een velletje verkrijgbaar 
z i jn , bevattende drie zegels van 
35-1-15 en twee van 504-25 cent. Prijs 
per velletje ƒ 3,—. 

strekt. De geldigheid voor de franke
ring is onbepaald. 

Nadere emissiegegevens: 

Formaten; 

Beeld 

Zegel 
Velletje 
Tanding 
Papier 

Comming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukkeri j 

(35-H5 

(40-M5 

Bijzondere 
en sparen 

30 X 22 mm 
en 50+25) 
33 X 22 mm 
en 604-25) 
36 X 25 mm 
14,3 X 7,5 cm 
14 : 12 /̂4 
fosforescerend, 
zonder watermerk 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé e 
Zonen 
Grafische Inr ich
t ing B.V., 
Haarlem 

postzegels brailleschrift 

Op 7 oktober 1975 heeft de Neder
landse PTT twee bi jzondere postze
gels uitgegeven in de waarden ^5 en 
50 cent. De zegel van 35 cent om
dat Louis Braille 150 jaar gele
den, als bl inde jongeman van zestien 
jaar, zi jn brailleschrift voor bl inden 
publ iceerde. De zegel van 50 cent 
vestigt de aandacht op de activiteit 
van het sparen. 
De zegels zijn op alle post inr icht in-
gen verkrijgbaar, zolang de voorraad 

MMMmmiMi 
35c nederland 

sparen 

Nederland 50c 
MMMIfMIMMKÉMMa 

Op de ,,brai l lezegel" die in de kleu
ren roze, rood en zwart is uitge
voerd, is een deel van de l inkerhand 
afgebeeld, waarvan de wijsvinger 
brai l lepunten aftast die de tekst ,,150 
jaar brai l leschrif t" vormen. Dezelfde 
tekst komt ook , ,normaal" op de ze
gel voor. Het ontwerp is van Antoi 
nette Lucassen-van Oeffel uit Breda, 
die ook de kinderzegels van vorig 
jaar verzorgde. 
Op de zegel van 50 cent wordt de ac
tiviteit van het sparen tot u i tdrukking 
gebracht door het tonen van de 
muntzi jde van een tweetal kwartjes. 
Het ontwerp van de afbeelding is 
verkregen door het wri jven met zwart 
pot lood over met pergamijnpapier 
bedekte munten. Overigens is het de 
eerste keer dat in Nederland een 
postzegel met de afbeelding van een 
munt word t uitgegeven. 
De kleuren van deze zegel zi jn 
groen, (potlood)gri js en blauw. Bij
zondere tekst: , ,sparen". Het ont
werp werd verzorgd door A. Fallon 
en H. Versteeg, beiden uit Amster
dam, die hiermee hun postzegelde
buut maken. 

Bijgaande foto's werden vervaardigd 
naar de goedgekeurde ontwerpen. 

Nadere emissiegegevens 

Beeldformaat 

Zegelformaat 

Tanding 

Papier 

Comming 
Vellen van 
Oplage 

Druktechniek 
Drukkeri j 

Afwijkingen 

35 cent: 
50 cent: 
35 cent: 
50 cent: 
35 cent: 
50 cent: 

22 X 33 mm 
33 X 22 mm 
25 X 36 mm 
36 X 25 mm 
12 /̂4 : 14 
14 : 123/4 

zonder watermerk, 
fosforescerend 
synthetische gom 
l O x 10 = 100 zegels 
125 000 vel van elke 
waarde 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische In
r ichting B.V., Haarlem 

van doorz icht ig papier; deze is ont
staan toen de rol ti jdens het aanma
ken brak zodat de twee einden door 
middel van dit stukje gegomd papier 
weer tot een rol werden gemaakt. 
Mevrouw A. B. W. te Lochern bracht 
onder onze aandacht een - gestem
pelde - NAVO-postzegel waarop een 
rood cijfer voorkomt. Dit is het co
denummer van de bedienster van de 
Rotterdamse sorteermachine. Het ci j 
fertje komt meestal onder de zegel te 
staan, doch wanneer deze niet in de 
rechterbovenhoek is, of wanneer de 
machine wat te snel bediend wordt , 
waardoor de envelop niet genoeg 
zakt, kan het voorkomen dat het ci j -

; X ̂  
fer op de zegel komt. Deze cijfertjes 
komen alleen voor op de zegels 
die door de Rotterdamse machi
ne zijn gegaan. Dit bl i jkt uit de 
stempelafdruk, niet uit de plaats van 
afzending omdat Rotterdam voor vele 
andere postkantoren in het postdis-
tr ict stempelt en sorteert. Hierbij is 
een dergeli jk cijfertje afgebeeld, en 
wel in de rechter marge van een 
postzegelboekje-zegel van 50 cent 
met Andreaskruis daarboven. 

Speciale Dam-envelop met bijzonder 
stempel op de Dam te Amsterdam 

Van 11 tot en met 13 november zal 
op de Dam te Amsterdam een t i jde
lijk postkantoor gevestigd worden ter 

G UA c> 

De heer P. van H. te Laren meldt in 
een rol "Amsterdam-zegels" een las '97b 

5 5 0 OKTOBER 1975 



.,elegenheid van de start van de k in-
derzegelverkoop 1975, waarvoor PTT 
een bi jzonder stempel beschikbaar 
leeft gesteld 
Behalve kinderzegels zullen aan dit 
<antoor ook speciale Damenveloppen 
erkrijgbaar zi jn met een door Frans 
•lettes nieuw ontworpen vignet dat 
n het teken staat van Amsterdam 
'00. 
Tevens is er een serie van vier kaar-
-en met de gevelstenen van de kin
derzegels, die trouwens bij alle plaat

selijke comités in de standjes op de 
postkantoren te koop is. 
Wil t u de speciale Damenvelop, ge
heel verzorgd met de serie kinderze
gels en afgestempeld met het bi jzon
dere stempel thuisbezorgd kr i jgen, 
dan dient u ƒ 3,75 over te maken op 
postrekening 30460 van het Comité 
voor Kinderpostzegels te Amsterdam. 
Hierbij afgebeeld het voor deze gele
genheid ontworpen vignet dat op de 
envelop in goud, rood en zwart is 
uitgevoerd. 

rijksdelen 
overzee 

rubriekredacteur: 
P. J. A. Varekamp 

I Dennenlaan 19 
! Nuenen-4565 

Mederlandse Antillen 

'nternationaal jaar van de vrouw 

De heer G. J. Boom, Doormanweg 
44, Curasao stuurde de hierbi j afge
beelde particuliere eerstedagenvelop 
met het bi jzondere stempel van 1 au
gustus 1975. 

-s C\. 
iA\K\A\ 

f j ^ ^ 
1, M,o, . 

^ 

V 

;[ - '^ SSte 

De voorstel l ing op de envelop is we l 
sprekender dan die van het stempel 
of van de drie zegels. 

Suriname 

Indiaanse culturele voorwerpen 
Surinaamse kinderzegels 

op 

voor het kind 

15c I +5 
mvmmmimmm^^ 

SURINAME 

voor het krnd 

55c +20 

"'ihiimt 

SURINAME 

Op 12 november 1975 zul len de Kin
derzegels van Suriname verschi jnen. 

De afbeeldingen op de zegels zi jn 
ont leend aan de cultuur van de oor
spronkeli jke bevolking van Zu id-
Amerika en van Suriname, de Waya-
na's en de Caraïben. 
De zegels zullen verkrijgbaar bli jven 
tot en met 31 januari 1976. De gel
digheid voor de frankering eindigt op 
31 december 1976. De ontwerpen 
werden verzorgd door Doelmadj id 
Soekinta, Jules Brandflu en Rudy 
Chang te Paramaribo. Bijgaande fo
to's werden vervaardigd naar de 
goedgekeurde ontwerpen. 
Waarde, voorstel l ing: 
15+5 cent 
Caraïbisch-indiaanse waterkruik. Bij
zonderetekst : ,,caraibische waterkruik 
koriabo phase". Kleuren: geel, roze, 
roodbru in , bruin. 

20+10 cent 
Indiaanse pi j lpunt . Bijzondere tekst: 
,,archaisch indiaanse stenen p i j l pun t " . 
Kleuren: rozerood, purper, blauw. 
30+15 cent 
Een maluana, een wayanabord met 
dierenfiguren ter bescherming tegen 
kwade geesten. Bijzondere tekst: 
,,maluana wayana b o r d " . Kleuren: 
orange, rood, blauw, zwart. 
35+20 cent 
Indiaanse stenen pi j lpunt. Bijzondere 
tekst: „archaisch indiaanse stenen 
pi j lpunt . Kleuren: blauw, geel, licht
groen en donkergroen. 
Verder staat op alle waarden de tekst 
,,voor het k i n d " . 
De prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ 2,26. 

Voorts zal een strookje worden aan
gemaakt, bevattende twee zegels van 
15+5 en één van 20+10 cent. Prijs per 
strookje in Nederlandse munt ƒ 1,05. 

Nadere emissiegegevens 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Formaat strookje 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukker i j 

21,1 X 35 mm 
24,1 X 38 mm 
9,6 X 7,6 cm 
121/2 : 13V4 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
Joh. Enschedé en 
Zonen 
Grafische Inr ich
t ing B.V., 
Haarlem 

Internationale vereniging 
Kroatië 

In de Verenigde Staten bestaat sinds 
twee jaar een vereniging die zich toe
legt op de bestudering van de fi late
lie van de Balkanlanden in het alge
meen en die van Kroatië in het bi j 
zonder. De club geeft een kwartaalblad 
uit (De Trompetter) dat in het Etigels 
is gesteld. Het lidmaatschap is ver
deeld over meer dan twint ig landen. 
De contr ibut ie bedraagt $ 5.— per 
jaar. Inl icht ingen: dr. med. H. Rom-
merskirchen, 4150 Krefeld, Nern-
strasse 23-25. Bundesrepublik 
Deutschland. Internationale ant
woordcoupon en geadresseerde en
velop inslui ten. 
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luchtpost 

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

K.L.M. 
Een jaar zonder enig KLM-stuk m 
onze verzamelingen is gelukkig zeld
zaam Het zag er naar uit dat 1975 
zo'n jaar zou worden Maar de ac
tieve aerofilatelisten in de D p R at
tendeerden de KLM op het feit dat zij 
25 jaar geleden voor het eerst een 
Messevlucht op Leipzig maakte Op 
alle stukken die ti jdens de (Herbst)-
Messe worden verzonden worden 
speciale stempels gebruikt De KLM 
stelde daarenboven echter een bi j
zonder stempel beschikbaar m 
blauwe kleur op de post die op 30 
augustus 1975 werd verzonden van 
Leipzig naar Amsterdam 

D.D.R. 
In de D D R heeft men al meer her
dacht Interf lug bestaat dit jaar al 
weer twint ig jaar Ter gelegenheid 
daarvan werd een aparte „depêche ' 
klaargemaakt en wel op 1 jul i voor 
Warschau-Moskou, op 3 juli voor 
Havanna, op 5 juli voor Algiers en op 
6 juli voor Hanoi 

B.R.D. 
De Lufthansa heeft deze zomer op 
diverse li jnen een DC-10 ingezet, wat 
een vloed van nieuwe stukken m de 
verzamelingen gaf Ook m de 
winterdienstregelmg komt zo 'n om
zett ing nog voor en wel met LH 444 
Frankfurt-Montreal op 1 oktober 
Het vliegveld Casablanca werd enige 
t i jd buitengebruikgesteld voor een 
totale revisie De Lufthansa nam Ra
bat als tussenlandmgsplaats op , wat 
een f l ink aantal , ,eerste"-vluchten op
leverde, want de Lufthansa vloog tot 
heden niet op Rabat Op 20 juli zou 
de eerste vlucht worden gemaakt 
Het duurde wat langer en de post m 
Rabat bleef liggen tot werkel i jk via 
Rabat gevlogen kon worden 

U.S.A. 
In het kader van het vinden van ren
dabele exploitatie voor de enorme 
verliezen leidende grote Amerikaanse 
luchtvaartmaatschappijen hebben re
gelmatig plaatswisselingen plaats tus
sen PanAm en T W A en daarmede 
,,eerste"-vluchten Zo vloog op 5 
september T W A voor het eerst van 
New York naar Wenen In beide 
plaatsen bi jzondere stempels 

Naar Indie 
(Vervolg van februari, bladzijde 95) 
Door de oorlogsomstandigheden m 
Europa vervoerde PanAm m juni 1940 
voor de eerste maal post uit Hong
kong over de Pacific naar New York 
en vandaar per boot naar Engeland 
Ook m 1940 de eerste regelmatige 
dienst van PanAm naar Auckland 
De aanval op Pearl Harbor op 7 de
cember 1941 maakte voor lopig een 
einde aan deze Pan-Amvluchten 
Na de Tweede Wereldoor log kwam 
er een net van luchtl i jnen over de 
Pacific Vele luchtpoststuken leggen 
daarvan getuigenis af 
Een grapje met luchtpoststukken dat 
uitsluitend op deze oceaan opgaat is 
het luchtpoststuk dat eerder aankomt 
dan het is verzonden Het l i jkt op 
science f ict ion PanAm presteerde dit 
voor het eerst De Clipper vertrok op 
1 januari 1954 uit Tokio en landde op 
31 december 1953 op Hawaï, wat du i 
deli jk bl i jkt uit het vertrekstempel op 
de postzegels en het aankomststempel 
op de achterzijde van de envelop De 
oplossing IS dat de Clipper de inter
nationale datumgrens, die midden 
over de Stille Oceaan is getrokken, 
passeerde van oost naar west Op die 
datumgrens begint de dag opnieuw 
Vliegt men van west naar oost , ver
liest' men een dag 

Atlantische Oceaan 
De andere grote oceaan - de Atlant i
sche Oceaan - heeft zijn eigen vlieg-
geschiedenis Het postvervoer kwam 
m het zuidel i jk deel voor het eerst 
tot ontwikkel ing, wat begrijpeli jk is 
tussen Dakar en Brazilië is deze oce
aan het minst breed 
Op 15 oktober 1913 was er reeds een 
postvlucht Parijs-Bordeaux om post 
voor de transatlantische boten aan te 
brengen Op 9 maart 1919 opende de 
Franse maatschappij Latecoere een 
dienst Toulouse-Casablanca, welke 
op 1 juli 1925 werd doorgetrokken 
naar Dakar Op 1 maart 1928 naar de 
Kaap Verdische eilanden Vandaar ging 
de post met snelle boten over de 
oceaan 

In 1930 maakte Mermoz een eerste 
proefvlucht naar Zuid-Amerika 
Daarna gaat de ontwikkel ing vlugger 
In 1935 al een veertiendaagse dienst 
en in 1936 een wekeli jkse dienst van 
de Air-France Niet vergeten mag 
worden wat het op 27 januari 1925 
opgerichte Condor-Syndicaat heeft ge
daan voor het postvervoer naar 
Zuid-Amerika In 1929 werd m sa
menwerking met de Deutsche Luft
hansa de post tot Cadix gevlogen 
vandaar met watervl iegtuigen tot Las 
Palmas, daarna per snelboot naar 
Fernado Noromba (een eilandje voor 
de Braziliaanse kust) Condor-
watervl iegtuigen zorgden voor door
zending De t i jd tussen posten en 
bestellen was rond elf dagen 
De zeppelins maakten vele vaarten 
naar Zuid-Amerika Post uit vele lan
den werd regelmatig vervoerd (af
beelding 11a en b) 

8ERVICI0 sßy 
AEREO § ' ^ 

<r 

CONOOR 
ZEP'CLIN 

a^TutlgOcl 1933 

77 De Zeppelins staken de Atlantische 
Oceaan over naar Zuid-Amerika De Graf 
Zeppelin in 1930 en in oktober 1932 

Katapultpost 
Zowel Fransen als Duitsers was er 
veel aan gelegen een betrouwbare 
luchtdienst te openen over de Atlan
tische Oceaan Men was vindingri jk 
Men maakte een katapultinstallatie 
op mailschepen om postvl iegtuigen als 
het ware af te schieten In 1927 
werd dit voor het eerst gedaan aan 
boord van de , He de France 600 km 
uit de kust van Zuid-Amerika Op de 
terugweg gebeurde hetzelfde 500 km 
van Cherbourg De postbezorging 
werd hierdoor aanzienlijk versneld 
Van 1929 - 1935 pasten de Duitsers dit 
systeem ook toe op hun schepen 
, ,Bremen" en , ,Europa" (afbeelding 
12a en b) De Lufthansa organiseerde 
aanbrengvluchten van Keulen uit naar 
Cherbourg Ook de KLM heeft een 
aantal aansluitmgsvluchten op de ka-
tapultschepen gemaakt Van Cher
bourg uit ging het postvl iegtuig het 
reeds vertrokken mailschip achterna, 
landde op zee en werd met een hijs-
installatie aan boord geti ld De post 
voor deze vluchten kreeg een spe
ciaal stempel en ze was spoedig door 
de verzamelaars ontdekt Een nieuw 
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pecialisme: „ka tapu l tpos t " was ge
boren. 

^1T 
UFTPOST 

ZUM D. „EUROPA" 
B E F Ö R D E R T 

2. Katapultpost van de Duitse schepen 
iropa en Bremen kregen een speciaa' 
ampel. 
/ordt vervolgd) 

postwaarde-
stukken 

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

Nederland 

Oe „verhuiskaar t " werd onverwacht 
-'lug - (Zie: Maandblad juni) - ver
krijgbaar gesteld op wi t karton, 35 
cent, Juliana Regina, turkoois. In de 
tekst aan de achterzijde is het Engels 
wat exacter geworden: in plaats van 
,,further in fo rmat ion" , , ,old address" 
en ,,post box" verschenen nu : 
,,additional in fo rmat ion" , , , former 
address" en , ,p .o. box" . 
Als deze proef slaagt, zouden ook de 
briefkaarten op wit karton kunnen 
verschijnen. 

Duitsland B.R.D. 

Eens per jaar levert de Duitse 
Neuheiten-Beschaffungsstelle com
plete jaargangen geïllustreerde brief
kaarten in abonnement af. In 1975 
verschenen 161 nieuwe met 40 pf, 
Unfal lverhütung, groen, op wi t kar

ton . Veelkleurige afbeeldingen die 
scherp zi jn als goede dia's. 

Noorwegen 

Ter gelegenheid van Nordjame 1975, 
2600 Lil lehammer, 29-7-1975, ver
scheen een door een kunstenaar 
ontworpen briefkaart van 1 kr, veel
kleurig met vermelding: XIV Boy 
Scouts Wor ld Jamboree. De naam 
van de ontwerper op de kaart zelf 
ontbreekt. 

't)i.Tkf^RT C ARTF 1'O^TAI b 

\ 1 \ Btn seOl'Ts 
WOKI o JAMHORl 1 

Zweden 

De Postbrev van 75 ére werd naar 
aanleiding van de tentoonstel l ing 
,,Kuvertets Historia 1975" in het 
Postmuseum te Stockholm voorzien 
van een bi jdruk van 15 <6re in grijs-
groen + de reeds gemelde tekst. 

Aerogrammen 

Cuba, 11 c, roze. 
Egypte, 55 m, op geelgroen, zonder 
rand. 
Gibraltar, 4 p. Straat van Gibraltar, 
gri js; 5 p, Couverneurspaleis, groen 
en zwart. 
Guernsey, 6 p, militair, klein formaat 
met in zwart in dubbele c i rkel : ,,Pos
tage 2 1/2 p, blauw, , ,PAID", 7 p, 
blauw, lang formaat, bi jdruk idem, 2 
P-
Jersey, 5 p, grijs, klein formaat. Berg 
Orguei l met handstempel b i jdruk: (in 
cirkel) ,,Off icial/Postage/Uprated 3V2 
p" 6V2 p, buste koningin, lang for
maat, met bi jdruk idem, 2V2 p. 
Man, 6 p, klein formaat, met violette 
b i jdruk (cirkel) ,,lsle of 
Man/Uprated/2V2 p." onder het ze
gelbeeld. 7 p, lang formaat, zelfde 
bi jdruk 2p. 
Nepal, 1,25 r blauw op violet. 
Vaticaan, 110 lire kreeg een bi jdruk 
van 40 lire karmijn. 

Nederland 

Dienstorder 417 van 2 september 1975 
maakte bekend dat de posteri jen het 
gebruik en de verkoop van briefkaar

ten wi l len st imuleren. Aangemaakt 
werden 500.000 ,,sets" van t ien brief
kaarten (Juliana Regina, 35 c tur
koois), verpakt in de bekende vastge-
l i jmde , ,b lokken" voor de prijs van 
ƒ 3,50 per set. 
Het bi jzondere van de op 8 septem
ber aan alle post inr icht ingen ver
strekte hoeveelheden uit dit actieto
taal van vijf mi l joen briefkaarten is 
dat zi] als briefkaart identiek zi jn met 
de bestaande: alleen de verpakking 
verschilt. 
Als blikvanger is bovenop een gratis, 
ongefrankeerde prentbriefkaart en 
achterop een afdekkaart (wit karton) 
toegevoegd met een propaganda
tekst. Deze tekst lu idt : 
, ,Houd ze bij de hand ! " /Voor de op
lossing van de puzzel, /de vraag van 
de televisie-quiz,/Voor 't persoonl i jke 
krabbeltje,/Snel reageren op van alles 
en nog wat, /Vlug posten. /Mooi dat 
de postzegel er al op zit,/Een Brief
kaart is - embleem PTT - /a l gauw 
groot genoeg/ " . 
Voorstel l ing en tekst van de vijf af
beeldingen der prentbr iefkaarten: 
Ik kom gauw weer langs, (bloem en 
vliegend mannetje)/Van harte hoor. 
(duiveltje uit doosje)/Croot nieuws! 
Groot nieuws! (stadsomroeper)/ lk 
hou van j o u ! (rozen)/We zijn weer 
thuis! (poes op stoel)/De maker van 
de vijf prentjes is nergens met name 
aangeduid. 
Mi jn veronderstel l ing is dat deze ver
koopst imuler ing wel l icht ook het 
doel dient dat (spoediger?) kan wor
den overgegaan tot de uitgifte van 
briefkaarten op wit karton, zoals 
reeds de verhuiskaarten hebben. Af
wachten of dit juist is. 

mt 
'^p^lH 1 1 

xttv'm 
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1 
.^x^m^ U 1 
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stempeis 

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

oktober Dag van de Wereldpostunie 
in de machines te Amsterdam, 's-Gra-
venhage, Rotterdam en Utrecht ge
bruikt . 

DAG VAN 
. DE WERELDPOSTUN'IF 

r^^E/V^l 

; 15IX 9 
, 1975 J 

Van 25 september tot en met 22 ok
tober werd bovendien te Utrecht in 
een andere stempelmachme een vlag 
gebruikt met tekst: 30 Jaar Diabetes 
Vereniging Nederland. 

Typenraderstempels 
1.8.1975 
Opgeheven: poststation Buurmalsen. 
20.8.1975 
Gevestigd: postagentschap Zwol le-
Rijnlaan. 
1.9.1975 
Naamwijziging: Hulppostkantoor 
Aalst (N.Br.) heet voortaan Waalre. 
4.9.1975 
Opgeheven: postagentschap Purme-
rend-Salvador Allendelaan. 
Gevestigd: postagentschap Purmer-
end-Leeuwerikplein. 

Gelegenheidsstempels 
Ter gelegenheid van de Algemene 
Vergadering van de Internationale 
Electrotechnische Commissie werd 
van 15 tot en met 26 september in 
het bi jpostkantoor 's-Gravenhage-
Congresgebouw een bi jzonder post
stempel gebruikt . 

" * s 5 m > « ^ 

Voor de op 7 oktober geposte semi-
officiële enveloppen, voorzien van 
één of meer braille- en/of spaarze
gels was, zoals gebruikel i jk, weer een 
speciaal eerste-dag-van-uitgif te-
stempel in gebruik. 

Machinestempels 
Wij danken de heer ). J. Groen te 
Naarden voor zi jn bericht dat de 
nieuwe kleine datumstempel met ro
terende cijfers (constructie van de 
heer Rademakers) nu sedert 9 sep
tember 17.00 uur ook in de stempel-
machine van dat postkantoor in ge
bruik is. Vermoedel i jk zullen nog in 
de loop van dit jaar alle Universalma-
chines hiermee worden voorz ien. 
Van 1 tot en met 30 september was 
de hierbij afgebeelde stempelvlag 650 
Jaar Enschede in de Klüssendorf-
stempelmachine te Enschede in ge
bruik. 

-^—->n 
POSTZ€GEL A 
/ K M borenmde hoek 

Van 15 september tot en mt 13 okto
ber werd wederom de stempelvlag 9 

nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
L. Van den Eeden 
Orgel straat 5 
B-2Ö0O Antwerpen 

Nieuwe uitgiften 

l l i i M\l!l U.\ 

UI l( , l l BI I G I Q U 

vmm 

4 f MMl'llH U U «V i t« ' 

50iËtfiii8f'i[rtit: 
MÉÉÉtltlÉtl 

Hierbij de afbeeldingen van de zegels 
die in september in België zijn ver
schenen (reeds vermeld in mijn vo
rige kroniek). 
Op 13 oktober zal een bi jzondere 
postzegel u i tkomen van 25 frank 
voor de Nationale Bank van België. 
Op 20 oktober een postzegel van 7 

frank ter herdenking van de eerste 
luchtverbinding Brussel-Kmshasa 
(hoofdstad van de voormalige Belgi
sche kolonie Kongo; thans Zaire). 

Themabelga nieuws 

De plechtige opening van Thema
belga zal plaats hebben op zaterdag 
13 december 1975. Verscheidene ma
nifestaties met een mternationaal ka
rakter zul len ti jdens de duur van de 
tentoonstel l ing georganiseerd wor
den, onder meer Algemene vergade
ring van de Koninkl i jke Federatie van 
Belgische Postzegelkringen en de 
,,Association Internationale des Jour
nalistes Philatéliques". De ,,Fede
ration Internationale des Sociétés Aé-
rophi latél iques" en de ,,International 
Federation of Stamp Dealers Associa
t ions" beleggen belangri jke vergade
r ingen. De Thematische Commissie 
van de F.I.P. vergadert op zaterdag 20 
december. 
Het palmarèsbanket zal de reeks ma
nifestaties van Themabelga besluiten. 
Beloningen: buiten de tradit ionele 
medailles zi jn ook talri jke speciale 
pri jzen ter beschikking van de jury 
van Themabelga gesteld, zo onder 
meer de Grote Prijs van Themabelga, 
geschonken door de Minister van Ver
keerswezen; de Grote Internationale 
Prijs, aangeboden door Pro-Post; de 
Grote Nationale Prijs, geschonken 
door de Syndikale Kamer van Belgische 
Postzegelhandelaren en de talr i jke an
dere pri jzen geschonken door de heer 
F. DeTroyer, commissaris-generaal, de 
heer I. Braunstein, vice-voorzitter en 
secretaris generaal, de I.F.S.D.A., de 
F.I.S.A., de American Philatelie Socie
ty, de N.V. Campo-Rodan, enzo
voort. 
Hierboven één van de zes zegels van 
de bi jzondere uitgifte Themabelga, 
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die in voorverkoop t i jdens de duur 
van de tentoonstel l ing verkrijgbaar 
•uilen z i jn . 

Sijzondere afstempelingen 

■4 juli tot 2 augustus: Brussel. Evan

elistisch Congres „Eurofest 75". 
& j u l i : Moeskroen. Fllatelistische 
entoonstel l ing. 
6 tot 29 j u l i : Libramont. 41e Land

ouwbeurs. 
augustus: Nieuwpoor t . Nationaal 

'Uldebetoon aan het monument van 
oning Albert. 
en 10 augustus: Aat. Tweede Inter

ationaal salon van het model isme 
epaard met eerste Internationaal sa

m van f i latelie voor l iefhebbers(?). 
3 augustus: Cent. Belgisch kam

loenschap schaken. 
5 en 16 augustus: Cerfontalne. 
iende verjaring SintLambertustocht. 
3 augustus: Cits. Vijfde JumboRun. 
3 en 24 augustus: Boutersem. Breu

,elf eesten. 

verenigde 
naties/ 
verenigd 
europa 
rubriekredacteur: 

I J. Ph. de Leeuw, 
i Breitnerstraat 21, 
j Zwijndrecht3250. 

i 

Verenigde Naties 

Op 22 september 1975 verschenen als 
jongste UNPAuitgifte vier waarden 
bedoeld om opnieuw aandacht te 
vragen voor het probleem ,,Nami

bië". De Geneefse waarden ( 0.50 en 
1.30 Zwitserse francs) in een oplage 
van 1.800.000 series en die uit New 
York In een oplage van 2.100.000 se

ries. Het ontwerp, een vragende 
hand, is afkomstig van Henry Benc

sath (USA). Op de achtergrond een 
kaart van Afrika waarop het betref

fende gebied duidel i jk naar voren 
treedt. Het officiële eerstedagstempel 
werd getekend door de Zwitser J. P. 

26 augustus: leper. Finale ,,Spel zon

der Crenzen" . 
27 augustus: Oostduinkerke. Vier

daagse voettocht van de IJzer. 

Meuer en de officiële eerste dagenve

lop hebben we te danken aan O.S. 
Mathiesen uit Denemarken. Verdere 
bi jzonderheden zijn te vinden in het 
vouwblad dat iedere verzamelaar uit 
Geneve kan ontvangen. 

Dank zij de voortreffel i jke organisa

t ie, en mede door het bi jzondere 
UNPAtentoonstell Ingsstempel, werd 
de herdenkingstentoonstel l ing: ,,30 
Jahre U N O " , die van 2628 juni 1975 
onder meer 180 ontwerpen voor een 
eerstedagenvelop, vervaardigd door 
leerlingen van de Hamburgse kunsta

cademie , ,Alsterdamm" l iet zien, 
een enorm succes. Ruim 30.000 be

zoekers bestegen de trappen van het 
tentoonstel l ingsgebouw en de 
UNPAemployees konden honderden 
nieuwe rekeningcouranthouders no

teren. 

Stempels 

Die bi jzondere tentoonstel l ingsstem

pels van de UNPA zijn een echte hit 
geworden en daarom is het zaak dat 
l iefhebbers zich t i jdig van ontvangst 
verzekeren. Uit ons land komen 
slechts zelden bi jzondere UNO

stempels en daarom waarderen we 
het des te meer dat we dit jaar zelfs 
tweemaal een dergelijk stempel ont

vangen. De eerste keer ter gelegen

heid van de nationale tentoonstel l ing 
,,Phllaposta" te Groningen en voor 
de tweede maal voor de herdenkings

tentoonstel l ing van 2426 oktober in 
het Vredespaleis. In dit kader ver

melden we maar meteen het bi jzon

dere Oostenri jkse stempel: ,,30 Jahr 
Vereinte Nat ionen" , dat op 24 okto

ber 1975 wordt gebruikt te: Bregenz, 
Graz, Eisenstadt, Innsbruck, Klagen

furt, Linz/Donau, Salzburg en We

nen. Frankrijk zette op 5 oktober een 
geïllustreerd datumstempel, groot 
formaat In te Strasbourg (Bas Rhin), 
,,30e Anniversaire des Nations 
Unies". 

Wetenswaardigheden 
,,15 Jahre UNOInteressengruppe 
NordWürt temberg Jaques Werquin

CedachtnisAusstel lung", luidt de 
tekst van een bi jzonder stempel ge

bruikt te Heidenheim an der Brenz 
(B.R.D.). In het stempel komen verder 
voor het UNOzegel en de stadswa

pens van Heidenheim en Cllchy. 

Bijzondere postzegeluitgiften ter her

innering aan de Europese Veillg

heidsconferentie te Helsinl<i 1975 
kwamen op 30 juli 1975 uit de D.D.R. 
(20 pf.) en uit Finland (F.Mk. 0.90). 
De Finse zegel, ontworpen door 
Pennti Rahikaïnen, brengt de confe

rentlegedachte onder de aandacht 
door middel van een paar opvl ie

gende zwaluwen. Jochem Berthold 
ziet u voor de D.R.R.zegel die 
boodschap in de l ichtstralen, die Hel

sinki uitzendt over de kaart van Euro

pa. 

UNESCO 

De Franse semi dienstzegels voor de 
UNESCO uit 1969 in de waarden 30, 40 
en 50 centimes, worden op 14 no

vember Ingetrokken en vervangen op 
17 november door zegels ad 60 en 80 
centimes en 1.20 franc met hetzelfde 
zegelbeeld (Rechten van de Mens). 
Hetzelfde is het geval met de vlagze

gels voor de Raad van Europa. Voor 
die zegels gelden echter de data 21 
en 24 november 1975. 

Verenigd Europa 

Het Europese Monumentenjaar (ver

volg) 
De zegels van Liechtenstein onder

scheiden zich door een enigszins ge

stileerde afbeelding van bepaalde ar

chitectonische monumenten met een 
soort plattegrond. De door Georg 
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Malin gekozen monumenten z i jn : de 
Mamertenkapel in Friesen (40 r.), 
het Rote Haus in Vaduz (50 r.), de 
Pfrundbauten te Eschen (70 r.) en het 
kasteel Gutenberg te Balzers (Fr. 
1.—). De zegels kwamen op 4 sep
tember aan de loketten. 

