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'Ve/tM.cKyy^ Jk/gy/\lc/t'Z\xiMiA,<imy,- <5-n./^ve/t .^éÉa/ixQ/yjjciTVH/TVACmxJc/i^ Zi*^<<yn,/vu-u- ci i t . 

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 ! ! 
1 kg NEDERLAND-MISSIEZEGELS met zéér 

veel bijzondere zegels en Weldadigheid. 
ƒ 2,50 en f 5,— zegels zitten ertussen ('n 
klant vond zelfs de ƒ15,— en ƒ25,— lucht
post!). 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 

V2 kg WEST-DUITSLAND, mét Gedenk
zegels. Slechts 15,50 

V2 kg ENGELAND, zéér modern, slikvol 
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 
kg lERLAND-SUPER, van de Missie. 
Zeer veel Gedenkzegels, bijzonder fraai 17,90 V: 

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

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

250 gram NIEUW-ZEELAND van de Missie, 
prachtig goed! 17,90 
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, vee! 
hoge waarden, 'n sensatie, veel ge
denkzegels 17,50 

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

V2 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 
V2 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 

V2 

kg U.S.A.-Missiezegels, met veel Ge
denkzegels etc. 14,50 
kg U.S.A.-Missiezegels, idem zeer de 
moeite waard 29,— 
kg GEMENGD BUITENLAND "Elite-
Mixture". Vele landen, alles door 
elkaar, dus zoeken maar! Erg veel 
avontuur voor slechts 14,50 
kg GEMENGD BUITENLAND "Elite-
Mixture", als bovenstaand, doch nóg 
méér avontuur. Zeer vele landen 29,— 
kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schat
ting 6500 ex. op waarde werd niet ge
let. Stockboeken werden leeggeschud, 
we hielden 'n enorme opruiming! 32,50 
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! 65,— 
kg Afgeweekt BUITENLAND, naar schat
ting zo'n 26.000 ex. Begin 'n winkel! 130,— 
kg DEENSE bankpost, alléén gr. form. 
Gedenkzegels 32,50 
kg CEYLON, prachtig! grootformaat 
zegels 19 95 
kg FRANKRIJK-Missie iĝ SO 
kg AUSTRALIÊ-Missie, zéér mooii 17,90 
kg ZD-AFRIKA-MissIe, erg mooi' 17,90 

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

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

POSTORDERADRES: I. J. Mark - Postbus 111 - ZOETERMEER 

Telefoon: (079) 16 52 33 - Postgiro 41511 t.n.v. I. J. Mark. 

Portokosten extra: halve kilo pakket f 4,—, één kilo pakket f5,— 

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



U I T G E B R E I D E A A N B I E D I N G N E D E R L A N D 
1 luxe rechter
randblok Pracht
kleuri 10.000,— 
1 breedgerand 
paar 300,— 
1 luxe 125,— 
1 pr ex 60,— 
1 luxe paar 
stempel Franco 
zonder kastje 650,— 
1 breedgerand 
paar stempel 
H Spoorweg 400,— 
1 luxe ex stempel 
Venio  B 150,— 
2 luxe breed 
gerande strip 
van 3 ex 1600,— 
2 luxe randstuk 

150,— 
2 luxe 100,— 
2 pr ex 55,— 
2 luxe paar 
stempel Middel 
burgC 400,— 
2 luxe ex stempel 
HaarlemC m rood ' 

450,— 
3 luxe randstuk 

600,— 
3 luxe 375,— 
3 pr ex 250,— 
3 twee luxe ex op 
bnefstuk met 
stempel Edam B 

1900,— 
3 luxe ex stempel 
TielA 400,— 
3 luxe ex stempel 
Gronmgen B 375,— 
3 luxe ex stempel 
Wormerveer B 

375,— 
1/3' pr ex 6000,— 
1 " pr ex 3200,— 
1 ' luxe vri jwel 
postfris 3200,— 
1* luxe 2400,— 
r pr ex 1600,— 
1 ' mooi ex 1100,— 
2" pr ex 4000,— 
2* gr ex 1.900,— 
3* luxe 3500,— 
3* gr ex 2.600,— 
3* mooi ex 1400,— 
3' z g 1150,— 
3* mooi paar 

2800,— 
4/6 luxe 400,— 
4/6 pr ex 250,— 
4 ' * luxe 1650,— 
4 " pr ex 1100,— 
4* luxe vri jwel 
postfr is 1100,— 
4' luxe 825,— 
4* pr ex 550,— 
5 " luxe 2250,— 
5** pr ex 1500,— 
5' luxe vri jwel 
postfris 1500,— 
5* pr ex 850,— 
B " luxe 5000,— 
6" luxe vri jwel 
postfris 3000,— 
6' pr ex 2000,— 
1" luxe 500,— 
8** luxe 750,— 
8** type I luxe 

1125,— 
8 ' pr ex 250,— 
9' luxe 1350,— 
9* pr ex 900,— 
9* mooi ex 625,— 
9* z g 450,— 
10" type IIE luxe 

1350,— 
10* pr ex 800,— 
10* z g 40O,— 
11 pr ex 190,— 
11* luxe 2700,— 
11* pr ex 1800,— 
11* z g 900,— 
11* type IIA 
zonder gom 1200,— 
12 luxe 500,— 
12 pr ex 350,— 
12 mooi ex 250,— 
12* pr ex 3000,— 
12' mooi ex 1800,— 
13/18* luxe 2150,— 

13/18* pr ex 
14 luxe 
14 pr ex 
14* luxe vrij 
postfr is 
1 4 ' l u x e 
14* pr ex 
16 luxe 
16 pr ex 
16' luxe vrij 
postfr is 
16* luxe 
16* pr ex 
17* luxe vrij 
postfris 
17* luxe 
17* pr ex 
18* luxe vrij 
postfris 
18* luxe 
18* pr ex 
18* z g 
21* luxeblok 
zonder gom 
22** luxe 

1450,— 
190,— 
125,— 

wel 
700,— 
525,— 
350,— 
185,— 
125,— 

wel 
400,— 
300,— 
200,— 

wel 
170,— 
125,— 
85,— 

wel 
1500,— 
1150,— 
7 5 0 , 
375,— 

300,— 
250,— 

23' luxe vri jwel 
postfris 
23* luxe 
23* pr ex 
23' mooi ex 
24* luxe vrij 
postfr is 
24C* luxe 
24* luxe 
24* pr ex 
24* mooi ex 
25 luxe 
25 pr ex 
25*' luxeblo 

25* luxe 
25* pr ex 
26** pr ex 
26* luxe 
26* mooi ex 
27* luxe vrij 
postfris 
27* luxe 
27* gr ex 
28* luxe vrij 
postfris 
28' luxe 
28' pr ex 
28* mooi ex 
29 pr ex 
29* luxe vrij 
postfr is 
29* luxe 
29* pr ex 
30/1** 
30a** pr ex 
32** pr ex 
32' luxe vrij 
postfris 
32* luxe 
32* pr ex 
33** luxe 
33* luxe 
33* pr ex 

1100,— 
825,— 
5 5 0 , 
375,— 

wel 
1200,— 
1100,— 
900,— 
600,— 
400,— 
135,— 
9 0 , 

k 
1875,— 
250,— 
175,— 

1600,— 
1200,— 

550,— 
wel 

1700,— 
1275,— 

850,— 
wel 

1400,— 
1000,— 
700,— 
500,— 
190,— 

wel 
2000,— 
1500,— 
1000,— 

85,— 
350,— 
240,— 

wel 
240,— 
180,— 
125,— 
450,— 
225,— 
160 — 

30b/33a** luxe 
blokken 1250,— 
30b/33a**luxe 250,— 
32a** luxe 
33a** luxe 
34/C6** luxe 
3 7 " luxeblo 
37** luxe 
38** luxe 
39** luxe 
41** luxe 

150,— 
75,— 

145,— 
k 675,— 

135,— 
125,— 
275,— 
200,— 

42* luxe vri jwel 
postfr is 
42* luxe 
42' pr ex 
4 3 " pr ex 

300,— 
225,— 
150,— 

1500,— 
43' luxe vri jwel 
postfris 
43* luxe 
43' pr ex 
43* mooi ex 
44* luxe vrij 
postfris 
44* luxe 
45* luxe vrij 
postfris 
45* mooi ex 
35a** luxe 
35b** luxe 
36a** luxe 
36a* luxe 

1500, 
1150,— 
800,— 
525,— 

wel 
1800,— 
1350,— 

wel 
1900,— 
675,— 
110,— 
3 0 , 

180,— 
90,— 

36a* pr ex 
3 7 a " luxe 

65,— 
225,— 

37a' luxe vri jwel 
postfris 
37a* luxe 
37a* pr ex 
38a' luxe 
38a* pr ex 
39a* luxe 
39a* pr ex 
40a' luxe 
40a* pr ex 
41a' pr ex 
42a ' l uxe 
42a* pr ex 
43a* pr ex 
43a' mooi ex 
43b' luxe 
3 4 c " luxe 
3 5 c " luxe 
36c* luxe 
36c* pr ex 
37c** luxe 
37c' luxe vr 
postfris 
37c* luxe 
37c* pr ex 
3 8 c " luxe 
38c' luxe vr 
postfris 
38c' pr ex 
39c' pr ex 
40c** pr ex 
40c* luxe 
45A luxe 
45A pr ex 
45A** luxe 
45A* luxe 
45A* pr ex 