Behalve een bi jzondere postzegelse
rie van vier waarden droeg Luxem
burg een bi jzonder vlagstempel bij 
tot de viering van het Monumenten
jaar. De tekst?: ,,1975/Année Euro-
péenne/du Patrimoine Archi tectural" . 
De zegelbeelden werden ont leend 
aan de Vismarkt In de stad Luxem
burg (Fr. 1,—), het kasteel Bourgl in-
ster (Fr. 3,—), het marktplein van de 
bedevaartsplaats Echternach (Fr. 4,—) 
en het St. Michaelsplein te Mersch 
(Fr. 19,—). 
Eerste dag van uitgi f te: 10 maart 1975. 

Monaco was erg bescheiden met 
slechts één waarde Fr. 1.20, ontwor
pen door Czesiav Slania, voorstel
lende de vilia Sauber, gebouwd door 
architect Charles Garnier en tegen
woord ig in gebruik ais Nationaal M u 
seum. Uitgegeven op 13 mei 1975. 

De Nederlandse bijdrage vermeld ik 
slechts volledigheidshalve. In andere 
rubrieken hebt u voldoende kunnen 
lezen over zegels en vlagstempels. En 
zo belanden we bij Noorwegen. Fre-
derik Matheson leverde drie zegel-
ontwerpen. Het vissersdorp Nusfjord 
op de Lofoten (100 ö.), de oude stad 
Stavanger (125 ó.) en Róros (140 ö.). 
Ze werden op 17 april uitgegeven. 

Oostenrijk ging een geheel eigen 
weg. Adalbert Pilch gebruikte een 
deel van het vleugelaltaar in de kerk 
van Kefermarkt voor een zegel van 
O.Sh. 2.50. O p 24 januari 1975 moest 
deze St. Christoffei met het Christus
k ind op de schouder behalve op het 
Monumentenjaar ook de aandacht 
vestigen op het honderdvi j fentwint ig-
jarig bestaan van de Oostenri jkse 
, ,Denkmalpf lege". 
Naast het bi jzondere stempel voor de 
eerste dag van uitgifte, gebruikt in 
Wenen, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, 
Linz/Donau, Salzburg, Bregenz, Ke
fermarkt en Eisenstadt, werden ook 
nog eens vlagstempels toegepast in 
Wenen en Krems: ,,Europäisches Jahr 
der Denkmalpf lege, Symposium 
Krems 1975." 

Een zeer opvallende serie is afkom
stig van het Vaticaan. Op zes waar
den worden evenzovele fonteinen in 

Vaticaanstad afgebeeld. Eén van de 
machtige tweel ingfonteinen op het 
St. Pietersplein siert de zegel van 20L. 
De fontein op het Marthaplein, met 
de kerk van de heilige Stephanus van 
de Abessijnen en de apsis van de St. 
Pieter op de achtergrond, de zegel 
van 40L. Dan volgt de fontein voor 
het f ront van een vroegere bakkeri j 
met de Borgiatoren en de St. Pieter 
op de achtergrond (50L). Op de 90L 
verschijnt een fontein in de tu in van 
het Belvedère en als laatste pronk
stukken zien we op de zegel van 100L 
de fontein aan de voorzi jde van het 
Casino van Plus IV en de wonder l i jke 
Galeienfontein op de 200 L.-zegel. 

De Zweedse zegels werden zoals ge
woonl i jk uitgegeven in de vorm van 
een boekje. Het bevat tweemaal vijf 
zegels en verscheen op 13 jun i . Naar 
een fo to van Sverker Selin werd één 
zegel gewijd aan het kerkdorp Skel-
leftea uit de zeventiende eeuw. Kerk, 
stallen en onderkomens voor kerk
gangers die van heel ver kwamen zi jn 
te z ien. Naar een fo to van Hugo Ah
len gunt de tweede zegel ons een 
blik op het besneeuwde dorp Engels-
berg in Västmansland. In het zegel
beeld zi jn een i jzerwarenfabriek, een 
hoogoven, een smederi j en arbeiders
woningen te onderscheiden. Oude 
vestingwerken en een krui t toren in 
het oude Visby werden gefotogra
feerd door Raymond Hejdström voor 
de derde zegel. Het onderwerp van 
fotograaf K. G. Svensson voor de 
vierde zegel vormde de reeds uit de 
elfde eeuw daterende kopermi jn van 
Falun en tenslotte zien we de in zi jn 
soort unieke officiersmess van de 
garnizoensplaats Rommehed op de 
vijfde zegel naar een foto van Ragnar 
Holmqvist. 

Met de gegevens over de uitgiften 
van Ierland, Malta en Roemenië slui
ten we de volgende maand het on 
derwerp af. 

Wetenswaardigheden 

Allereerst volgen hier een aantal 
Franse stempelmeldingen. Plaisir 
(Yvelines) gebruikte op 20 en 21 sep
tember een geïllustreerd datumstem
pel (groot formaat) ter gelegenheid 
van de jumelage met Geesthacht in 
de B.R.D., Douai (Nord) op 27 sep
tember een dito ter gelegenheid van 
t ien jaren jumelage met Recklinghau
sen (B.R.D.). 
Verdere jumelagestempels kwamen 
uit: 

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), met 
Heddesheim (B.R.D.), Chateau-
Thierry (Aisne), met Mosbach 
(B.R.D.), Villiers sur Marne (Val de 
Marne), ,,10 Ans de Jumelage Fried
berg Hessen, Bishop's Stortford, 
Vi l l iers-sur-Marne" en Montluq:on 
(PPal), met Hagen (B.R.D.). Allemaal 
vlagstempels. Het laatste van de Raad 
van Europa uit Straatsburg werd ge
bruikt op 9 mei . Tekst: ,,9é Mai 
1950-1975 25e Anniversaire de la De
claration de Robert Schumann". 

suid-afrika 

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

Genootschap van Regte Afrikaners 

Eintlik is die geskiedenis van Afr i 
kaans baie merkwaardig. Letterlik 
beteken Afrikaans: die taal van Afr i 
ka. En dit is die jongste een in die 
groep van Westerse tale. 
Die eerste aanduiding van die ont
staan van die taai wordt nog in die 
Sewentiende Eeu aangetref. 
Kommissaris-Generaal H. A. van 
Rheede het in 1685 die Kaap besoek 
en opgemerk dat die kinders daar 
zo'n snaakse aksent van Hollands ge
praat het. Hy kon hul le noul iks ver
staan. 
Tussen 1733 en 1741 het 'n Duitser, 
O. F. Mentzel , in die Kaap rondge-
trek. Volgens hom het die mans baie 
deft ig probeer praat, maar die 
vrouens en kinders het 'n plaaslike 
dialek gebruik. Hollands is gebruik as 
skryftaal, maar Afrikaans was toe al
reeds goed op pad om die spreektaal 
te wo rd . 
In die tweede helfte van die vorige 
eeu was dit duidel ik dat ons te doen 
gehad het met 'n afsonderl ike en 
selfstandige taal. Dit het bale teen
stand ondervind van sowei Engelse as 
Hollandse kant. Nogtans het op 14 
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'ugustus 1875 in die huis van Gideon 
lalherbe in Paarl 'n vergadering 
laatsgevind van 'n groepie mans wat 
iaarop wou wys dat hulle 'n eie taal 
■ et, wat nie Engels of Hollands was 
lie, maar Afrikaans. 
\y die geleentheid is ook besluit om 
iie Bybel in hierdie taal te vertaal. 
tie leuse was: om te staan vir ons 
'aal, ons Nasie en ons Land. Die 
ydskrif , ,Di Afrikaanse Patriot" het 
taarna gestrewe om mense trots te 
lat voel op hul ele taal. 

3m al hierdie gebeurtenisse, wat 'n 
ieu gelede plaatsgevind het, te her

ienk, het op 14 Augustus 'n posseël 
erskyn van 4c, ontwerp deur Pierre 

Je Wet. Dit vertoon die huls van Ci 

Jeon Malherbe, en vermeld GRA 
14.8.1875. Die afmeting Is 
i0,2 X 2,39 m m . Dis gedruk met sil ln

Jers 692 (groen), 693 (l lgbruin) en 
^94 (oker), In twee veile, A en B. 

/ 
^ ß 'i^ 

Die eerstedagkoevert (no. 7) is in 
geelbruin kleur en gee die embleem 
van die GRA. 'n Spesiale ronde af

stempeling vermeld : Genootskap van 
Regte Afrikaners / Paarl/14 Augustus 
1975/oop Bybel. Die verstywlngskaart

|ie vermeld die voorgeskiedenis van 
Afrikaans, met vier portret foto 's: dr. 
A. Pannevis, ds. S. J. du Tolt, C. P. 
Hoogenhout en D. F. du Toit. 
Daar was 'n tweede afstempeling met 
die datumstempel van In Paarl, en 'n 
vlagstempel: 
Afrikaans/dit is/ons erns (afbeel

ding). 

Historiese GedenJtwaardighede in 
SuidwesAfrika 

Op 23 Julie het in Suidwes Afrika drie 
posseëls verskyn met historiese mo

numente. Hulle Is ontwerp deur A. 
H. Barrett. 
Die 5cseël toon Kolmannskop, aan

vanklik 'n onbeduidende stasie op 
die spoorlyn van Seeheim na Lüde

ri tzburg. Maar In 1909 is by hierdie 

stasie die eerste diamant gevind deur 
'n spoorwegarbeider wat vroeër op 
die diamantmyne in Kimberley ge

werk het. So het die ontg inn ing van 
een van die rykste diamantvelde In 
die wereld begin. Die plekkie, wat 
destyds 'n beeld van baie bedrywig

held was. Is nou 'n verlate spook

dorp. 
Die 9cseël wys 'n ou lokomotlef . Ty

dens die Duitse periode is goedere In 
Suidwes met die ossewa deur die 
woestyn vervoer na die binneland. 
Dit was onpraktles en in 1896 is 'n 
stoomtrekker gebruik wat na bale 
moei l ikhede in die sand vasgesteek 
het. Dis Martin Luther genoem, na 
die hervormer se bekende verklar ing: 
,,Hler staan e k . . . e k kan nie anders 
n ie " . In 1973 is die ou lokomot lef ge

restoureer en tot nasionale monu

ment verklaar. Dit staan nou in Swa

kopmund . 

Die Ou Fort Is deur die Duitse kap

tein Kurt von Francois gebou, vanaf 
1890. Dit was ook die vestiging van 
Windhoek, hoofstad van Suidwes. 
Die fort staan op die 15cseël; dit het 
In 1957 nasionale monument geword. 
Op die agtergrond staan die ruiter

monument van kaptein von Francois, 
'n Ronde eerstedagstempel vermeld: 
Luderitz/23.7.1975/wapen van die 
dorp. Die eerstedagkoevert het bo

wedien vier ou Duitse seëls van 
SuldwesAfrika, met stempels: Swa

kopmund. Windhoek, Kolmannskup

pe, Otj imbarongo. Die geheel maak 
'n bale feestelike indruk. 

Die verstywingskaart bevat 'n be

skrywlng van die drie monumente en 
'n gekleurde fo to van die ou kruis 
van die Portugese ontdekklngsreisi

ger Bartholomeus Diaz, wat hier aan 
die kus opgerig Is. 

wij lazen 
voor u 

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

Serie zwendelaars 

Geen onderwerp boeit de gemid

delde verzamelaar zozeer als opzien

barende vervalsings en fi latellstische 
zwendelaffaires. Enerzijds om zich zo 
goed mogeli jk te beschermen tegen 
schade en anderzijds om de sensatie. 
En voor schrijvers Is er geen gebrek 
aan stof. Zo publiceert „The Philate

list" dit jaar: ,,A History of Philatelic 
Forgers" in vele afleveringen. En de 
schrijver, Varro R. Tyler, voldoet ge

heel aan belde verlangens. Vele 
roemruchte vervalsers en zwendelaars 
passeren de revue. 
De Amerikaan James M. Chute, l id 
van een kleine groep handelende 
zwendelaars, die nauw samenwerkten 
met de beruchte S. Allen Taylor en 

de Zwitser Adrien Champion, oudere 
broer van Theodore Champion, ko

men aan bod In het februar inummer. 
Als zovele fi latellstische fraudeurs 
kon ook de sluwe Adrien Champion 
slechts veroordeeld worden als bank

roetier en hij had zelfs de brutali teit 
zich onmiddel l i jk na het uitzitten van 
zijn gevangenisstraf weer bezig te 
houden met het verhandelen van zijn 
oorspronkel i jke voorraad, die hij vla 
een handlangster zelf terugkocht op 
een vei l ing. 
In het maartnummer houdt Varro E. 
Tyler zich allereerst bezig met de El

sasser Henry Flachskamm, die 
, ,naam" maakte met de vervalsing 
van Mexicaanse zegels en door de 
zich door hem ernstig gedupeerd 
voelende, in Mexicaanse zegels ge

specialiseerde, handelaar C. H. Me

keel, voor het eerst aan de kaak werd 
gesteld. Daarna komen Engelhardt 
Fohl uit Dresden, bi jzonder geïnte

resseerd in zegels van de Phil ippijnen 
en Georges Fouré, die zich vooral 
richtte op vervalsingen van vroege 
Duitse postwaardestukken, aan de 
beurt. Fouré was een Fransman, die 
als leraar Frans in Berlijn aanvankelijk 
waardevolle filatellstische activiteiten 
ontplooide, maar zich na zijn ken

nismaking met H. G. Schill ing, een 
uitstekend graveur, aan veelomvat

tende vervalserspraktijken te buiten 
ging
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De compagnons in het kwade Alfred 
Benjamin en George Kirke Jeffryes 
zijn ook in dit gezelschap nog een 
bi jzonder stel. Eerstgenoemde be
stond het om na zijn veroordelmg, 
gebruikmakende van de publiciteit 
die het proces hem opbracht, vele 
vervalsingen openl i jk als zodanig te 
verkopen tegen het dubbele van wat 
hij vóór het proces vroeg. (Wat zi jn 
filatelisten toch wonder l i jke wezens). 
Deel drie van de artikelenreeks, op
genomen in het apr i lnummer van 
,,The Philatelist", is aan hen gewi jd. 
Deel 4 (mei 1975) handelt over de 
Hamburgse handelaar Julius Goldner. 
Die zag kans, met een eenvoudige 
fooi van één Thaler, een post-
beambte ertoe te bewegen echte 
poststempels met diverse data te 
plaatsen op zi jn dubieuze produkten. 
Ook komen ter sprake George Ca-
r ion, van afkomst Parijzenaar en via 
Tahiti naar Amerika afgezakt, die 
nooit werd veroordeeld en kans zag 
zich te laten benoemen tot , ,Coun
terfeit Detector" van ,,The Philatelic 
Society of San Francisco" en de New-
yorker George A. Hussey, die nooit 
werd veroordeeld. 

Het verhaal over de heren Erasmus 
Onegl ia, de eerste in een lange reeks 
Italiaanse meesters van het métier, 
Louis-Henri Mercier, alias Henri 
Coegg, een kleintje onder zi jn soort
genoten en Angelo Panelli, over 
wiens werk nog lang niet alles be
kend is, vult tenslotte het vi j fde deel, 
verschenen in het jun inummer. 
De reeks word t voortgezet. 

lerlandfilatelie 

In het Mededel ingenblad van de Stu
diegroep ,,Britannia" slaakt één der 
leden de verzuchting dat er zo weinig 
over zi jn speciale hobby, de ler landfi
latelie, wordt geschreven. Deze en 
andere verzamelaars die hun hart aan 
de filatelie van het , ,Groene Eiland" 
hebben verpand kunnen hun hart 
ophalen aan het apr i lnummer 1975 
van ,,The American Philatelist" dat 
voor een goed deel aan Ierland is 
gewi jd. 
Joseph E. Foley houdt zich bezig met 
de opdrukken van 1922. Een tabel 
completeert het geheel dat werd ge
schreven met het oog op de gevor
derde verzamelaar. Dezelfde schrijver 
vertelt ook iets over ,,The Fenian Post 
Gard" . James Brady behandelt een 
brief, die in 1934 van Dubl in via Enge
land en Duitsland naar Recife-
Pernambuco werd vervoerd door de 
Lufthansa, die daarbij gebruik maakte 
van de katapultinstallatie op het op 
de Atlantische Oceaan gestationeerde 
,,SS Westfalen". Ook ,,Ireland's First 
Postage Stamp of lts O w n " en ,,The 
Irish 2d Coil of 1935 (Scott 68b)" ko
men aan de beurt. Eén en ander 
kwam tot stand in samenwerking met 
de ,,Eire Philatelie Associat ion", een 
Amerikaanse groep van lerlandspecia-
listen, die dit jaar zijn vi j fentwint igja
rig bestaan viert. 

Noorderlicht 

In een redactioneelt je: ,,Zo maar een 
praatje bij 44" , lanceert „Het Noor
derlicht" (juni 1975) het bericht dat 
nog in de loop van dit jaar een door
lopende index op de achterl iggende 
elf jaargangen zal worden openbaar 
gemaakt. Juist bij verenigingsbladen 
met hun vele korte en soms zelfs 
heel korte bijdragen lijkt het naslaan 
van hetgeen vroeger over een be
paald onderwerp werd opgenomen 
vaak op het zoeken naar de spreek
woordel i jke naald in een hooiberg. 
Leden en overige lezers zullen 
daarom dit bericht met vreugde be
groeten. 

Chimica 

In een artikeltje in „TNO-Kontakt" 
(juni 1975) vertel len G. A. van Kem
pen en J. H. Parmentier iets over het 
verzamelen van mineralen. Aan de 
hand van een aantal zegelafbeeldin
gen betrekken de heren daarbij z i jde
lings ook de fi latelie. 
Meer direct gericht op de themati
sche verzamelaar li jkt ons het werk 
van G. A. Albada dat onder de titel 

, ,Chemie op postzegels" in gedeelten 
wordt gepubl iceerd in ,,Chimica", 
een ,,Leidsch chemisch per iod iek" . 
We ontvingen tot nu toe twee afle
veringen (jaargang 9, 1? en 2). Een 
behoorl i jk aantal postzegelafbeeldin
gen vergezelt de tekst. Of het artikel 
voldoende filatelistische betekenis 
heeft en of het voldoende bruikbare 
wetenschappeli jke informatie voor de 
thematische verzamelaar bevat zul len 
we pas kunnen beoordelen wanneer 
het werk gereed is. Misschien heb
ben we dan gelegenheid er nog eens 
op terug te komen. 

Prentbriefkaarten 

Op twee plaatsen tegelijk stuitten wi j 
bij onze lectuur in deze maand op de 
opvatt ing dat de belangstelling voor 
prentbriefkaarten veld wint . 
Dat was het geval bij het lezen van 
het eerste deel van een tweedelig ar
tikel over Britse luchtschepen door 
John C. W. Field in „The Aero Field" 
(Vol. 39, No. 2, June 1975), waarvoor 
de schrijver slechts prentbriefkaarten 
als illustraties gebruikte en voor de 
tweede maal bij de aankondiging in 
„Aangetekend' (3 september 1975) 
van de uitgifte door de Nederlandse 
PTT van setjes van tien briefkaarten, 
afgedekt met een gratis verstrekte, 
grappig geïllustreerde prentbrief-
kaart (afbeelding). 
Het artikel van de heer Field betreft 
de geschiedenis en de ontwikkel ing 
van het luchtschip in Engeland gedu
rende de negentiende eeuw en in het 
begin van de twintigste eeuw. De 
schrijver behandelt de uitvindingen 
die voor deze ontwikkel ing een con
dit io sine qua non waren en het werk 
van constructeurs en experimente
rende vliegers. 
Een bi jzondere plaats onder die laat-
sten wordt ingenomen door E. T. Wi l 
lows die niet minder dan zes verschil
lende basistypen luchtschepen con
strueerde. Met de , ,Wil lows III, City 
of Cardif f" maakte hij in 1910 de eer
ste succesvolle overtocht van Enge
land naar Frankrijk, negentien dagen 
na de vlucht van de ,,Clement-Bayard 
I I " in omgekeerde r icht ing. 
Spijtig genoeg voor de luchtposten
thousiasten schijnt er van die eerste 
experimentele vluchten geen filatelis
tische documentat ie te bestaan. Dat 
is wel het geval met de door leger en 
regering gesteunde proefnemingen 
waarover het tweede deel zal gaan. 
Schrijver belooft zi jn lezers dat hij 
hen in dat tweede deel daarover zal 
in l ichten. 
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Met een uitgebreide bibl iografie stelt 
I i| geïnteresseerden m staat even

t leel zelf nader op het onderwerp m 
t gaan Ze kunnen zich dan meteen 

1 de hoogte stellen van parallel lo

ende ontwikkel ingen m andere lan

an dan Engeland 

perimenteel 

lOgen we hieraan vastknopen de 
^rmeldmg van een artikel in ,,S.P.A. 
urnal" (Vol , 37, No 10, June 1975) 
er experimentele luchtpostvluchten 
et vliegtuigen m de Pacific meer in 
et bijzonder in het gebied Polyne

=■? De schrijver Clyde Carriker geeft 
ider meer een levendig relaas, 
jorspekt met anekdotische bi jzon

'■rheden, van een vlucht van Pago 
tgo naar Manua op 16 mei 1966, vijf

ider t ig jaar na de eerste lucht

ostvlucht van Samoa per watervlieg

iig afgeschoten van de Amerikaanse 
uiser , ,Chicago" De meeste van de 
er behandelde vluchten werden f i 

telistisch uitgebreid gedocumen

erd 
at zoiets maar meteen met vier, zes 
f zelfs acht verschil lende covers 
loet gebeuren schijnt een noodzake

|ke bi jkomstigheid te zijn 

andkaarten & Globus 

en van de meest interessante t i jd 

chriften voor de algemene themat i 

"he fi latelie is ,,Minkus Stamp Jour

lai", dat naast tal van informatieve 
irt ikelen over velerlei thematische 
)nderwerpen, regelmatig zogenaamde 
Checklists" publ iceert In twee delen 

Vol. X, 1975, Number 2 and 3), ver

cheen als laatste een dergeli jke lijst 
jver het onderwerp ,,Kaarten en glo

bes", samengesteld door Donald G 
Temple, cartograaf aan de universiteit 
van Wisconsin Wij vinden het een WIJS 
besluit van de samensteller dat hij 
slechts die zegels m zijn lijst opnam die 
duideli jk herkenbare kaarten en/of 
globes in het zegelbeeld bevatten Er is 
immers voor dit thema zoveel mate

riaal voorhanden dat het volmaakt on 

nodig IS zichzelf en zijn verzameling te 
verdrinken in een eindeloos aantal 
voor de uitwerking van het thema 
overbodige zegels 

Achtergrondinformatie voor dit on

derwerp levert ,,Stamps Monthly" 
(June 1975) in twee korte bijdragen 
,,The World of old Maps" , waarin 
gegevens over beroemde cartografen 
als de Nederlander Blaeu en de Vla

mingen Mercator en Ortel ius en 

, ,Map Col lect ing" , geschreven door 
A Carson Clark 

Zuivering van brieven 

Voor de „Postal History Journal" 
(Vol 19, June 1975, Number 40) 
schreef dr D W de Haan een bi j 

zonder instructief artikel over gedes

infecteerde brieven onder het op

schrift ,,The Netherlands Author ized 
Disinfection Procedures to Prevent 
Epidemic Diseases" 
Zoals de titel reeds laat vermoeden 
bevat het artikel, na een korte inlei

d ing over het voorkomen van epide

mieën m ons land, een uitvoerige be

schrijving van de toegepaste maatre

gelen, de voorschriften waaraan be

smette schepen en hun bemanningen 
zich hadden te houden en de wijzen 
van desinfecteren van door die sche

pen vervoerde brieven Afbeeldingen 
van op het onderwerp betrekking 
hebbende documenten en van op 
gezuiverde brieven aangebrachte 
stempels, verduidel i jken de tekst 

Mauritius  lie de France 

Peter Ibbotson, schrijver van het arti

kel , ,Maurit ius, The Posts of the 
French Period", in ,,The London 
Philatelist" (Vol 84, June 1975, 
Number 990), is het met eens met de 
veelvuldig gehuldigde opvatt ing dat 
er niets bekend zou zijn over de post

historie van He de France, zoals 
Maurit ius onder de Fransen werd ge

noemd En de feiten die Ibbotson uit 
andere dan postale archieven aan het 
licht bracht geven ons dan ook een 
redeli jk inzicht m de wijze waarop 
een postdienst gedurende het laatste 
kwart van de achttiende eeuw func

t ioneerde op de eilanden Me de 
France en het naburige Bourbon dat 
tegenwoordig Reunion heet 
Doordat die postgeschiedenis vri jwel 
parallel loopt met het levensverhaal 
van de plaatselijke drukker en kran

tenuitgever Pierre Nicolas Lambert 
verschaft het artikel bovendien aar

dige kijkjes op het leven in de kolo

nie Zelfs de napoleontische oor lo

gen met de daaruit voortv loeiende 
Britse blokkade en de schi jnoor log 
tussen Frankrijk en de Verenigde Sta

ten, l ieten hun invloed op die post

historie gelden Al met al een art ikel, 
dat voor posthistorici en voor men

sen met een algemene historische be

langstelling gelijkeli jk lezenswaardig 

IS 

Boerenoorlog 

Dat de ,,S.A. Philatelist" schrijft over 
de fi latelie van de Boerenoorlog is 
niet zo verbazingwekkend, maar dat 
we voortdurend in de fi latelistische 
wereldpers artikelen over dit onder

werp tegenkomen duidt toch wel op 
een bijzonder grote belangstell ing 
daarvoor En telkens ontdekken de 
schrijvers nog weer nieuwe aspecten, 
die om filatelistische aandacht vra

gen 
Deze keer schreef A C M Batten, F 
R P S L over ,,The Boer Invasion 
south into the Cape 18991900" En 
hij IS in staat zijn bevindingen over 
dit posthistorische onderwerp te i l 

lustreren met afstempelingen op ze

gels van de OranjeVrijstaat, gebruikt 
in het geïnfi l treerde gebied De af

stempelingsdata beslaan een periode 
van 13 november 1899 tot 30 decem

ber van dat jaar 
In ,,The American Philatelist" (juli 
1975) onderzoekt Michael Dattol ico m 
een kort stukje ,British Prisoner

ofWar Mail of the Boer War" Zijn 
bijdrage gaat vergezeld van foto's van 
een brief, verzonden uit Pretoria op 
12 december 1899 en in Engeland met 
Strafport belast, als teken dat de En

gelsen die brief als afkomstig uit het 
buitenland beschouwden, en een iets 
later verzonden brief (18 december 
1899) die, omdat hij na 1 januari 1900 
m Engeland arriveerde onbelast bij 
de geadresseerde werd bezorgd 
We werden aan beide bovenge

noemde artikelen herinnerd door de 
ontvangst van ,,Zuidafrikaans Pano

rama", een tweemaandeli jkse uitgave 
van het Zuidafrikaanse Ministerie van 
Voor l icht ing, dat m het augustus

nummer over vier pagina's het een 
en ander vertelt over de (inter)natio

nale tentoonstel l ing ,,Saphil 74" 
Kleurenfoto's van Kaapse dr iehoeken, 
de eerste frankeerserie (1913) en de 
laatste (1974), alsmede een zoge

naamd , ,Mafekingzegel" , uitgegeven 
onder verantwoordel i jkheid van Lord 
Baden Powell ten gebruike binnen 
het belegerde dorp Mafeking, en 
indrukken van de tentoonstel l ings

ruimte, zijn bijzonder geschikt om de 
belangstell ing van nietfi latelisten 
voor de hobby te wekken 
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nederlandse 
bond 
van filatelisten
verenigingen 
Secretaris L Schmelzer 
van Hogendorplaan 6, 
Woerden Telefoon 03480-3228 
Penningmeester P W A M Wap, 
Waddenstraat 465, Haarlem 1509 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
penningmeester van de bond 

Tentoonstellingen 
Alle correspondent ie aangaande ten toon
stell ingen gelieve men ui ts lu i tend te r ich
ten to t de commissaris voor het ten toon-
stell ingswezen b innenland de heer M de 
Mei jer, Ceestbrugweg 59, Ri|swijk-2101 
Begrotingsf or mul leren, beoorde! ingsboek-
jes en namen van juryleden en kandidaat-
juryleden zi jn op dit adres verkri jgbaar 

Bondsinf ormatiebu reau 
Voor inl icht ingen omtrent kandidaat-leden 
van bij de Bond aangesloten verenigingen 
alsmede voor de behandel ing van klach
ten omtren t verzamelaars of handelaren 
wende men zich schriftel i jk tot de be
heerder H P van Lente, De Cooise Wa
rande, Flat B 17, Mezenlaan 19, Bussum 

Nieuw lid 
De Postzegelclub , Groot -Veldhoven ' te 
Veldhoven is per 1 oktober 1975 officieel 
toegetreden tot de Bond Na publ ikat ie 
van de aanvraag in het jun inummer 1975 
zi jn geen bezwaren tegen deze aanmel
ding ingediend Mede gelet op het be
paalde m artikel 5 van de statuten heeft 
het bondsbestuur besloten deze kandidaat 
als l id van de bond aan te nemen 
Het bondsbestuur heet deze nieuwe ver
eniging van harte we lkom en spreekt de 
hoop uit dat ZIJ actief aan het verenigings
leven van de bond zal deelnemen 
Secretaris P M Wi l lems, Muller laan 75 
Veldhoven, te lefoon 040-533429 
Het aantal leden bedraagt 123 

Bondsdocumentatie centrum 
De administrateur is afwezig tot 15 no
vember In spoedgevallen contact opne
men met de voorzi t ter D W de Haan, 
Ceestbrugweg 71, Rijswijk ZH 

Bondsbibliotheek 
Inl icht ingen Bibl iotheek Arnhem, tele
foon (085) 432131 
Bondsbibl iothecaris W F Smit, Utrecht
seweg 33C, Heelsum Telefoon 08373-
2607 
De Bondsbibl iotheek is gevestigd m het 
gebouw van de Bibl iotheek A rnhem 
Geopend ui tgezonderd maandag en za

terdag dagelijks van 10 00-18 00 en 19 00-
21 00 uur Maandag geopend van 13 00-
18 00 en 19 00-21 00 uur en zaterdag al
leen van 10 00-17 00 uur Adres Koning
straat 26, Postbus 1168 Arnhem 

Nieuwe catalogus 
Voor mededel ingen omtrent de nieuwe 
catalogus en de wi jze van bestellen daar
van word t verwezen naar het september
nummer 1974, bladzi jde 485 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te r ichten aan E C de Poor
ter Parkdreef 111, Budel -Dorp le in , Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, Budel, Dorpie in 

Verkrijgbare uitgaven 
De vol ledige lijst van verkr i jgbare uitgaven 
IS gepubl iceerd in december 1974, blad
zi jde 694 Aanvul l ingen januari 1975, 
bladzijde 39, maart 1975, bladzijde 172, j u -
h/augustus 1975, bladzijde 412 

Internationale tentoonstellingen 
Serieuze kandidaten kunnen inschri jvings
formul ieren en brochures aanvragen van 
de Hafnia 76, die van 20-29 augustus 1976 
in Kopenhagen zal worden gehouden 

In Milaan word t volgend jaar van 14-24 ok 
tober een internationale tentoonstel l ing 
onder FlP-patronaat gehouden, waarvoor 
nog geen formul ieren zi jn ontvangen Ge
gadigden kunnen zich wel opgeven 

Inl icht ingen A Boerma, Bronsteeweg 86, 
Heemstede 

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

Nederlands Filatelistisch Centrum 
Het NFC stelt aan verenigingen dialezin-
gen ter beschikking tegen vergoeding van 
de portokosten van heen- en terugzen
ding Enkele stelregels dienen in acht ge
nomen te worden veert ien dagen voor 
het gebruik schriftel i jk aanvragen, tenmin
ste even deugdel i jk verpakt terugsturen 
als de zending werd ontvangen, teksten 
mee terugzenden, dia's op volgorde en 
voltal l igheid contro leren Het is niet mo
geli jk meer dan fwee diaseries per keer te 
verlangen 
Aanvragen bij de NFC-secretaris J C 
Schater Groenendaalstraat 9-1, 
Amsterdam-1017, of Postbus 192, Weesp 

verenigin 
nieuws 

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

gs-

1 
Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr W F Smit Utrechtseweg 33c Heelsum tel 
08373 2607 pennmgm /ledenadm H A E Spaanen 
burg J H Leopoldstr 13 Haarlem tel 023-262919 dir 
rondzending ] J Kroone Socrateslaan 36 Utrecht tel 
030-881032 
De contributie voor 1975 bedraagt ƒ 2 0 — Leden die 
niet ztjn aangesloten bfj éen der afdelingen dienen 
deze over te maken op girorek 33805 t n v Pennmgm 
N V V P V Haarlem Correspondentie adreswijzigin
gen e d dienen naar de afd -secretaris of naar de 
Feden administratie gezonden te worden nooit naar de 
admmistratie van het Maandblad Wijzigingen afd secre
tariaten 
Alkmaar Vergaderingen worden nu gehouden in Het 
Wapen van Heemskerk Breedstraat 33 Alkmaar 
Vlaardingen Elke 2e dmsdag van de maand in De Har
monie Schiedamseweg 51 Vlaardingen Aanvang 20 
uur 
Epe Ruildag 1 november Welgelegen Heerde 10-17 
uur Tafeis reserveren tel 05780-2729 
2 
Postzegelvereniging „Breda" Secr Mw A Cramerus 
van den Wildenberg Steynlaan 40 Breda Tel 32307 
Ledenvergadering maandag 27 okt 75 19 30 u in 
Gemeenschapshuis De Kfeiberg Dr Struyckenstraat 
9 Breda Veilmg 
)eugd-bijeenkomst 1 en 2 nov a s voor onze Jeugd 
afdeling een clubtentoonstelling m het cultureelcentrum 

De Beyerd Boschstraat 22 Breda Opening zaterdag 1 
nov 2 uur De openingstijden ztjn 1 nov van 2 5 uur 
en 2 nov van 10-5 uur 
3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Am
sterdam. Secr A D Aeijelts Tolakkerweg 82 Holland 
sehe Rading Tel 02157 469 
Ledenvergadering vnjdag 31 okt 1975 20 15 u Hotel 
Krasnapolsky Warmoesstraat Amsterdam 
Overleden 479 J H Noordhout 
4 
Utrechische Philatelisten Vereemging Secr R O M 
van Hasselt Prins Hendriklaan 101 Utrecht ledenadm 
mr K J Wildschut Vuurse Dreef 42 Hollandsche Ra 
ding 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopij voor het Verenigmgsmeuws dient 
GETIKT op officieel kopifblad (in duplo) teza
men met de mutatiestrookjes voor de komende 
maand en eventueel de maandstaat m het bezit 
te zi)n van de administrateur, uiterli|k op de 
volgende data 

novembernummer 15 oktober 1975 
decembernummer 19 november 1975 

Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
na de genoemde data in het bezit van de admi
nistrateur Nakomers alleen in kleine hoevee! 
heden en mits u al eerder in de maand hebt 
mgezonden In dat geval de maandstaat met de 
laatste zending strookjes toezenden doch wel 
elke maand ook als erin die maand geen muta
ties zijn geweest 
HH Secretarissen en Leden administrateurs 
wordt DRINGEND verzocht zich strikt aan de 
genoemde data te houden Indien te laat wordt 
ingezonden, is plaatsing in het nummer van de 
komende maand BESLIST NIET mogelijk! Let u 
er vooral op dat voor bijeenkomsten enz geen 
data worden vermeld die liggen voor de 20ste 
van de maand van verschijning 
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tfstkomende ledenvergadering dinsdag 28 oktober, 20 
uur m de kleine foyer geb Tivoli, Lepelenburg, Utrecht 
A'cnda- Jaarverslagen dir rondzendingen en veiling-
fr^ester Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar 
dr bestuursleden P O M van Hasselt, A C M Oor J 
B van Oort en J Schouten. Eventuele tegencandidaten 
v or de vergadering bij de secretaris te melden Huldi-
g g 25-)arige leden, dialezing door de hr L van Oos-
T 'wi)k Landenwedstrijd dienstzegels Nederland, veiling 
c verloting. 

* agsche Philatelisten Vereeniging. Secr L W Krijger, 
anjelaan 49, Ri)swi)k Ledenadmin F H de WIJS, Ca-
Reinierszkade 75, 's-Cravenhage, tel 070-831402 (na 

00 uur) 
j denbifeenkomst dinsdag, 18 november 1975, 20 00 

r m Diligentia (Ie etage). Lange Voorhout, 's-Craven-
ge 

.'ernationale Vereniging „Philatelica". Secr N Ph 
audemans, Willem Klooslaan 21, Voorburg Z H , tel 
0-864476, Beheerder Centraal Ledenregister N F 
'deman, Valkenboskade 86, 's-Gravenhage-2026, tel 
J-390857, Bureau van het Rondzendverkeer Philateli-
huis, Valkenboskade 88, 's-Gravenhage-2026, tel 070-
mo 
ntnbutie 1976 Ter besparing van incasso- en admini-
atiekosten worden de leden dringend uitgenodigd 
er te gaan tot betaling van de contributie voor 1976 
^ bi) een afdeling aangesloten leden dienen de voor 
n afdeling vastgestelde contributie te voldoen aan de 

'nningmeester van de afdeling voor de door het afde-
'gsbestuur vastgestelde datum De met bij een afde-
ig aangesloten leden worden verzocht de contributie 
^6 zo spoedig mogelijk te voldoen door storting of over-
hniving op postgirorekenmgnr 315 284 ten name van de 
'g Penningmeester I V Philatelica, Hulshorststraat 
'9, 's-Cravenhage-2029 Gaarne hierbij vermelden 
lam en voorletters, het juiste adres en het op de lid-
latschapskaart 1975 voorkomende lidmaatschapsnum-
sr Voor de niet bij een afdeling aangesloten leden 
draagt de contributie voor 1976 a ƒ17,50 (voor in 
'derland woonachtige leden) en b ƒ 25 — {voor in het 
Jitenland wonende leden) Leden die onverhoopt hun 
^maatschap met wensen te continueren, dienen hier-
n, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onder a 
n de Statuten, voor 1 november 1975 schriftelijk ken-
s te geven aan het algemeen secretariaat of aan het 
stuur van hun afdeling 

id. secretariaten en data van bi|een komsten 

ilsmeer B J Koedijk Geraniumstraat 59, Aalsmeer, 
..Tste dinsdag 20 00 uur, gebouw Irene, Kanaalstraat 10, 
alsmeer, tweede woensdag even maand 20 00 uur, 
^euw Vennep, kantine ,,Vicon" en tweede dinsdag on-
ven maand 20 00 uur. Hoofddorp, gebouw ,,De Inkt-
:>t" Bernardstraat naar R K Kerk 
'blasserdam Mevr M Takken-Docters van Leeuwen, 

^eatrixsingel 21, Hendrik Ido Ambacht, eerste maandag 
a. 19 00 uur, kantme ,,Van der Ciessen-De Noord" 
V , Alblasserdam 

merongen/Leersum D ) A Donga, Burgemeester 
lartenslaan 93, Leersum, na convocatie 
mstetveen | H M Groothuis, Else Mauhsstraat 16 

-«mstelveen, derde dirwdag 20 00 uur. Dr Plesman-
hool, Lindenlaan 315, Amstelveen 

msterdam H A van Beers, Naaldwijkstraat 33"", 
msterdam-17, eerste donderdag 20 00 uur vergadering 
n derde donderdag zelfde tijd ruilavond, Obrechthuys, 
icob Obrechtstraat 26, Amsterdam, tweede dinsdag 
0 00 uur ruilbijeenkomst gebouw ,,De Purmer", Kerke-
'ad, Nieuwendam 

•^adhoevedorp ) van Weering, Sloterweg 143A, Bad-
lOevedorp, tweede woensdag va 19 30 uur. Jeugdhuis 

klaverblad. Adelaarstraat 22, ingang schoolplein achter 
de R K Kerk, Badhoevedorp; ruilavond vierde woens
dag. 
'iloembollenstreek H de jong, Hyacinthenstraat 13, Lis-
■̂ e; derde dinsdag 20 00 uur, Pauluskerk, Ruishoornlaan, 
Lisse, na convocatie 
Bnelle/Voorne ) van Elswijk, L Vechelstraat 39, Brielle, 
tweede donderdag 20 00 uur, zaal ,,Dedert", Turfkade, 
Brielle 
Bunnik C Ph van Heulen, Merkenstemgaarde 5, Bun
nik, tweede dinsdag 20 00 uur, ,, t Trefpunt", Burge
meester van de Weijerstraat Bunnik 
Dalfsen G ] M Koggel, Mulertlaan 14, Dalfsen, na 
convocatie 
De Bilt/Bilthoven Mevr A W J Hammes, Pieter de 
Swartkwartier 14, Bilthoven, dinsdag 4 november '75, 
20 00 uur, gebouw ,,De Magneet", Julianalaan, Biltho
ven 
Deventer C M Zaalberg, Acacialaan 27, Twello, eerste 
vrijdag 19 30 uur. Bouwkundige Vereniging Papenstraat, 
hoek 't Klooster, Deventer 
Dnebergen C W van Zanten, Akkerweg 48, Drieber
gen, eerste dinsdag 20.00 uur, gebouw ,,Salem", achter 
de grote kerk. Hoofdstraat, Driebergen 
Echt Th Meulenaars, Kerkveidsweg 21, Echt na convo
catie 
Emmeloord R C Cramer, IJsselstraat 76, Emmeloord, 
na convocatie, bijgebouw Ned Herv Kerk, Emmeloord 
Emmen E VV Boelens, Warmeerweg 49, Emmen, na 
convocatie. Wijkcentrum ,,d'Antiloop", Nijkampenweg 
71, Emmen. 
Enkhuizen J J B Breed, Zwaluwweg 6, Enkhuizen, 
tweede dinsdag 20 00 uur. Gemeenschapshuis ,,De 
Nieuwe Doelen", Spoorstraat 2, Enkhuizen 

Europoort E Tabak, Juliana van Stolberglaan 26 Rozen
burg, na convocatie 
Flakkee H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, derde 
donderdag 20 00 uur, bovenzaal ,,De Kok" Sommels
dijk 
Coes B C van Tienhoven Schumanstede 11/31 
GoesN , tweede donderdag 19 30 uur, gebouw ,,Amici
tia", Willemstraat 2, Kloetmge 
'sCravenhage M de Meijer, Geestbrugweg 59, Rijs
wijk, vierde donderdag 19 30 uur, verenigingsgebouw 
,,Amicitia", Westemde 15, sGravenhage 
'sGravenzande e o Mej B A Lantink Noordlandse
weg 5, 'sGravenzande, laatste donderdag 19 30 uur 
Herv Centrum , De Brug', Koningin Julianaweg 61, 
sGravenzande 

Groningen C Aasman, Korhoenlaan 16, Haren, tweede 
maandag 20 00 uur. Clubgebouw ,,West End', Adr van 
Ostadestraat, Groningen 
Haarlem A W Elskamp, Eksterlaan 44, Haarlem, derde 
maandag 20 00 uur gebouw N K B , Tempelierstraat, 
Haarlem 
Haarlem/Schalkwijk W Hei, Ekemastraat 70, Haarlem, 
na convocatie, Goede Herdercentrum, Laan van Angers 
5, Haarlem 
Harderwijk Mevr C C HuitemaBruin, Berkenlaan 5, 
Harderwijk, eerste dinsdag in het Sociaal Centrum, Tes
selschadestraat 1 Harderwijk, zaal open 19 00 uur 
Hellevoetsluis/Zuidland J Peiger Schroderstraat 6, Hel
levoetsluis, ruilbeurs eerste zaterdag 13 3017 00 uur, 
gebouw ,,De Kern", Hellevoetsluis, ledenverg na con
vocatie 
Hillegom D de Ruiter, Van den Endelaan 136, Hille
gom, na convocatie in kantme Drakafabriek, Van den 
Endelaan Hillegom 
Hoek van Holland Mevr H M Huisde Lange Lichtto
renstraat 13A, Hoek van Holland, eerste dinsdag 20 00 
uur, ,,De Thuishaven", Concordiastraat 8, Hoek van Hol
land 
't Hogeland Mevr C F HuizingaKraai Emmaweg 13, 
Uithuizen, derde donderdag 20 00 uur, ,,De Kandelaer' 
Schoolstraat Uithuizen 
Hoorn B P J Warnaar, Havenweg 19, Schellmkhout, 
eerste woensdag 20 00 uur na convocatie 
'( Kabinetstuk G | Minholts, Stadsweg 3, Oosterhoge
brug, post Groningen, derde dinsdag, ten huize van de 
secretaris 
Kampen W C Ch Albrecht Mauritsstraat 16, Kampen, 
tweede dinsdag 20 00 uur, ANBgebouw t o Berk, 
Noordweg, Kampen 
Katwijk W A Agema, Boslaan 41B Rijnsburg, na con
vocatie 
Land van Cadzand | Hermans, Brouwerijstraat 52, 
Oostburg, na convocatie 
Langedijk C Visser Czn , Benedenweg 212, St Pancras, 
derde dinsdag 20 00 uur. Ontmoetingscentrum naast 
R K Meisjesschool Noordscharwoude 
Leiden J B Soet Morsweg 21 Leiden, derde donder
dag 19 15 uur, kantine ,,Clos en Leembrugge" N V , 3e 
Binnenvestgracht 3, Leiden 
Lelystad J Berghuijs, Blauwe Slenk 37, Lelystad, 4e of 
5e woensdag 20 00 uur. Hervormd Kerkcentrum aan de 
Schor te Lelystad 
Maarn L G Landkroon, Klein Amsterdam 21, Maarn, 
„De Koeheuvel", Boslaan 11, Maarn, na convocatie 
De Maasmond A C Bosman, Boonstraat 8, Pernis, na 
convocatie 
Maastricht C M Vogels, Electronstraat 4, Heer, tweede 
dinsdag 20 00 uur. Ontmoetingscentrum, Vnjthof 23, 
Maastricht 
Meppel J Kuil, Reestlaan 64, Meppel, derde donderdag 
20 00 uur, hotel ,,Gruppen" t o station Meppel 
Middelburg P Weststrate, Sprencklaan 9, Middelburg, 
vierde donderdag 19 30 uur, gebouw ,,De Schakel" 
Bachtensteene 14, Middelburg 
Noordwijk ] A ] Warmenhoven, Derk Bolhuisstraat 21, 
Noordwijk aan Zee, tweede maandag 20 00 uur, jeugd
huis ,,De Rank", Golfbaan 99, Noordwijk aan Zee 
Noordwijkerhout j C van Hoof, Langenvelderweg 10, 
Noordwijkerhout, derde donderdag 20 00 uur, ,,Het 
wapen van Noordwijkerhout', Dorpsstraat 14, aldaar 
Nijverdal L Warmink, Holterweg 56, Nijverdal, tweede 
maandag 20 00 uur, hotel ,,Buursink", Nijverdal 
Ommen J Lucas, Pmksterbloemstraat 70, Ommen, na 
convocatie 
Oostelijk Flevoland A Haar, De Oost 34, Dronten, 
tweede donderdag 20 00 uur , Open Hof", Dronten 
OudBeijerland W J Dorst, Hyacinthstraat 38, Oud
Beijerland, na convocatie, tweede vrijdag, restaurant 
sporthal ,,'t Vierspan ', OudBeijerland 
C ) Peelen  Brumisse 5 de Koning, Oudestraat 13, 
Bruinisse, na convocatie 
Purmerend H Zwartbroek, van IJsendijksestraat 195, 
Purmerend, na convocatie, donderdag 20 00 uur, gebouw 
, ,DeArk", Eggertstraat, Purmerend 
Rotterdam A den Otter, Ie Middellandstraat 82b, Rot
terdam, eerste dinsdag veilmgavond 20 00 uur. Beursge
bouw Meent, hk Rodezand, Rotterdam; de tweede don
derdag volgend op de eerste dinsdag 20 00 uur Cle
menshuis Gruttostraat 9, RotterdamZuid, derde dins
dag 20 00 uur, gebouw Irene, Nieuwe Haven 155, Schie
dam, en vierde maandag 20 00 uur, gebouw ,ln de 
Speelman", Duikerlaan 1, Capelle aan den Ijssel' 
Rijnsburg Jac P Noort, Dahliastraat 26, Rijnsburg, na 
convocatie 
SchouwenDuiveland J van Urk, Scheldestraat 35, Zie
nkzee, derde maandag 20 00 uur, ,,Huis van Nassau", L 
Nobelstraat, Zienkzee 
Susteren Mej C Meuwissen, Reydstraat 90, Susteren, 
eerste zondag na de 15e van de maand, 10 30 uur, ont
spanningsgebouw bij het N S station, Susteren 

Stadskanaal (,,De Kanaalstreek") R H E van de Wal 
Hoofdstraat 33, Stadskanaal, derde dinsdag 19 30 uur, 
hotel Dopper, Stadskanaal 
Terneuzen P A van den Griend, Verdistraat 3, Terneu
zen, laatste maandag 19 30 uur, P Z E Mgebouw, in
gang Wilhelminaplantsoen, Terneuzen 
7/e/ D van Doorn, Komjnenwal 10, Tiel, na convocatie 
N K V gebouw. Hoveniersweg 23, Tiel 
Uithoorn R Janse, Admiraal van Chentlaan 56, Uit
hoorn, vierde dinsdag 20 00 uur, ,,De Hoeksteen", 
Hugo de Crootlaan 3, Uithoorn 
Utrecht H Th M Gents, Cantondreef 81, Utrecht, 
derde donderdag 20 00 uur. Jaarbeurscongrescentrum, 
Jaarbeursplem Utrecht 
Veghel L J J M de Wert, Populierenlaan 30, Veghel, 
derde maandag, 20 00 uur, Gemeenschapshuis ,,De 
Blauwe Kei ', Veghel 
Venio ) Nogarede Albert Cuijpstraat 200, Venio, 
tvreede maandag, 20 00 uur, cafe ,,Het Anker", Strael
seweg 83, Venio, ruilbijeenkomst eerste zondag 11 00
13 00 uur kantine Pope Mercatorstraat Venio 
Venray P J Wientjes, Pettenmakerstraat 16, Venray
Veltum, laatste maandag, , Het Veerhuis" Hensenius
straat 13, Venray 
Vlissingen L H N Boudelmg, Boulevard De Ruijter 72 
Vlissingen, derde donderdag 20 00 uur, kantine van het 
Stadhuis, Stadhuisplein Vlissingen, ruilavond eerste 
donderdag, 19 00 uur, kantine van het Stadhuis, aldaar 
Volkel A de Vries, Merwedelaan 34, Volkel, na convo
catie 
Weert P van Oosterom, Herenstraat 310, Weert, na 
convocatie 
Weesp H J Meenink, Middenstraat 54, Weesp, eerste 
maandag 19 30 uur, ,,Paolo Soprani', Claes Dolsteeg, 
Weesp 
Wienngen J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hippolytus
hoef, na convocatie, in ,,Concordia", Koningstraat, Hip
polytushoef 
Winschoten P van der Veen, Waalstraat 29, Winscho
ten, na convocatie Old Fellowhuis, Burgemeester 
Schonfieldplein, aldaar 
Woerden L Schmelzer, Van Hogendorplaan 6, Woer
den, derde woensdag 20 00 uur, gebouw ,,De Meent", 
Frederik Hendriklaan, Woerden 
Wijk bij Duurstede J van der Wildt Zocherstraat 11, 
Wijk bij Duurstede, na convocatie 
Zaanstreek A Kef, Bergblau wstraat 96, Zaandam, 
tweede maandag 19 30 uur, Bram Broerse Hoek, Paltrok
straat, Zaandam 
Zeist C Kok, Ernst Casimirlaan 13 Zeist, na convocatie, 
,,Boschlust" Zeist 
Zoetermeer J Stoffer Voorhamstraat 38 Zoetermeer, 
eerste donderdag va 19 30 uur, ,,'t Trefpunt', Dorps
straat 135, Zoetermeer 
Zwolle E Gillet, Meidoorn straat 5, Zwolle, na convoca
tie. Grand Hotel ,,Wientjes", Stationsweg, Zwolle v a 
19 00 uur 

7 
Rotterdam sehe PhilatelistenVereeniging. Secr C H 
W Heusdens, postbus 2171, Rotterdam3005, tel (010) 
244871 Ledenadministrateur P W van der Stel, van 
Wijngaardenlaan 72, Rotterdam3026 tel (010) 192316 
Ledenvergadering maandag 27 oktober, 20 uur. Gebouw 
,,De Nieuwpoort' Grotekerkplein 5 gewone agenda 
Clubbijeenkomsten iedere zaterdag van 14 tot 17 uur, 
Wijkcentrum ,,Middelland", Ie Middellandstraat 103, 
iedere donderdag van 19 30 tot 21 30 uur, kantine 3e 
Technische School, Hillevliet 90, RotterdamZuid 
Bezichtiging van de veilmgkavels zaterdag 25 oktober 
van 15 tot 16 uur, clublokaal,,Middelland" 

8 
Phllatelistenvereniging „Amersfoort". Secr J van 
Leeuwen Kelvinstraat 5b Amersfoort tel 03312632 
Bijeenkomsten ledere 4e donderdag van de maand in 
Hotel Monopole, Stationsplein 6, Amersfoort Zaal 
open 19 30 uur, aanvang 20 00 uur Eerstvolgende bij
eenk met o a veiling, puzzel, bingo en ruilmogelijkhe
den. 23okt en 27 nov as 
Rondzendverkeer Alle boekjes, ook betere voor gericht 
rondzendverk met korte looptijd inzenden aan M P 
Bergers, Isacstraat 30, Soest, tel 0215516627 
9 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist". Secr L 
van Oosterwijk, Oostervenne 113 Purmerend
Overwhere II Tel 0299026289 Ledenadm Mevr A 
HastrichtRoos, Leliestraat 42, Volendam Tel 02993
3598 
Bijeenkomsten dinsdag, 4 november 1975 ruilavond in 
„Huize Pax", Ferd Bolstraat 194, AmsterdamZuid, 
schuin tegenover de Oude Rai, dinsdag, 18 november 
ledenvergadering in ,Krasnapolsky", ingang Warmoes
straat, kleine zaal Aanvang beide avonden 20 00 uur 
Overleden 1638 Mevrouw A M SchaafSijmons, 1723 J 
Carels, 634 H Kersken, 233 A J L Korting, 1188 J P 
Kuipers, 1251 H L van Lennep, 1874 R Mentz en 1147 
J V^ A Schoemaker 
Geroyeerd 1724 J H Berriotte en 477 A J Welling, bei
den te Amsterdam 
10 
Postzegelvereniging S.P.A. Secr Th J de Vente, Eiken
laan 32, Zwanenburg, tel 029074387 
Bijeenkomsten 28 o kt , 11 en 25 nov '75 
16 
Gelderse FilatelistenVereniging „De Globe" Secr J C 
Ouwenbroek, Brantsenstraat 24, Arnhem Telefoon: 
085450477 Ledenadministratie* Mej M ] Renssen, 
Leeuweriklaan 10, Zutphen Telefoon 0575014434 
Afdelingssecretanaten en data van de bijeenkomsten 
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Apeldoorn D Huiskamp, Langeweg 54, Apeldoorn 2e 
maandag 
Arnhem L A van der Boom, Spechtstraat 24, Arnhem 
Ie drnsdag 
Barneveld H E. Denis, Gruttoweg 3, Stroe, 2e vrijdag 
Brummen-Eerbeek J B Scharrenberg, Zutphensestraat 
36 Laatste maandag 
Dieren Mevr ß J Schuijren, Industrielaan 11 Dieren 
2e dinsdag 
Doesburg P Gerritsen, Waterstraat 30, Doesburg 2e 
maandag 
Doetmchem H Menting, Wilhelminastraat 106, Doetin-
chem 2e donderdag 
Druten J Ahout, Aspert 4 te Horssen 
Ede Mevr Z Weener, Tollenburg 32 Ede Ie donder
dag 
Eist F Lenz, De Kist 39, Eist 2e maandag 
Epe Mevr M Th Paape, Klimopstraat 5, Epe Laatste 
donderdag 
LichtenvQorde I J P Claessen, Wentholtstraat 41, Lich-
tenvoorde Laatste dinsdag 
Lobith J E H de Groot, Graaf Cerardstraat 28 Lobith 
2e dinsdag 
Nijmegen C I E Janssen, Irisstraat 44, Malden Ie vrij
dag 
Oosterbeek | C M Rademaker, Emmastraat 4 Ooster
beek 2e dinsdag 
Renkum-Heelsum S L Harkema, Hartenseweg 10, Ren-
kum 3e maandag 
Rheden-De Steeg Mej Zr M Westerhoff, Huize St 
Michael, Oversteeg 17, De Steeg Laatste maandag 
Velp-Rozendaal W Vuisting, Burg van Paliandtlaan 3, 
Rozendaal (G) Ie maandag 
Wageningen Mevr S R Westrup, Herenstraat 39 Wa-
geningen 2e maandag 
Winterswi/k J A C Visser, Hakkelerkampstraat 62, 
Winterswijk Ie drnsdag 
Wi/chen H J van den Heuvel, Rietgorsstraat 48, Wi|-
chen 4e donderdag 
Zevenaar W H Stevens, Brederostraat 38, Zevenaar 3e 
donderdag 
Zutphen Mej M | Renssen, Leeuwenklaan 10, Zut-
phen Ie woensdag 
Buitenleden Hooid rondzenddienst P Veenhuysen, 
Kuyperlaan 18 Doetmchem 
17 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Assen". Secr es-
se Mevr Elzenaar-Doedens, Oldambtstraat 78, Assen 
tel 05920-10119 
Ledenverg /ruilavond elke laatste dinsdagavond v d 
maand in Bellevue, Assen Grote ruildag op zaterdag 29 
november '75 in het Wilcocentrum Rondzendverkeer 
o I v ] J G Schaap, Troelstralaan 190, Assen, tel 
05920-10531 Jeugdclub 2x per maand op zaterd middag 
o I V Mevr Broek, Asserstraat 44, Rolde, tel 05924-1862 
18 
Philatelistenvereniging „Baarn". Secr N Pigge, Malva-
straat 11, Baarn tel 6470 
Bijeenkomst ledere 3e maandag v/d maand m gebouw 
,,De Schakel' Nassaulaan 17 Vast agendapunt veiling 
Aanbieding goede boekjes N O G , Hoofd Rondzendv 
A P Broers, Javalaan 5 Baarn 
20 
De „Kennemerpostzegelclub", Beverwijk. Secr Th W 
Andriesma, Corn Groenlandstr 15 Heemskerk, tel 
02510-33168 Penn m K W Wolterman, Strick van Lin-
schotenstraat 67, Beverwijk (aarcontributie ƒ 12— op 
giro 1558745 Betaling rondzendverkeer Rabobank Be
verwijk, giro 151093 
Clubavonden 3 nov veiling, 17 nov kienen 
22 
Nederl. Fïlat. Ver. ,,De Verzamelaar", Bussum. Secr es-
se Mevr B van Ek-Bronkhorst Meerweg 5, Bussum, 
tel 02159-18342 
Ledenbijeenkomst elke 2e maandag van de maand, 
aanv 8 uur in de grote zaal van Huize Godelmde, Hui-
zerweg, Bussum 
Voor rondz B v d Meulen, Jan Toebacklaan 3, Naar
den 
24 
Philatelistenvereniging „De Fivel", Delfzijl. Secr E A 
Kruidhof, Horsbornplaat 31, Delfzijl tel 05%0-12902 
De verenigingsavond is verzet van de eerste naar de 
tweede maandagavond in de maand Aanv 8 uur in het 
Zeemanshuis, Landstraat 10, Delfzijl 
Voor jeugdleden vooraf van 7-8 uur Op iedere vereni
gingsavond gratis verloting Tevens filatelistisch mate
riaal verkrijgbaar met korting 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr F H Visser, Oranjepark 47, Dodrecht 
Bijeenkomsten ledere tweede woensdag v/d maand 
Gebouw C I M V Burg de Raadtsingel, Dordrecht 
Aanvang 20 30 uur, zaal open vanaf 19 uur Gelegenheid 
tot ruil, kopen en verkopen 
26 
Dordtse Philatelisten Vereniging „De Postjager". Secr 
A L Blonk, Henri Polakstraat 154 Dordrecht, tel 078-
72428 
Bijeenkomsten vrijdag 24 okt contactavond en vrijdag 
14 november ledenvergadering, beide m de Stephanus-
kerk, Talmaweg, Dordrecht, aanvang 19 30 uur 
Nieuwt/esdienst Ook na de onafhankelijkheid van Suri
name worden de zegels van dit land verzorgd Mocht u 
echter daarop geen pnjs meer stellen, wilt u dit dan on
verwijld melden aan K Luyten, Korte Scheidingsweg 13, 
Dordrecht 
28 
Philips Philatelisten Vereniging, Eindhoven. Secr M H 

Schenkelaars, de Koppele 78, tel 416358, Eindhoven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand in 
de kantine van de afdeling USFA, Schouwbroekseweg, 
Eindhoven Aanvang 20 00 uur Eerstvolgende bijeen
komst 3 november 1975 Ook u verwachten wij op onze 
grote Beurs op zaterdag 8 november a s van 10 00-17 00 
uur, in het Philips Ontspannings Centrum, Mathildelaan 
81 Eindhoven 
31 
Postzegelvereniging „Gorinchem en Omstreken". Secr 
J A van den Anker Busschieterstraat 7C Gorinchem 
Tel 01830-21327 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand in 
de benedenzaal van de Exoduskerk, Mollenburgseweg 
Gorinchem Aanvang 20 00 uur 
32 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Gouda". Tijde
lijk secr Mevr T Belgraver-Grobert, Han Hollander-
weg 184, Gouda Tel 01820-12121 
Ledenbijeenkomst 17 november in „Brandpunt' 
Turfmarkt 58, Gouda Aanvang 20 00 uur Ruilbeurs 6 
november Waddinxveen Stationsstraat 18 Zaal open 
19 00 uur 21 november Gouda, Burgerhal Stadnuis 
Geopend 19 00-21 00 uur 
35 
Philatelisten Vereniging Groningen. Secr J M Offrin-
ga, De Savornin Lohmanplem 2-b Groningen tel 050-
260242 Ledenadm J K Smith, Oosterhamrikkade 64 
Groningen, tel 050-770406 
Bijeenkomsten elke 4e maandag v d maand in het 
Boschhuis, Hereweg, Groningen Zaal open voor ruilen 
19 uur, begin verg ca 20 uur 27 okt lezing , Interne
ring' door dhr v d Graaf uit Ermelo, 24 nov lezing 
over Oud-duitse Staten door dhr De Graaft uit Veen
dam, 22 dec Verenig Veiling en grote Jaarverlotmg 
Jeugdafdelingen te Groningen Haren en Eelde/Paters-
wolde Inl bij secr ) K Smith, voornoemd 
In okt -nov de 48ste grote postzegelveiling Inzendin
gen voor deze veiling zo spoedig mogelijk bij J Lagaay, 
De Savornin Lohmanplem 12-A, Groningen, tel 050-
260214, die ook inlichtingen verstrekt Goede boekjes 
voor rondzendverkeer eveneens nodig Zegels dienen in 
onze verenig -boekjes te worden ingezonden aan J La
gaay, bij hem ook boekjes verkrijgbaar 
36 
Haarlemse Filatelisllsche Vereniging ,,Op Hoop van Ze
gels'. Secr J C Repko, Bloemendaalseweg 193 te 
Overveen Tel (na 19 00 uur) 023-267394 
Ledenbijeenkomsten op 29 oktober, 19 november en 18 
december 1975 Aanvang bijeenkomsten te 19 00 uur 
met gelegenheid tot ruilen Óp 29 oktober tevens jaar
lijkse ledenvergadering Hebt u uw contributie reeds be
taald? Zo met gaarne omgaand overmaking op postre
kening 245576 t n V penningmeester OHvZ te Haarlem 
Hebt u nog doubletten? Plak deze in de eigen boekjes 
van de vereniging en zend deze in' De leden zijn ermee 
geholpen en uw renteloos kapitaal brengt thans geld 

Postzegelvereniging ,,Heerlen". Secr C van Dishoeck 
Lintjerwstraat 21, Heerlen - 5200 Tel 045-719931 
Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst donderdaga
vond 6 november in het Pancratiushuis, Nobelstraat 33 
Heerlen Aanvang vergadering 20 30 uur Gelegenheid 
tot ruil vanaf 19 00 uur 
42 
Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars Leiden. 
Wnd secr J Spijker, Verdistraat 133, Leiden, tel 071-
761720 
Vergadering 28 okt 1975 m het Logegebouw, aanv 8 
uur precies Uitreiking der prijzen gratis verloting Dia-
lezing In november Grote Veiling Kavellijst wordt toe
gezonden Jeugdafdeling vergadering op dezelfde 
avond als de senioren, zelfde plaats Aanvang 7 uur 
43 
Philatelisten Vereniging „Zuid-Limburg", Maastricht. 
Secr P H Mantz, p/a Wycker Brugstraat 10, Maas
tricht 
Bijeenkomsten Beursavond met veiling maandag 3 nov 
'75, vergadering met veiling maandag 17 nov In prin
cipe op de eerste en derde maandag van de maand in 
„De Grote Sociëteit", Vrijthof, ingang K Karelplem, 
aanvang 20 uur Jeugd-afd {voor jongeren ca 10-18 j r ; 
bijeenk elke eerste zondag van de maand (eerstvolgen
de 2 nov ) in de LEAO-School, Complex Beyart, Ingang 
Brusselsestraat 38, Maastricht Uw speciale aandacht 
voor de openbare ruilbijeenkomst op zondagochtend 9 
november, 10-12 uur in de Grote Sociëteit In het bij
zonder ook met-leden van harte welkom 
44 
Postzegelclub „Groot Veldhoven". Secr P M Wil
lems Mullerlaan 75 Veldhoven Tel (040) 533429 
Bijeenkomsten iedere 2e maandag v/d maand in het 
buurthuis d'Ekker Armoehoefstraat 3, Veldhoven 
47 
Postzegelvereniging Roosendaal. Secr . P A J Kokken 
H G Dirckxstraat 17, tel 01650-41303 Leider Rond
zendverkeer J F A Mortiers Burg Prinsensingel 75, 
tel 01650-37793 
Bijeenkomsten met veiling m de zaal van 't Wit Roos
ken, Nisoensestraat 14, Roosendaal 10 november 
en 8 december 
48 
Philatelistenclub „Rotterdam". Secr Mevrouw T B 
Steiner-Spork, 's-Gravendijkwal 79, Rotterdam-3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand, Beursgebouw, 
ingang Meent 110, Rotterdam 
49 
Postzegelvereniging Santpoort P.V.S. Secr G J H Bos, 