1 5 0 , 
112,50 
82,50 
90,— 
65,— 

2 7 5 , 
200,— 
2 7 5 , 
200,— 
1 1 0 , 
2 5 0 , 
1 7 0 , 

1000, 
625,— 

1200,— 
45,— 
27,— 
75,— 
50,— 

375,— 
iwel 

2 5 0 , 
1 8 5 , 
135,— 

1000,— 
jwel 

700,— 
3 5 0 , 
135,— 
1 9 0 , 
142,50 
525,— 
350,— 

3250,— 
1650,— 
1100,— 

45C* luxe vri jwel 
postfr is 
46/7 pr ex 
4 6 " luxe 
46* pr ex 
47** luxe 
47* luxe 
47* pr ex 
47* mooi ex 
48 luxe 
48 pr ex 
48 mooi ex 
48'* luxe 
48* pr ex 
48* mooi ex 
49 pr ex 

2000 , 
90,— 

400,— 
150,— 
975,— 
475,— 
325,— 
225,— 

1100,— 
850,— 
5 0 0 , 

4200,— 
1500,— 
1000,— 
150,— 

49** luxe boekblok 

49** pr ex 
49* luxe vrij 
postfris 
49* mooi ex 
56/76' luxe 
56/76* pr ex 
56** luxe 
57/61** 
62/63" 
64* luxe 
64* pr ex 
65** luxe bl 
6 6 " l u x e b l 
66'* luxe 
66* luxe 
66* pr ex 
68* luxe 
68* pr ex 
69** luxe 
7 1 " luxe bl 
71* * luxe 
69/72* luxe 
69/72* pr ex 
72** luxe bl 
72** luxe 
73** luxe bl 
7 3 " luxe 
74* ' luxe 
74* luxe 
74* pr ex 
75** luxe 
75* luxe 
75* pr ex 
7 6 " luxe 
76* luxe 
76* pr ex 
65A** luxe 
65C pr ex 
61b luxe 
61b pr ex 
61b** luxe 
61b* 
61c** luxe 

5750,— 
750,— 

wel 
750,— 
265,— 

1450,— 
1125,— 

97,50 
32,50 
65,— 

220,— 
1 7 0 , 
125,— 

1250,— 
250,— 
140,— 
1 1 0 , 
245,— 
190,— 
65,— 

240,— 
47,50 

130,— 
100,— 
675,— 
135,— 

1000,— 
210,— 
450,— 
1 8 5 , 
140,— 
500,— 
220,— 
170,— 
195,— 
85,— 
65,— 

375,— 
1200, 
200,— 
150,— 
300,— 
125,— 

1150,— 

77** luxe 270,— 
77' luxe vrijwel 
postfris 170,— 
77' luxe 130,— 
77* pr ex 90,— 
78'* luxe 600,— 
7 8 " pr ex 400,— 
78* luxe vrijwel 
postfris 400,— 
78* luxe 300,— 
78* pr ex 200,— 
7 9 " luxe 1350,— 
79** pr ex 900,— 
79* luxe vri jwel 
postfris 900,— 
79* luxe 675,— 
79* pr ex 450,— 
80 luxe 1725,— 
80 pr ex 1350,— 
6 0 " luxe boek
blok 24 500,— 
8 0 " luxe 4500,— 
80** pr ex 3000,— 
80* luxe vrijwel 
postfris 3000,— 
80' pr ex 1600,— 
8 1 " luxe bl 800,— 
81** luxe 150,— 
81 * 75,— 
8 2 / 3 " 35,— 
84/6' 125,— 
87 /9 " 50,— 
90/101" luxe 6900,— 
90/101* luxe 3250,— 
90/101* pr ex 

2450,— 
93/4** 24,— 
95** bl 275,— 
9 5 " 55,— 
95/6' 55 — 
9 6 " bl 275,— 
96*' 55,— 
97** luxe bl 800,— 
97'* luxe 160,— 
97* 60,— 
98** luxe 285,— 
98* 100,— 
99** luxe 720,— 
99** pr ex 480,— 
99* luxe vrijwel 
postfr is 400 — 
99' luxe 315,— 

1 99' pr ex 240,— 
100" pr ex 1000,— 
100* luxe vri jwel 
postfris 850,— 
100* luxe 650,— 
100* pr ex 500,— 
101 luxe 1875,— 
101 pr ex 1450,— 
1 0 1 " luxe 4200,— 
101** pr ex 2800,— 
101* luxe vri jwel 
postfris 2500,— 
101' pr ex 1500,— 
102/3** luxe 220,— 
102/3' 105,— 
104/5 luxe 625,— 
104** luxe 750,— 
104* luxe vrijwel 
postfris 550,— 
104* pr ex 350,— 
104/5** luxe 1750,— 
105* luxe vrijwel 
postfris 675,— 
105* luxe 525,— 
107/9" luxe 275,— 
107/9' 135,— 
110/3** 30,— 
114/20** 110,— 
130 luxe 485,— 
100 pr ex 375,— 
131 luxe 375,— 
130/1** luxe 2000,— 
130 /1 " pr ex 

1325,— 
130/1' luxe vri jwel 
postfris 1200,— 
130/1* luxe 1000,— 
130* luxe 550,— 
131* luxe vri jwel 
postfris 525,— 
132/3*' 275,— 
132/3* 125,— 
134/5** 130,— 
134/5* 65,— 
136/8** m complete 
vellen van 25 
stuks luxe 11 500,— 

136/8** luxe bl 
1800,— 

136/8** luxe 450,— 
136/8* pr ex 225,— 
139/40** 25,— 
141/3** luxe 35,— 
144/65* luxe 1100,— 
144/65* pr ex 900,— 
149/62* luxe 535,— 
149/62' pr ex 445,— 
163/5* luxe 500,— 
163/5* pr ex 420,— 
166/8" luxe 30,— 
169/98* luxe 540,— 
169/98* pr ex 450,— 
171 A f " .uxe 

800,— 
171 A f * luxe 500,— 
177/98B** luxe 
blokken 1850,— 
177/98B*'luxe 450,— 
1 8 4 " luxe 225,— 
199/02** 45,— 
203/7*' 94,— 
203/7* 47,— 
208/11** bl 200,— 
208/11** 40,— 
212/9 75,— 
212/9" 225,— 
212/9* 100,— 
217A** luxe 360,— 
220/3** 60,— 
220/3* 30,— 
220/3B" luxe 
blokken 1100,— 
220/3B" 250,— 
2 2 4 " 75,— 
224* 35,— 
225/8' ' 90,— 
225/8* 45,— 
229/31" 90,— 
232/5* * 80,— 
132/5* 40,— 
236/7" 675,— 
236/7* 275,— 
238/9** 160,— 
2C8/9* 80,— 

' 240/3'* 120,— 
' 244 7 80,— 

244/7** 350,— 
I 244/7' 165,— 

248/51" 125,— 
252/5' ' 80,— 
2 5 6 " 50,— 
256* 25,— 
257'60*' 200,— 
257/60' 100,— 
261/4" 115,— 
265/6*' 85,— 
265/6* 42,50 
267/8** 80,— 
2 6 9 " 42,50 
270/3" 110,— 
270/3* 55,— 
274/7** 150,— 
278* * 80,— 
278* 40,— 
279/82** 100,— 
279/82* 48,— 
283/6" 75,— 
283/6* 37,50 
287/8** 19,— 
289/92" 77,50 
289/92* 40,— 
293/5** 18,75 
296/9** 50,— 
296/9* 25,— 
300/4** 40,— 
300/4* 20,— 
C05/9** 50,— 
305/9* 25,— 
310/2** 14,— 
313/7** 30,— 
318/22** 50,— 
318/22* 25,— 
323/4** 17,50 
325/6" 27,— 
327/31" 34,— 
332/49** 1150,— 
346/9** 1100,— 
346/9* 675,— 
336f 150,— 
050/5** 50,— 
356/73** 250,— 
356a/d** 110,— 
374/8** 15,— 
379/91** 12,— 
391A 17,50 
391A** 13,— 
379a/d** 13,50 

392/6** 10,— 
397/01** 2,25 
402/3'* 12,— 
402B/3B'* 225,— 
402B/3B* 180,— 
405/21** 2,75 
423/7** 1 , — 
428/42** 25,— 
444/8** 2,— 
449/53'* 5,— 
454/9" 5,— 
460/8'* 29,— 
469/73*' 4,50 
474/89" 225,— 
474/89* 150,— 
490/4" 9,50 
495/9** 7,25 
500/3** 11,— 
504/7** 5,50 
508/12*' 7,— 
513/7" 15,— 
518/37" luxe 
blokken 8500,— 
518/37** 2000,— 
518/37* luxe vri jwel 
postfris 1200,— 
518/33' 200,— 
538/41' * 22,50 
542/3** 6,25 
544/8** 12,50 
549** 3,— 
550/5** 42,50 
556/60'' 65,— 
561/2** 9,50 
563 7** 32,50 
568/72" 35,— 
573/7" 30,— 
578/81' ' 25,— 
582** 2,75 
583/7" 32,50 
588/91' 10,— 
592 '5 " 88,— 
596/00" 18,50 
6 0 1 " 0,50 
602/6' * 35,— 
607/11** 19,— 
612/6** 30,— 
617/40" 190,— 
638*' compleet vel 

1CC0,— 
607/40" bl 600,— 
641/5' ■ 40,— 
646** 3,— 
647/8** 4,50 
649/53** 16,50 
655/9' * 27,50 
654"1660** 2,— 
661/5" 16,— 
666/70" 22,50 
671/5** 70,— 
676/80** 15,— 
681/2" 45,— 
683/7'* 16,— 

Na nr 688 postfris 
zonder plakker 
Leverbaar tegen 
± 90% van de 
cataloguswaarde 

ROLTANDING 
1/18** 2000,— 
19/31** 670,— 
19/31' 350,— 
32* luxe vri jwel 
postfr is 9.000,— 
33/56 450,— 
33/56** 935,— 
33/56* 475,— 
57/70** paren 850,— 
57/70** 400,— 
71/3** 400,— 
7 1 " paar 110,— 
7 1 ' * 50,— 
74/7** 170,— 
78/81** paren 175,— 
78/81** 80,— 
82/5 bl 120,— 
82 /5 " bl 250,— 
82/5** 100,— 
86/9** 90,— 
90 /3 " paren 300,— 
90/3** 145,— 
94/7** paren 300,— 
94/7** 145,— 
98/01 paren 80,— 
98/01** 120,— 

LUCHTPOST 
1/3** luxe 160,— 
6/8** bl 575, 

z g = zonder gom 
' = ongebruikt 
met gom 
* ' = postfr is z 
plakker 
geen teken = 
gebruikt 
pr ex = prachtex 
bl = blok van vier 
Nummers volgens 
cat N V P H indien 
met anders vermeld 
zijn de zegels van 
pr ima kwal i tei t 
Bestel l ingen boven 
ƒ 150 — franco Al le 
prijzen zijn mol 
B T W 
Levering zolang de 
voorraad strekt 

Door de sterk 
sti jgende prijzen 
kunnen er tussen
ti jdse pr i jswi jz i 
gingen optreden! 