Cearalaan 52, Overveen tel 023-255636 Penn mr C A 
Heijboer, Tafelbergstraat 17, Haarlem tel 023-266210 
Contributie ƒ12 50 per jaar, gironr 19103 Dir Rond 
zendverkeer S Schaap, Planetenweg 120, IJmuiden tel 
02550-15724 Giro rondzendverk P V S 276084 
Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond v d 
maand in de zaal van de IJmond-M T S Roos en Beek 
laan 4, Santpoort-Noord 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg" te Til
burg. Secr W van Erve Insulmdeplein 5, Tilburg tel 
013-426464 
ieden'vergadering 5 nov '75 in de zaal v Rest Casi 
no ' St jozefstraat 38, Tilburg 
54 
Postzegelclub Wassenaar. Secr B Wijsman Van Hou
tenweg 80 Wassenaar 
Bijeenkomsten 13 nov en 11 dec 20 uur Jeroenhuis, 
Kerkstraat 75, Wassenaar 
55 
Postzegelvereniging „l|muiden". Secr Mevr M de 
Meer-van Gendt Van Lenneplaan 54 Driebuis tel 
02550-10421 Penningm A Bakker, Tasmanstraat 4 I) 
muiden Dir Rondzenddienst J Wester Kanaaldijk 227 
IJmuiden 
Ruilavonden Adelbertuskerk hoek Sparrenstraat 
Abelenstraat IJmuiden 27 oktober en 10 november 6 30 
7 45 uur voor de |eugd en 8-10 uur voor de volwasse
nen Let op het nieuwe adres voor de ruilavonden'" 
58 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenheim 
Secr G Marinus Teylmgerlaan 43 Sassenheim 
Vergadenng'veiling-ruilavond iedere laatste dinsdag van 
de maand Aanvang 20 00 uur in de , Ontmoeting' Nar 
cissenlaan 1, Jeugdclub 18 45-20 00 uur Zaterdag 22 nov 
ruilbeurs 10 00-17 00 uur in de Ontmoeting' 
64 
Postzegelvereniging „Drachten". Secr Mevrouw E 
Terpstra-Meijers Tj Wagenaarstraat 30 Drachten, tel 
05120-13981 Commissaris Rondz J van der Meer 
Bruins Slotstraat 40, Drachten 
Bijeenkomsten iedere eerste dinsdagavond van de 
maand in het Buurtgebouw Handwerkerszijde 174 
Drachten 
67 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Zwijndrecht en 
Omstreken". Secr Rotterdamseweg 62, Zwijndrecht 
tel 075-27395 
Bijeenkomsten m de Open-Hof-kerk, Walraven van 
Hallstraat Zwijndrecht iedere derde dinsdag van de 
maand aanvang 20 uur Eerstv bijeenk 21 okt , 18 nov 
en 16 dec '75 
69 
Filatelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr J 
D Neuteboom, Marg Hardenbergstr 2, Wildervank 
Bijeenkomst donderdag 13 nov in Hotel Java, Prins 
Hendrikplein 7, Veendam Zaal open 19 uur, met vei
ling 
71 
Postzegelver. Drielandenpunt, Vaals. Secr W Bulles 
St Paulusstraat 1 Vaals 
Bijeenkomst vrijdag 7 nov a s , 's avonds 7 30 uur in 
Hotel Gillissen Maastrichterlaan 48, Vaals en vervolgens 
iedere 2e vrijdag v d maand Nieuwe leden kunnen hier 
inlichtingen ontvangen 
73 
Postzegelvereniging ,,'s-Gravenhage en Omstreken". 
Secr K A Tuirwtra, Valkenboskade 259 s-Cravenhage 
tel 070-638311 (na 18 uur) Rondzendverk mevr J E 
Klein-Schuil, Het Zicht 162, Den Haag, tel 070-668036 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag v d maand m Harrison s 
Hotel Spuistraat 16, Den Haag Zaal open 19 30 uur 
74 
Personeelsvereniging Thomassen & Drijver - Verblifa, 
Afd. Philatelic. Secr J A Kuitert, Gewestlaan 27 Die
penveen, tel 05709-2064 Hoofd Rondzenddienst E den 
Adel, Witte de Withstraat 36 Twello tel 05712-2182 
Tot nader bericht GEEN regionale ruilavonden op de 
eerste donderdag van de maand 
79 
Postzegelverenigng Appingedam. Secr Mevrouw R M 
Schanssema-Bouwman, Farmsu merweg 81, Appingedam 
Vergadering/Ruitavond vrijdag 7 nov met bekerwed
strijd en verloting in zaal Reoboth, aanvang 8 uur 
81 
Fil. Ver. „De Klomp", Winterswijk. Secr W Peletier 
Zuilenesstraat 11, Winterswijk, giro 1011584 Penn m J 
N Kuypers, Molenstraat 6, Winterswijk, giro 1203555 
Hoofd Rondzendingen P Stassen, Prins Hendrikstraat 
17, Winterswijk, giro 3205847 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand 
20 00 uur in Victona t/o het station De jeugdige verza
melaars kunnen onderling van 19 00 tot 20 00 uur ruilen 
Instuifavond maandag 3 november instuifavond, waarop 
ook belangstellende met-leden welkom zijn Op deze 
avond veiling {goede kavels zijn tot 27 oktober welkom 
bij de secretaris onder vermelding van catalogusnummer 
en gewenste mimmumopbrengst) Tevens wordt een 
collectie op tentoonstellmgsmveau geëxposeerd 
85 
„Postzegelverenigng Heemskerk". Secr D A v Vliet, 
Rousselstraat 16, Heemskerk Tel 02510-32874 
Bijeenkomsten 27 oktober Hoe m te zenden op ten
toonstelling 10 november Kienen 24 november Vei
ling Alle bijeenkomsten m het vormingscentrum ,,De 
Vefst" De Velst 6, Heemskerk Aanvang 20 00 uur 
jeugd 19 00 uur 
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»tzegelclub Hoogeveen. Secr.: M. |. van Eijsden, 
•=turnus 8, Hoogeveen, tel. 0528065705. 

leenkomsten. iedere 3e donderdag van de nnaand in 
Oe Tamboer, 20.00 uur. Jeugd vanaf 18.30 uur Voor 
>ndzendingen boekjes inzenden aan Rondzendcom
ssaris, Middenweg 85, Hoogeveen. 

■«(zegelvereniging „Telstar", Putten GId. Secr.: H. D. 
itenwerf, Wittenburg 163, Nijkerk, GId. Tel. 03494
W. 
rgadenng/ruilavond: elke 3e donderdag van de 
iand, waarvoor convocatie met lijst voor de kavelver
op wordt toegezonden, gebouw ,,'t Voorhuys", naast 
Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, Putten Cid. Aan

.ig: 20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur. 

Postzegelver. Castricum. Secr.: C. J. Elling, Lindenlaan 
74, Castricum, tel. 0251851026. Penningm. en rond
zendverk.: C. Bijman, Bleumerweg 1, Bakkum tel. 
0251850336. 
Eerstvolgende ruilavond 3 november 1975 Hotel Kom
man, Mient I, Castricum. Aanvang 20.15 uur. 
102 
Amersfoortse Postzegerdub „De Kei". Secr.: Ringweg 
Randenbroek 106C, Amersfoort. 
Bi/eenkomsten iedere eerste dinsdag v/d maand in de 
Vergaderzaal van de Johanneskerk, Westsingel 30, 
Amersfoort. Zaal open 19.00 uur. 
103 
Postzegelvereniging „Eemland" Soest. Secr.: Mej. C. 
M. de Brum, Kastanjelaan 11, Soest. Tel. (02155)12032. 

Rondzendmg. K. Meinecke, Soest erbergsest raat 135, 
Soest. Tel. (02155)18166. 
Bijeenkomsten: 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 te 
Wormer Tel. 029821018. 
Bijeenkomsten: 21 oktober en 18 november vergadering 
met ruilavond. Op 31 oktober en 28 november ruila
vond. Alle bijeenkomsten m ,,Ons eigen gebouw". 
Wandelweg 33, Wormerveer. Aanvang 20.00. uur, zaal 
open 19.00 uur. 
,,De jonge Posthoorn". Leider |. Kluft, Kameelstraat 23, 
Wormer, tel. 029821004. Bijeenkomsten: elke laatste za
terdag van de maand in ,,De Snuiver", Krommenie. 
Aanvang 2.00 uur. 

;e speciale herdenkingsuitgaven van 
otBrittannië en het Gemenebest zijn 

alleen historisch belangrijk maar het 
tevens fraaie zegels, zowel om te 

zamelen als voor belegging daar de 
rraad niet groot meer is. U moet ze 
kopen nu de wisselkoers van het £ 
zeer in uw voordeel is! 

•6 Vrede en Overwinning (164) 
7 Koninklijk bezoek aan Z. Afrika (26) 

8 Olympische Spelen (24) 
.3 Kroning Elisabeth II (106) 
.3 Idem, alleen KroonKolonièn (62) 
)3 Koninklijke Wereldreis (13) 
i8 Federatie Brits Westlndië (30) 
63 Rode Kruis (70) 
J4 Shakespeare (12) 
54 A.N.Z.A.C. (10) 
ó5 Int. Telegraaf Unie (64) 
35 Jaar Intern. Samenwerking (62) 
86 Churchill (137) incl. Brits Guiana 

en Gambia 
36 Koninklijk bezoek aan West Indië (34) 
36 Wereldcup (42) 
36 Wereld Gezondheids Organisatie (46) 
36 U.N.E.S.C.0. (84) 
J8 Jaar v.h. Toerisme (43) 
i8 Olympische Spelen (67) 
38 Dr. Martin Luther King (14) 
72 Koninklijke Zilveren Bruiloft (78) 
'3 Koninklijk Huwelijk 72 zegels & 7 vellet 
/4 U.P.U., 234 zegels & 21 velletjes 
74 100ste geboortedag Chruchill, 

135 zegels & 29 velletjes 

Betaling in bankpapier of per cheq 
Bank: Midland Bank Ltd. Parade 

Southampton G.B. Correspondentie 

. Sanders (Philatelist) L 
7 Commercial Road, Southamp 
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150.00 
19.50 
25.50 
34.50 
66.00 
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Engels, Frans of Duits. 

td., 
ton G.B. 
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— 
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import kantoormeubelen 
ZUPA, Kadi|ksplein 1, pakhuis 48, Amsterdam 
telefoon (020) 67873 

solide stalen brandkast 
voor uw... 
administratie, 
kontrakten, kasgeld 
foto, f i lm en 
geluidsapparatuur 

solide 
zware stolen kost 
{gewicht ca. 287kg) 
blijft ook bij instorten 
van verdiepingen 
bescherming bieden 

■ 
hittebestendig 
beproefd door het 
staatslaboratorium 
van Tsjechoslowaklje 
te Praag tot 780 °C 

■ 
braakveilig 
beschermd tegen 
diefstal door zware 
deuren met negen 

De 49ste L. & F.  veiling van 10 tot 15 XI in het Kurhaus te Wiesbaden 
biedt weer uitgezoctit materiaal in rijke verschieidentieid, speciaal Duitse Rijk, Duitse Koloniën, 
Nederland, WestEuropa, Scandinavië enz. waaronder ook vele onaangeroerde verzamelingen. 

Als u de veilingscatalogus terstond aanvraagt kunt u ook nog meedoen. 

Wij nemen steeds inzendingen aan en kopen ook waardevolle verzamelingen en zeldzame 
zegels a contant. 

Lange & Fialkowski  D 62 WIESBADEN  Langgasse 20/22  Tel. 06121/303013 
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In Zweden vinden we dat postzegels 
gemakkelijk te hanteren moeten zijn. 

Kijk maar naar de kerstzegels van dit jaar 

De geboorte 
van Christus 

De Vicklaumadonna. Detail van een 
altaai kast 

Treurende Mai ia. 

Dit jaar laten de Zweedse kerstpostzegels staaltjes zien van 
Zweedse kerkelijke kunst vanaf het midden van de 12e eeuw 
tot ongeveer 1500. Het zijn pronkstukjes uit de kunstschat

ten, die gered werden bij de hervorming in 1527, toen 
Zweden van de Katholieke leer overging op de Lutherse. 
Drie van de zegels worden uitgegeven in boekjes en twee in 
rolletjes. Deze twee postzegelverpakkingen zijn typisch 
Zweeds. Ze zijn praktisch en handig in het gebruik. Ze ver

lichten vooral het werk achter de loketten. 
Postzegelboekjes zijn meer en meer een internationale 
verzamelaarsspecialiteit gaan worden. De Zweedse boekjes 
bevatten 5 — 20 zegels en kunnen tot zes verschillende mo

tieven over hetzelfde onderwerp inhouden. Van de twee 
boekjes met kerstpostzegels van dit jaar bevat het ene twee 
motieven, de geboorte van Christus en de zon, en het andere 
één, détail van een altaarkast, maar in twee verschillende 
kleuren. Onder de kerstpostzegels van eerdere jaren komen 
meerdere boekjes voor met vijf verschillende motieven. 

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

Vraag naar Zweedse postzegels bij Uw postzegelhandelaar, 
bij wie U zeker ook op meuwe uitgaven kunt abonneren, of 
schrijf om inlichtingen aan Postens Filateliavdelning 
PFA, Fack, S10110 STOCKHOLM, Zweden. 

De Koninklijke Zweedse Posterijen 
Eerder uitgegeven Zweedse kerstpostzegels: 

1968 
Dieren 

1969 
Zweedse 
sprookjes 

1970 
Zweedse vogeh 

1971 
Ouderwetse 
Kerstmis 

1972 
Nu ts het 

■weet Kerstmis' 

1973 
Volksschil
derkunst 

1974 
Mozaiek

horduursels 



nieuwe 
uitgiften 

redacteur: 
l ]. Th. A. Friesen, 
! Rembrandtstraat 18, 
I Goor 7720, 

Tele foon 054702135 

or het verstrekken van tnlichtingen danken wij de 
'Schillende postadministraties en agentschappen en 
Filet te Sao Paulo. 

or inlichtingen en/of illustraties  speciaal van ver
 ''illende Midden en Zuidamenkaanse en van enkele 

atische landen  die ertoe bi| kunnen dragen de ac
ilitert van deze rubriek te vergroten, houden wi) ons 
! harte aanbevolen. 

)it teken is geplaatst bi| uitgiften die verboden zi|n voor 
toonstellingen rite gehouden voorden onder de hepa 
ijen van de Federation InternatKJnale de Philatelie 
Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
latelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er 
■n afbeeldingen meer van op te nemen De gebruike

e gegevens worden vi/el vermeld De verzamelaars zi|n 
'nwel gewaarsrhuvvd 

JROPA 

'BANIË 
'y8~'75. Dertigste verjaardag landbouw

ervorming. 
i q. Landbouwer op zi jn grond, met 
hoffel en wetboek landhervorming in zi jn 

änd. 
— I. Graan, f ru i t , symbolen voor de 
'mechaniseerde landbouw. Tractor, 
aansilo. 

NDORRA 
>11'75. Internationaal jaar van de 
ouw. 
20 F. Vrouw in klederdracht: La Pubilla 
1 embleem; zegel geli jk aan die van 
.ankrijk voor geli jke gelegenheid. 

89'75. Vij fentwint ig jar ig bestaan Open

luchtmuseum Midde lhe im te Antwerpen. 
5 fr. Beeldhouwwerk , ,Assia" van Charles 
Despiau. 

159'75. Herdenk ing dr. F. Hemeri jckx 
(19021969). 
20 I 10 fr. Beeltenis Hemeri jckx en lepro

zerie door hem gesticht. 

229'75. Jeugdfilatelie. 
4,50 fr. Reprodukt ie schilderi j Cornells de 

Vos: meisje in antieke klederdracht. 

22975 . Openstel l ing nieuwe Schelde

Ri jnverbinding. 
10 fr. Gestileerde voorstel l ing van de 
ScheldeRijnverbinding, door kaart van 
het gebied (Zeeuwse eilanden). 

BULGARIJE 
Apri l '75. Nationale klederdrachten: v rou 

wenk led ing uit verschil lende landstreken. 
2 st. Gabrovo. 
3 St. Trin. 
5 St. Vid in . 
13 St. Götze Deltchev. 
18 St. Rousse. 

Mei '75. Herdenking geboortedag Ivan Va

sov, 125 jaar geleden. 
2 St. Portret Vasov. 
13 St. Portret in zit tende houd ing . 

305'75. Herdenkmg |onge slachtoffers 
van fascisme. 
1 st. Nikolov en Sava Kokarechkov. 
2 st. Mitko Palaouzov, Ivan VassiIev 
5 st. Nicolas Nakev, Stevcho Kraychev. 
13 st. Ivanka Pachkoulova, Detelina Mint 

cheva. 

157'75. Samenwerking ruimtevaart 
SovjetUnie  U.S.A. 
13 St. Sojuzruimteschip en portret Leo

nov. 
18 st. Apol lo en portret Thomas Stafford. 
28 st. Sojuz aan Apol lo gekoppeld . 
Blokje van 1 . — 1. Koppel ing ru imtesche

pen, vlaggen van beide landen en em

bleem project. 

58 '75. Wereldtentoonstel l ing 1975 in 
Okinawa, Japan. 
13 st. Reddingboot , ,Dju IV" waarmee 
Bulgaars gezin van Gibraltar naar Cuba 
zei lde, kaart route. 

58'75. Wereldtentoonstel l ing grafische 
kunst; reprodukt ies gravures en tekenin

gen. 
1 st. Moeder voedt k ind, Millais. 
2 st. Rouw over een overleden dochter, 
Goya. 
3 St. De hereniging, Bemkov. 
13 St. Naakt, Renoir. 
20 St. Man met bontmuts, Rembrandt. 
40 St. De droom, Daumier. 
Blokje van 1 . — 1. De verleiding, Dürer. 

218 '75. Postzegeltentoonstel l ing Bal

kanphila V, Ikonen uit SintSofia kerk. 
2 St. Heiligen Cyrillus en Method ius . 
13 St. Heil igen Constantinus en Helena. 
Blokje van 50 st. Houtsnede: gezicht op 
Sofia kerk. 

CYPRUS 
1310'75. Vooruitgang van te lecommun i 

catie. 
50 m. Kabelverbindingen via zeebodem: 
opengeslagen wereldkaart en kabelschip. 
100 m. Kaart Cyprus, waarop te le foontoe

stel en wereldbol , waaromheen pons

band, embleem. 

DENEMARKEN 
2310'75. Serie bedreigde dieren. 
50 ö. Ijsvogel. 
70 ö. Egel aan voerbak. 
130 ö. Steltkluut. 
200 ö. Otter. 

2310'75. Honderd jaar Deense dierenbe

scherming. 
90 ö. roodbru in . Katten aan voerbakje. 

DUITSLANDBERLIIN 
1510'75. Toeslagserie voor sociaal werk : 
bloemen. 
30 + 15 pf. Gele gentiaan. 
40 I 20 pf. Arnica. 
50 + 25 pf. Alpenviool t je . 
70 I 35 pf. Blauwe gentiaan. 

1510'75. Vervolg gebruiksserie Industr ie 
en techniek. 
80 pf. donkergroen. Tractor. 
120 pf. blauw. Installaties van chemische 
fabriek. 
160 pf. ol i j fgroen. Hoogoven. 

DUITSLAND BONDSREPUBLIEK 
1510'75. Toeslagserie voor sociaal werk : 
bloemen. 
30 I 15 pf. Edelweiss. 
40 I 20 pf. Trol l ius. 
50 I 25 pf. Alpenroosje. 
70 I 35 pf. Klokjesbloem. 

15~10'75. Vervolg gebruikserie Industr ie 
en techniek. 
80, 120 en 160 pf. Geli jke kleuren en af

beeldingen als de op geli jke datum in Ber

l i jn uitgegeven zegels. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBUEK 
288'75. Najaarsbeurs 1975 in Leipzig. 
10 pf. Narcotiseerapparaat. 
25 pf. Moderne motorf iets. 

159'75. Ruimtevaartproject: koppel ing 
van Sojuz aan de Apol lo . 
10 pf. Start van het ruimteschip. 
20 pf. Nadering van de twee ruimtecapsu

les. 
70 pf. De Sojuz word t aan de Apol lo ge

koppe ld . 

239'75. Internationale solidariteit. 
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SPECIALE AANBIEDING Nw. GUINEA, CURACAO, LUXEMBURG 
NIEUWGUINEA 
1/9" 21 ,— 
10/18" 
1 9 " 
2 0 " 
2 1 " 
lossw. w 
leverb. 
2 2 / 4 " 
2 6 / 8 " 
3 0 / 7 " 
38/40" 

27,50 
17,— 
14,75 
14,50 

60,— 
2,50 

14,50 
6,— 

FDC 1.11.55 
42,50 

FDC 1.10.55 

41/44" 
Fdc za 
Fdc ma 
4 5 / 8 " 
Fdc za 
Fdc ma 
49/52" 
El za 
El ma 
5 3 " 
E 2 
5 4 / 6 " 
57/60" 
E3za 
E3ma 
6 1 / 2 " 
E4 
63/66" 
E5za 
E5 ma 
6 7 / 8 " 
E6za 
E6 ma 
69/72" 
E7za 
E7 ma 
7 3 / 4 " 
E8za 
73a/4a" 
73b /4b " 
7 5 " 
E9za 
7 6 / 7 " 
E10za 
7 8 / 8 1 " 
E l l za 

PORTZEC 
1/6" 

UNTEA 
1 9 w " 
19w 

75,— 
7,50 

22,50 
17,50 
7,— 

17,50 
14,— 
7,— 

60,— 
50,— 

2,50 
15,— 
0,90 
4,35 
6,75 
6,50 
2,50 
4,— 
5,75 
7,25 
6,— 
1,20 
2,25 
1,75 
2,85 
4,76 
3,75 
1 , — 
1,75 
1 , — 
1 , — 
0,70 
1,40 
1 ,— 
1,75 
1,50 
3,50 

3 ELS 
9,— 

150,— 
1 1 0 , 

19w op brief 

11w op b 
126,— 

r. 70,— 

CURACAO 
IA* 
2A
7A* 
2 A " 
3 A " 
7 A " 
2B
l e 

se* 
4C* 
9C* 
blok* 
6D* 
7D* 
8D* 
11F* 
12F* 
4H* 
5H* 
13/7* 
13* 
14* 
15* 
16* 
17* 
18
19/23* 
19*' 
20* 
2 1 * * 
22* 
23* 
24* 

12,75 
75,— 
70,— 
75,— 
14,— 
70,— 
65,— 

5,— 
8,50 

65,— 
3 , 

15,— 
27,50 
50,— 
40,— 

120,— 
45,— 
6 5 , 
87,50 
27,50 

1,10 
1 , — 
5,25 
4,75 

20,— 
2 0 , 

160,— 
1,40 

40,— 
4,50 

115,— 
4,50 

15,— 

25** 
25° 
26/8* 
26* 
27** 
28** 
29* 
30* 
31* 
32* 
33* 
37* 
38* 
39* 
40* 
41* 
42* 
42° 
43* 
43° 
44/56* 
47** 
48** 
49** 
50* 
5 1 * * 
52* 
53* 
54* 
55* 
56* 
47Aa** 
49Aa** 
54A** 
48C** 
51C** 
58** 
59* 
60** 
63** 
64** 
65* 
67* 
69B* 
70B* 
708° 
68C* 
69C* 
71° 
71 a° 
72° 
72a° 
73* 
73° 
74** 
74* 
74° 
74a* 
74a° 
74bo 
i d . bi . 
75/81* 
75A* 
80A* 
75B* 
76B** 
77B** 
78B** 
79B** 
79B* 
79B° 
81B* 
82/8* 
86* 
87* 
88* 
89/99* 
100** 
100* 
101° 
103** 
103* 
103° 
104/20* 
104* 
105* 
106* 
107* 
108* 
109* 
110* 
111* 
112* 
113* 
114* 
115* 
116* 

135,— 
8,— 

80,— 
52,50 

1,25 
29,— 

1,75 
17,— 
5,75 

10,— 
8,— 

24,— 
26,— 
2 4 , 
55,— 
63,— 
62,50 
39,— 
62,50 
3 9 , 
27,50 

2, 
1̂ 25 
2 , 
3,25 
2,— 
4,— 
1,50 
1,75 
5,50 
6,50 
2,— 
2,— 
3,50 
1,35 
2,— 
3,— 
2,40 
0,85 
3,25 
2,75 
4,75 
4,25 

22,50 
40,— 
42,50 
5,— 

23,50 
9,— 
9,— 

2 0 , 
20,— 
7,50 
4,25 
9,— 
7,50 
4,50 

85,— 
5 5 , 
75,— 

150,— 
256,— 

3,— 
105,— 

1,50 
3,25 
3,50 
6,— 

67,50 
52,50 
38,— 

125,— 
47,50 
11,50 
20,— 
11,50 
72,50 

2,75 
2,15 
5,— 
3,75 
3 , 
2,50 

325,— 
2,40 
1,75 
2,50 
2,— 
2,— 
1,75 
4,50 

15,— 
3,50 
6,50 

2 1 , — 
1 8 , 

2 7 ,  1 

117* 
118* 
119* 
120* 
121/5** 
126/34* 
135* 
136* 
137** 
137* 
135A* 
136A* 
137A* 
138/40** 
138/40° 
141/52* 
142A** 
143A" 
149A** 
142C** 
152C** 
153/7** 
158/63" 
164/7** 
168/7* 
178** 
182/4** 
185/94* 
195* 
196/7" 
198/9** 
198/9° 
200/5** 
206/6** 
206/8° 
209/10** 
211/7** 
218/29** 
230/3* 
230zg 
231zg 
232° 
233° 
234/8** 
234/8° 
239/43** 
239/43° 
244** 
244a** 
245** 
246** 
247** 
248/52** 
253/4" 
253/4° 
245/6** 
257** 
258/60** 
261** 
262/4** 
265/8** 
269** 
270** 
271/4** 
275/90** 
291/2** 
293/6** 
297** 
298/02** 
303** 
304/6** 
307/10** 
311/3** 
314** 
315/7** 
318/21** 
322** 
323/4** 
325/8** 
325/8° 
329** 
329° 
330/2** 
333** 
334/5** 
334/5° 
336** 
336° 
337** 
338/42** 
343** 
343° 
344** 
345/6** 
345/6° 
347/50** 
351** 

17,— 
18,60 

110,— 
115,— 

1,80 
22,50 
6,— 

40,— 
25,— 
22,50 
75,— 
75,— 
25,— 
4,50 
4,— 

110,— 
4,75 
3,60 

17,— 
3,— 

24,— 
14,75 
4,25 
3,26 

20,— 
2,— 
3,60 

80,— 
32,60 

1,86 
1,50 
1,50 

17,50 
27,— 
16,— 
12,75 
3,50 

50,— 
1 7 5 , 

5,— 
8,60 

18,50 
76,— 
45,— 
35,— 
37,50 
26,50 

1,70 
1,70 
3,60 
4,65 
1,50 

19,— 
2,25 
2,25 
8,75 
0,60 
3,35 
0,65 
2,65 
6,— 
0,65 
1,30 
5,— 

35,— 
1,20 
4,25 
0,65 
7,50 
0,80 
2,25 
3,25 
2,75 
0,80 
6,50 
3,75 
1,15 
1,30 
2,50 
1,85 
3,25 
4,— 
3,50 
1,50 
2,25 
2,25 
0,85 
0,75 
0,60 
3,90 
0,70 
0,75 
1,35 
2,— 
2,— 
3,25 
0,70 

351° 
352** 
353** 
354** 
355/7** 
358/63** 
364/7** 
368** 
368° 
369** 
369° 
370** 
371** 
372/5** 
372/5° 
376/9** 
376/9° 
380/3** 
384** 
385/8** 
385/8° 
398/2** 
389/2° 
393/5** 
396/9** 
400/3** 
404/6** 
407** 
408/9** 
410/3** 
414/5** 
416/9** 
420** 
421/2** 
423/5" 
426/9** 
426/9° 
430/3** 
430/3° 
434** 
435** 
436/9** 
436/9° 
440** 
441** 
442/4** 
442/4° 
445/50** 
451** 
452/4** 
452/4° 
4 5 5 " 
456** 
457/9** 
457/9° 
460/8** 
469/71** 
469/71° 
472/4** 
475/7** 
4 7 8 " 
479** 
480** 
481/3** 
481/3° 
484** 
485** 
486/8*' 
489/91*' 
492/4** 
495/6** 
497/9** 
500/2** 
503/5** 
506/8** 
509/11** 

0,70 
0,75 
0,95 
0,60 
1,25 
0,65 
2,26 
0,60 
0,60 
1.25 
1,25 
0,60 
0,60 
1,35 
1.35 
2,10 
2,10 
1,40 
0,60 
2,10 
2.50 
2,10 
2,50 
1,75 
2,65 
2,45 
1.75 
0,76 
1,30 
3,85 
1,10 
3,10 
0,85 
0,80 
1,75 
6,75 
5,50 
5,25 
6,26 
0,80 
1,15 
4,25 
4,25 
1,75 
1 .— 
3,— 
3,25 
0,60 
0,80 
3.50 
3,50 
0,70 
0,70 
4,50 
4,50 

30,— 
2,90 
3,— 
1,50 
2,— 
2,— 
0,50 
0,70 
2,75 
3,— 
3,— 
0,70 
0,75 
3 , 
1,80 
0,90 
2,40 
1,80 
2.25 
1,45 
1,60 

LUCHTPOST 1 
1/3** 
1/3' 
4/16** 
4/16* 
17* 
17° 
17a* 
17a° 
17b* 
17b° 
18/25** 
18/25* 
18/25° 
26/40** 
26/40* 
26/40° 
losse w. 
41/44** 
41/44* 

1 4 5 , 
110,— 
47,60 
40,— 
40,— 
3 0 , 
40.— 
3 0 , 
40,— 
30,— 

2 3 0 , 
190,— 
165,— 
1 2 0 , 
90,— 
80,— 

leverb. 
47,50 
42,50 

41/44° 
41fa*° 
42fa*° 
43fa*° 
44fa*° 
41fb*° 
45/52** 
45/52* 
45/62° 
53/68** 
53/68* 
69/81** 
69/81* 
82/88" 
82/88* 
82* 
83* 
84* 
85* 
86* 
87* 

38.50 
22,50 
22,50 
22,50 
22,50 
17,50 
37,50 
31,50 
28,— 
42,50 
37,— 
14,— 
11,— 

525,— 
450,— 

2,60 
20,— 
37,50 

105,— 
67,50 

115,— 
88* 120.— 
Vele waarden 
los leverb 
luchtpost 

, van 

D n D T 7 C r ï C I c 
31/33* 
34/43* 
44/60** 

82,50 
120,— 
12,50 

I e dag Env. enz 
82/8 brief 
I e dag 
164/7 fdc 
206/8 fdc 
209/10 fdc 
239/43 fdc 
244 fdc 
245 fdc 
246 fdc 
248/62 fdc 
263/4 fdc 
255/6 fdc 
258/60 fdc 
El ma 
E2 ma 
E3 ma 
E4 ma 
E5 ma 
E6 ma 
E7 ma 
E8 ma 
E9 ma 
E10 ma 
E11 ma 
E12 ma 
E13ma 
E14 ma 
E15 ma 
E16 ma 
El 7 ma 
E18ma 
E19ma 
indien zon 
20% hoge 
mits voorr 
vanaf E20 
zonder ad 
E20 
E21 
E22 
E23 
E24 
E25 
E26 
E27 
E28 
E29 
E30 
E31 
E32 
E33 
E34 
E35 
E36 
E37 
E38 
E39 
E40 
E41 
E42 
E43 
E44 
E45 
E46 
E47 
E48 

geen 
75,— 
6,— 

22,50 
16,50 
32,50 
3,— 
2,25 

11,25 
25,— 

6,25 
11,— 
6,— 

30,— 
65,— 
27,60 

4,— 
17,50 
20.— 
10,— 
11,50 
2,25 

17,50 
2.50 
5,— 
7,26 
6,— 
2,25 

12,— 
6.— 
5,25 
2,50 

der 

res 
2,50 
6.— 
5,— 
2,75 
3,25 
1,35 
1,50 
5,25 
1,65 
2,25 
3,— 
4,— 
1 , — 
1,50 
3,50 
0,75 
1,50 
1,35 
4,— 
0,75 
1,25 
1,10 
1 ,— 
1,50 
2,50 
2,25 
1 , — 
2,75 
2,75 