6 / 8 " 130,— 
12/3 350,— 
12 /3 " 950,— 
12/3' luxe v i j w e l 
postfris 650,— 

PORTZEGELS 
42 /3 " luxe 450,— 
59** luxe bl 1500,— 
5 9 " luxe 350,— 
61/4*' bl 200,— 
61 /4 " 45,— 
67a/68b** 950,— 
68a** 30,— 
67b** 175,— 

BRANDKAST-
ZEGELS 
1'7' vri jwel 
postfr is 2000,— 

DIENSTZEGELS 
1/8** luxe 1100,— 
1/8' luxe 550,— 
1/8* pr ex 425,— 
8** luxe bl 2000,— 
8** luxe 500,— 
9/15 bl 300,— 
9/15 60,— 
16/9 42,50 
16/9** bl 600,— 
16/9** 140,— 
16/9* 80,— 
20/4'* luxe 3000,— 
20/4' luxe vri jwel 
postfris 2000,— 
25/6' luxe vri jwel 
postfris 1500,— 
27/40** luxe 1800,— 

INTERNERINGS
ZEGELS 
1/2** luxe 1100,— 
1/2** pr ex 800,— 
1/2* luxe vri jwel 
postfris 700,— 
1/2* luxe 500,— 

TELEGRAM
ZEGELS 
1/3 luxe 80,— 
4 luxe 375,— 
4* luxe vri jwel 
postfris 100O,— 
5* luxe vri jwel 
postfr is 600,— 
5/6 luxe 85,— 
6* luxe vri jwel 
postfris 600,— 
7' luxe vri jwel 
postfr is 8000,— 
7' pr ex 4500,— 
8/9 luxe 54,— 
10 luxe 60,— 
10* luxe vri jwel 
postfr is 1000,— 
11 luxe 60,— 

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

UITGEBREIDE 
VOORRAAD 

POSTZEGELS 
VAN 

ALLE LANDEN 

Postzegelhandel R, F. G. Sturms 
AMSTERDAM - ROKIN 10 - TEL (020) 24 90 44 
DAGELIJKS GEOPEND VAN 9 - 5 30, DONDERDAGS GESLOTEN - GIRO NO. 2239900. 
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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 verzekeringsadviseur 
(tevens filatelist) 

Admin kantoor F I L E K T U R A (P C van Andel) Postbus 54 Kalvwjk aan Zee telefoon 
01718-14068 (ook buiten kantooruren) 

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

solide stalen brandkast n 
T 

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. 

SAMMLER-DIENST, hét Duitse fllatelistische 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 
Inlicfitingen gratis 

voor uw... 
administratie, 
kontrakten, kasgeld, 
foto-, f i lm- en 
geluidsapparatuur 
enz 

solide 
zware stalen kost 
(gewicht co. 287kg) 
bli|ft ook bij instorten 
van verdiepingen 
bescherming bieden 

■ 
hittebestendig 
beproefd door het 
staats -laboratorium 
van Tsjechoslowakije 
te Praag tot 780 °C 

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

uit voorraad leverbaar ƒ 1175,—excl. BTW 
Tevens alle kantoormeubelen in voorraad 

VEILING 298 

VEILING 299 

zal plaatsvinden: 15-17 december a.s. 

(febr./maart 1976) is reeds in volle bewerking; hiervoor kunnen nog uitge
breide inzendingen worden aangenomen. 

Renteloos voorschot 
voor mooie collecties of topstukken mogelijk. 
Vraag vrijblijvend inlichtingen hieromtrent! 

Veilen met succes, Rietdijk BV het adres! 

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

56 jaar met succes in dienst der filatelie 

Nieuwe aanvragers zijn verzekerd van toezending onzer catalogi door 
storting van ƒ 5,— op giro 420875 (portokosten), voor een heel veilingsei
zoen (minimaal 4 zendingen). 

DEN HAAG 
Plaats 31a 



Zwitserland 
Pro Juventute-zegels 1975 
Datum van uitgifte 27 november 1975. 

Verzamelen van Zwitserse postzegels? 
Dan is een nieuwtjes-abonnement de ideale 
oplossing - ook voor u! 

Zwitserse postzegels, de weg naar een 
gefundeerde verzameling. 

Kent u ons geschenk-abonnement? 
Daarmee verschaft u een blijvende vreugde. 

Vraag nadere gegevens bij 

WERTZEICHENVERKAUFSSTELLE PTT 
Parkterrasse 10 CH-3000 Bern 

Senden Sie mir bitte Ihre Bezugsbedingungen 

Name Vorname 

Strasse ." 

Postleitzahl Ort 

ABSOLUTE TOPPRIJZEN 
VOOR UW 

AUTOMAATBOEKJES 
NVPH Spec. Kat. 
56 2H 
56 2Mx 
56 2My 
56 2Mz 
57 1H 
57 IMx 
57 1My 
57 IMz 
58 4y 
58 4z 
59 3y 
59 a 3a 
60 5 
61 6a De girodienst.. 
61 6b Een postgiro . 
61 6c De Postch .. 
61 6d Hebt U .. 
61 6e op alle .. 
61a 6eF op alle.. 
61a 6fFp 30 c.. 
61 b 6fFq 30 c. 
62 7a Een postgiro.. 
62 7b Doe meer.. 
62a 7bF Doe meer.. 
63 8a Postgiro .. 
63a 8aF Postgiro .. 

6.— 
10.— 
9.— 
8.50 
6.— 

12.50 
9.— 

12.50 
4.25 
4.50 
4.50 
3.40 
6.— 
4.25 

150.— 
28.50 
2 1 . — 
6.50 
2.75 
2.75 
3.60 
2.50 
2.50 
3.20 
5.50 
5.25 

NVPH Spec. Kat. 
63 8b Hebt u iets .. 
63a 8bF Hebt u iets.. 
63 8c Noem uw.. 
63a 8cF Noem uw.. 
64 9a Postgiro voor.. 
64a 9aF Postgiro voor. 
64 9b Betaal giraal. 
64a 9cF Uw Postgiro.. 
64 9d Postgiro ook.. 
64a 9dF Postgiro ool<.. 
64 9e POSTGIRO .. 
64a9eF POSTGIRO. 
64 9f EENVOUD.. 
64a 9fF EENVOUD .. 
64 9g Voor een .. 
64a 9gF Voor een .. 
64 9h Verhuist U? .. 
64 9hF Verhuist u? .. 
65 10a Verhuist u'?.. 
65a 10aF Verhuist u . . 
65a 10bF HEBT U. . 
66 11a DE POSTTAR.. 
66 11b 30 c. . 
67 12a 
68 13a 

5.50 
5.50 
8.50 
6.50 
6.— 
4.— 

175.— 
27.50 
45.— 
30.— 
35.— 
55.— 
40.— 
40.— 
17.50 
17.50 
5.50 
2.50 
4.50 
5.— 
5.— 
7.— 
7.50 
3.50 
6.50 

Ook voor bijzondere boekjes (telblokjes, kleurstrepen e.d.) vi/ordt 
méér betaald. 

Steeds onmiddellijke betaling (giro, postwissel of aangetekende 
brief). 

Alle zendingen, ook kleine, naar 

TH. VAN BRACHT 
HILDEBRANDSTRAAT 16, ROSMALEN. Tel. 04192-4469 

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 Buesingen, West 
Germany, Tel. 07734/69 41, Est. 1955. 

2e RUILDAG „Midden-NEDERLAND" 

De Utrechtse Philatelisten Vereeniging organiseert op 
Zaterdag 22 november 1975 van 10-17 uur 
in het restaurant van de Veemarkt, Sartreweg 1 -3 te 
Utrecht, (vlakbij verkeersplein ,,Berenkuil") een grootse 

POSTZEGEL-RUILBEURS. 

Inlichtingen voor handelaren-tafels: 
L. H. Tholen. Wilhelminapark 56 te Utrecht. 
Telef.: 030-513485. 

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) 23 66 25, privé (020) 44 53 62. 
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VORSTENDOM 
LIECHTENSTEIN. 
Postzegeluitgifte 4 december 1975 
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Gelegenheidszegels: 
Olympische Winterspelen 
Innsbruck 1976 

Kerstzegels: 
Heilig jaar 1975 
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1 H e i u s e s j/vHR. l o r s S 

Het is de moeite waard op ons 
postzegelgidsje in kleurendruk 
te wachten. 
Uitvoerige informatie over het be

trekken van de postzegels van 
Liechtenstein in abonnement. 
Jaarlijkse nominaalwaarde circa 
16,—Zw. Fr. 

Postwertzeichenstelle der Fürstlichen Regierung, Vaduz 
Zendt mij s.v.p. kosteloos de uitvoerige documentatie „Briefmarken

sammeln leicht gemacht". (Gaarne duidelijk schrijven) 

Naam Voorletters 

Straat 

Woonplaats (met postcode) 

Uitknippen en opzenden naar: Secretariaat van de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom 
Liechtenstein, Postbus 2127, 2078, 'sGravenhage. 

Postbus 237  Waalwijk  giro 3152719 

Alle benodigdheden voor de postzegelverzamelaar. Tijdelijk 10% 
korting bij bestellingen boven / 75,00, uitsluitend bij vooruitbetaling. 

Prijslijsten worden u op aanvraag toegezonden. 

RONDZENDBOEKJES GEVRAAGD 
DE PHILATELISTENVERENIGING „GRONINGEN" (850 
leden) vraagt voor haar RONDZENDVERKEER goede 
boekjes (s.v.p. geen massawaar) met zegels van NEDER

LAND EN O/G en WESTEUROPALANDEN. 

Na ongeveer 1 jaar of eerder volgt terugzending en afreke

ning. Provisie 10%. 
De zegels dienen echter in onze z.g. VERENIGINGS

BOEKJES geplakt te worden, welke bij onderstaand adres 
è 60 cent per stuk verkrijgbaar zijn. Porto steeds extra. 

Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de 
Rondzendcommissaris de heer J. LAGAAY, de Sav. Loh

manplein 12A te Groningen (tel. no. 050260214). 

Aangeboden mooie onuitgezochte verzegelde Nederlandse kilowaar. Gega
randeerd 10% groot formaat, erg kort gescheurd dus veel zegels!! 
Afhaalprijs perIO kg / 140,—; Thuisgezonden 10 kg ƒ 150,— 

Postzegelhandel VAN DEN EYNDE B.V. 
Sjanghaidreef 23, Utrecht Giro 498361 Tel 030-610845, b.g g 614320. 
Aanbieding vrijblijvend op voorraad 

OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
Postbus 310, HENGELO (O) 
Tel. 05400-19912 
b.g.g. 053-311704 

Onze 34ste veiling, welke wij op 21 en 22 november 1975 gaan 
houden in Hotel Dealers, Beursstr. 2 te Hengelo wordt een zeer 
belangrijke veiling. 

U vindt o.a. van Nederland vrijwel alle topnummers, groot aantal 
kavels Duitse Koloniën, veel Europa motief, zeer veel engros 
posten w.o. ruim 100 alleen van Nederland, e.d. Te veel om op te 
noemen. 

Vraagt daarom onze uitgebreide veilingkatalogus aan. U ontvangt 
deze gratis direct na verschijnen. 

Uitsluitend GOED materiaal kunnen wij nog gebruiken voor onze 
volgende veilingen, waarvan op 10 januari 1976 de Ie in het 
nieuwe jaar zal zijn. 

Snelle afwerking verzekerd. 



VEILING 

DECEMBER 

ROTTERDAMSE POSTZEGELVEILING 
in het Groothandelsgebouw Stationsplein ingang A 
(3e etage), om 13.00 uur precies, t.o.v. deurwaar
der E. R. Bogaard, Prinses Irenestraat 3, Ridder
kerk, tel. 0180419004. 

} 
KIJKEN: Donderdag 11 dec. 

Vrijdag 12 dec. 
Zaterdag 13 dec. 

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 

o 1 I 

Slapeloze 
■ 

^^ 4 ^ ^ ^ »^*V"^% 1^^ 

ririCnTen . . . ■ ■ %^ ^^ ■ ■ ^ ^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ 

had de doorgewinterde Nederlandverzamelaar 
Het was nu al zo erg, dat ze hem gingen vermijden 
,Hij heeft de eerste emissie op plaat, de j ub i leum

zegels in alle tandingen, maar hij verzamelt geen 
boek jes i " , werd er dan gef luisterd 
Onder deze druk wierp hij eens twee gulden in een 
automaat en trok een boekje Met te lb lok, dat kan zo

maar En plotsel ing  het ging razend snel  had ook 
hij het te pakken hij ging automaatboekjes verzamelen 
(nam er en passant nog rolzegels bij), en men ju icht 
hem sindsdien luid roepend toe Hij slaapt de laatste 
t i jd ook ui ts tekend' 

2H kleurstreep a2 22 50 
2H gedectr gesneden 22,50 
2Mx gedectr gesneden 25,— 
2Mx verschoven 27 50 
3y gedectr geperforeerd 22 50 
3yD paars bruin en 

blauw 45,— 
3yW brauw smal 85,— 
3yW blauw breed 17,50 
3yW bruin 15,— 
3yW paars 15,— 
3a gedectr geperf 22,50 
4yD paars 16,— 
4yW paars 15,— 
4z paars 25,— 
4z bruin 22,50 
5 ged geperforeerd 25,— 
6a ged geperforeerd 20,— 
6a SPECIMEN 185,— 
6c ged geperf 60,— 
Be ged geperf 27,50 
6eF ONGELDIG in rood 115,— 
6fFq ged geperf 

NEDERLAND 
GESTEMPELD 
VOLGENS 
NVPH 1976 

4 40,— 
5 1 5 , 
6 180,— 
20 30,— 
27 15,— 
28 45,— 
36 7 — 
39 ?'-
41 2 5 , 
43 32,50 
44 105,— 
46 13 50 
47 55,— 
49 140 — 
56 5 , 
58/59 6,— 

20,— 

66 

1H1 15,— 
1H2 12,50 
1H3 11 ,— 
1H4 11 ,— 
1H5 11,— 
1H6 20,— 
1H7 11,— 
1H8 11,— 
1H9 11,— 
1H10 15,— 
IMx 40,— 
IMy 17,50 
IMz 35,— 
2H1 35,— 
2H2 12,50 
2H3 12,50 
2H4 12,50 
2H5 12,50 
2H6 12 50 
2H8 12,50 
2H9 12 50 
2H10 35 — 
2Mx 20,— 
2My 16,— 
2Mz 20,— 
3yD 12,50 
3yW 8,50 
3a 6,50 
4yD 10,— 
4yW 7,50 
4z 10,— 

7a ged geperf 22,50 
7bF ged geperf 22 50 
9h ONGELDIG paars 90 — 
9h Kruisreparatie 20 — 
lOaD snij l i jn 12 mm 22,50 
lOaW snij l i jn 12 mm 30,— 
11a Verlengde K 27,50 
12a Kei 15 — 
12a blauwe vlek kruis 15,— 
12a Witte stip 12,50 
12a witte streep 17 50 
13a zegelverschuivmg 45,— 
15a dun kruis C1 22,50 
15a dun kruis C2 15,— 
16a geeloranje kaft 30,— 
17a bruingri js 15 — 
17a zegelverschuivmg 20 — 
18a smal kruis Dl 17 50 
18a smal kruis D2 10 — 
18a smal kruis D2 T B 60 — 
18a ged geperf D2 20,— 
18a ged gesneden 02 20,— 
19a mid 

20,— 
87/9 9,50 
102/3 16,— 
104 275 — 
107/9 4 — 
110/3 3,— 
114/0 12 50 
132/3 33,— 
139/0 5,— 
141/3 13,— 
164 7,60 
166/8 10,— 
181 13,50 
184 4 75 
189 1,40 
190 2 — 
191 35,— 
195 25 — 
199/2 15,— 
203/7 35.— 
208/11 13,— 

denbaan 5/6 mm 50,— 

212/9 70,— 
220/3 13,— 
225/8 19 — 
229/1 35,— 
232/5 21 ,— 
236/7 7 — 
238/9 70 — 
240/3 34,— 
244/7 75,— 
248/1 35,— 
252/5 7,— 
257/0 35,— 
261/4 30,— 
265/6 11,— 
267/8 7,— 
269 2,— 
270/3 30 — 
274/7 20,— 
278 5,50 
279/2 1.1 — 
283/6 1 1 , _ 1 

ROLZEGELS ( 
volgens speel 
genummerde 
NVPH). 

461a 
461a gest 
461b 
461c 
468 
794c 
794c (3) 
794d 
617 
618a 
618b 
618c 
618d 
618e 
618f 
619a 
619b 
619c 
519d 
619e 
619f 

287/8 7,
289/2 10
293/5 1 7 
296/9 10,
300/4 7,
305/9 7,£ 
310/2 2 
313/7 5 2 
318/2 9 
323/4 4 
325/6 6 
327/1 6 E 
332/5 9,
350/5 6,5 
L P 12/13 400
Port 80/106 8 6 
Dienst 
16/19 45,
20/24 4 
25/6 7,E 
27/0 5,

5m 12,50 
5n 12,50 
6a 9,— 
6b D P 
6c 5 0 , 
6d 40,— 
6e 16,— 
6eF 6,50 
6fFp 6,50 
6fFq 8,— 
7a 6,— 
7b 6,50 
7bF 7,50 
8a 11 ,— 
8aF 11,— 
8b 11,— 
8bF 11,— 
8c 20,— 
8cF 20,— 
9a 13,— 
9aF 11 ,— 
9b D P 
9cF 5 5 , 
9d D P 
9dF 55,— 
9e 65 — 
9eF D P 
9f D P 
9fF D P 
9g 40,— 
9gF 40 — 

Nummers 
aal katalogus 
rolzegels en 

los strip V 5 
2,— 6,— 
1,75 5,25 
3,50 10,50 

175,— 
30 — 

1 , — 3,— 
2,— 
0,40 1 20 

15 — 45 — 
5 — 

4 50 
5 50 6 — 

10— 30 — 
5 — 

4,50 
5 ,  1 5 , 

22,50 
4,— 4,50 

10,— 30,— 
3 50 10,50 
1 

5 

— 0 

5 
— 
— 
0 

0 

0 


0 

50 6,— 

Diverse t 

9H 
9hF/71 
9hF/72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
lObF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14b C2 
14b Dl 
15a Cl 
15a C2 
16a Cl 
16a C2 
16a Dl 
16a D2 
16b 
17a 
17b 
18a Dl 
18a D2 
18a D3 
18b D2 
19a 
19b 