E49 
E50 
E51 
E52 
E53 
E54 
E55 
ES6 
E57 
E58 
E59 
E60 
E61 
E62 
E63 
E64 
E65 
E66 
E67 
E68 
E69 
E70 
E71 
E72 
E73 
E74 
E76 
E76 
E77 
E78 
E79 
E80 
E81 
E82 
E83 
E84 
E85 
E86 
E87 
E88 
E89 
E90 
E91 
E92 

2,75 
3.95 
3,75 
2,25 
1,25 
1,96 
4,95 
1,75 
4,50 
1,35 
1,35 
2,25 
6,— 
5,50 
1,25 
1,65 
4,75 
3 , 
1,75 
3,50 
1,40 
1,40 
4,— 
1,30 
1,30 
4,50 
3,50 
2,25 
2,76 
2,75 
2,25 
1,50 
3,25 
3,25 
1,30 
1,35 
3,25 
2,75 
1,76 
3,— 
2,75 
2,90 
2,50 
2,50 

LUCHTPOST 
18/25 op brief 

41/44 
41/44 4 br 

200,— 
45,— 

. met 
elk 1 plft fa 

46/52 
225,— 

3 0 , 

LUXEMBURG 
1° 
1c° 
2° 
2c° 
7° f r . 
8° f r . 
13° 
14° dun 
19° 
24° 
29° 
36° 
39A° 
39A** 
40** 
41* 
41° fr. 
41* 
42* 
43a** 
44** 
45* 
54* 
55* 
59/68* 
6 1 ' 
65* 
68* 
74/85* 
76' 
77* 
78* 
81* 
82* 
83* 
84* 
85* 
89/4* 
110/8* 
133* 
134* 

52,50 
112,50 
122,50 
132,50 

55,— 
75,— 
12,50 
40,— 

4,25 
112,50 
17,60 
10,50 
5,25 

10,— 
10,— 

105,— 
22,50 

105,— 
122,50 

7,50 
112,50 
175,— 
2 4 5 , 

50,— 
87,50 
12,50 
10,50 
50,— 

175,— 
2,50 
3,50 

9 5 , 
6,— 
3,75 
6,75 

65,— 
11,75 
2,— 
2,75 
0,50 

15,50 

137/9* 
141* 
142/4* 
145* 
146/9* 
150/8* 
160/3* 
164/81* 
182/6* 
187/1* 
192/6* 
208* 
209/3* 
214/8* 
226/30** 
226/30* 
233* 
234/8** 
234/8' 
239/3" 
239/3* 
244/8* 
249/50' 
251* 
252/7* 
262/73* 
274* 
275* 
276/1** 
276/1* 
282/7" 
282/7* 
288/3
294/9*
294/9* 
300/5*' 
300/5
306/1' 
312/1' 
322' 
324/9' 
330/3" 
333' 
356/9" 
360/6' 
367/1* 
372/3° 
384/7* 
388/1* 
392/7** 
392/7* 
398/1* 
402/5* 
406/9** 
406/9* 
410/3*' 
410/3' 
425/8** 
425/8* 
429/32** 
429/32* 
433/8** 
433/8' 
439/42' 
449/2' 
453/4" 
453/4' 
455/60' 
461/4' 
465/0' 
471* 
472* 
473/4* 
475* 
476/1* 
482* 
483* 
484/9* 
494* 
495* 
496/9* 
500/5** 
500/5* 
506/7* 
508/9* 
510* 
511/3* 
514/6** 
514/6* 
517* 
518/9* 
520/5** 
520/5* 
526/7* 
528/30** 
531*3** 
531/3* 

1,25 
5,25 
9,60 
1,10 
3,75 
4,— 
1,76 
6,75 
1,75 
7.25 
2,— 
1,75 
4,— 
7,60 

20,— 
14,50 

4.— 
40,— 
30,— 
60,— 
45,— 
52,50 
2 8 , 
2,50 

65,— 
646,— 

9,75 
3,— 

60,— 
45,— 
13,50 
10,— 
14,50 
12,— 
8,75 

65,— 
50,— 
10,50 
7,— 
1 , — 

24,— 
40,— 

2,75 
1,85 
1.35 
4,50 
7,— 
2,60 
3,— 

45,— 
35,— 
13,60 
12,50 
26,— 
20,— 
25,— 
20,— 
52,60 
42,50 
27,— 
22,50 

105,— 
77,50 
18,— 
22,60 
90,— 
70,— 
45,— 
22,60 
17,60 
8,— 
8,— 
7,50 
5,75 

20,— 
5,50 

11 ,— 
17,50 

1 , — 
1,26 

17,60 
22,50 
17,50 
2,25 

10,50 
1,50 

37,50 
195,— 
15,50 
1,50 
6,50 

16,— 
12,50 
3,— 
7,25 

42,50 
35,— 

534/9** 
534/9* 
540** 
541* ' 
542/4" 
548/50" 
551/2*
553/8** 
569/1* 
562/3** 
564/6* 
567/8** 
569** 
570/5** 
576/7** 
578** 
579** 
580** 
587/8*' 
589/4** 
595/8* 
599/0*' 
601/2" 
603/8** 
609/0* ■ 
611*• 
612/3** 
614/9** 
6 2 0 " 
621/4" 
6 2 5 / 1 " 
6 3 2 " 
6 3 3 " 
634/6" 
636** 
637*' 
638/3" 
644/6" 
6 4 7 " 
648/9** 
650** 
651** 
652/3** 
654/9" 
660/7" 
6 6 8 " 
6 6 9 " 
670/1** 
672/7** 
678** 
679** 
680/3" 
684/5" 
686/7" 
688/0" 
691/6" 
697/8" 
6 9 9 " 
7 0 0 / 1 " 
702/3** 
704/5*
706** 
707** 
708/9** 
710/5" 
7 1 6 / 1 " 
7 2 2 " 
7 2 3 " 
724/5" 
726/7** 
728** 
729/4** 
735/7** 
738/9** 
740** 
741/2** 
743** 
744** 
745** 
746/7** 
748/3** 
754/5** 
756** 
757/8** 
759** 
7 6 0 " 
7 6 1 " 
762** 
763** 
764/9** 
770/3** 
774/5** 
776** 
777** 
778/1** 
782/4** 
785** 

10,50 
8,50 
0,35 
0,45 
2,75 
3,26 
0,76 
9,— 
1,90 
1,60 
2,25 
3,— 
1 , — 
7,— 
1,25 
0,90 
2,25 
0.85 
2,25 
7,— 
3,— 
0,65 
0,76 
5,75 
1,50 
0.30 
1,20 
6,50 
0,40 
1,75 

10,50 
0,50 
0,60 
1,26 
0,60 
0,46 
4,50 
1,50 
0.50 
1,10 
0,35 
0,40 
1,10 
3,75 
2,— 
0,35 
0,40 
1,25 
4,50 
0,35 
0,36 
1,50 
1,20 
0,85 
2,— 
3,75 
1 , — 
0,35 
1,10 
1,36 
0,75 
0,25 
0,26 
0,60 
4,50 
3,50 
0,36 
0,36 
1,10 
1,10 
0,40 
3,75 
6,— 
1,10 
0,35 
1,85 
0,40 
0,40 
0,45 
0,75 
4,— 
1,50 
0,30 
1,10 
0,40 
0,50 
0,40 
0,40 
0,30 
4 , 
2,75 
1,10 
0,40 
0,55 
2,40 
2,50 
0,40 

 j«_ .^11
^ U l i u e i 

— on 
° — g e 

gebr. 
bruikt 

£.a. — £ u n u e ( 
d u i e a 

Tevens 
radig u 
breide 
Belgié 
land, L 
stein, \ 
rr 1,.. 

voor
tge

voorraad 
Duits
echten

4onaco, 
r t a i i i v i i jr\, 
Vaticaan, San 
iv idi Miu 
Israël, 
Vergd. 

786/0** 
791/4** 
795** 
796/7** 
798** 
799** 
800/1** 
802** 
803/7** 
808/1** 
812/3** 
814** 
815** 
816/7** 
818** 
819** 
8 2 0 " 
821/5" 
8 2 6 " 
827** 
828/30* 
832/3** 
834** 
835** 
836** 
837/8** 
839/0** 
841** 
8 4 2 " 
843/7" 
8 4 8 " 

i l d l I B , 

Eur. 

5,— 
4,50 
0,30 
1,26 
0,40 
0,40 
0,90 
0,40 
4,75 
3,50 
1,40 
0,50 
0,60 
1,50 
0,40 
0,45 
0,45 
4,75 
0,45 
0.45 
3,50 
1,40 
0,50 
0,45 
0.40 
0,95 
1,35 
0,45 
0,45 
4,75 
4,— 

LUCHTPOST 
1/6* 
7/15* 
16/20** 
16/20* 
21* * 

8,— 
12,50 

105,— 
85,— 

5,— 

BLOKKEN 
2* 
3** 
3* 
4* 
5** 
5* 
6* 
7** 
7* 
8** 
9 " 

6,75 
52,50 
42,50 

4,— 
35,— 
26,75 
9,50 

112,50 
90,— 
8,50 
4,25 

DIENST 
10* 
13* 
15* 
15a* 
32* 
33* 
38* 
39* 
40* 
61° 
65° 
67/76° 
74° 
75° 
76° 
95* 
96/13* 
112* 
113* 
143* 
148* 

7,50 
40,— 
67,50 

110,— 
1 1 0 , 

40,— 
70,— 
7 0 , 

130,— 
22,50 
15,— 
90,— 
13,50 
30,— 
30,— 
22,50 

190,— 
100,— 

85,— 
27,50 
15,— 

INTERPHILA LAAN VAN MEERDERVOORT 39 — DEN HAAG — TEL. 33.33.25 — GIRO: 475.338 INTERPHILA 
DAGELIJKS GEOPEND VAN 1017.30 UUR. MAANDAGS GESLOTEN. 

Tevens voorradig NEDERLAND ruime sortering oude zegels. Gespecialiseerd Ie Emissie. 
Alle zegels prima kwaliteit. Levering zolang de voorraad strekt. 
ZENDINGEN beneden / 150,— porti extra ƒ 3,50. 



1 + 5 pf. Hand met gebalde vuist en 
•jde ster. 

9 '75. Duizendjar ig bestaan stad Wei

lar. 
) pf. Stadsgezicht, omstreeks 1650, door 
,erian. 
j pf. Bevri jding concentrat iekamp Bu

lenwald bij Weimar, 11 april 1945. 
i pf. Gestileerde samenvoeging van oude 
1 nieuwe gebouwen stad Weimar. 

NLAND 
i9'75. Kunstzegels met toeslag voor 
bereu losebestr i jding. 
40 + 0.10 mk. Echo, Ellen Thesleff 
8691954). 
60 + 0.15 mk. Portret van Hilda Wiik, 
aria Wiik (18531928). 
70 + 0.20 mk. Thuis, Helene Schjerfbeck 
8621946). 

f10'75. Internationaal jaar van de 
ouw. 
70 mk. Gesti leerd beeld deelneming 
in mannen en vrouwen aan versterking 
an vrede en welz i jn ; vrouwel i jk si lhouet 
n embleem van jaar. 

910'75. Finse kunstni jverheid en be

ingr i jke voor tbrengselen; honderd jaar 
inse kunstn i jverheidsbond. 
.70 mk. Kwart cirkel m verschi l lende 
leuren als symbool voor de t ien maal 
en jaar, aarde, planten en ruwe materia

.11'75. Zegel speciaal bestemd voor 
■sestdagenpost. 
40 mk. Kinderen verkleed als drie ko

ingen, ster van Bethlehem zendt stralen 
lit. 

FRANKRIJK 
2710'75. Nieuwe zegel in serie regionale 
uitgif ten. 
1 . — F. rood , bruin en okergeel . Bour

gogne: gesti leerd beeld van vier voor

naamste voortbrengselen uit deze streek. 

101175. Internationaal jaar van de 
vrouw. 
1.20 F. Vrouw in klederdracht: La Pubilla 
en embleem. 

171l  '75. Nieuwe zegel in serie regionale 
uitgif ten. 
0.85 F. blauw, groen en oranje. Picardië: 
landschap, gothisch l i jnenspel en 
bloeiende roos. 

1711'75. Nieuwe zegel in serie be

roemde persoonl i jkheden. 
0.80 + 0.20 F. André Siegfried (18751959), 
Frans geograaf. 

171175. Nieuwe waarden in serie 
dienstzegels UNESCO. 
0.60 groen, rood, en bru in ; 0.80 F. brum, 
rood, steenrood; 
1.20 F. blauw, rood en bru in . Bekende af

beelding type Universele verklar ing men

senrechten. 

1010'75. Gouden jubi leum padvindsters. 
5, 7 en 15 p. Driehoekige zegels waarop 
telkens verschi l lend embleem padvind

sters. 

GRIEKENLAND 
299'75. Herdenking vijft igste verjaardag 
universiteit van Saloniki. 
1.50 dr. Portret Alexander Papanastasiou 
en gebouwen universiteit. 
4.— dr. Gevel gebouw waarin universiteit 
gevestigd. 
1 1 . — dr. Plattegrond universiteitsstad van 
Saloniki. 

2911'75. Internationaal jaar van de 
vrouw. 
1.50 dr. Beeld vrouw: godin uit neol i th i 

cum. 
8.50 dr. Ontmoet ing Ant igone en Creon. 
1 1 . — dr. Twee vrouwengezichten ki jken 
in toekomst, op de achtergrond grote 
groep vrouwen. 

GROENLAND 
161075. Herdenking sticht ing Sirius 
sledepatroui l le, 25 jaar geleden. 
1.20 kr. Slede, door groot aantal honden 
getrokken, twee mannen, waarvan één op 
uitki jk op heuvel ; embleem. 

GROOTBRITTANNIË 
221075. Herdenking geboortedag Jane 
Austen, Engels schrijfster (17751817). 
8V2 p. bru in , rood , blauw, groen, zwart . 

grijs en goud. Emma en haar vader uit 
, ,Emma". 
10 p. geel, grijs, rood, groen, zwart en 
goud. Catherine Mor land uit , ,Nor than

ger Abbey" . 
11 p. geel, blauw, rood , bru in , grijs, zwart 
en goud. Mr Darcy, uit ,,Pride and Jus

t i ce" . 
13 p. bru in , rood, groen, zwart, blauw en 
goud. Broer en zus Mary en Henri Craw

ford uit , ,Mansfield Park". 

GUERNSEY 
71075. Kerstzegels 1975. 
4 p. Kaart, waarop l igging eilanden aange

geven, wapen van Bailiwick Guernsey. 
6 p. Kaart en vlag ei land. 
10 p. Vlag, kaart en wapen Alderney. 
12 p. Vlag, kaart en wapen Sark. 

71075. Aanvul lende waarde serie straf

portzegels 
8 p. Waarde gedrukt over gezicht op ha

ven St. Peter Port. 

HONGARIJE 
7775 . Gezamenli jk AmerikaansRussisch 
ru imteproject . 
40 f. Lancering Spoetnik 2, 1957. 
60 f. Mercury  Atlas 5, 1961 (met aap). 
80 f. Loena 17, 1970; landing op maan. 
1.20 F. Apol lo 15, 1971; wandel ing op 
maan. 
2.— F. Lancering Sovjet ruimteschip. 
4 .— F. Lancering Apol lo ruimteschip. 
6.— F, Samengevoegde Amerikaanse en 
Russische ruimteschepen. 
Blokje van 10.— F. De twee ruimtesche

pen voor de koppel ing, vlaggen van de 
twee landen; zegel omgeven door gesti

leerde beelden ontwikke l ing ruimtevaart. 

30775. Europese conferent ie voor vei

l igheid en samenwerking in Europa, Hel 

sinki . 
10.— Blokje waarin zegel met kaart van 
Europa in tandwiel , omgeven door ver

schil lende tandwielen. Zegel omgeven 
door vlaggen der Europese landen. 

4  9  7 5 . Nieuwe zegel m serie verjaarda

gen en gebeurtenissen in 1975. 
1 . — F. Portret dr. Agoston Zimmermann 
(18751963), ter herdenking van zi jn ge

boortedag. 

9975 . Zegel serie verjaardagen en ge

beurtenissen. 
1 . — F. Vierde internat ionale Finno

Ougr iencongres: boom met veertien tak

ken als symbool voor de veertien ver

wante talen. 
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O S Ê S I i L 23e veiling van 2829 november 1975 
IfiTH 
iT7..î î fTj Wij Zijn de catalogus 

al aan het verzenden! 
Slechts zelden kunnen wij eerste klas materiaal in 
een dergelijke omvang aanbieden. 

Vraag nog heden onze veilingcatalogus aan. 

Belangrijk voor 
inzenders/ 
verkopers: 

Veilingagenda: 
24e veiling februari 1976 
inzending sluit einde december 1975 
25e veiling mei 1976 
inzending sluit einde maart 1976 
26e veiling september 1976 
inzending sluit einde juli 1976 

V «111 
j B r i i e f m arke n 
lOTH 
3 M A I N Z t 
^■■■■••■■■■••■•■■■( 

G. LOTH, D65 Mainz, 
Neubrunnenstrasse 12 

Telefoon (06131) 22082 

B r i e f m a r k e n t 

IfiTH 
j M A I N Z t 



ile zegels en blokken van Hongari je zo

i.el getand als • ongetand. 
15 fr. donkerb lauw, bruin en groen. Berg

bek l immen. 

RLAND 
1075. Europees monumentenjaar. 
en 6 p. Toren St. Ann kerk in Shandon, 
ork. 
en 9 p. Gezicht op inwendige Holy

rossabdi) m graafschap Tipperary. 

EtRE§ 

ALIE 
) 675. Italiaanse emigrat ie. 
O I. Vertrek stoomschip met emigranten. 

^RSEY 
01075. Vijft igste verjaardag vereniging 
oninkl i jke luchtmacht op Jersey, oor logs

i iegtuigen. 
p. Siskin III A. 
p. Southampton 1. 

0 p. Spitfire 1. 
5 p. Gnat T 1. 

JERSEY 

mi0mi»«m.ÉÊÊÊ'' ' 

«OECOSLAVIË 
11175. Honderdjar ig bestaan Joegosla

visch Rode Kruis. 
1.20 d . Getal honderd , in nul len rood 
kruis en kaart land. 
3.— d . Gesti leerd huis in nationale kleu

ren, waarin een rood kruis; mensen zoe

ken beschutt ing in huis. 

LUXEMBURG 
8975. Herdenking vi j f t iende verjaardag 
burgerbescherming. 
4.— fr. blauw, rood , grijs en goud . Sym

bool voor bescherming met wapen en 
kroon. 

8975. Sportserie: gesti leerde beelden 
van verschi l lende takken van sport. 
3 fr. violet, l ichtblauw en donkergroen. 
Schaatsen. 
4 fr. bru in , l ichtgroen en roodbru in . Wa

terski. 

4^ 
< 

.9^ 
' ^ 

<<^ 
i % 

A O 
Oq 
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M***AA**AA***ftAAA**& 
MAN 
9975 . Herdenking Sir George Cold ie , 50 
jaar geleden. 
5V2 p. Nunnery Mansion house, geboor

teplaats Sir George. 
7 p. Portret Sir George en kaart Afr ika. 
10 p. Sir George als voorzi t ter van de 
Royal Geographical Society. 
12 p. Portret en verschil lende boten op 
Nigerrivier. 

M O N A C O 
November 75 . Ontwikke l ing auto 
19001975. 
0.05 F. Rolls Royce ,,Silver Ghost " , 1907. 
0.10 F. Hispano Suiza H. 6 B, 1926. 
0.20 F. Isotta Fraschini 8 A, 1928. 
0.30 F. Cord L 29. 
0.50 F. Voisin, 1930. 
0.60 F. Duesenberg S.J., 1933. 
0.80 F. Bugatti 57 C, 1938. 
0.85 F. Delahaye 135 M, 1940. 
1.20 F. Cisitalia , ,Pininfarina", 1946. 
1.40 F. Mercedes Benz 300 S.L., 1955. 
5.50 F. Lamborghini , ,Countach" , 1974. 

November 75 . Zegels in serie prinsen en 
prinsessen van Monaco. 
2.— F. Prins Honoré I I I . 
4.— F. Prinses Catherine de Brignol le. 

November 75 . Wet van Grammont ' op 
dierenbescherming, 125 Jaar geleden. 
0.60 F. Hond . 
0.80 F. Kat. 
1.20 F. Paard. 

November 75 . Verschil lende gebeurtenis

sen. 
0.60 F. Internationale hondententoonste l 

l ing: geschoren poedel. 
0.60 F. Herdenking geboortedag compo

nist Maurice Ravel: portret , beelden uit 
zi jn muziek en notenbalk. 
0.80 F. Numismatiek: kruis en muntz i jde 
van de gulden van Honoré I I , 1640. 
0.85 F. Herdenking geboortedag natuur

kundige André Ampère; portret en in 

strument. 
1.20 F. Herdenking geboorte Johann 
Strauss 150 jaar geleden; port ret en dan

send paar. 
1.40 F. Herdenking geboorte Michelange

lo : standbeeld klaagzang over d o o d Chris

tus. 

November 75 . Internationaal bloemen 
festival 1976. 
0.60 F. Boeket bloemen. 
0.80 F. Ikebana. 

NOORWEGEN 
91075. Vijf t ig |aar omroep . 
1.25 ö. Kindertekening van televisie

scherm, microfoon en oor te le foon. 
1.40 ö. Were ldbo l , aantal huizen en an

tenne, die stralen ui tzendt. 

mmmmmnmm 

M i 
NORGE 1 ^ 

t M A M M M U 

OOSTENRIJK 
201075. Wereldkampioenschappen judo 
1975. 
2.50 sch. oker, rood , ol i j fgroen, groen, 
zwart en goud. Twee Japanners in judo

kleding bij voorbere id ing eerste worp . 

91075. Herdenking geboortedag Johann 
Strauss, 150 jaar geleden. 
4.— sch. okergeel en zwar tbru in . Portret en 
dansers. 

91075. Herdenking sterfdag Heinrich 
Angel i , 50 jaar geleden. 
2.— sch. donkerrood l i la . Portret schilder. 

301075. Vij fenzevent ig jaar , ,Wiener 
Symphoniker" . 
2.50 sch. zilver en blauw. Door bloemen 
omgeven gesti leerde f iguur bespeelt cel lo. 

311075. Vijf t ig jaar bouwsparen in Oos

tenr i jk. 
2.— sch. ol i j fgeel, oranjerood, steenrood 
en blauw. Gesti leerd huis, waarboven 
tekst. 

POLEN 
Juli 75 . Conferent ie Europese vei l igheid 
en samenwerking. 
4 .— 2I. Vlag met , ,E" (Europa) waarin 
Poolse vlag. 

25775 . Dertigste verjaardag Verenigde 
Naties. 
4.— z l . Vlag waarin embleem V.N . 

1975. Veertigste zi t t ing internationaal 
inst i tuut voor statistiek. 
1.50 z l . Embleem. 

249 75 . Polen, die een rol gespeeld 
hebben in de geschiedenis van de Ver

enigde Staten. 
1 . — z l . Aankomst eerste Polen op Amer i 

kaans vasteland met zei lschip, 1608. 
1.50 z l . Glasfabriek, gebouwd door Polen 
in Jamestown, 1608. 
2.70 z l . Toneelspeelster Helena Modrze

jewska (18401909). 
4 .— z l . Kazimierz Pulaski (17471779), 
vocht met Pools legioen voor onafhanke

l i jkheid. 
6.40 z l . Tadeusz Kosciuszko (17481817), 
Poolse nationale held, die deelnam aan 
onafhankel i jkheidsstr i jd. 
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POSTZEGELVEILING WIGGERS DE VRIES 
Singel 276 Amsterdam 
telefoon 249740 

9e veiling in Artis 
Deze wordt gehouden op 16, 17 en 18 oktober en omvat onder meer een 
belangrijke afdeling Nederland en O.R., vele betere zegels en series van 
Europa en overzee en op de zaterdag (18 oktober) vele interessante 
landenverzamelingen, collecties etc. 

Kijkdagen in „Art is": 
15, 16, 17 ol<tober van 10 tot 22 uur 
18 oictober van 8 tot 11.30 uur 

De 10e veiling vindt plaats op 13,14 en 15 november; hiervoor ontvingen wij reeds vele 
interessante kavels waarbij diverse Nederland rariteiten. 

Verdere inzendingen voor deze veiling kunnen worden geaccepteerd tot en met 23 
oktober. 

Wij komen u gaarne bezoeken indien u postzegels wilt liquideren; geheel vrijblijvend 
kunnen wij u een voor-taxatie geven. 
Een renteloos voorschot wordt gaarne verstrekt. 



ß .kje met drie zegels van elk 4.90 z l . en 
d' e strookjes. Portretten C. Washington 
(I 321789), Tadeusz Kosciuszko en Kazi

n' 'rz Pulaski; strookjes met vlaggen 
L I.A. en Polen en beeld van str i jd: plan

t' van vlag. 

F >RTUGAL 
9'75. Dertigste verjaardag Verenigde 

f ties. 
, 4.50 en 20.— e. Mensel i jke f iguren in 
schil lende standen symboliseren ver

.il lende werkzaamheden van de V.N . 

ONUXXXAWERS«0 

L JEMENIE 
7'75. Samenwerking ruimtevaart Ver

igde Staten  SovjetUnie. 
'5 I. Twee ruimteschepen in baan om 
rde vóór koppel ing. 
;5 I. Gekoppelde ruimteschepen en 
igment aarde. Zegels met aanhangend 
ookje waarop embleem samenwerk ing. 

7 '75. Herdenking eerste pol i t ieke unie 
lemeense vors tendommen onder M i 

ael de dappere, 375 jaar geleden, 
b. Portret Michael . 

20 I. Ottomaanse boodschappers bren

n geschenken naar Michael . 
75 I. Michael in Cälugäreni. 

r Ongetand blokje met standbeeld van 
ichael op universiteitsplein in Boekarest 

; 1 tekst. 

 t7'75. Europese conferent ie over vei

^heid en samenwerking, Helsinki . 
.75 I. Kaart Europa en oli j f tak. 
2.75 I. Vliegende wit te duiven rond zon. 
5.— I. Zes kinderen spelen in kr ing. 
■.— I. Geopend boek, waarop fabriek en 
tractor. 
Oe vier zegels tot blokje verenigd, getand 
en • ongetand. 

15875. Twaalfde internationale congres 
van botanic i . 
0.20 I. Delph in ium consol ida. 
U.40 I. Papaver dub ium. 
0.55 I. Xeranthemum annuum. 
1.75 I. Hel ianthemum nummula r ium. 
2.75 I. Salvia pratensis. 
3.60 L. Cichor ium intybus. 

23&'75. Internationale postzegel tentoon

itel l ing Riccione. 
3pdruk op zegel Michelangelo van maart 
75. 

SOVJETUNIE 
188'75. Derde slotronde Europese vei

lig heidsconferentie. 
6 k. Wapenschi ld met kaart van Europa, 
congrespaleis omgeven door lauwertak

ken. 
Aanhangend strookje met vredestekst. 

208'75. Herdenking geboortedag Awtik 
Isaakjan. 
4 k. Portret Armeense dichter (18751957). 

208'75. Herdenking geboortedag M. K. 
Tsjerleni. 
4 k. Portret Litouwse kunstenaar en com

ponist , symbolen voor zijn kunstenaars

werk. 

208'75. Herdenking Jacques Duclos. 
6 k. Portret Franse communistenleider. 

208 '75. Herdenking geboortedag Abu 
Nasr alFarabi, 1100 jaar geleden. 
6 k. Portret van de middelaziatische den

ker, met oriëntaalse versieringen. 

258'75. Vijftigste verjaardag stichting 
twee natuurreservaten: fauna. 
1 k. Kemphanen. 
4. k. Hert in bos. 
6 k. Siberische marter. 
10 k. Auerhaan. 
16 k. Dassen. 

288'75. Dertigste verjaardag bevr i jd ing 
Korea van Japanse overheersing. 
6 k. Wapen NoordKorea, vlaggen van 
beide landen en monument in Pjongjang. 

288'75. Dertigste verjaardag ontstaan 
democratische republiek Vietnam. 
6 k. rood en goud. Wapen Noord 

Vietnam, vlaggen van beide landen; uit

beelding hulp SovjetUnie aan Vietnam. 
rm 

TURKIIE 
268'75. Dag van Namibië. 
250 4 50 k. Kaart Afrika, waarop gebied 
van ZuidwestAfr ika aangegeven omgeven 
door cirkels. 

308'75. Volksdansen in Turki je. 
100 k. Horon . 
125 k. Kasik. 
175 k. Dans met t rommel en f lu i t : Bengi. 
250 k. Gemengde dans: Kasap. 
325 k. Dansend paar: Kafkas. 

IJSLAND 
189'75. Grote schrijvers van het land. 
18 kr. groen en blauw. Hal lgr imur Péturs

son. 
23 kr. blauw. Arni Magnusson. 
30 kr. rood . Jon Eriksson. 
50 kr. blauwzwart. Einar Jonsson. 

ZWITSERLAND 

tm omosBorsm mm 

< 

j f ^ * * * ^ 
■  ■   *    

Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 495. 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
259'75. Herdenking vijft igste sterfdag 
van Clement Ader (18411925). 
50 f. Portret Ader, en resultaat van zi jn 
werken aan een met stoom voor tbewogen 
vl iegtuig. 

> » ■ ■ > ■ ■ ■ ■ 

• a a a a a a a a a a » ! ALGERIJE 
228'75. Twintigste verjaardag van de re

volut ionaire beweging van tw in t ig augus

tus. 
1 . — dh . Opstandel ing met vlag en Alge

rijns stadsgezicht. 

ANTIGUA 
Afbeeld ing zegel gemeld in september, 
bladzi jde 495. 

**«**^^«i^k^kÉi*«d^M*d**dtf* 

ASCENSION 
2210'75. Honderdzestigste verjaardag 
bezett ing van ei land. 
2 p. De marine komt aan op 22 oktober 
1815, de schepen Peruvian en Zenobia. 
5 p. Berglandschap met mui ld ieren. 
9 p. De eerste landing in oktober 1815. 
15 p. De tu in op de groene berg. 

m ^ 

ÉÉÉÉÉiÉÉÜÉÉÉÉlÉÉÉiÉitMlÉMMÉM 
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OKTOBER 1975 AANBIEDING 
ZWITSERLAND 

Yvert nrs. 
(tussen haakjes 
Zumstein nrs.) 

15, 20. 23 in div. 
typen voorradig. 
25(21G) dik pap. 
26d(22A) groen 
stempel 
27d(23A) 
28c(24A) 
30(26G) 
30c(30Pf1) 
41a(36a)" 
70(64A)" 
113/118 
123a* 
123a 
119/127 
128/133 
142/144 
145/148 
167" 
209a" 
20ga 
208a/211a" 
210(165y)"
201a 
230" 
230 
244" 
245" 
245 
254/259 
289/297 
307/310"' 
307/310" 
307/310 
313/315grijs»* 
313/315geer" 
achterz. wit 
320/328"' 
320/328 
358/366" 
392/394'" 
392/394 
4 1 2 ' " 
4 1 3 ' " 
413 
4 1 4 ' " 
4 1 5 ' " 
415" 
415 
416" 
416 
417" 
417 
417 paar 
461/466"' 
4 6 5 " ' 
4 6 6 " ' 
474/476"* 
474/476 
481/492 
517/520*** 
517/520** 
517/520 
536*** 
536** 
536 
544/547*** 
544/547 
612/615*** 
66CC/660F*** 
660C/660F 

Luchtpost 
1 * * 
2* ' 
3/9 
5 
6 
11 
13a/14a"* 
13a/14a** 
13a/14a 
15a** 
13/14/15 
14 
16/18 
19/25 
26 
27/34** 
27/34 
34a*** 
35*** 
35 
40*** 
40 
41** * 
41 
42/43*** 
42/43 
44*** 
45*** 

4 0 0 

185 — 
105,— 
215,— 

55,— 
380,— 
300,— 

75,— 
15,— 
6,— 

35,— 
5,50 
7,50 

10,— 
8,50 

120,— 
25,— 
60,— 

120,— 
55,— 
5,— 

150,— 
2,50 

65,— 
3 2 5 , 

40,— 
7,— 
2,50 

26,— 
23,50 
13,— 

130,— 

50,— 
2 5 , 
8,50 

50,— 
2,70 
4,— 

15,— 
24,— 
48,— 
60,— 
62,50 
32,50 
35,— 

175,— 
220,— 
150,— 
110,— 
250,— 

40,— 
16,— 
22,— 

4,— 
9,50 
7,50 

10,— 
8,— 
6,— 
9,— 
6,25 

11,50 
11,— 
8,— 

10,50 
40,— 
6,50 

300,— 
92,50 
95,— 
8,— 

2 5 , 
125,— 
185,— 
165,— 
125,— 
130,— 
125,— 

85,— 
30,— 
50,— 
9,— 

95,— 
20,— 
20,— 
8,— 

16,— 
35,— 
45,— 
22,50 
35,— 
65,— 
13,50 
45,— 
8,50 

4 7 * " 

Pro Juventute 
137" 
149/150** 
149/150 
149a*' 
151/153" 
151/153 
153"* 
154/156** 
154/156 
168/169** 
168/169 
173/175*** 
173/175** 
173/175 
176/178 
185/187 
188/191 
192/195 
250/253 
263/266 
298/301 
502/506'" 
502/506" 
502/506 
512/516'" 
512/516" 
512/516 
526/530*** 
526/530*' 
526/530 
539/543" 
539/543 
653/557"* 
553/557 
567/571'" 
567/571" 
567/571 
581/585"' 
581/585 
597/601"* 
597/601 
616/620*** 
616/620 
634/638*** 
634/638 
668/672"' 
668/672 

NED. INDIË 
1 " pos. 44 
r * bovenr. st. 
1 vanaf 
2 vanaf 
1 6 * " bl . van 4 
waarin 2x16F en 
2x16G RRR! 
23** 
24** 
25** 
26** 
27** 
2 8 " 
29** 
3 0 " 
31/37" 
40/59" 
60 /61" 
61** 
63/80** 
80** 
63f/78f** 
79f** 
99/134" 
135/37" 
138/41** 
149/59** 
160/66** 
160/66 
167/70** 
167/70 
172/75** 
172/75 
176/79** 
176/79 
181** 
182/85** 
182/85 
186/210** 
211/15** 
216** 
217/20** 
217/20 
221/25** 
221/25 
226/27** 
226/27 
228/29** 
230/34** 
230/34 
235/38** 
239/40** 
241/45** 
241/45 

4,— 

8,— 
300,— 
10O,— 
150,— 
160,— 
110,— 
180,— 

75,— 
60,— 
47,50 
15,— 
24,— 
20,— 
14,50 
11,— 
60,— 
60,— 
55,— 
17,50 
10,50 
14,— 
18,75 
16,25 
24,— 
14,75 
12,50 
17,— 
14,50 
13,— 
16,50 
13,50 
16,— 
17,50 
19,— 
14,— 
12,75 
16,50 
10,50 
11.— 
10,50 
9,50 
8,50 
7,— 
7,50 
7,— 
8,— 
7,50 

450,— 
550,— 
145,— 
225,— 

1.350,— 
6,— 

12,— 
16,— 
37,50 
37,50 
45,— 
32,50 

135,— 
145,— 
350,— 
175,— 
110,— 
280,— 
115,— 
100,— 
165,— 
145,— 
24,50 
9,50 

3 2 5 , 
145,— 
140,— 

20,— 
16,— 
30,— 
23,— 
16,— 
11,50 
6,50 

21,— 
8,50 

112,50 
17,50 
2,75 

28,50 
19,— 
16,50 
10,— 
6,50 
3,75 
7,25 

12,50 
7,25 
4,— 
4,— 
9,— 
5,25 

246/52** 
246/65** 
260** 
261** 
262** 
263** 
264** 
265** 
266/71** 
266/71 
274/89**' 
274/81" 
2 8 7 ' " 
290/92** 
290/92 
293/97*' 
293/97 
304/16" 
326/32" 
326/32 
337/46** 
351 /61" ' 
351/61" 
353bf" 
355bf** 
356bf** 
362/70*** 

Luchtpost 
1/5*** 
1/5** 
6/10** 
1 3 " 
14/16" 
14/16 

Porten 
1/4* (z.g.) 
41/48** 
53/65*** 
53/65** 

Dienst 
1/7" 
8/26" 

Brandkast 
1/7" 

CURApAO 
IA* 
2A' 
2B' bl.v.4 
met velr. 
IC 
3C' 
4C' 
6D' 
70 
8D' 
10D' 
11 ' 
11/12 
12 
4 H " 
14, 16, 16, 17, 20 
brief naar U.S.A 
schaars! 
18* 
20*** 
20** 
22 
2 4 " 
25' 
25 
26 
26/28** 
28* 
29/34** 
35 /41" 
42/43' 
29/43 
3 0 " 
3 1 " 
3 2 " 
33** 
34 
42* 
42 
57/70** 
68B/70B** 
69B** 
69B 
68C/70C** 
68C/70C 
69D** 
69D 
73* 
73' bl.v.25 

7,— 
6 5 0 , 
350,— 

19,50 
95,— 
37,60 
50,— 
45,— 
9,— 
5.— 

1.000,— 
260,— 
425 , 

18,— 
15,— 
25,— 
18,— 
10,— 
24,— 
13,50 

100,— 
250,— 
180,— 

50,— 
60,— 
50,— 

4,— 

25,— 
20,— 
17,50 
20,— 
47,50 
11,50 

275,— 
26,50 
23,— 
18,50 

85,— 
100,— 

250,— 

12,50 
75,— 

350,— 
10,— 
10,— 
65,— 
25,— 
10,— 
37,50 
40,— 

125,— 
135,— 

45,— 
65,— 

3P 

295,— 
17,50 
37,50 
30,— 
10,— 
1 2 , 

125 . 
7,— 

10,— 
70,— 
20,— 
85,— 

200,— 
130,— 
200,— 

17,50 
5,25 

10,— 
8,— 
9,— 

67,50 
40,— 

115,— 
60,— 
21,50 
21,— 
70,— 
67,50 
45,— 
22,50 
7,— 

200,— 
73 cpl . vel van 40 st. 
waarin 5x73a en 
3x73bl 400.— 
73a onderstrip van 
5 stuks met velrand 
vol i . watermerk 
74/74a'* 

60.— 
90,— 

74/74a 
8 1 " 
82/88"* 
82/88** 
82/88 
89/99* 
104/20'* 
121/37** 
141/52** 
168/81*** 
168/81'* 
185/95" 
200/05'" 
200/05** 
200/05 

50,— 
105,— 

55,— 
43.— 
45,— 
70,— 

325,— 
85,— 

100,— 
350,— 
300,— 

95,— 
22,50 
17.50 
24,— 

NED. ANTILLEN 
206/08'" 
206/08 
209/10"* 
209/10 
230/33" 
234/38*" 
234/38 
239/43*' 
239/43 
248/52'" 
248/52 
255/56*** 
255/56 

Luchtpost 
1/3" 
4/16" 
1 7 " 
IJ 
18/25" ' 
18/25" 
18/25 
26/40'"' 
26/40" 
26/40 
41/44'* 
41/44 
45/52 ' " 
45/52" 
45/52 
69/88*** 
69/88** 

Porten 
34/43*" 
34/43*' 

SURINAME 
4A* 
13A' 
4AX' 
5B' 
5B 
13B' 
13B 
14/15' 
14F 
15* 
4C* 
5C* 
8C 
9C 
IOC 
10aC 
l i c * 
l i c 
21* 
21 

35,— 
17,50 
14,— 
7.50 

170,— 
55,— 
40,— 
42 50 
27,50 
20,— 
20,— 
11,— 
10,— 

115,— 
39,— 
35,— 
27.50 

210,— 
180,— 
160,— 
100,— 

85,— 
75,— 
4o!— 
35,— 
32,50 
27,50 
25 — 

450!— 
400,— 

140,— 
120,— 

20,— 
75,— 
20,— 
25,— 
9,50 

45,— 
22,50 

190,— 
70,— 

125,— 
17,50 
22,50 
7,25 

30,— 
9,— 

22,50 
40,— 
40,— 

3 5 0 , 
15,— 

22* cpi. vel, waarin 
8x22a en 6x22f (vel 
iets versterkt) 
30* 
32* 
32 
32a* superbe 
32aD* superbe 
34/36* 
34/36 
37/40* 
40* 
41/57* 
56/57 
58a/59a* 
60/64* 
65/68* 
65/68 
69/103** 
104/10** 
111/17** 
118/26** 
118/26 
127/29*** 
127/29 
130/36*** 
130/36** 
137/40*' 
137/40 
141/44"* 

525.— 
90,— 
12,— 
7,50 

1.100,— 
1.300,— 

82,50 
50,— 

285,— 
250,— 
530,— 
100.— 
300,— 
275,— 
28,50 
28,50 

245,— 
295,— 

90,— 
60,— 
50,— 
12,50 
8,— 

45.— 
32,50 
37,50 
40,— 
80,— 

141/44 
141/44 
146/49** 
146/49 
151/56** 
151/56 
157/58** 
179/82** 
183/86*** 
179/82 
183/86**' 
183/86** 
183/86 
187/89** 
187/89 
190/93*** 
190/93*' 
190/93 
194** 
195/96*** 
197/99** 
206/09*** 
206/09 
214/19'" 
214/19 
220/43" 
247/48 & ltp29/30' 
249/73" 
278/79"* 
278/79 
280/83'" 
280/83" 
285/94" 
295/96'" 
297/307*" 
297/307 
309/11**' 
309/11 
317/20'" 
321/22*" 

Luchtpost 
1/7" 
1/7 
8/14" 
15/19" 
18** 
19*** 

Porten 
5/IV* 
7/IV* 
16/1* 

50,— 
50,— 
37,— 
37,50 
35,— 
26,— 

105,— 
25,— 
20,— 
25,— 
20,— 
17,— 
13,— 
7,— 
7,— 

16,50 
13,— 
13,— 
27,50 
30,— 
37,50 
8,— 
8.— 

25,— 
22,50 

175,— 
■* 17,— 

32,50 
15,— 
10,— 
60,— 
50,— 
50.— 
11,— 
15,— 
9,50 

47,50 
47,50 
12,— 
10,— 

16,— 
8,— 

475,— 
600,— 
475,— 

80,— 

250,— 
250,— 
165,— 

F.D.C. Ned. a O.R. 
indien niet anders 
vermeld, alle bri 
met adres en nie 
gesneden. Bij on 

ïven 
open

be
schreven brieven staat * 

NEDERLAND 
E2 
E 3 
E4 
E5 
E 6 
E 7 
ES 
E 9 
E 10 
E l l 
E 12 
E 13 
E 14 
E 15 
E 16 
E 17 
E 18 
E 19 
E20 
E 21 
E22 
E23 
E 24 
E 25 
E 26 
E 27 
E 28 
E 29 
E 30 
E 31 
E 32 
E33 
E 34 
E 35 
E 36 
E 37 
E 38 
E 39 
E 40 
E 41 
E 42 

650.— 
375.— 
275,— 
200,— 
230,— 

90,— 
130,— 
110,— 

80,— 
80,— 
15,— 

115,— 
65,— 
70,— 

100,— 
55,— 
4 0 . 
60,— 
45,— 
55,— 
35,— 
72,50 
50,— 
75,— 
30,— 
67,50 
37,50 
35,— 
20,— 
20,— 
12,50 
25,— 
28.50 
3,— 

21,— 
3,50 

22,50 
7,— 

1 0 , 
16,— 
5,50 

• " = p.p. z. p 
• • = ongebr. 
m. gom 
geen teken 
= gebruikt 

Leverings
voorwaarden: 
Aankopen bover 
/ 150,— franco. 
Betaling binnen 
8 dg. 
Ons onbekende 
kopers ultsl. 
levering onder 
rembours. 
Tussentijdse prijs

wijzigmgen voo 
behouden. Leverrng 
zover voorraad 
strekt. 

E 43 
E44 
E 45 
E46 
E 47 
E 49 
E 50 
E 51 
E 52 
E53 
E54 
E 55 
E 56 
E 57 
E58 
E 59 
E 61 
E63 
E 65 
E 69 
E 74 
E 78a 
E 79 
E 81 
E83 
E 85 
E86 
E 87 
E 89 
E 92 
E 93 
E 94 
E 95 
E96 
E 97 
E 100 
E 104 

20,— 
11,— 
9,— 

18,50 
23,50 
11,— 
8,— 

11,— 
10,— 
3,— 
9,— 
5,50 

14,50 
4.— 
7,— 
3,50 
5,25 
2,75 
3,25 
4,— 
2,50 
2,50 
3,50 
3,— 
3,25 

11,25 
3,25 
3,25 
7,50 
3,75 
7,25 
3,— 
8.50 
3.— 
6,75 
8,50 

10,— 

NED. NW. GUINEA 
E l ' 
E 2 ' 
E3 
E 4 ' 
E 5' 
E 6' 
E 7' 
E 8* 
E 9* 
E 10* 
E l l 

7 5 , 
22,50 
6,75 
4,50 
7,— 
2,25 
4,50 
2,— 
2,— 
2,25 
4.— 

NED. ANTILLEN 
E 4* 
E l l * 
E 12' 
E 14' 
E 17' 
E IS

SURINAME 
E l 
E2 

5,— 
3,— 
5,25 
5,25 
6,50 
5,75 

150,— 
110,— 

E 6 (niet geïl l . brief. 
off. Ie dag stempel) 

E l l * 
E 12 
E 14* 
E 15* 
E 16* 
E 20* 
E 24* 
E 27* 
E 30* 
E 31* 
E 32* 
E35 ' 
E38* 
E 39' 
E 45' 
E 46' 

170,— 
3,50 

12,50 
3,75 
5,25 

22,50 
7,50 
3,75 
7,50 
6,50 
3,75 
4,25 
4,25 
3,75 
3,75 
2,50 
5,50 
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AiSTRALIE 
27 8'75. Aanvul lende waarden gebruiks

sf ;;e, wilde bloemen. 
1Ê c. Helichrysum thomsoni i . 
4L t. Call istemon teret i fol ius. 

1( 9'75. Verlening onafhankel i jkheid aan 
P. >oea en Nieuw Guinea. 
If c. Huis van geesten in Papoea Nieuw 
C nea en deel Opera gebouw van Syd

ri ' ■. 
2' c. Vogel in vlucht als symbool voor de 
V heid; sterren als symbool van vlag van 
h land. 

; RBADOS 
11'75. Oogstfestival. 

i c. Wagen, overvloedig met fruit bela

. c. Muziekkorps en dansers, 
c. Dansen rond de meiboom. 
c. Cubaanse danseressen, 
jk blokje met alle vier zegels samen

drukt , motieven herhaald. 

! iUTAN 
ptember '75. Vlinderserie. 
"h. Sephisa Chandra. 
,h. Lethe kausa. 
h . Neope bhadra. 
h. Euthalia duda. 

_h. Vinduia erota. 
ch. Bhutanitis l idderdalei . 

— nu . Limenitis zayla. 
 — nu. Delias gyas. 
ï okje met zegel van 10.— nu . Dabasa 
I as. 

lOch 

ßOEROENDI 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzijde 423. 

179'75. Dierenserie, luchtpost. 
Telkens vier samenhangende zegels van 
verschil lend ontwerp , maar van geli jke 

waarde: 10, 14, 17, 24, 26 en 31 f. Verschi l

lende landdieren. 

BOLIVIA 
94'75. Verpl ichte toeslagzegel. 
30 c. Portret van de in 1946 overleden 
Gualberto Villarroel en installatie olieraff i

naderi j . 

BOTSWANA 
1310'75. Herdenkingen. 
6 c. Negentigste verjaardag sticht ing pro

tectoraat: kaart van gebied. 
10 c. Herdenking bereiken leiderschap 
door Khama: portret Khama. 
25 c. Tachtigste verjaardag aankomst 
hoofden in Londen: portret ten Khama, 
Bathun en Sebele. 

311'75. Kerstmis 1975: Aioesoorten. 
3 c. Aloe marlothi i . 
10 c. Aloe lutescens. 
15 c. Aloe zebrina. 
25 c. Aloe l i ttoralis. 

BRITS GEBIED INDISCHE OCEAAN 
811'75. Kaarten eilanden in dit gebied. 
50 c. Kaart Aldabra. 
1 . — r. Kaart Desroches. 
1.50 r. Koraaleiland Farquhar. 
2.— r. Omtrek Diego Garcia. 

CAMEROEN 
2010'75. Verenigde Staten van Amer ika. 
200 jaar onafhankel i jk. 
100 f. Lafayette. 
140 f. George Washington. 
500 f. B. Franklin. 

CANADA 
249 '75. Kustschepen, die bijgedragen 
hebben aan de vei l igheid, voorspoed en 
onafhankel i jkheid van Canada. 
8 c. Beaver, 1834. 
8 c. Stoomschip Neptune, 1873. 
8 c. Quadra, 1892. 
8 c. Driemaster Wil l iam D. Lawrence. 
Zegels samenhangend gedrukt. 

2210'75. Kerstzegels, on tworpen door 
schoolk inderen. 
6 c. Santa Claus. 
6 c. Schaatser. 
8 c. Kind. 
8 c. Gezin. 
10 c. Geschenk. 
15 c. Bomen. 

versiering van bisschopsstaf Frankrijk, 
veert iende eeuw. 
Blokje met beide zegels en versier ing. 

CAYMAN EILANDEN 
311075. Kerstzegels 1975. 
12 c. Kind met maagd en engelen, versie

ring van bisschopsstaf uit Frankrijk, veer

t iende eeuw. 
50 c. Maagd met kind en engelen, ivoor. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
309'75. Herdenking geboortedag Albert 
Schweitzer. 
200 f. luchtpost. Portret Schweitzer 
(18751965) voor boot in Afrikaans land

schap. 

CHINA 
208'75. Verbreed, verdiep en verhevig 
de krit iek op Lin Piao en Confucius. 
8 f. Massaal revolut ionair gekanker. 
8 f. Leider van produkt iebr igade. 
8 f. Strijd gaat voort . 
8 f. Bevrijde slaaf word t pionier om Lin 
Piao en Confucius af te kraken. 

129'75. Derde nationale sport on tmoe

t ing van de Volksrepubl iek China. 
8 f. Bevorder l ichameli jke opvoeding en 
bouw aan gezondheid van mensen. 
8 f. Sport l ieden behoren dictatuur van 
proletariaat te bestuderen voor betere 
prestaties. 
8 f. Op de eerste plaats vr iendschap, dan 
wedstr i jd . 
8 f. Lichameli jke opvoeding helpt mensen 
bij werk . 
8 f. Organiseer massale sportgebeurtenis

sen. 
8 f. Snelle ontwikke l ing van l ichameli jke 
f i the id. 
8 f. Krachtige groei van het nieuwe leger; 
jongens worden opgeleid, voetbal en 
zwemmen . 

CHRISTMAS EILAND 
210'75. Kerstmis 1975. 
10 en 35 c. Vlucht naar Egypte: tegen 
avondhemel si lhouet van Jozef, die ezel 
leidt, waarop Maria en k ind. 

COLOMBIA 
318'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
4.— $. Portret Maria de Jesus Paramo de 
Collazos, vernieuwster van onderwi js in 
Bucaramanga, tweede helft negentiende 
eeuw. 

OKTOBER 1975 5 7 3 



EEN WELKOM EN WAARDEVOL GESCHENK ^^^ 
VOOR DE FEESTDAGEN 

IS EEN ALBUM VAN KA-BE 

EN OVERZEESE RIJKSDELEN (Nederlandse tekst) 

Nederland tot 1944 
1945-1959 
1960-1969 
1970-1974 

tekst op 
ivoorkarton 
zonder 
klemstroken 
ƒ 40,00 
ƒ 21,00 
ƒ 37,00 
ƒ 21,00 

tekst op 
ivoorkarton 
met 
klemstroken 

Ned. Indië, Nw. Guinea, Curasao 
Ned. Antillen en Suriname 
Overzeese Rijksdelen compleet ƒ 143,00 

Apart verkrijgbaar: 
Ned. Indië 
Nw. Guinea 
Curasao 
Ned. Antillen 
Suriname 

ISRAËL MET TAB 

KANAALEILANDEN + MAN 

compleet 
compleet 
compleet 
tot 1974 
tot 1974 

1945-1959 
1960-1969 
1970-1974 

1960-1969 
1970-1 974 

79,00 
42,00 
75,00 
42,00 
99,00 

187,00 
286,00 

51,00 
13,00 
35,00 
53,00 

134,00 

ƒ 20,00 
ƒ 21,00 
ƒ 18,00 

ƒ 4,00 
ƒ 18,00 

papier 

ƒ 56,00 
ƒ 61,00 
ƒ 53,00 

ƒ 10,00 
ƒ 49,00 

Van de ENGELSE DOMINIONS zijn thans de volgende teksten tot en met 1974 leverbaar: 
ivoorkarton 

Antigua 
Ascension 
Bahamas 
Barbados 
Bermuda 
Falkland eilanden 
Papua 
Pitcairn eilanden 
St. Cristopher, N + A 
St. Helena 
St. Lucia 
St. Vincent 

De Supplementen 1974 van deze gebieden zijn thans verkrijgbaar, alsmede bijpassende klembanden. 

ƒ 36,10 
ƒ 15,05 
ƒ 25,75 
ƒ 21,75 
ƒ 17,05 
ƒ 12,95 
ƒ 23,05 
ƒ 14,05 
ƒ 20,05 
ƒ 16,05 
ƒ 23,05 
ƒ 23,40 

ƒ 74,75 
ƒ 30,20 
ƒ 52,35 
ƒ 43,35 
ƒ 34,20 
ƒ 25,50 
ƒ 46,40 
ƒ 29,40 
ƒ 41,90 
ƒ 32,40 
/ 46,90 
ƒ 47,25 

BIJPASSENDE BANDEN: Kunstlederen gewatteerde klembanden: 
Kunstlederen gewatteerde ringbanden: 
Schroefbanden: 
Cassettes voor deze banden: 

Alle prijzen incl. B.T.W. - Prijswijzigingen voorbehouden. 

ƒ 40,00 per stuk 
ƒ 27,00 per stuk 
ƒ 19,00 per stuk 
ƒ 17,00 per stuk 

Een volledig overzicht verschaft u het KA-BE programma 1975, verkrijgbaar bij de filatelistische 
vakhandel of, op aanvraag, rechtstreeks bij de 

FILATELISTISCHE BOEKERIJ „FIBO" b.v. 
Postbus 15 - 's-Gravenhage 2076 - Telefoon 070-463257 - Giro 26.16.56 



C 5NGO 
A, nvul l ing/verbeter ing melding ju l i /augus

t i i, bladzi jden 425 en 427. 
3 8 '75. Visvangst. 
9 f. Vissen met werpnet (i.p.v. hengel). 
5 )'75. Voedselbereid ing. 
j f. Stampen van foufou (i.p.v. funde

r g)
3 f. Kloven van brandhout ( i .p.v. sprok

k 'en). 

: 9 '75. Serie t radi t ionele muziek inst ru

r ^nten. 
f. Esanga. 

' f. Kalakwa. 
f. Likembe. 
f. Ngongui . 

10'75. Oude geldstukken. 
f. Congoiees geld, Okengo. 

. f. Congoiees geld, Dzeke. 
" f. Gallisch geld, zestig jaar voor onze jaar

Hing. 
1 f. Romeinse munt , zevenendert ig jaar 
lor onze jaartel l ing. 
 f. Munt uit Donaustreek, tweede eeuw 
lor onze jaartel l ing. 

f. Griekse munt , vierde eeuw voor 
ize jaartel l ing. 

>10'75. Voorhistor ische dieren. 
) f. Moschops. 
') f. Tyrannosaurus. 
1 f. Cryptocleidus. 
10 f. Stegosaurus. 

>10'75. Herdenking geboortedag Albert 
"hweitzer. 
, f. Portret Albert Schweitzer (18751965) 
1 Afrikaanse vrouw met kind in arm. 

OOKEILANDEN 
8'75. Herdenking einde tweede ont

ekkingsreis van kapitein James Cook, 200 
, .ar geleden. 
.— $. Kruis en muntkant nieuw goud

"uk van 100.— $, met portret koningin 
üzabeth, de Resolution op weg naar En

eiand en portret ten kapitein Cook en 
oning George l i l . 
'egels in blokjes van vijf met strookje met 
■eegezicht en tekst. 

^8 '75 . Viering twint igste verjaardag zelf

oestuur. 
> c. Kaart ei landengebied en Nieuw Zee

'and, vlag Cookei landen. 
10 c. Portret Sir Albert Henry K.B.E., eer

ste minister ei landen met bloemensl in

gers, vlag. 
25 c. Gezicht van zee op eiland Raroton

ga, vlag. 

feMNivtß&Afiv seif eovEi?^ 

10c 

COSTA RICA 
148'75. Vierde nationale postzegelten

toonste l l ing; miniatuurreprodukt ies dr ie

hoekige luchtpostzegels 1932. 
Vier zegels van elk 2.20 C. in verschi l

lende kleuren met tekst betref fende ten

toonste l l ing. 

CUBA 
2810'75. Ontwikke l ing spoorwegen. 
1, 3, 5, 13 en 30 c. Vijf verschi l lende lo

comot ieven die wagons t rekken; elk uit 
ander deel van spoorweggeschiedenis. 

101175. Ontwikkel ing text ie l industr ie. 
13 c. Cubaanse vlag, verbonden met drie 
garenspoelen, vrouw werkt met text ieima

chine. 

251175. Ontwikke l ing diergeneeskun

de : dieren en ontstaan van ziektes. 
1 c. Schaap. Haemonchus. 
2 c. Hond . Ancylostoma caninum. 
3 c. Haan. Dispharynx nasuta. 
5 c. Paard. Gasterophilus intestinalis. 
13 c. Varken. Ascaris lumbricoides. 
30 c. Koe. Boophilus microplus. 

DAHOMEY 
229V5. Herdenking Albert Schweitzer 
(18751965). 
200 f. Portret Schweitzer en verpleegster 
bij in bed l iggende zieke. 

299'75. EuropeesAfrikaanse samenwer

king. 
300 f. Reproduktie schilderij , ,De heil ige 
fami l ie" , Michelangelo. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
247'75. Apol lo  Sojuzproject. 
1 c. Apol lo . 
4 c. Sojuz. 
2.— P. luchtpost. Koppeling boven de aar

de. 

68'75. Herdenking geboortedag pater 
Rafael C. Castellanos, 100 jaar geleden. 
6 c. Portret van de pater, eerste apostol i 

sche administrateur van de republ iek. 

68'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
3 c. Embleem jaar, omgeven door kring 
dansende mensen. 

ECUADOR 
126'75. Hulde aan zwemkampioen Jorge 
Delgado Pauchano. 
1.30 s. Portret kampioen van de Panameri

kaanse spelen van 1971 met bokaal en 
lauwerkrans. 
3.— s. Delgado t i jdens zwemmen . 

ETHIOPIË 
119'75. Eerste verjaardag omwente l ing . 

5, 10, 25, 50 en 90 c. Kaart land in zon , 
omgeven door stralenkrans en tekst. 

FIDZJI 
3110'75. Festival van vreugde. 
3 c. Diwal i : man en v rouw in kaarsenge

f lonker. 
15 c. IdUlFitar: twee feesteli jk geklede 
vrouwen bij maanlicht tegenover elkaar. 
25 c. Chinees nieuwjaar: vuurwerk ; kind 
zwaait met stok, waaraan lange band be

vestigd is. 
30 c. Kerstmis: man en vrouw met ge

zangboekje tegenover elkaar, l ichtende 
ster. 
Blokje met vier zegels samengedrukt en 
versiering van kaarsen, waarop emblemen 
voor elk der vier ingen. 

FILIPPIJNEN 
199'75. Vij fenzeventig jaar bureau bur

gerdienst. 
15 en 50 s. getand en • ongetand. Symbo

lische voorstel l ing. 

309'75. Vi j fentwint ig jaar Internationale 
commissie voor irrigatie en drainage. 
40 s. en 1.50 p., getand en • ongetand. 
Embleem commissie. 

FORMOSA 
39'75. Martelaren uit verzetsstri jd tegen 
Japan, ter gelegenheid van dertigste ver

jaardag overwinn ing. 
2.— $. Chang Tzuchung (18911940). 
2.— $. Kao Chihhong (19081937). 
2.— $. Sha Shihchiun (18961938). 
5.— $. Hsieh Chinyuan (19051941). 
5.— $. Tai Anlan (19051942). 
5.— $ Yen Haiwen (19161937). 

GABON 
309'75. Vóóro lympisch jaar 1975. 
100 f. Zwembad Ottawa, embleem. 
150 f. Atlet iekstadion, embleem. 
300 f. Stadion en embleem. 
Blokje met de drie zegels samengedrukt . 

GAMBIA 
11175. Herdenking geboorte Michelan

gelo Buonarott i , 500 jaar geleden. 
10 b. Standbeeld David. 
50 b. Madonna van de t rappen. 
1.25 d. De slag van de centaurs. 

GHANA 
39'75. Internationaal jaar van de v rouw: 
deelname vrouw aan industr ie en land

bouw. 
7 p. Vrouw op tractor. 
30 p. Vrouw als motorreparateur. 
60 p. Vrouwen in fabriek. 
1 . — C. Vrouw bij onderzoek van cacao. 
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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. 
'. 3ie verzekering is er. Voor u op maat 
gemaakt door de Holland: de nieuwe 
Briljant filatelistenpolis. 

'. 3aarmee 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 tentoonstellirg 
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 koste i' 
U kunt erop rekenen, dat in de n 'g| 

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

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

N.V. Verzekering Maatschappij Hollar dj 
Archimedeslaan 10, Utrecht. 

HOLMND 

Daar staat de AMEVachter. 
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ternatiO!iai WomensYear 1975 j ternai 

C LBERT EN ELLICE 
2 975. Kerstzegels 1975. 
•ä c. Kribbe met k ind , ster en kruis, ster

, ihemel . 
c. Protestantse kerk van Gilbert, Tara

c. Roomskathol ieke kerk. Ocean Is

id . 
c. Vissers op zee zien de ster. 

.MmsElilCE1S»NPS: li GRINAOA 

lENADA 
ktober 75 . Panamerikaanse spelen, 
exico stad. 
c. Roeien. 

c. Zwemmen. 
c. Paardesport. 
c. Turnen. 

. c. Voetbal len. 
' c. Boksen. 
— $, Wie l rennen, 
okje van 1 . — $. Zei len. 

1ENADA GRENADINEN 
'^renigde Staten 200 jaar onafhankel i jk , 

c. Overgave Lord Cornwal l is. 
c. Minuteman kijkt geweer na. 
c. Rit van Paul Revere. 
c. Slag van Bunker Hi l l . 

' c. De geest van 1776. 
j c. Backwoodsmen. 
j c. , ,Boston tea party" , begin van op

and. 
^ — $. Zeeslag. 
'wee blokjes van elk 2.— $. Een met 
Vitte Huis, vlaggen Verenigde Staten en 

'"irenada en portret ten van alle presiden

ten van Washington tot Grant. Tweede 
i i lokje met portret George Washington en 
in de rand de portret ten van alle presiden

ten van Hayes tot en met Lyndon B. John

son. 

GUYANA 
MÉÉfeMÉMMÉÉÉÉilri 

GUYANA 
21075. Eerste verjaardag nationale 
dienst. 

10, 35 en 50 c , 1 . — $. Samengevouwen 
handen en de letters GNS met cirkel , 
waarin telkens ander symbool . 

181075. Tweede wereldfestival voor 
kunst en cul tuur van negers en Afr ikanen. 
10, 35 en 50 c , 1 . — $. Ivoren Beninhoofd 
uit Nigeria en muziekinstrument; oudste 
vorm van kunst uit Guyana. 
Blokje met alle vier zegels samengedrukt 
en versiering. 

141175. Honderd jaar Ancient Order of 
Foresters. 
10 c. Gebouw en embleem bestaande uit 
gekruiste bi j len, hoorn en motto orde. 
35 c. Rotstekening van boogschutter die 
op dieren jaagt. 
50 c. Wapen met gekruiste bij len en 
hoorn . 
1 . — $. Pijl en boog en jaartallen. 
Blokje met alle vier zegels en versier ing. 

HAÏTI 
15775 . Tweede serie voor eeuwfeest 
Wereldpostvereniging. 
Twee zegels van 1.85 g. uit vroeger ver

schenen series, met opdruk: 1874U.P.U. 
1974. 

H O N G K O N G 
291075. Vogelserie. 
50 c. Hwamei . 
1.30 $. Chinese bulbul . 
2.— $. Ijsvogel met zwarte kap. 

$2 i « ï j 
HONG KCJNG 

\ *"> * ̂  'M 

1 
INDIA 
1875. Ingebruikneming satelliet voor in

structie experiment voor televisie. 
25 p. Gestileerde aardeontvanger, die 
symbolische berichten opvangt over ge

zinsplanning, landbouw, gezondheid en 
onderwi js. 

14875. Herdenking geboortedag heilige 
Arunagir inathar, 600 jaar geleden. 
50 p. Standbeeld voor schepper van rel i

gieuze l iederen. 

26875 . Dag van Namibië. 
25 p. Tekst met randversiering. 

INDONESIË 
10875. UNESCOactie tot redding Boro

boedoer tempel . 
25 r. Beschadigde delen van de tempel . 
40 r. Standbeeld van Boeddha. 
65 r. Muren van de tempel . 
100 r. Beeld van Boeddha. 