620 
621a 
621c 
621 f 
623d 
623e 
623f 
624a 
624c 
627b 
627d 
627e 
628a 
628b 
528c 
629c 
629d 
630b 
630c 
630d 
632a 
632b 
632c 
633a 
633c 

äststrips (5 zege 

12,50 
5,50 
6,50 

11,— 
12,50 
11,50 
15,— 
15,— 
17,50 
8,50 

15,— 
6,— 
5,— 

10,— 
15,— 
5 50 
7 50 
7,50 
7,50 
D P 
5,— 
4,— 
5,— 
6,50 
4,— 
D P 
4,— 
4,— 
4,— 

los st 
4 0 , 
10,— 
1,25 
1 , — 

20 — 
5 — 
1,25 

10,— 
1,75 
7,50 

12,50 

4,— 

7,50 
3,— 

25,— 

TELBLOKJES 
3a 12,50 
5m 25,— 
6a 17,50 
6b D P. 
6c D P 
6d D.P 
6eF 15,— 
6fFp 9,— 
6fFq 11,— 
7a 8,50 
7b 9,— 
7bF 1 0 , 
8a 17,50 
8aF 17,50 
8b 17,50 
8bF 40,— 
8c 30,— 
8cF 30,— 
9a/9gF D P 
9h 16,— 
9hF 71 8,— 
9hF '72 10,— 
lOaD 12,50 
lOaW 15,— 
lOaF 15,— 
11a 18,— 
11b 20,— 
12a 10,— 
13a 17,50 
14a 7,— 

rip V 5 

3,75 
3 — 

2 25 

3,— 
15,— 

6,— 
6,— 

15,— 

10,— 
13,50 
13,50 
25,— 

7,50 
6,— 

75,— 
15,— 
9,— 

30,— 
22 50 

Is), zowel met 

14b C2 5,50 
14b groot 
C2 30,— 
Dl 40,— 
15a Cl 25,— 
15a C2 6,— 
16a Cl 10,— 
16a C2 10,— 
16a Dl 12,50 
16a 02 D P 
16b 6,— 
17a 5,— 
17b 6,— 
18a Dl 15,— 
18a D2 5,— 
18b D2 5,— 
19a 5,— 
19b 5,— 

VARIËTEITEN 

1H kleurstreep 
a 15,— 
1H streep c 
normaal 20 — 
1H streep c 
zeer fraai 25,— 
1H gedecentr 
gesneden 20,— 
1H aanlegteken 
verschoven 20,— 

los strip v 5 
633d 4,— 7,50 
634b 6,— 18,— 
634b (3) 12,— 
634c 6 — 8,25 
6C6a 150 — 
636 gebr 35,— 
925 17,50 150,— 
925 (3) 35,— 
971 15,— 
990 4,50 10,50 
1007 3,75 10,50 
1009 3,— 9,— 
1010 12,50 50,— 
1011 3,— 4,50 
1030 3,50 5,— 
950Ra 3,50 10,50 
A/dam a 3,50 10,50 
A/dam b 35,— 35,— 
A/dam o 0,75 2,25 
A/dam (0 35) 0,85 2,50 
NVPH nr 172 per 21 175,— 
NVPH nr 175 per 21 175,— 
NVPH nr 177 per 21 210,— 
NVPH nr 178 per 21 175,— 
NVPH nr 356a/d per 10 110,— 

als blanco en ro l tandmg, a ƒ 25,— per str ip plus 
1 blanco met nummer / 50,— 
Katalogus automaatboekjes / 7 50 f 
Katalogus genummerde ro 

lus ƒ 1,30 porto 
Izegels ƒ 3,95 4- ƒ 0 60 porto 

Uniek nog t i jdel i jk leverbaar 1H/19b 62 automaat boek
jes kompleet ƒ 2250,— 

Liever geen bestel l ingen 
zolang de voorraad strek 

beneden ƒ 25,— en levering 
en pr i jswi jz igingen voorbe-

houden Bezoek na afspraak Wijze van betal ing, 
gaarne op mijn girorekening 1139196, of op de Amro-
Bank N V - giro bank 1091055, Heuvelr ing, Ti lburg 
t g V r e k n r 45 50 15 201 van J F 

i ^ ^ ^ g n 
5^^^-^I^FWH ' 
JS i"! '^fwWriV 1 
s W^P-ÏSKTH 
1 '^ffiiriT^mi 

^ ^ ^ ^ ' 
^ ^ ? i ^ ^ 

H Brouwers 

POSTZEGELHANDEL J. F. H. BROUWERS 
WESTERF AR) C 72 - TILBURG - TELEFOO N 013-670071 



REUZESTOCKBOEK 
met 64 pagina s formaat 23 x 31 cm wit karton album ligt vlak 
open verkrijgbaar met en zonder middenstrook band leverbaar in 
licht en donkerrood bruin blauw en groen 29 50 
(per 3 stuks 85 00 per 6 stuks slechts 160 00) 

ZWARTE STOCKBOEKEN 
luxe uitvoering met glasheldere stroken formaat 23 x 31 cm zwart 
karton merk Metro met 16 pag 15 90 met 32 pag 25 90 

BLANCO ALBUMS 
met 80 bladen blanco bladen fijne ruitjes onderdruk m schroefband 
merk Victoria groot 13 50 
merk Davo 15 00 

AUTOMAATBOEKJES NEDERLAND 
voordrukbladen merk Davo incl 12 plastic opbergetuis 15 00 
losse opbergetuis horizontaal ( korte boekjes) en verticaal ( lan
ge boekjes) per stuk O 85 

r' —^^^ 

1 10 

85/117 mm 
0 03 130/180 

0 06 

UV-ANALYSELAMP 
merk Philatest handige staaflamp (220 volt) voor het vaststellen 
van fluor en fosfor zegels van b v Nederland Duitsland Skandi-
navie België Zwitserland etc (m u v Engeland en USA) - ook bij 
daglicht TWEE JAAR GARANTIE 94 50 

POSTZEGELPLAKKERS 
zuurvrije gom voorgevouwen 1000 stuks 

RONDZENDBOEKJES 
merk Davo klem formaat O 50 groot formaat 1 00 

PERGAMIJNZAKJES 
doorzichtig hoogformaat 45/78 53/78 63/93 75/102 
pst 0 02 95/132 105/148 115/160 mm pst 
150/200 mm p st O 04 180/235 mm p st O 06 

PERGAMIJNENVELOPPEN 
doorzichtig liggend formaat 52/72 60/100 80/120 mm pst 
95/120 mm pst 0 08 125/176 mm pst 0 10 

CELGLASZAKJES 
glashelder hoogformaat 40/60 60/100 85/115 mm pst 0 04 
95/130 100/160 175/125 pst 0 06 

ZAKLICHTLOUPE 
formaat slechts 5 x 5 cm 5 x vergrotend 12 00 10 x vergrotend 
16 50 

VEHA-PLAKSTROKEN 
glashelder en zelfklevend geschikt voor het opbergen van bneven 
kaarten blokken postzegelboekjes foto s etc in albums 
per 100 stuks 3 35 
per 1000 st 29 35 

PIJLTJES 
voor het aanduiden van afwijkingen op postzegels etc verkrijgbaar 
in rood wit zwart blauw groen en geel per 100 stuks 1 50 

NIEUWE CATALOGI HANDBOEKEN 
Hoogerdijk spec cat puntstempels Nederland/Ned-Indie 16 50 
Hoogerdijk spec cat langstempels Nederland 12 95 
Hoogerdijk spec cat halfrond-/rondstempels Nederland 13 50 
Vellinga handboek poststempels Nederland 1676 1915 40 00 
Lape (fins) spec cat Finland 1976 13 20 
Prinet (vlaams) begin december a s zal de 50e editie van de spe 
ciale catalogus België in kleur verschijnen (w o voorafstempelingen 
en van Acker opdrukken speciaal) 27 90 
Facit (editie 1975/76 slechts in de zweedse taal) leverbaar novem
ber a s prijs nog met bekend 
nog beperkt verkrijgbaar editie 1974/75 in de Engelse taal 26 75 
Vraag gratis prijslijst Opdrachten beneden ƒ 75 00 worden ver 
hoogd met de verzendkosten Bij vooruitbetaling altijd 3% kor
ting 
Giro 1253414 of Amro-bank Wassenaar (47 36 54 717) of NMB 
Wassenaar (66 94 60 680) 

P. W. MEINHARDT, 
van Naeltwijckstraat 1 o Wassenaar 
tel (01751) 16901 
Verkoopadressen 
Gouwenbergh Jonge Roelensteeg 14 Amsterdam 
Fibo-Post Prinsestraat 90a Den Haag 
Manuskowski Wagenstr 105 Den Haag 

posiirisse coiieciie mmm 
postzegels van ^^„. W '^^ 
Groot-Brittannie gratis!! ^ B | ' 

Volledige collectie van zes gebruikte postzegels in decimale munt alle 

WÊ 

^ 1 
waarden van Va p tot en met 50 p de 3'/2 p 4 p 6 p 7V2 p en 9 p en de 
grote 10 p rood Deze serie wordt u GEHEEL GRATIS toegezonden als u 
onze uitgelezen zichtzending 3-in-1 op proef vraagt Koop de zegels die u 
wenst stuur de zegels die u met wenst terug met de betaling voor de zegels 
die u tiebt gekocht op onze postgjro Bovendien zenden wij u GRATIS 
catalogus voor de postzegels van Groot-Bnttannie 

THE STAMP CLUB, 
(Dept 4/11) Eastrington Gcole England DN14-7QG 

DENEMARKEN 
g e e n t e k e n = g e b r u i k t * = 1s te p lakke r *" = pos t f r i s 

2 va 27 50 
2a V a 30 00 
3 V a 45 00 
4 va 12 50 
5 V a 45 00 
6 va 75 00 
8 V a 5 00 
9 V a 50 00 
10 va 8 00 
11 V a 20 00 
12 va 30 00 
13 V a 4 00 
14 va 30 00 
15 V a 50 00 
16 V a 22 00 
17 V a 50 00 
18 va 20 00 
19 va 60 00 
20 V a 70 00 
21 va 120 00 
23a 4 50 
23Aa va 25 00 
25 112'/! 125 
25 114 100 
26l12'/2 1 50 
26 114 125 
26a 8 00 
27tl2';2 3 00 
28I12';2 7 00 
28 114 8 00 
29 112'/! 8 00 
29 114 10 00 
34 11 00 
35 3 00 
36 1 50 

37 180 
37a 1 50 
40 4 00 
41 1 50 
42 2 80 
44 0 90 
45 1 50 
46 24 00 
47 18 00 
53 54- 10 00 
59 2 50 
60 1 50 
61 0 80 
62 14 00 
63 9 50 
64 22 00 
68 V a 80 00 
75 4 00 
81 8 00 
83 2 00 
84 V a 75 00 
85 35 00 
86 50 00 
92 14 00 
93 4 00 
94 1200 
95 3 50 
96 10 00 
97 3 00 
98 6 00 
99 3 50 
100 6 00 
101 3 50 
102 28 00 
103 6 00 

104 2 00 
106 1 50 
108 20 00 
116 1 50 
117 3500 
118 20 00 
120 65 00 
125 2 50 
126 3 50 
127 1 50 
128 1 35 
129 2 25 
130 31 40 00 
148 3 00 
148a 2 50 
149 35 00 
149a 12 50 
150 12 50 
150a 6 00 
151 6 00 
152 1250 
152a- 80 00 
153 64 90 00 
153 64 90 00 
seriB 60 00 
losse 1 50 
16567 1200 
168 73- 15 00 
168 1 00 
170 4 00 
171 100 
172 2 00 
173 3 00 
174 5 00 
175 12 00 

176 
177 
178 
179 
180 
187 
188 
189 
187 89 
190 
191 
192 
196 
197 06-
198 
199 
205 
215 
226 
214 26 
227 28 
229 34-
235 
237 
238 
241-45-
246-48 
249 52-
252a 
267a 
267aa 
DEENS W 1 
24 2 6 " 

onze 

3 50 
60 00 

6 00 
3 50 

14 00 
1000 
10 00 
7 50 

40 00 
6 00 
6 00 

28 00 
5 00 

45 00 
1 50 
4 00 
1 00 
4 00 
2 00 

35 00 
1 50 

32 50 
12 50 
3 50 
4 50 

20 00 
10 00 
18 00 
3 00 
4 50 
5 50 

45 00 
GROENLAND 
10 18" 

luchtp - kranten- dienst en portzegels = 0 45 ct per frank Yvert 

1940-60'= 0,40 - 1940-60"- 0,50 1960-72"= 0 45 ct per frank 

BETALING NA ONTVANGST FRANKO BOVEN 100 — 

POSTZEGELHANDEL J. A. J. VAN DIJK 
Z w a a n s h a l s 2 4 0 c - R o t t e r d a m 3 0 1 1 - G i ro 2 1 3 7 3 3 9 

Te l 6 5 0 6 9 5 B e z o e k ui ts l na te l a f s p r a a k 

225 00 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen partijen en restanten 
Ook uw verzameling met plakker is een goede prijs 
waard 

Bundelwaar zend gefrankeerde drukwerkenvelop en u 
ontvangt p o de nieuwste Nederland bundelwaar 
inkooplijst 

VAN DEN EYNDE B.V. 
Sjanghaidreef 23 Utrecht 
Tel 030-610845 b g g 614320 

Reeds 35 jaar het vertrouwde adres. 



CHECHO-
SLOWAKUE 

' HONGARUE 

JUGOSLAVIE 

OOSTDUrrSLAND 

ROEMENIE 

RUSLAND 

BALT. STATEN 
ESTLAND 
LETLAND 
LITAUWEN 

1930-1960 
1930-1960 

1928-1953 
1953-1972 
1928-1960 
1928-1970 

1913-1955 
1940-1955 
1955-1970 
1930-1970 

1931-1958 
1958-1972 
1931-1964 

1950-1960 
1955-1972 
1950-1960 

1918-1950 
1950-1960 
1940-1955 
1955-1970 

1900-1960 
1945-1970 

1913-1956 
1938-1956 
1956-1964 
1913-1964 

1923-1955 
1955-1972 

1919-1940 
1919-1940 
1919-1940 
1919-1940 

1ste plakker 
postfris 

postfris 
postfris 
1 ste plakker 
gebruikt 

1ste plakker 
postfris 
postfris 
gebruikt 

1ste plakker 
postfris 
gebruikt 

1ste plakker 
postfris 
gebruikt 

1 ste plakker 
1ste plakker 
postfris 
postfris 

1 ste plakker 
postfris 

1 ste plakker 
postfris 
postfris 
gebruikt 

1 ste plakker 
postfris 

1 ste plakker 
gebruikt 
postfris 
ongetand 

0,30 et. per frami 
0.35 et. per frank 

0,40 et per frank 
0,35 et per frank 
0,30 et per frank 
0,30 et. per frank 

0,35 et. per frank 
0,40 et per frank 
0,35 et. per frank 
0.30 et. per frank 

0.35 et per frank 
0,45 et per frank 
0,35 et. per frank 

0.35 et 
0,40 et 
0.35 et. 

per frank 
per frank 
per frank 

0,35 et. 
0,30 et. 
0.40 et. 
0.35 et. 

per frank 
per frank 
per frank 
per frank 

0,30 et. 
0.35 et. 

per frank 
per frank 

0,35 et 
0,40 et. 
0,35 et. 
0.35 et. 

per frank 
per frank 
per frank 
per frank 

0,40 et 
0,45 et 

per frank 
per frank 

0,40 et. 
0.40 et. 
0.45 et 
0.45 et. 

per frank 
per frank 
per frank 
per frank 

BLOKKEN OOST-EUROPA: " , , a. 0,35 et per frank 

Betaling na ontvangst. Franco boven 100,— 

POSTZEGELHANDEL J. A. J. VAN DIJK 
Zwaanshals 240 c - Rotterdam - 3011 - Giro: 2137339 

Tel. 650695. Bezoek uitsl. na tel. afspraak. 

ISRAEL 
Postfris met aanhangsel 

Jaar 
9154 
1955 
1956/7 
1958 
1959 
1960 
1961 

Benco 
78-88, 
89-114 

115-129 
130-142 
143-160 
161-182 
183-207 

Hll. 
40 00 
20 00 
8.00 

11 00 
16.00 
38.00 
52.00 

Jaar 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Benco 
208-227 
228-243 
244-264 
265-300 
301-329 
330-353 
354-370 

Hfl. 
41 00 
83.00 
50.00 
50.00 
50.00 
22 00 
16.00 

Jaar 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Benco 
371-393 
394-432 
433-464 
465-498 
499-532 
533-551 

Hfl. 
35.00 
58.00 
48.00 
70.00 
40.00 
20.00 

Bijzondere aanbieding: 1954-1974 - 750.00 Hfl. 
Betaling: Per cheque, per contante betaling en per overdracht op 

onze bankrekening no. 68632 Bank Discount te Eilat. 
Nieuw uitgave dienst: tegen nominale waarde en vier andere 

voordelen. 

EILAT CLUB 
PB 542, Eilat, Israel 

Aanbiedingen in kilo-waar 
Nederland, 1000 grootf. op papier, laatste 5 jr. ƒ 19,50 
Nederland klein zeer veel 90 et regina per kilo ƒ 12,50 
Nederland met nieuwste grootf. zegels, en gratis 10 x 
nr 622 en 10 X nr. 626. 
Wereld met 10 vers. landen per kilo ƒ 24,75 
Vele andere soorten in de gratis prijslijst. 
Kilo-waar en vele andere goedkope partijen in de winkel. 

INTER-STAMPS 
Herderinnestr. 5A Den Haag Tel 070-465016 

geen zendingen onder ƒ 17,50. 
Lev. kilo-waar onder remb. geen porto kosten 

EERSTE VERJAAR
DAG 
van de 

REPUBLIEK MALTA 

To: The Philatelic Bureau, General Post Office, Valletta, Malta 

1st ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF MALTA 

Please send me t}ie following: 
No. Amount 

Mini Seis @ 31c3 each 

^Philatelic Charges 12c5 over ^Oc'̂  
jphilalelic Charges 2c5 under ^OcJ 

First Day Covers @ I'Jc'̂  each 

Souvenir Folders @ 4U1 each 

Details of Bureau Services 
^Exchange Rale Sig 120 US S2 70] Remittance 

UD 
subject lo 
flucluauon DM. 6 .'iO Lire 1740 Enclosed 

NAIVIE: 

ADDRESS: 



Adver ten t ie - inhoud 

De Nederlandsche Postzegelveilmg B V 
Postzegelhandel H Fiorani 
Postzegeihandel R F C Sturms 