17875 . Dertigste verjaardag onafhanke

l i jkheid. 

25 r. Strijd bij Banjermasin, Borneo. 
40 r. Strijd bij Batua, Celebes. 
75 r. Strijd bij Margarana, Bali. 

IRAK 
5875 . Tiende verjaardag Arabische sa

menwerkingsorganisat ie. 
25, 35 en 45 f. Driehoek, waarin kaart van 
Noordafrikaanse en Arabische landen; 
embleem organisatie. 

15875. Internationaal jaar van de vrouw. 
10, 35 en 70 f. Gesti leerd beeld van v rouw 
met emblemen van landbouw, industr ie 
en ol iebor ing, embleem. 

IVOORKUST 
151075. Nationaal bureau voor ontwik

kel ing van platteland. 
50 f. Groep mensen bewerkt met eenvou

dige gereedschappen het land. 

Mm0 
unmmi DE COTE D IVOIRE 

Jamaica 30 i 
ÉÉUMÉÉtMHÉ 

JAMAICA 
Afbeelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 433. 

271075. Kerstmis 1975: prenten van Be

lisario. 
8 c. Koo Koo of spelende jongen. 
10 c. Dansende meisjes met parasol. 
20 c. Dansende meisjes met kroon. 
50 c. Man met versierd huis op hoo fd . 
Blokje met alle vier zegels, muzikant en 
tekst. 

JAPAN 
17975. Herdenking verjaardag planten 
van appe lbomen, 100 jaar geleden. 
20 y. Appel , met boom op achtergrond. 

25975. Tweede groep zegels in serie 
schepen. 
20 y. Zeilschip Gashuinsen. 
20 y. Roeibark Tenchimaru uit 1630. 
De zegels zi jn samenhangend gedrukt . 

KOEWEIT 
89 75 . Internationale dag ter bestr i jd ing 
analfabetisme. 
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RH 

Zojuist verscheen het nieuwe boel<: 

„De Franco Halfrond- en 
Rondstempels van Nederland 
van 1852-1893, met de 
prijsnoteringen 

Door D. C. Hoogerdijk. 
Prijs ƒ 13,50. 

Door de zeer sterk gestegen papier-, 
druk- en bindkosten zijn de prijzen van 
onze andere boeken gewijzigd, n.l.: 
,,De puntstempels van Nederland en 
Nederlands Indië met alle 
prijsnoteringen" ƒ 16,50 en 
,,De naam- en langstempels van 
Nederland met alle prijsnoteringen" 
ƒ 12,95. 

VERKRIJGBAAR BIJ IEDERE 
POSTZEGELSPECIAALZAAK 
of door overmaking van het bedrag 
van het boekje dat u wenst 
vermeerderd met ƒ 2,50 
verzendkosten op postgiro nummer 
686666 van de uitgever: 

W. H. de Munnik 

Philatelistisch Makelaar 
Korte Houtstraat 20b 
's-Gravenhage. 

SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatelistische tijdschrift, 
elke 14 dagen in de bus voor ƒ 45 — per jaar (of / 23 50 per half jaar) 
Proefnummer tegen ƒ 1 30 portovergoeding 

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

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

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

F R A N K R I J K 
Gratis prijslijst op aanvraag Catalogusnuimmers Yvert of Michel , aantrekkelijt 3 
prijzen 
G. de Rivasson, 24450 La Coquille - Frankrijk 

P O S T F R I S N E D E R L A N D ! 
POSTFRIS 
287-288 
293-295 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
332-345 
350-355 
374-378 
392-396 
397-401 
402-403 
405-421 
423-427 
428-442 
444-448 
449-453 
454-459 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
538-541 
542-543 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
602-606 
607-611 
612-616 
641-645 
646 
647-648 

13,22 
12,65 
6,90 

25,30 
41,40 
10,35 
16,67 
28,75 
37,37 
9,77 
6,90 
1,26 

11,50 
1,72 
0,57 

17,25 
1,26 
3,68 
3,68 
3,10 

184,-
7,47 
5,75 
9,20 
1,72 
2,53 
5,75 

20,70 
4,88 
1,61 

41,40 
63,25 
8,62 

28,75 
25,87 
23,— 

1,95 
28,75 
9,77 

80,50 
17,25 
28,75 
17,25 
25,87 
34,50 
2,53 
3,56 

649-653 
655-659 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
712 
713-714 
715-719 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
759-763 
766-770 
771-773 
777-778 
779-783 
786-790 
795-799 
800-801 
802-806 
830-834 
842-846 
849-853 
854 
856-857 
859-863 
886-888 
889-893 
894-898 
899 
901-905 
906-907 

14,95 
23,— 
14,37 
18,40 
51,75 
12,65 
40,25 
13,51 
11,96 
3,68 
9,89 
3,16 

16,10 
13,80 
1,20 
1,38 
9,77 

16,10 
2,87 
1,49 
9,48 
2,64 
8,62 
2,70 
2,76 

11,50 
7,59 
6,55 
5,52 
1,72 
0,97 
5,52 
5,75 
3,62 
1,72 
3,10 
2,76 
1,66 
2,18 
5,52 
0,97 
2,41 

11,21 
2,30 
2,58 
3,73 
5,75 
1,38 

908 0,51 
909-911 1,84 
912-916 5.52 
917 5.86 
918-919 1,72 
920-924 6,61 
925-926 4,60 
927-929 5,63 
932-936 6,21 
965-969 6,90 
971-972 1,49 
973 1,49 
975-977 3,16 
978-982 5,75 
985-989 7,18 
990-991 1,38 
992-995 3,10 
996-1000 4,14 
1003-1006 4,14 
1007-1008 1,72 
1012-1014 1,55 
1015-1019 3,27 
1020-1023 3,45 
1026-1029 4,14 
1030-1031 1,26 
1032-1035 2,07 
1038-1041 3,45 
1043-1045 1,32 
1046-1049 3,to 
1050-1051 0,74 
1059-1062 3,45 
24/5 0,74 

PLAKKER 
1 960,— 
2 1140,— 
3 1380,— 
4 330,— 
5 400,— 
6 900,— 
7 90,— 
8 150,— 
9. 540,— 

10 480,— 
11. 1080,— 
12 1500,— 
13 2 7 , -

Alle post fr i s se z e g e l s g e g a r a n d e e r d 100 % postf 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42. 
43 
44 
45 
46 
47 
48. 
49 
56-76 
77 
78 
79 
80. 
99. 

100 
101 
144-165. 
177-198 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 

ris 
B e s t e l l i n g e n b e n e d e n d e ƒ 2 5 0 , — ƒ 3 , — p o r t o e x t r a 

171-172 
201-204 
227-232 
233-234 
237-238 
239-244 
245 
246-249 
250-255a 
256-259 
262-278 

1 
210, J 

12, 1 
120, 1 
51' 1 375, 
9, 

33, 
54, 
45, 

330, 
360, 

75, 
400, 
500, 
420, 
600, 

6, 
4, 

20, 
27,-
24,-
50,-
50,-
37,5 
90,-

450,-
540,-
575,-
85,-

225, 
900,-
310, 
790,-
60,-

150,-
350,-

1125,-
195,-
400,-

1000,-
700,--
340,- -
500,-
275,-
200,-
160,-
170,-

P. ZANDSTRA P o s t b u s 4334 A m s t e r d a m | 

ENGELAND Postfris 
52,50 
15,00 
10,90 
50,00 
85,00 

4,50 
30,00 

4,50 
8,90 

105,00 
150,00 

264a-266a 6,90 
279-282 21,00 

302-304 17,50 
306a-308a 18,00 
312-314 8,40 
351a-354a 35,00 
357-358 20,00 
355-356 17,90 
359-361 6,90 
365-366 8,90 
367-369 6,40 
370-371 6,00 
375-377 9,00 
382-386 14,00 
391-394 10,90 

Eiland Malta postfns ƒ 0,40 per franc Yvert 218-238, 256-^ 

395-402 
435-470 
491-501 
502-505 
506-513 
542-568 
569-595 
596-604 
640-652 

10,90 
21,50 

8,00 
27,50 

5,40 
17,00 
14,00 

6,00 
21,00 

PHOSPHOR 1 
372 
373-374 
4 0 1 ^ 0 2 

t40 

B. J. M. van Leeuwen Postbus 2157 Rotterdam Postgiro 2766089 
Betaling na ontvangst Porto extra bij bestelling tot 125,00 

9,50 
8,00 
8,40 



>) en 30 f. Embleem UNESCO en boek, 
V aarin schoollokaal. 

( OREANOORD 
V j f t ienjarig bestaan dierentuin Pjonjang. 
. ch. Wilde kat. Felis eupt i lura. 
5 ch. Lynx, Felis lynx. 
I ch. Vos. Vulpes vulpes. 
' ch. Wild varken. Sus scrofa. 
. ch. Wolf . Cuon alpinus. 
'■ ch. Beer. Ursus arctos. 
f ch. Luipaard. Felis pardus. 
; ch. Tijger. Felis tigris. 
' ch. Leeuw. Felis leo. 
« Ongetand blokje met vier zegels: 

ch. Wilde kat. Felis eupt i lura. 
ch. Lynx. Felis lynx. 

' ch. Luipaard. Felis pardus. 
ch. Tijger. Felis t igris. 

rie dieren, 
ch. Zebra, 
ch. Buffel, 
ch. Pandabeer. 
ch. Kameel, 
ch. Oli fant . 

I )REAZUID 
8 '75. Dertigste verjaardag bevr i jd ing. 

. w. Gestileerde fakkel . 
X w. Ballonnen geven beeld van ontwik

l l ingen in de verschi l lende secties van 
t >t leven in Korea. 

8'75. Vierde serie volksdansen, 
w. Bobko. 

' w. Baradans. 
,n elke zegel een blokje, waarin twee 
l i jke zegels opgenomen. 

8'75. Tweede wereldkampioenschap

n Taikwondo (soort vechttechniek). 
w. Kenmerkende houd ing van Tai

.'ondo vechter. 

] ■ » I I I I I H I I 
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LESOTHO 
109'75. Nieuwe uitgi f tedatum van de in 
augustus gemelde serie leiders van LE

SOTHO. Tegelijk is de hoogste waarde 
van 25 c. portret van de vrouwel i jke leider 
van LESOTHO, Mofumahal i M'antsebo 
Seeiso OBE, dienstbaar gemaakt aan het 
)aar van de vrouw, door het betreffende 
embleem op te drukken . 

MADAGASCAR 
179'75. Waterval in Lily rivier. 
25 mg. Waterval en gezicht op dorp. 
40 mg. Waterval en landschap. 

910'75. Vóóro lympisch jaar 1975. 
75 en 200 mg. 

MALADIVEN 
910'75. Herdenking geboortedag van 
Michelangelo, 500 jaar geleden. 
1 I. De slaven. Louvre, Parijs. 
2 1. Sixtijnse kapel, Rome. 
3 I. DavidApol lo, Florence. 
4 I. Sixtijnse kapel, Rome. 
5 I. Bachus, Florence. 
1 . — r. Sixtijnse kapel, Rome. 
2.— r. Standbeeld David, Florence. 
5.— r. Sixtijnse kapel, Rome. 
Blokje met zegel van 10.— r. Beeld van 
David. 

MALAWI 
Afbeeld ing zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bladzi jde 435. 

15975. Nieuwe druk strafportzegel van 
2 t. 
2 t. Zegel gelijk aan de eerder uitgegeven 
zegel , met accent circonflex op de W van 
Malawi . 

MALEISIË 
2210'75. Vij f t ig jaar rubber inst i tuut van 
Maleisië. 
10 c. Plantage waar rubber word t getapt 
en embleem inst i tuut. 
30 c. Getal 50 in de vorm van napje waarm 
latex vloeit en rubberband met embleem. 
75 c. Zes aspecten van natuurrubber en 
zes proefbuisjes. 

«p REPUBLiaUE DU MALI 

90F 
MALI 
239'75. Herdenking geboortedag André 
Marie Ampère, 200 jaar geleden. 
90 f. Portret Ampère en verschi l lende in 

s t rumenten. 

1310'75. Oude munten. 
130 f. Tristatère, Carthago. 
170 f. Decadrachme, Syracuse. 
190 f. Tetradrachme, Acanthe. 
260 f. Didrachme, Eritrea. 

MAROKKO 
25~7'75. Week van het k ind . 
0,25 d. Kindertekening. 

49 '75. Middel landsezeespelen van Al

giers. 
0.40 d. Embleem spelen en si lhouetten spor

ten . 

MAURETANIE 
229'75. Mijnbouwmaatschappi j . 
10 urn. SOMIMA (Mi jnbouwmaatschappi j 
van Mauretanië): kaart Afrika met aan

du id ing van land, mijnbouwinstal lat ies en 
inwoner met dromedaris. 
12 um. SNIM (nationale maatschappij voor 
industr ie en mi jnbouw) : installaties voor 
verwerken van ertsen. 

610'75. Nationale jaarbeurs. 
10 urn. 

.ï'_SW_^ jH 
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MAURITIUS 
Oktober '75. Internationaal jaar van de 
vrouw. 
2.50 r. Papier met tekst, prof iel van v rouw, 
die naar l icht van ol ie lampje ki jkt . 

Oktober '75. Vergadering van Fransspre

kende parlementariërs. 
75 c. Kaart eiland, waarover staf, wapen 
van eiland en embleem vergadering. 

MEXICO 
18'75. Herdenk ing sticht ing Groot Te

nocht i t lan, 650 |aar geleden. 
80 c. Stichting stad Tenocht i t lan, tekening 
uit Codex van Du ran. 

MONGOLIË 
306'75. Beelden uit poppenkast. 
10 m. Kind speelt voor lammetje op f lu i t . 
20 m. Kleine jongen te paard. 
30 m. Ongehoorzaam stierkalf. 
40 m. Sprookje van kleine kameelwees. 
50 m. Gehoorzame kleine yak. 
60 m. Tocht met zwaan op zee. 
1 . — t. Kinderkoor. 

157'75. Vijft igste verjaardag Mongoolse 
pionierorganisat ie. 
50 m. Pioniers in botanische t u in . 
60 m. Kinderen in studiekr ing. 
1 . — t. Nieuw embleem Mongoolse p io

niers. 
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VEILING 

NOVEMBER 

ROTTERDAMSE POSTZEGELVEILING 
in het Groothandelsgebouw Stationsplein ingang A 
(3e etage), om 13 00 uur precies, t o v deurwaar
der E. R Bogaard, Pnnses Irenestraat 3, Ridder
kerk, tel. 01804-19004 

KIJKEN- Donderdag 6 nov \ 
Vrijdag 7 nov I 
Zaterdag 8 nov 

Schriftelijk bieden is mogelijk 
Catalogus gratis aan de zaal 

PZH MIRA - Postbus 560 - Voorburg. 

van 14 00-22 00 uur 
ingang Engels 

van 9 30-12 00 uur 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J.D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 220901 

(privé Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 244983, b g g (020) 123123 

REEDS MEER DAN 25 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlo
pend a contant collecties te koop tegen beslist goede prij-

®̂" Donderdags gesloten. 

Postzegelhandel ,,t Raedthuys 
(eig. J. D. Muls) 
Raadhuisstraat 41 Amsterdam Telefoon 220901 b g g 123123 
heeft voor u één van de grootste postzegelvoorraden van Nederland honderdzestig grot 
dikke winkelboeken vol tegen normale prijzen O a 

Nederland en O G zeer grote voorrad 1 e kwaliteit 
West-Europa o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vatlcaan Zwc 
den, IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert-franc Ie pi 10% mii 
der 
Oost-Europa grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) In het a 
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-Amerlka alle landen 
Aparte boeken voor BLOEMEN DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ op POSTZ 
SPORT, SCHILDERIJEN, VER NATIES, VER EUROPA, SCHEPEN 

rvlancolijsten worden omgaand in ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJE^; 

REPUBLIEK MALTA 
Datum van uitgifte: 
4 november 1975 

De geboorte van Maestro Alberto (XV-XVIe 
eeuw) Dit schilderij bevindt zich in de per
manente expositie van het Nationale Mu
seum der Schone kunsten in Valetta, Malta 

MALTA MALTA l\V MALTA 7'5*f5 

To The Philatelic Bureau, General Post Office Valletta Malta 

CHRISTMAS 1975 
Pteast send me ihe followmii 

M nl SeK d 

jPhilatel ic Charges 12cJ over 50c'^ 
\Philalelic Charges 2c5 under 50c j 

Tirst Day Covers 

Souvenir Folders 

22c each 

Details of Bureau Services 

IExchange Rale Sig I 20 U S $2 70] Rcmiiiance 
subject lo ^ 

flociuaiion D M 6 50 Lire I740J Enclosed 

CU 

Gedrukt in drieluik en als losse zegel 
Artistieke verantwoording 
Chev Emvin Cremona 

Zegels en inlichtingen krijgt u van het Phi
latelic Bureau G P O Valetta, Malta 

file:///Philalelic


25 ï  '75 . Jacht m Mongo l ié . 
Jacht op gouden arend. 
Jacht op lynx. 
Nieuwsgierige marmot ten. 
Jacht op rendier. 
Hinderlaag voor everzwi jn. 
Wolf in val. 
Ontmoet ing met beer. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
1 

n. 
n. 
T l . 

1 . 

n. 
n. 
t 

ftmmmmmm 

JMO^.NtiOI I \ 

i t tMÊêMÉÊÉÊHéttM 

N JRU 
Al eelding zegel gemeld in ju l i /augustus, 
bl Izijde 437. 

2S )'75. Conferent ie commissie voor 
zi delijk deel van Stille Oceaan. 
3C . Nieuw bestuursgebouw, waar de bi|

et komst plaats heeft. 
50 . Conferent iegebouw. 
O elke zegel negen vlaggen van deelne

m ide landen. 

N. UW CALEDONIË 
Af eelding zegel gemeld in |ul i /augustus, 
bl, iz i jde 437. 

NiïUWE HEBRIDEN 
Oktober '75. Kerstzegels 1975, reproduk

ties schilderi|en van Michelangelo. 
35 ge. Pitti madonna. 
70 ge. Madonna van Brugge. 
2.SO gf. Taddei madonna. 

NIEUW ZEELAND 
11075. Kerstzegels 1975. 
3 c. Reprodukt ie schilderi j , ,De maagd en 
het k i n d " , Zanobi Machiaveil i (14181479). 
5 c. Glasin loodraam uit Methodis ten en 
Presbyterianenkerk in Greendale. 
10 c. Tekening gebaseerd op koraal , , lk 
zag drie schepen voorb i j gaan" en duiven. 

NIGER 
610'75. Vóórolympisch jaar 1975. 

■ • ■ ■ W W 
New Zealand 

.■»■■»i> ■ > ■ ■ ■ ■ • 
150 f. Hardloper en ahornblad. 
200 f. Turner en Canadese vlag, embleem 
spelen. 

2110'75. Strijd tegen droogte. 
40 f. Getrof fenen: groepje mensen op dor 
land. 
45 f. Beenderen van door droogte gestor

ven dieren. 
60 f. Vrachtauto met nationale vlag brengt 
levensmiddelen. 

NIGERIA 
188'75. Internationaal jaar van de vrouw. 
5, 18 en 30 k. Koningin Amina van Zaria 
op steigerend paard. 

NORFOLK EILAND 
61075. Kerstmis 1975. 
10, 15 en 35 c. Eiland met denneboom 
waarboven ster schittert, kerstgroet. 

NIUE 
291075. Kerstzegels 1975, naar kinder te

keningen. 
4 c. Kinderen ter kerke. 
5 c. Kind op fiets met tros bal lonnen. 
10 c. Boom met ballonnen en geschen

ken. 

OEGANDA 
291075. Nieuwe serie gebruikszegels: 
landbouwgewassen. 
10 c. Soort gierst. Eleusine. 
20 c. Suiker. Saccharum. 
30 c. Tabak. Nicotiana. 
40 c. Uien. Al l ium. 
50 c. Tomaten. Lycopersicon. 
70 c. Thee. Camellia. 
80 c. Bananen. Musa. 
1 . — sh. Mais. Zea. 
2.— sh. Ananas. Ananas. 
3.— sh. Koffie. Coffea. 
5.— sh. Sinaasappelen. Citrus. 
10.— sh. Pinda's. Arachis 
20.— sh. Katoen. Cossypium. 
40.— sh. Bonen. Phaseolus. 
mmmm 

OOSTAFRIKA 
119'75. Nieuwe uitgi f tedatum van in au

gustus gemelde serie zeldzame dieren. 

311'75. Tweede wereldfestival kunst en 
cul tuur voor negers en Afr ikanen. 
50 c. Massai Manyatta, Kenia. 
1 . — sh. Hartslag van Afrika, Oeganda. 
2.— sh. Beeld van de Makonde, Tanzania. 
3.— sh. De vroegste mens en technologie, 
OostAfr ika. 
Op elke zegel embleem: Beninhoofd uit 
Nigeria. 

pmm 

■mmBsmm : 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
109'75. Verlening van onafhankel i jkheid. 
7 t. Kaart gebied in Zuidoost Azie en 
nieuwe vlag. 
30 t. Kaart en nieuw wapen van land. 
Blokje met beide zegels en wapen van 
land. 

rmm 
papus n e w gu inea 

POLYNESIE 
1410'75. Vóórolympische spelen 1976 in 
Montrea l , Canada. 
44 f. Stadsbeeld Montrea l , turnster, o lym

pische ringen en bloemenvers ier ing. 

POIYKESIEFRANCAISE 

teiiKmMsismDd 

RHODESIE 
151Q'75. Voorkómen van bedri j fsonge

val len. 
2V2 c. Helm als bescherming tegen hoo fd 

letsel. 
4 c. Handschoenen bij gevaarlijk werk. 
7V2 c. Bescherm de ogen met vei l igheids

br i l . 
14 c. Gebruik bij lassen een masker. 

ROEWAN DA 
19'75. Internationaal bevolkingsjaar. 
20 fr. Were ldbo l , verdeeld in vier delen, 
die elk een mensenras verbeelden; em

b leem. 
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TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER TEGEN ECHTE HOGE PRIJZEN. 

No 81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/101 
102/03 
104/05 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/65 
166/68 
169/76 
169/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/49 
356/73 
350/55 

Al le zegels 

Nummering volgens n v p h 1976 

75,00 
17,50 

11000 
25,00 

2400,00 
105,00 
650,00 

300 
110,00 
18,50 
50 00 

875,00 
130,00 
70,00 

225,00 
17,00 
19,50 

950,00 
16,00 
6,50 

500 00 
25,00 
50,00 
25,00 

110,00 
30,00 
36,50 
46,50 
49,00 
41.50 

250,00 
85,00 
60,00 

160,00 
65,00 
40,00 
27,50 

100,00 
60,00 
45.00 
42,50 
22,50 
57,50 
80,00 
40,00 
50,00 
40,00 
13,00 
40,00 
11,50 
26,00 
21,00 
27.50 

7,00 
17,50 
27.50 
10.50 
15.00 
19.00 

650,00 
155.00 
27,50 

356a/d 65,00 
374/78 8,50 
379/91 6,50 
379a/d 6,00 
392/96 5,00 
397/401 1,25 
402/03 7,50 
402/03B 145,00 
405/21 0,90 
423/27 0,35 
428/42 13,50 
444/48 1,00 
449/53 2,75 
454/59 2,75 
462 11,00 
469/73 2,50 
474/89 130 00 
490/94 5 50 
495/99 4,2S 
500/03 5,75 
504/05 1 30 
506/07 2,00 
508/12 4,00 
513/17 9,00 
518/37 1400,00 
538/41 13,00 
542/43 4,00 
544/48 7,00 
549 1,10 
550/55 25,0Q 
561/62 5,75 
556/60 47,50 
563/67 20,00 
568/72 21 50 
573/77 19,00 
578/81 16,00 
582 1,75 
583/87 20 00 
588/91 6,00 
592/95 55,00 
596/600 11,50 
602/06 21,00 
607/11 11,75 
612/16 18,00 
617/40 110,00 
641/45 24,00 
646 1,80 
647/48 2,70 
649/53 10,00 
655/59 15,50 
660 0,55 
661/65 9,00 
666/70 12,50 
671/75 37,50 
676/80 9,00 
681/82 27,00 
683/87 9,50 
688/92 9,00 
693/94 2,50 
695/99 6,25 
700/01 2,25 
702/06 11,00 

707/11 8,80 
712 0,90 
713/14 1,10 
715/19 7,50 
720/21 0,80 
722/26 11,00 
727/28 2,25 
729/30 1,20 
731/35 6,75 
736/37 2,00 
738/42 7,00 
743/44 2,00 
745/46 2,20 
747/51 9,00 
752/56 6.00 
757/58 0.30 
759/63 5.00 
764/65 1.10 
766/70 4.40 
771/73 1.10 
774/76 3.00 
777/78 0 60 
779/83 4,00 
784/85 1,00 
786/90 4,00 
791 0,80 
792/94 1,00 
en verder prijs 
in overleg 
886/88 m vel van 
10 series 70,00 
roltandinq 
1/18 900 00 
19/31 310 00 
33/56 450,00 
57/70 200 00 
71/73 160,00 
74/77 75,00 
78/81 40,00 
82/85 40.00 
86/89 42.50 
90/93 65.00 
94/97 65.00 
98/101 55.00 
luchtpost 
1/3 50,00 
6/8 65,00 
9 22,50 
12/13 600,00 
port 
13/26 275,00 
27/28 190,00 
29/30 11,00 
31/43 200,00 
44/60 120,00 
61/63 16.00 
67a/68b 460.00 
brandkast compl 

1500 00 
armenwet compl 

400 00 

dienen echt postfns zonder plakker of plakkerresten te zijn. 
Diskretie verzekerd Kontante betaling 1 
Grote poste 1 worden bij (J afgehaald en kontant betaald 

AANBIEDINGEN AAN 

VERZENDHUIS 
DE GRAAFF 
KINKERSTRAAT 191 te AMSTERDAM 

TELEFOON 020-120814 ('s avonds 075-168779) 

RONDZENDBOEKJES GEVRAAGD 
DE PHILATELISTENVERENIGING „GRONINGEN" (850 leden) vraagt voor haar RC D̂ 
ZENDVERKEER goede boekjes ( svp geen massawaar) met zegels van NEDERLj ND 
EN O/G en WEST-EUROPA-LANDEN 

Na ongeveer 1 jaar of eerder volgt terugzending en afrekening Provisie 10% 
De zegels dienen echter in onze z g VERENIGINGSBOEKJES geplakt te worden w »JKe 
bij onderstaand adres ä 60 cent per stuk verkrijgbaar zijn Porto steeds extra 
Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de Rondzendcommissans de he r J 
LAGAAY de Sav Lohmanplein 12-A te Groningen (tel no 050-260214) 

AUTOMAAT TESTBOEKJES EN VERSNIJDINGEN en; 
te ruil aangeboden tegen 

oude postzegelboekjes (1 -55) 
NEDERLAND - NEDERLANDS INDIË - CURAQAO 
(deze ook te koop gevr tegen 100-300% cat afh no.) 

Telefoon 05999-4409 

Ook üw verzameling is een goede verzekering waard. 
Vraag vrijblijvend inlichtingen omtrent de 
B R I L J A N T F I L A T E L I S T E N P O L I S van de Holland bij de verzekeringsadvis lur 
(tevens filatelist) 

Admin kantoor F I L E K T U R A (P C van Andel) Postbus 54. Katwijk aan Zee tele »r 
01718-14068 (ook buiten kantooruren) 

VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN 
10% korting bij bestellingen boven ƒ 75,00, uitsluitend bij 

vooruitbetaling Overigens onze normale condities 
Heeft u nog geen prijslijsten, vraag die dan aan bij 

r 
Giro 3152719 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzanfielingen, partijen en restanten. 
Ook uw verzameling met plakker is een goede prijs 
waard 

Bundelwaar, zend gefrankeerde drukwerkenvelop en i 
ontvangt p o. de nieuwste Nederland bundelwaar 
inkooplijst. 

VAN DEN EYNDE B.V. 
Sjanghaidreef 23, Utrectit 
Tel 030-610845. b.g.g 614320. 

Reeds 35 |aar het vertrouwde adres. 

EEN DRIEDUBBELE VERRASSING 
zullen ZIJ beleven die zicti nog nimmer met ons in verbinding tieb-
ben gesteld 
Verrassing nr. 1: 
WIJ antwoorden omgaand 
Verrassing nr. 2: 
WIJ zijn in staat ongeveer 98% van de posttnsse zegels en blokken 
van de gehele wereld van ongeveer 1920 af te leveren, met inbe
grip van Overzee en ttiematische uitgaven 
Verrassing nr. 3: 
Ondanks deze superieure voorraad en bediening zijn onze prijzen 
getieel m overeenstemming met de internationale postzegel markt 
De laatste 35 jaar zijn wij met succes bezig geweest de mancolijs-
ten van de verzamelaars uit te voeren Wij nodigen u uit de tion-
derden tevreden cliënten die wij in Nederland tiebben te komen 
versterken Voor uitgaven van Nederland en O G verwijzen wij 
gaarne naar onze collega's in Holland 
F R A N K W A R N E R 441 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10017, USA 

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



2( fr. Grafiek van Roewandees motief ; 
b( eldt groei van bevolk ing uit. 
3' fr. Were ldbo l met geopende deur en 
ei ibleem van jaar, 

^'. 9-'75. Internationaal jaar van de v rouw, 
re sroduktie schi lderi jen en v rouw in dage-
lij se leven. 
2C 30 en 50 c , 1 . — fr. Verschi l lende 
SC i lderi jen van oude meesters. 
8. - fr. V rouw bij p lukken van oogst. 
1i — fr. Vrouw met microscoop in labora
to lum. 
If — fr. Vrouw met k ind op arm. 
6( — fr. Vrouw in t radi t ionele kieder-
di cht en vat op hoo fd . 
T' ee blokjes van 25 en 40 fr. met repro-
el <ties van schi lderi jen met v rouw als 
h i fdmot ie f . 

S -OMONSEILANDEN 
1 -10-75. Kerstzegels 1975. 
1 c. Geboortescène en brandende kaar-
si 1. 
3 c. Herders met schapen, engelen en 
b ndende kaarsen. 
4; c. Drie koningen op kameel op weg 
n, ir stad, kaarsen. 

5- 0-'75. Vogelserie. 
5 Balearica pavonina. 
1( . Buceros bicornis. 
35 :. Halcyon smyrnensis. Halcyon chloris. 
1. - $. Cacatua galerita en Ara ararauna. 

SI JT CHRISTOFFEL 
1- 1-'75. Open ing gol fveld van Frigate 
B f / . 
4, 25 en 40 c , 1 . — $. Speler zwaait golf-
st k, waarbi j verschi l lende standen vast-
gfc egd z i jn . 

SI gT HELENA 
0<tober '75. Honderd jaar Mell iss. 
2 p. Plant: Mellissia begoni fol ia. 
5 p. Insekt: Mellissius adumbratus. 
12 p. Vogel : Aegialitis sanctae - helenae. 
25 p. Vis: Scorpaenia mell issi i . 

SINT PIERRE EN MIQUELON 
20~1O-'75. Kunstn i jverheidsprodukten. 
0.50 F. Verschi l lende aardewerkproduk-
ten. 
0.60 F. Houten bee ld : madonna met k ind . 

SOMALIË 
5-7-'75. Tradit ionele klederdrachten. 
0.10, 0.40, 0.50, 1 . — , 5.— en 10.— so. 
Mannen en vrouwen in verschi l lende kle
derdrachten. 

SRI LANKA 
4-9- '75. Herdenking Sir Ponnambalam 
Ramanathan (1851-1930). 
75 c. Portret verdediger van Ceylonese 
cul tuur t i jdens Britse overheersing. 

17-9-'75. Herdenk ing D. |. Wimalasu-
rendra (1874-1953). 
75 c. Portret pol i t icus, die werkte aan 
technische ontwikke l ing van het land. 

SYRIË 
21-8-'75. Tentoonstel l ing van industr iële 
en landbouwprodukten in A leppo. 
5 p. Perziken. 
10 p. Appels. 
15 p. Abr ikozen. 
20 p. Braamframbozen. 
25 p. Kweeperen. 
O p de achtergrond kasteel en versterk in
gen van Aleppo. Zegels samenhangend 
gedruk t . 

21-8-'75. Tweeëntwint igste internat ionale 
beurs van Damascus. 
15 en 25 p. Niet vol ledige Arabische f iguur 
en tekst. 

T O G O 
9-10-'75. Internationale week van de ge
schreven brief; reprodukt ies beroemde 
schi lder i jen. 
40 f. Schri jvende Erasmus, Hans Ho lbe in . 
80 f. Schri jvende man, V. Carpaccio. 

TSAAD 
25-9- '75. Bloemenserle. 
5 f. Craterostigma plantagineum. 
10 f. Tapinanthus globiferus. 
15 f. Commel ina forskalaei. 
20 f. Aden ium obesum. 
25 f. Hibiscus esculentus. 
30 f. Hibiscus sabdariffa. 
40 f. Kigelia africana. 

14_10-'75. Vóórolympisch jaar 1975. 
75, 100 en 125 f. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
23-9-'75. Afzonder ing rabiesvirus door Jo
seph Lennox Pawan. 
25 c. Overbrenger van rabies, de vleer
muis Desmodus rotundus, microscoop en 
inject ienaald. 
30 c. Portret onderzoeker en microscoop, 
reageerbuis, injectiespuit en boek. 

TRISTAN DA CUNHA 
1-11-'75. Walvissen. 
2 p. Grampus orca. 
3 p. Delphinus rostratus. 
5 p. Balaena australis. 
20 p. Balaenoptera physalus. 

TUNESIË 
23-8-'75. Middel landse-zeespelen van Al 
giers. 
25 m. Gesti leerd beeld van sportmensen 
en r ingen. 
50 m. Emblemen spelen en Arabische 
tekst. 

TURKS EN CAICOS 
Oktober '75. Zou tw inn ing . 
6 c. Oude w indmo len in Salt Cay. 
10 c. Zoutpannen drogen roze op door 
zon . 
20 c. Vergaren van zout in Salt Cay. 
25 c. Bergen zout klaar voor verscheping. 

12-11-75. Koralen bij e i landen. 
6 c. Sterkoraal. 
10 c. Elandgeweikoraal. 
20 c. Hersenkoraal. 
25 c. Hertshoornkoraal . 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
6-10-'75. Serie voor bankwezen en handel 
in de V.S. 
10 c. en 10 c. Twee samenhangende en in 
elkaar over lopende zegels met grondras-
ter van bankbi l jet ten en verschi l lende 
munten uit vroege geschiedenis van het 
land. 

WEST-SAMOA 
30-9-'75. Muz iek ins t rumenten. 
8 s. Patetrommel. 
20 s. Lal i t rommel. 
22 s. Logot rommel . 
30 s. Pu, sche lphoorn. 

ZAMBIA 
26-8-'75. Dag van Namibië 1975. 
4, 9, 15 en 25 n. Kaart van Afr ika, waarop 
Namibië. 

ZUID-AFRIKA 
11-9-'75. Automatische postsorter ing. 
4 c. Enveloppen en tekens geven schema
tisch beeld van automatische sorter ing. 
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Speciale aanbieding 
Zweedse postzegel-
en Automaatboekjes 

Nummering volgens Facit Catalogus 

HA 1 0 
HA 2 R 
HA 2 0 
HA 4 R 
HA 4 O 
HA 4 BR 
HA 4 BO 
HA 5 OH 
HA 6 OH 
HA 6 OV 
HA 7 RH 
HA 7 RV 
HA 7 OH 
HA 7 OV 
HA 8 RH 
HA 8 RV 
HA 8 OH 
HA 9 AR 
HA 9 0 
HA 9 BR 
HA 9 BO 
HA 10 RV 
HA 10 OV 
HA 11 B RH 
HA 11 RV 
HA 11 OH 
HA 11 OV 
HA 12 A RH 
HA 12 A RV 
HA 12 A OH 
HA 12 A OV 
HA 12 B RH 
HA 12 B RV 
HA 12 B OH 
HA 12 B OV 
HA 12 C RH 
HA 12 C RV 
HA 12 0 OH 
HA 12 C OV 
HA 12 D RH 
HA 12 D RV 
HA 12 D OH 
HA 12 D OV 
HA 12 E RH 
HA 12 E RV 
HA 12 E OH 
HA 12 E OV 
HA 12 F RH 
HA 12 R RV 
HA 12 F OH 
HA 12 F OV 
HA 13 A RH 
HA 13 A RV 
HA 13 A OH 
HA 13 A OV 
HA 13 B RH 
HA 13 B RV 
HA 13 B OH 
HA 13 B OV 
HA 14 A R 
HA 14 A O 
HA 14 B R 
HA 14 B 0 
HA 14 C R 
HA 14 C 0 
HA 14 D R 
HA 14 D O 
HA 14 E R 
HA 14 E 0 
HA 14 F R 
HA 14 F 0 
HA 15 A R 
HA 15 A 0 

140,— 
10,50 
10,50 

140,— 
119,— 

15,25 
15,25 
15,25 
49,— 
40,— 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
4,— 
4,— 
7,— 
6,30 
6,30 
2,45 
2,45 
5,60 

10,50 
3,50 
3,50 
4,90 
4,90 
7,— 
7,— 
7,— 
7,— 
4,20 
4,20 
4,20 
4,20 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
2,80 
2,80 
2,80 
2,80 
4,20 
4,20 
8,40 
8,40 
3,50 
3,50 
6,30 
6,30 
2,80 
5,60 
6,30 

17,50 
2,80 
4,20 
2,80 
4,20 
2,80 
4,20 
2,10 
2,80 
2,80 

15,40 

HA 15 B R 
HA 15 B O 
HA 15 C R 
HA 15 C 0 
HA 15 D R 
HA 15 D O 
HA 15 E R 
HA 15 E 0 
HA 16 A R 
HA 16 A 0 
HA 16 0 R 
HA 16 C O 
HA 17 A 
HA 17 B 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

30 
39 cc 
55 
57 
63 1 
63 11 
65 
68 
69 
70 
71 11 
74 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
87 
88 
89 
94 
96 
97 

101 
102 
105 
109 
111 
112 
114 
115 
119 
120 
123 
124 
125 
126 
127 
129 
131 
132 
134 
135 
140 
141 
142 
144 
147 A 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 

2,10 
3,50 
2,10 
3,50 
2,10 
4,20 
2,10 
2,80 
6,30 
6,30 
7,— 
7,— 
2,80 
2,80 

112,— 
70,— 

140,— 
42,— 

1 1 9 , -
10,50 

140,— 
70,— 
35,— 
84,— 
24,50 
35,— 
28,— 
28,— 
7,— 

70,— 
7,— 

10,50 
2 1 , — 
17,50 
38,50 
42,— 
17,50 
12,25 
14,— 
14,— 
2 1 , — 
24,50 
14,— 
17,50 
8,40 

19,25 
19,25 
14,— 
24,50 
17,50 
14,— 
14,— 
14,— 
14,— 
14,— 
7 7 , -
2 1 , — 
2 1 , — 
12,25 
12,50 
10,50 
14,— 
10,50 
12,25 
28,— 
17,50 
10,50 
12,25 
17,50 
15,75 
14,— 
2 1 , — 
12,50 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
hl 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

156 
157 
158 
159 
160 
162 
163 
164 
165 E 
167 
168 
169 
170 
172 
173 
174 
175 
176 A 
176 B 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
187 
188 
189 
190 
195 
196 
205 A 
205 B 
206 
207 
213 
217 

H 219 
H 221 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

224 
225 
228 
233 
234 A 
234 B 
235 A 
236 
237 A 
241 
242 
243 

H 244 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

245 
246 
247 
251 
252 
253 
254 
256 
257 
259 
261 
266 
267 
268 
271 
273 

H 277 
H 278 

8,75 
16,— 
12,50 
10,60 
22,75 
17,50 
8,40 

10,50 
14,— 
10,50 
17,50 
12,50 
8,75 
8,40 

12,25 
14,— 
9,80 
3,50 
5,25 
4,20 

70,— 
14,— 
4,20 
8,40 
5,60 

12,25 
14,— 
10,50 
4,50 

14,— 
2,80 
1,40 
4,20 

10,50 
7,— 
2,40 
5,25 
4,90 
2,65 
7,35 
7,35 
8,— 
9,— 
5,25 
7,35 
6,30 
5,25 

13,25 
5,85 
7,55 
5,95 
7,35 
7,35 
8,76 
7,35 
8,75 
8,75 
7,35 
8,75 
7,35 
8,75 
8,75 
8,95 

10,50 
5,95 
8,75 
1,40 
2,80 
5,95 
3,85 
8,75 
5,95 

Tevens combinaties en series van Skandinavië volgens mancolijst. 

Bestellingsn: 

Postzegelhandel „VIKING" 
Boddenstraat 55 - Almelo - Tel.:05490-16417 

d b ^ ^ M ^ I ^ A i lA iAAAAAAJy^r 
Nederland - Postzegelboekles (nrs. De Rooy-Hall) 

1 H 
1 Mx 
1 My 
1 Mz 
2 H 
2 M x 
2 My 
2 M z 
3 y 
3 a 
4 y 
4 z 

12,50 
27,50 
17,50 
27,50 
12,50 
17,60 
17,60 
20,— 
7,50 
7,50 

10,— 
10,— 

5 m 
5 n 
6a 
Sb 
6c 
6d 
6e 
6 eF 
6 fFp 
6 fFq 
7 a 
7 b 

16,— 
16,— 
12,50 

300,— 
60,— 
40,— 
15,— 
6,— 
6,75 
6,75 
7,50 
6,75 

7 b F 
8 a 
8 a F 
8 b 
8 b F 
8 c 
8 o F 
9 a 
9aF 
9 b 
9 c F 
9 d 

8,75 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
15,— 
13,75 
17,60 
16,— 

460,— 
60,— 

160,— 

9 d F 
9 e 
9eF 
9 f 
9 f F 
9 g 
9 g F 
9 h 
9 h F 

10 a 
10 aF 
10 bF 

150,— 
125,— 
150,— 
150,— 
150,— 
37,50 
37,60 
15,— 
6,— 

10,— 
12,50 

12,50 

11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14b C2 
14b D l 
15a C l 
15a C2 
16b 
17a 
17b 

17,,O 
17, O 

7, )0 
17, O 

4, O 

Naast de hoofdnummers vele afwi jkingen en variëteiten voorradig. 
12 a Witte hor. baan lux 
15 a Smal Andr. kruis 
16 b Blauw sni j l i jnt je 

5 e F ONGELDIG rood 150,— 
7 bF Gedecentr. middenperf. 25,— 
9 h ONGELDIG violet 125,— 
ZEER STERK IN DE BELANGSTELLING STAAN MOMENTEEL 
ENGELAND, JERSEY, GUERNSEY en MAN. 
Prijsli jst verkri jgbaar tegen ƒ 1 ,— (nr. 7501) 

20 -
12, O 

100, -

Guernsey 
1969 def. 16w. 
1970 10s-1£ 
1970 cultuur 
1971 def. 15W. 
1972 schepen 
1969 port 7w. 

275,— 
450,— 

75,— 
60,— 
37,50 

225,— 

Jersey 
1969 def. 16w. 
1970 b l . corso 
1971 dieren 
1971 schi lder i ien 
1972 bloemen 
1969 port 6w. 

350,— 
97,50 

117,60 
67,50 
37,50 

350,— 

Man 
1973 def. 18w. 41, 5 
1973 treinen 12, O 
1973 motorraces 4, O 
1973 huw. pr. Anne 10, -
1973 port I 8w. 112, O 
1973 port II 8w. 45, -

Engeland 
1912 G. V 14w. 
1925 Wembley 
1935 25j. G. V 
1937 G. VI 15W. 
1939 id. 6 hoge w, 
1948 25j. huw. G. 
1951 hoge wrd. 
1962 E. II 17W. 

VI 

350,— 
300,— 

25,— 
87,60 

660,— 
125,— 
187,50 
200,— 

(moeilijke fosfor-series) 
1962 product iv i te i t 
1963 ant i-honger 
1963 reddingsboot 
1963 rode kruis 
1964 geogr. congres 
1964 botan. congres 
1965 slag om eng. 
1965 U.I.T. 

87,60 
87,60 
87,50 

150,— 
87,50 
87,50 
37,50 
32,50 

26' 
31? 
34' 
34c 
37' 
42' 
SC
SI' 
52 
53' 
54 
S4 
56 
57 
57 
58 
59 
60 

SPECIALE AANBIEDING: Kol lekt ie 114 verschi l lende regionale uitgifte i 
Guernsey, Man, Jersey, Noord Ierland, Schot land en Wales (1958-197 ) 
Gat.waarde Zonnebloem 1976 / 411,— voor ƒ 260,—. 

Al het aangebodene is postfr is zonder plakker. Bijna al le hoofdnumme ! 
voorradig, terwij l al le bi jnummers ( l iggend/kopstaand, watermerk, papii r 
en/of gomsoorten) leverbaar zi jn. 
Min. opdracht / 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 

WTT^^^r^^^^^^^^^^^WWWTT^f 

VERKOOP POSTZEGELS 

De inspecteur der domeinen Zuid-Holland e 
's-Gravenhage, Jan Willem Frisolaan 3, 
postbus 1565, tel.: 070-512841, zal op 
dinsdag 11 november 1975, des v.m. 10.CO 
u., in het openbaar bij inschrijving in 143 
kavels verkopen: 

Een grote partij GEBRUIKTE 
BINNEN- en BUITENLANDSE 
POSTZEGELS, alsmede gebruikte 
strafportzegels 

Bezichtiging: uitsluitend woensdag 5 en 
donderdag 6 november 1975 van 9.00 tot 
16.00 uur in de kantine van de werkplaatsen 
van de Nederlandse Vereniging Sociale Zorg 
voor Minder Validen, Zusterstraat 168 te 
's-Gravenhage. 

Kavellijsten en voorwaarden GRATIS verkrijgbaar bij 
voornoemde inspecteur en tijdens de l<ijl<dagen in de 
l<antine Zusterstraat 168 te 's-Gravenliage. 



NEDERLAND 

?fi 
,11 
M 
M 
37 
4? 
SO 
S1 
a? 
M 
S4 
M 
.Ifi 
S! 
57 
58 
5.9 
60 
60 

ostfr is, * plakker. 

1080,— 
5 • 3.75 

15,70 
24,— 
39,— 
98,— 

1,30 
3,40 
7,65 

11,— 
11,— 
9,10 

55,25 
5,10 
3,30 
5,10 
8,50 
6,10 
4,40 

62** 
63** 
64** 
65** 
67b** 
68* 
75** 
75* 
76* 
61b* 
61 b-o** 
van vier 
78* 
81 * * 
81* 
87/89** 
94** 
97** 
105** 

25,50 
11,90 

289,— 
13,60 
59,50 

180,— 
2 8 9 , -
180,— 

6 0 , -
1 7 5 , -

blok 
1.980,— 

227,— 
120,— 

95,— 
40,— 

9,30 
97,75 

595,— 

126** 
128** 
134/135** 
139/140** 
141/143** 
145** 
146** 
166/168** 
191** 
199/202** 
208/211** 
212/219** 
220/223** 
225/228** 
229/231** 
232/235** 
240/243** 
248/251** 
252/255** 

11.90 
55,25 

110,50 
26,40 
32,— 

7 — 
8,40 

27,— 
37,50 
42,50 
39,— 

172,50 
5 1 , — 
76,50 
76,50 
6 8 , -
97,75 

102,— 
6 8 , -

261/264** 
265** 
266** 
269** 
270/273** 
274/277** 
279/282** 
283/286** 
289/292" 
293/295** 
296/299** 
300/304** 
305/309** 
313/317** 
318/322** 
350/355** 

93,50 
38,25 
38,25 
38,25 
93,50 

127,50 
81,60 
68,— 
68,— 
17,50 
44,20 
31,50 
44,50 
28,— 
46,75 
46,75 

/ inbleding zolang de voorraad strekt. Zendingen boven f 250,— franko. 
Bf oek na telefonische afspraak. Eventuele prijskorrektles voorbehouden. 

A. G. SEVENHUYSEN 
Willem Beukelszstraat 6b, Rotterdam, telefoon 010-377760 

Giro 3108260 

INPEG 
Internationale postzegel groothandel 

voor thematische en landen verzamelingen. 

Vraag er Uw handelaar om of vraag pryslijst; 
INPEG 

Postbus 254, Waalwijk. 

RUIMTEVAART 
Bent u geïnteresseerd in de astrophilatelie? Vraagt u dan eens 
kostenloos en geheel vrijblijvend een exemplaar van mijn 
regelmatig verschijnend informatieblad. 
Hierin vindt u diverse aanbiedingen in zegels, f.d.c, startbrieven en 
andere covers tegen wel zeer aantrekkelijke prijzen en 
voorwaarden. 
Daarnaast bevatten mijn lijsten veelal diverse 

GELEGENHEIDSKOOPJES 
zoals restanten, kollekties, brieven, e.d. van de meest 
uiteenlopende verzamelgebieden. 

W. M. Hoekstra, Blijhamsterweg 38, Winschoten, tel. 05970-4200. 

HILVERSUMSE Postzegel- & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, tel: 02150-15095 b.g.g. 02942-1707 

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: 10-18 uur, vrijdag 21 uur, maandag gesloten. 
Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs. 

FILATELISTEN 
Onze specialiteit: 

Klassieke stukken 
en 
van de duurste series tot de laatste 
uitgaven tegen de beste dagprijs. 

£K££H»2 H?1 M-jt^J''^"'g3f] 

Schrijft u ons eens welke landen of thema's u verzamelt en dan zenden wij u GRATIS onze 
catalogussen en prijslijsten. 

Aanvragen aan: 

FILATELIA LLACH, S.L Avda. Generalisimo, 489 
BARCEL0NA.-15 (Spanje) 

gevestigd sinds 1915-
A.I.E.P. I.F.S.D.A. 
THE COLLECTORS CLUB (New York) 



KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1,95 per m m exclusief B T W 

Bneven onder nummer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag 

aangeboden 
Prima verz. Nederland, Ca t waarde 
/ 3600 — o a nr 1-3 (Luxe), 81xx, 84-
86x, 212 19x, 257-60X, vanaf 1953 com 
pleet postfris incl Automaatboekjes 
(hfdnrs) en post 61 106 (htdnrs) post 
fris Gave zegels Vaste prijs ƒ 2600,— 
Tel 030-938127 

Belgie/Frankrijk betere series engest 
met plakker a ƒ 0,30 per franc Nieu-
wenhuizen, ws ,,De Vrijheid Veenen-
daalkade t o 149, Den Haag 070 672504 

Te koop aangeboden tegen hoogste bod 
Ned. legioenblokken 1 en 2 met eerste 
dagstempels op spec F D Propagan-
daleuzen Zeer zeldzaam' Zonnebloem-
cat ƒ 750,— Dr W Keizer, J Ver 
meerplein 1611 Amsterdam, tel 
734364 

Ierland z g a kompl verz ongebr 1ste 
plakk Ruim 6000— Fr Yvert Vaste 
prijs ƒ 2450,— Brieven onder nr P 139 

Verzamelt u Gibraltar Malta postfris? 
Prijslijst ligt voor u klaar R de Vries, 
Perim 273, Zaandam Tel 075 172617 

Verkoop tegen 50% naar mancolijst 
postfris/gestempeld en m blok, volgens 
Michel of Yvert Duitse Rijk, Bond/ 
Berliin, Liechtenstein, Zwitserland. J 
Binet, D 463 Bochum, Postfach 322 
Duitse Bondsrep 

VER. EUROPA postfris/gebruikt, zeer 
gunstige prijzen, b v 1956 Dag van het 
Noorden, 5 landen compleet pfr 46,50 
etc Ook per land Bovendien kortingen 
tot 20% Vraag prijslijst met condities 
W K van de Nes, Postbus 182, Kuy-
perlaan 20, Zwanenburg 

Voor beroepen. Gravures o a Jan Luy
ken, en Steden Plattegronden uit 
Blaeus Stedenboek, naar antiquarische 
Boek en Prentenhandel S C Lemmers 
Wagenstr 21, Lisse Tel 02521-15332 

Postzegelboekjes en samenhangend 
Duitsland. Buitengewoon voordelig' 
Voorraadlijst Schmidt, Heidestr 6a, 
D 48 Bielefeld 

ALLES VAN BELGIË. Postfris, ge
bruikt, moeilijke series, luchtpost, 
spoorweg, telegraaf, porto, enz Ver
zorgde kwaliteit - redelijke prijs - snel 
antwoord L de Houwer, Fruithoflaa'n 
13, 2600 Berchem België 

Aangeboden, Postzegels Ned en Over
zee, Ver Europa, UNO Vluchtehngen, 
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, 
VER. EUROPA, postfris 
NEDERLAND, postfris vanaf 1940 
Vraagt prijslijst P Nieuwelink, Wiardi 
Beckmanstraat 142, Soest 

PostzH. De Veluwe, A'doorn, Nieuwstr 
66 Stempels Punt, lang, gr/kl r en 
2-lt/krt, ans krt Uw dorp, Rol, port tan
dingen, FDC/Ned Gevr Ned-FDC, 
oude brieven en ans krt Ned-I-BTL 

ELDORADO MINI-POST 
Honderden koopjes voor verzamelaars 
en wederverkopers Kortingen tot 65% 
op de kataloguswaarde, ook voor Ne
derland + O R 
AANVRAGEN: „Eldorado", Postbus 
3016, Arnhem 
Gaarne 50 ets postzegels 

r k alle 200 no van 8 et Ned. 468 R 
LU van 10 et Ned. 617 R. t e a b 
Brieven onder no P 140 

'Interessante partij van uitslui tend 
duurdere zegels en series met o a de 
5 franc Napoleon 2x Zwitserland nr 
127 ongebr Zweden wereldpostcongres 
en 50 jaar UPU Spanje Volksmilitie en 
beide Pilar series postfris, Cat Yvert 
trs 100 000 voor ƒ 20 000 Tel 070 
833586 

Te koop Kilopakketten. Verzegeld, 
meest Noorwegen, prijs p kilo ƒ 4700,-
incl porto Vooruitbetaling Giro 
1644981 J G Baneke John Locke-
hof 21 A'dam Tel 020-138397 

Doubletten opruiming, W-Dld p/100 
ƒ 2,50, gelegenheidsz p/100 ƒ 10,—, toe 
slagzegels p/100 ƒ 20,—, 100 versch 
gr F ƒ 14,— Giro 1594664 J W 
Savelberg, Heutzstr 11, Venlo Porto 
extra 

Ind. gest. 68 soorten C lOOX, vanaf 
1953 '73 voor ƒ 3750 — 
37 verschillende FDC's Ind CW ƒ 82,— 
voor ƒ 20,— franco Inl , voortuitbet 
Giro 3418546 t n v T T Tan, Kager 
str 34, Leiden 

Te koop briefkaarten met ingedrukt 
zegel van vele landen ongeveer rond 
1900, ook oude brieven en aangetekende 
brieven van rond de eeuwwisseling 
Verder gevraagd ,100 jaar UPU" post
fris en gestempeld van de hele wereld 
J H Schiprowski, Largostr 17, Ven 
ray (Lb ) 

Bundesrepublik/Berlin (Ankauf-Verkauf) 
Preisliste frei Kurschatke, 464 Wat
tenscheid Alter Zoll 29 Mitglid ZPVW 
N r 2 

Bod gevraagd op FDC's: ElO t/m E87 
(behalve E21 + E86) in coveralbum of 
per no, allen pr exemplaren event 
bet op Ned giro, Van Slobbe Mexi 
costraat 16, 8030 Beenem/Belg , Tel 
050/789 340 

Portugal 50/60 gr form gedenkz alle 
versch + zelfde kwant gew fankeerz 
U V gesort op kleurvar Stort ƒ 3,— 
op giro 1066092 t n v E Froehling 
Best 

100 versch. Ned. worden franco toege 
zonden na storting van / 2,25 op giro 
810513 t n v A Gerritsen, De Zalmen 
106, Doorwerth 

Spanje Postfris. De jaargangen 1956/59 
zijn uitverkocht Overige jaren tot uiter
lijk 15 nov oude notering (zie aug 
n r ) mits onverkocht Prijzen mmid 
dels sterk gestegen Levering 1975 zon
der zegels/blokken Expo 75 ƒ 21,— 
324 P5 nom , zie ook sept nr Gaarne 
thans opgave en remise A van Eek 
Molenwaterweg 74, Rottardam Tel 
248434 giro 614770 

Gevraagd: alle soorten Ned bu ide 
sterk verhoogde prijzen Dien i 'hi 
in De Hamer E J W Kastan 
13, Nijkerk, tel 03494 2879 

W gevraagd B I 

Automaatboekjes ruil gevr 9ff voor 9f 
en/of 9gf voor 9g en/of 9b voor 6b 
Tevens te koop gevr 8c, 9cf, 9e, 9ef 
opgaaf met prijs J de Puijt , Cadzand 
seweg 26, Nieuwvliet . tel 01171-1479 

N e d . op br. nr. 13-47. Ook M langs 
T R Onstwedder , Dophe ideweg 10, 
S tadskanaa l Tel 05990-5072 

Zoek voor filatelie Nederland. W a t 
wilt U m r u i l ' C Baer t , Schammen-
k a m p 51, Rot te rdam-23 Tel 010-808872 

Te k o o p gevraagd of te ruil Australië 
en Aust ra l i sche s ta ten to t 1940 gebruikt 
L Janssen, S t ramproyerweg 14 
3498 Bochol t (België) 

G r a a g offerte Australië Yver t 96, 99 
104, 109, 139, 166, 167, 301, 303, 304, 306 
gest Duykers Hoolstr 8, Voerendaal 

Particulier vraagt losse (geen complete 
series) Roltandingzegels gestempeld, 
alsmede idem Unteazegels voor eigen 
verzameling Aanbiedingen onder nrs 
NVPH Aan H Th v d Geest, Bij
weglaan 24, Sassenheim 

Postzegelboekjes 43 + 45. Alle variëtei
ten, ook op brief van Konijnenburgse
rie Zo nodig Nederland of automaat 
boekjes in ruil Heule, Joz Israelsweg 
1, Bloemendaal 

Koop briefkaarten etc. Geh wereld 
S v p toez met prijs Drs Th Jansen, 
Weerdestem 79, Oosterhout 01620-30897 

Te koop gevraagd 
Verzameling Nederland en W.-Europe-
se landen. Aanbiedingen aan H J de 
Jong, Majubastraat 19, Bolnes Tel 
01804-12789 

Postfris portzegel 102 85 et. in ruil 
tegen portzegel 82 4 et Port 98 B 
35 et vert tegen port 98 - 35 et horz 
w m Op basis V P H 1976 G J Kre
diet, Plantageweg 18, Rotterdam 16 
Tel 010-141272 

F.D.C, (zonder adres) Ned. ES - 10 -
137 Antillen E 2 - 4 Sur E2 - 5 - 10 
Lp 1 Zichtz aan Kemphaanstr 125, 
Wormer N H 

Bod gevr op Tetebeche paar 939 -
p a a r 939A blok 939A, idem op 712f 
(blok) en 712fb (blok) Brieven onder 
nr P 141 

Te koop gevraagd: Alle soor ten b ndi 
tegen de hoogste prijzen Aan! edi 
gen aan A v d Heijden, Henge ola 
1182 Den H a a g 

Gevraagd Jubileumzegels 1923 eé 
land en Overzee, alle var iëtei ten, 'egi 
op brief en engros Ger t H e stej 
Paa rdeb loem 6 Rot terdam-14 

Gevraagd Bundels van Nederla id 
Ned. Indie (Alle soorten ieder <wa 
turn) tegen sterk verhoogde prijs Gaa 
ne uw aanbieding r ichten aai ^ 
Tieman, N Z Voorburgwal 334 Ai 
s te rdam tel 020 63243 b g g 020 569 

Gevr verzam part i jen, e d van 
ISRAEL, postfris, ful l - tab, 
N E D E R L A N D , postfris en gebr 
VER E U R O P A , postfris 
P Nieuwel ink Wia rd i Beckma >ira 
142, Soest 

Gevraagd collecties en engro osi 
van Nederland en Verenigd I rop 
J F P Pee renboom Peel laan 9 S[ 
tel 04990 1103 

t k gevr N . V . P . H . met firmap> f 
brief. 58 60, 61-65 68 69, 71 7 II 
109 111-113, 145, 146, 149, 151, 1' 
157, 158, 160, 171 175, 177, 178 !2 li 
192, 332, 357, 358, 380, 461, 46 
E H o m , Al inghoek 7, Drouwen 
05999 4409 

Gevraagd door ve rzamelaa r st mp 
Nederland op zegel bnefs tukje kai 
of brief uit de per iode 1900-1939 n el 
hoeveelheid (groot rond en typer adt 
O o k rul len M v Teesel ing, Z i ve 
Kortenhoef, tel 02150-61733 

Gevraagd Ned . 202a gebruikt, 3 
Baas , Landrés t r aa t 583, D e n H a ■ 1 
070685357 

Suche alle gebrauchten Holland ( ind 
marken von 1974/75 mehrfach Gl 
dasselbe von Deutsch land , Skand lavi 
u England Kur t Hofmann , 4044 Cai 
Eichendorfs t r 56, Did 

Duidel i jke esperanto poststempe s 
zocht uit alle landen o p gehele po 
s tukken J Knijpers , L o m b a r d k a e 8! 
Rotterdam3001 

Gezocht complee t of grotendeel coi 
pleet postfris zonder p lakke r ve zan 
lingen Wereldkampioenschap V letii 
len 1974, Olympiade 1972 en Wer Idti 
toonstelling Osaka. 
Nauwkeur ige schriftelijke aam ledi 
met vraagpri js , J Nijssen, S evei 
beekseweg 14a, Stevensbeek 6969 

diversen Stuur mij 100/500 zegels W. Europa 
krijgt hetzelfde aan ta l terug K 
Lardé , W H Vliegenst r 164, Zwi 
d recht 

Nederland en Overzee. Zend uw m 
colijst aan J J Molenaar, Postbus 
Soest 

ISRAEL. Word lid van de Eilat Club 
voor toezending van nieuwe uitgaven 
tegen nominale waarde Prijslijst gratis 
en vier andere voordelen PB 542, Eilat, 
Israel 

Verzamelt u Engeland? W o r d dan lid 
v d gespec Vereniging op dit gebied 
,,Britannia" Ruilbijeenk , rondz (óók 
Line Engr ), veilingen Inl Cattepoel
seweg 19, Arnhem Tel 085423755 

Ruil. Zend 200 gemengde gelegenheids
zegels van Nederland dan zend ik 200 
verschillende grootformaat en gelegen
heidszegels van het Britse Gemenebest 
Pulham,\49 Ravensbourne Park Crescent, 
Catford, London S E 6 Engeland 

Sinds 1962 regelmatig postzegelveil 
gen Laagste veilingkosten Vlotte afi 
kening Goed materiaal, steeds 
vraagd Catalogus gratis 
Dordtse Postzegelveiling, Diepenbrol 
weg 174, D o r d r e c h t Tel (078) 40733 

Verzamel t u V . N . en/of V.E.?? > 
W o r d dan lid van de gespec Ver*' 
ging o p dit gebied Tel 070680485 
18 00 uur 

Verz zoekt voor spec verzamel' 
N e d e r l S C H A A K S T E M P E L S . Vo 
bijzond s tukken l iefhebbersprijs M 
d Kooi j , v d Helms t r 388, R'<1« 
010203657 



ZICHTZENDINGEN 
België - Frankrijk - Luxemburg 
Vraagt eens geheel vrijblijvend zo'n EXCLUSIEVE zichtzending aan! 
Overtuigt U ervan dat deze tot de BEST VERZORGDE in Nederland behoren. 

Vier grote voordelen: • Geen koopverplichting 
• U kunt de boekjes een volle week doorkijken 
• Redelijke prijzen 
• Duidelijke omschrijving van de kwaliteit 

INHOUD De zichtzendingen bevatten een keur aan materiaal; gestempeld, 
ongestempeld èn postfris zonder plakker. 
Van klassiek Frankrijk zeer veel variëteiten (waarbij zeer schaarse 
kleurvariëteiten) en zeldzame afstempelingen. 

WEST EUROPA Ten gerieve van hen, die naast één of meer van bovengenoemde 
landen ook andere landen verzamelen, hebben wij een beperkt 
aantal boekjes met zegels van West Europa op dezelfde 
zorgvuldige wijze samengesteld. 
(o.a. Italië, Monaco, Skandinavië en Zwitserland) 

MANCOLIJSTEN worden met de meeste zorg afgewerkt. 
De mogelijkheid bestaat om hiervan maandelijks voor een bepaald 
bedrag te ontvangen. 

KORTING Voor alle zendingen geldt: boven ƒ 100,-
boven ƒ 500,-

5% korting 
10% korting 

Even een briefkaart (s.v.p. met opgave van referenties) en wellicht 
voegt U zich bij de velen, die reeds jarenlang zichtzendingen van 
ons ontvangen. 
U kunt verzekerd zijn van een PERSOONLIJKE behandeling. 

Postzegelhandel G. Broers - Delft 
Sedert jaren speciaal België - Frankrijk - Luxemburg Multatuliweg 2 - Tel. 015-561595. 



ĴSSa CRISTAL - ALBUMS VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKICERS 
Prijzen inclusief kunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette. 
NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1945 
deel II NEDERLAND na 1945 
deel l l l 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 (DDR tot 1965) 
DEUTSCHLAND IV (DDR na 1965) 

EUROPA (met NATO, enz.) 
FINLAND, kompleet 
FRANKRIJK m 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,— 
/ 75,— 
f 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: 
ESPANAI tot 1945 
ESPANAII 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, 

E^o _ 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 / 30,— 

I P ^ LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL. Op dezelfde wijze uitgevoerd f 25,— 
|[V>M MUNT-ALBUM POPULAIR. In plastic ringband ƒ 15,— 