590 
590 
591 

Van Dieten Postzegelveilingen B V 592 593 
Filektura 
Postzegelhandel Ceres 
Import kantoormeubelen Zura 
J K Rietdr|k B V 
Wertzeichenverkaufstelle PTT 
Th van Bracht 
Wolfgang Schaetzie 
U Ph V 
W Engelkamp 
Vorstendom Liechtenstein 
Europost 
1 Lagaay 
Postzegelhandel Van der Eynde B V 
Overijsselse Postzegelveilmg B V 
Postzegelveilmg Mira 
Postzegelhandel J F H Brouwers 
P W Memhardt 
The Stamp Club 
Postzegelhandel j A J van Dijk 
Van den Eyde B V 
Postzegelhandel J A | van Dijk 
Eilat Club 
Inter Stamps 
Republiek Malta 
Bussumse Postzegel en Munthandel 
1 W Eeckhout 
Silphila postzegelgroothandel en 
verzendhuis 
Inpeg 
C de Rivasson 
W H de Munnik 
N V Verzekering Maatschappi] Holland 
Postzegelveilmg Wiggers de Vries 
Postzegels der Verenigde Naties 
C Loth 

594 
594 
594 
594 
595 
595 
595 
595 
595 
596 
5% 
596 
596 
596 
597 
597 
598 
598 
598 
598 
599 
599 
599 
599 

6011 

600 
631 
631 
631 
632 
634 
636 
638 

E Bredenhof 640 
Hartog Okker 642 
International Philatehc Agencies 644 
Deutsche Bundespost 646 
Hartog Okker 648 
De Muntkoener 648 
International Philatelic Supplies 648 
Hilversumse Postzegel en 
Muntenhandel 649 
W van Splunter 649 
De Apeldoornse Postzegelhandel 649 
J H Ackermann 650 
Philpostor 650 
Frank Warner 650 
Friendship Philatelies 650 
Postzegelveilmg Twenthia B V 650 
I G J van der Kind 651 
Bussumse Postzegel/Munten handel 651 
1 Lagaay 651 
A C Sevenhuysen 651 
I D MUIS Postzegelhandel 

t Raedthuys 651 
J H Ackermann 652 
Drs A van der Willigen 652 
) Lagaay 652 
j Lucas 652 
Mozes Knap en Zoon 652 
S Serebrakian 653 
Postzelgelhandel I van Mastngt 653 
Postzegel en Muntenhandel 
A W Couwenbergh 653 
Stanley Gibbons Limited 653 
Kleine annonces 654 
Postzegelhandel F van Berkel 654 
P A Koopmanschap 654 

t Winkelt)e 654 
Postzegelhandel W Tieman 655 
Davo 656 

Oplaag 45.000 exemplaren 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederlandse Bankbiljetten 
Voedselbonnen uit de 1 e en 2e Wereldoor
log 
Zilverbonnen uit de Ie Wereldoorlog 
Geldcoupons Periode 1600-1800 

Bussumse Postzegel- en Munthandel, 
J. W Eeckhout 
Kapelstraat 20 
Bussum 

Duitse gegarandeerde kilo\A/aar met 'Rosensiegel' 
1 kg Bond & Berlijn 'Rosensiegel met garantie voor minstens 
800 tot 1000 stuks gelegenheidszegels waaronder meer dan 
150 verschil lende uit diverse jaren Veel toeslagzegels en tioge 
waarden van 2 — en 3,— Mk (Meer dan 2000 tevreden klanten, 
echt het allerbeste 5 keer tot tevredenheid getest ƒ 68 — 

1 kg Bond & Berlijn missiewaar Wij garanderen circa 500 ge
legenheidszegels maar er zijn er ook wel eens 1000 gevonden 
Vondsten zijn altijd mogeli jk / 2 8 , 5 0 

1 kg Bondsrepubliek, verzegeld (kloosterwaar) wisselende m-
houd, maar toch alti jd meer dan 600 gelegenheidszegels Bond / 
Berlijn / 4<i — 

4 kg Bond & Berlijn missiewaar verzegeld, enkele duizenden ge 
legenheidszegels en gezochte hoge waarden Een goudmijnt je, 
geheel ondoorzocht / 1 0 0 , — 

2 kg als voren, verzegeld ƒ 5 2 — 

4 kg courante zegels van Duitsland uit de laatste t i jd, met gelegen 
heidszegels Bond/Ber l i jn Verzameld uit de dagelijkse post Ook 
afgeweekte zegels van gezochte gebieden en iets van buiten 
Duitsland er bij f A8,— 

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

SILPHILA postzege lgroothandel en verzendhuis 
E Bruhning, D. 4792 Bad Lippsprmge, Oetmolder Str . 56 
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Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 

Nieuwe postwaarden 
Drs H de Jonge, hoofddirecteur 
Posterijen, heeft, als eregast , ,onder 
v r ienden" , aan de maaltijd na de na
jaarsvergadering van de Raad van Be
heer op 18 oktober, verteld welke 
nieuwe postwaarden te verwachten 
zi jn per 12 januari en 1 april van het 
volgend jaar 
In januari veranderen enkele interna
tionale tarieven bij besluit van het 
congres van de Wereldpostvereniging 
dat vorig jaar m Lausanne is gehou
den Er komt een nieuw luchtpost
blad met de waarde 75 cent (is 60) en 
een briefkaart in de waarde 50 cent 
(IS 40), beide met de beeltenis Juliana 
Regina 
In april volgen de nieuwe uitgiften 
binnenland een postzegel Juliana 
Regina 55 cent, een briefkaart Juliana 
Regina 40 cent, het nieuwe postblad 
Juliana Regina 50 cent en de 
postzegelboekjes 20a en 21a, moge
lijk met de nieuwgekozen cijferzegels 
van professor W Crouwel , waarvan 
de leden van de Raad van Beheer 
voorbeelden mochten zien 
Behalve de heer en mevrouw De 
Jonge waren van het Staatsbedrijf 
aanwezig de heer J M Deenik van 
de Centrale Afdel ing Postexploitatie, 
de heer N W de Groot, directeur 
Zegelwaarden en van het Postmu-
seum de heren drs H J Ronday, d i 
recteur en J Ciphart en F Kamphuis, 
medewerkers, drs H J A M van 
Haaren, hoofd Dienst Esthetische 
Vormgeving, alsmede de heer A M 
Benders het erelid van de redactie 
van het Maandblad 
Gasten en leden van de Raad van Be
heer waren getuige bij het uitreiken 
van verschil lende onderscheidingen, 
waaronder twee nieuwel ingen de 
heer Van Lente kreeg het erelidmaat

schap van de Raad van Beheer voor 
zi jn zilveren jubi leum als beheerder 
en hoeder van de penningen van het 
Maandblad en de heer Tholen de 
gouden medewerkersplaquette met 
bril jant voor het vervullen van het 
voorzitterschap met ongeëvenaarde 
flair en stuurmanskunde, nu twint ig 
jaar lang en pas voor vijf jaar herko
zen 
Het tegeltableau met de Haagse 
postkoets werd uitgereikt aan de he
ren J H Broekman bij zi jn afscheid 
als redacteur van de rubriek post-
waardestukken, die hij sinds 1943 
heeft verzorgd, alsmede aan mr A 
van der Flier en C H W Heusdens, 
belden vijft ien jaar l id van het Dage
lijks Bestuur 
De Leon de Raaymedaille kreeg de 
heer D W de Haan voor zi jn weten

schappelijke publikaties, de themati
sche beker kwam voor de tweede 
maal m het bezit van de heer Van der 
Filer, nu voor zijn artikelenreeks 
, ,Spoorwegen" en de bronzen me
dewerkersplaquette ontving de heer 
J Ph de Leeuw, redacteur van de 
rubrieken ,,Wij lazen voor u " en 
(sinds kort) ,,Verenigde Naties"/Ver-
enigd Europa", voor vijf jaar verdien
stelijk werk 
Het voornaamste punt van bespre
king m de werkvergadering werd ge
vormd door de laatste problemen die 
zich nog voordoen als gevolg van het 
overbrengen van het adressenbe
stand m de computer Er is een begin 
gemaakt met de controle en het ziet 
er naar uit dat het ergste ongerief 
voor het eind van het jaar achter de 
rug zal zi jn Er word t hard aan ge
werkt, zowel van de kant van de 
drukker als aan de kant van de admi
nistratie 

Afscheid van Suriname? 
Wanneer later m deze maand onze 
voormalige kolonie Suriname onaf
hankelijk wordt , en geen deel meer 
zal uitmaken van het koninkr i jk , zal 
het voor vele verzamelaars van dit 
gebied de grote vraag worden , of zij 
dit gebied afsluiten, dan wel er nog 
enkele maanden of jaren mee door
gaan, of gewoon als de onafhanke
li jke staat Suriname bli jven verzame
len 
Wanneer het voor de Nederlandse 
verzamelaars van Suriname moeil i jker 
en duurder wordt de postzegels van 
een republiek m Zuid-Amerika te ko
pen, zal menigeen het gebied afslui
ten Ook al, omdat de catalogus van 
de N V P H de ingaande de onafhan

kel i jkheid uitgegeven postzegels 
niet meer zal opnemen En wan
neer WIJ de pr i jsontwikkel ing van 
de laatste jaren volgen, zi jn - well icht 
met ui tzondering van de oudste 
emissies - de waarderingen voor de 
zegels van Nederlandsch Oost- Indie 
vri jwel onveranderd gebleven Het 
valt dan ook te vrezen dat de post
waarden van de republiek Suriname 
in Nederland heel weinig meer ver
zameld zullen worden Wij nemen 
node afscheid van het verzamelge-
bied - als filatelisten - maar zullen de 
ontwikkel ing van de jonge republiek 
als belangstellenden blijven volgen 

H 
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De kerstzegels van de 
Verenigde Staten 

1962 - 1974 
25 zegels in niet minder dan 
64 verschillende variëteiten 

door ir. A. J. M. Reuvers/fotowerk: F. Hammers 

7977 - Op eerste kerstdag stuurde mijn liefste mij. 

Inleiding 

In de Verenigde Staten worden jaarlijks enorme hoeveel
heden kerstpost verstuurd. In 1962 besloot de Ameri
kaanse PTT voor de frankering van deze post een spe
ciale postzegel uit te geven. Sinds dat jaar worden jaar
lijks één of meer kerstpostzegels uitgegeven. Omdat bij 
deze uitgiften 'voor filatelisten nog al eens verrassingen 
opgetreden zijn lijkt het mij nutt ig een overzicht te 
geven van alle uitgegeven zegels, met bi jzonderheden 
die maar al te vaak niet in de catalogi worden vermeld. 

Verklaring van enkele termen 

,,Tagged". 
Met het oog op proefnemingen door de Ameri
kaanse posteri jen worden sinds 1963 enkele zegels 
voorzien van een laagje van een zinkorthosi l icaatverbinding 
die na bestraling met ultraviolet licht van een korte golf
lengte nagloeit (fosforesceert). Dit stelt de automatische 
sorteer/stempelmachine in staat de brieven op te zetten, 
te sorteren en te stempelen. 
Na 1 januari 1967 werden alle zegels van de Verenigde 
Staten, ui tgezonderd de hoge waarden van de 
Prominent-Americansserie - deze werden pas in 1973 
, , tagged" uitgegeven - voorzien van een fosforescerend 
laagje. Voor een uitgebreidere behandeling verwijs ik 
naar oktober 1968 van dit Maandblad, pagina 579. 

Fluorescerend of ,,Brite" papier 
Teneinde een zo wi t mogeli jk papier te verkri jgen gingen 
de papierfabrikanten er in de zestiger jaren toe over aan 
de papierbri j optische witmakers toe te voegen. Dit pa
pier licht onder bestraling met ultraviolet licht intens vio-
letwit op, in tegenstell ing tot de , , tagged" zegels die 
groengeel opl ichten. 
Omdat dit papier de experimenten met , , tagged" zegels 
toch enigermate nadelig beïnvloedde werd het gebruik 
van optische witmakers in papier bestemd voor de ver
vaardiging van postzegels verboden, maar aan deze bepa
ling werd niet altijd de hand gehouden. 

Afhankeli jk van de hoeveelheid optische witmaker in het 
papier spreekt men in de Verenigde Staten van Hi-Brite, 
Brite en Lo-Brite papier. 

,,Precancelled" 
Voorafgestempeld. Voorafstempelingen (precancels) van 
Amerikaanse postzegels zi jn zo overvloedig en vertonen 
zoveel afwijkingen dat er verzamelaars zijn die zich spe
ciaal hierop hebben toegelegd. Ze komen ook onder de 
kerstpostzegels voor. 

CU 
co 

7. De enige l<erstzegel van 7962 gedruist op de Cionpers 
- tot en met 7967 in gebruil< voor l<erstzegels 

Ciori Pers 
Sinds 1957 maakt het Bureau of Engraving and Printing, 
de overheidsinstantie die zowel het ontwerpen als het 
drukken van de postzegels voor haar rekening neemt, 
gebruik van deze pers. Zij staat de vervaardiging van 
twee- en driekleurige postzegels toe en wel in één druk-
gang. De kerstzegels tot en met 1967 werden op deze 
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machine gedrukt. De pers levert vellen van 400 postze

gels af, die versneden worden tot vellen van 100 zegels 
voor de postkantoren (afbeelding 1). 

Huck Multicolor Pers 
Deze pers werd door het Bureau ontworpen en in 1968 in 
gebruik genomen en de kerstzegel van dat jaar was de 
eerste zegel die ermee werd gedrukt. De machine voert 
de volgende handelingen uit: zij drukt de zegels, des

noods in negen verschil lende kleuren tegeli jk, voorziet 
de zegels van een , , tagged" overdruk, gomt en perfo

reert ze. Dit alles in één drukgang. De pers wordt ge

voed met een cont inue rol papier. 
Het afgeleverde produkt vertoont diverse karakteristieken 
zoals zeven of acht plaatnummers op de velrand en de 
afwezigheid van boven en ondervelranden (afbeelding 
2). De kerstzegels van 1968 en 1969 werden op deze pers 
gedrukt. 

2. De religieuze zegel van 1968 gedrukt op de Huckpers  1968 in 
gebruik genomen 

Andreotti Pers 
Deze pers werd in 1970 in gebruik genomen. Met deze 
pers kunnen zegels volgens het fotogravureprocédé wor

den gedrukt. Ook deze pers verricht alle handelingen in 
één cont inue gang. 
De velranden vertonen bepaalde karakterist ieken: meer

dere plaatnummers en verder kleurstrepen boven de 
plaatnummers (afbeelding 3). Sinds 1970 worden de 
kerstzegels op deze pers gedrukt. 
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3. De profane zegel van 1972 gedrukt op de Andreottipers ~ 1970 
in bedrijf gesteld 

1962 

Kerstpostzegels 

Krans en kaarsen 

Het eerste en tevens laatste jaar dat er maar één kerstze

gel zonder variëteiten verscheen was 1962. De zegel 
(Scott 1205), voorstel lende een kerstkrans en kaarsen, 
ontworpen door Jim Crawford (afbeelding 1), verscheen 
in een oplage van 861.970.000 exemplaren die werden 
gedrukt met zes drukplaten. De eerste dag van uitgifte 

was 1 november. In Pittsburgh, Pennsylvania werden 
491.312 eerstedagenveloppen afgestempeld. 

1963 
Kerstboom voor Witte Huis 

Van deze zegel (Scott 1240), waarop de kerstboom voor 
het Witte Huis is afgebeeld en die ontworpen werd door 
Lily Spandorf en Norman Todhunter, verscheen naast de 
uitgave op normaal papier een , , tagged" versie. Deze 
laatste was bestemd om gebruikt te worden bij het auto

matiseringsproject in Dayton, Ohio . Behalve 1.291.250.000 
normale zegels, waarvoor zeventien drukplaten werden 
gebruikt, werden 11.810.000 , , tagged" zegels gedrukt van 
de platen met de nummers 27589 en 27601. 
Naast deze twee variëteiten bestaat er nog een derde: de 
normale zegel gedrukt op HiBrite papier. 
Voor de gewone zegel was de eerste dag van uitgifte 1 
november, het eerstedagstempel werd gevoerd in Santa 
Claus, Indiana waar 458.619 eerstedagenveloppen werden 
afgestempeld. 
De , , tagged" zegel zou op zaterdag 2 november verkri jg

baar worden gesteld, maar helaas was hi | niet op t i |d in 
Dayton. Slechts 500 eerstedagenveloppen werden op 2 
november in Washington, District Columbia afgestem

peld (afbeelding 4). Op maandag 4 november werden 
nog 2.600 , ,eerste" dagenveloppen afgestempeld in Day

ton. 
Van de Washington envelop bestaan falsificaties. 

4. Een van de 500 fdc's die in 1963 op 2 november in Washington 
D.C. werden afgestempeld 

1964 
•»re»  Vier l<erstplanten 

I 

In dit jaar verschenen er vier kerstzegels  ontworpen 
door Thomas F. Naegele  (Scott 12541257). Op de ze

gels zijn vier kerstplanten afgebeeld: hulst, maretak 
(mistletoe), kerstroos en kerstspar. Het was voor de eer

ste maal dat de Verenigde Staten postzegels in samen

hang uitgaven. De oplage van de normale zegel bedroeg 
1.407.760.000 exemplaren, waarvoor 29 drukplaten wer

den gebruikt . 
In Bethlehem, Pennsylvania werden 794.900 eerstedagen

veloppen waarop één of meer kerstzegels waren geplakt 
afgestempeld. 
Ook hier komt een variëteit op f luorescerend papier 
voor, ditmaal op Brite papier. 
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Er werden 8.070.000 „ t a g g e d " zegels (Scott 1254a1257a) 
gedrukt of wel slechts 2.017.500 blokken van vier. Dit is 
daarmede de „ t agged " kerstzegel met de kleinste opla

ge. Voor het drukken werden twee platen gebruikt met 
de nummers 27885 en 27893. De eerste dag van uitgifte 
was 10 november. Er werden in Dayton 2.690 en in Wash

ington, D.C. 1.500 eerstedagenveloppen afgestempeld. 

1965 

Vliegende bazuinengel 
I 

Dit jaar slechts één zegel gedrukt, ontworpen door Ro

bert Jones die gebruik maakte van een waterverfschilderi j 
van Lucille Gloria Chabot van de uit 1840 daterende 
windvaan op het dak van de People's Methodist Church 
in Newbury Port, Massachusetts. 
Er zi jn vier variëteiten van deze zegel en bovendien nog 
een interessante eerstedagenvelop. De normale zegel 
(Scott 1276) verscheen in een oplage van 1.139.930.000 
stuks gedrukt van zeventien platen. Eerste dag van uit

gifte was 2 november. In Silver Bells, Arizona werden 
705.039 eerstedagenveloppen afgestempeld. 
De normale zegel komt daarnaast op Brite papier voor. 
De , , tagged" zegel (Scott 1276a) verscheen in een oplage 
van 6.670.000 exemplaren, gedrukt van vier platen met de 
nummers 28235, 28241, 28251 en 28256. 

Slimme vogel 

Het lag in het voornemen deze zegel op 16 november te 
laten verschijnen, maar door nog niet opgehelderde oor

zaken werd hij reeds op 15 november om 15.00 uur door 
de Filatelistische Dienst in Washington verkocht. Een 
sl imme vogel liet een dr iehonderd zegels op enveloppen 
afstempelen. Zij kregen alle het machinestempel van 
Washington, D.C. 4 en werden verder voorzien van een 
aankomststempel van Annandale, Virginia (afbeelding 5). 
Deze , ,voorverkoop" werd eerst geheim gehouden. 

5. Een van de 300 fdc's die in 1965 door onverklaarbare ,,voor

verkoop" een dag te vroeg konden worden afgestempeld: Wash

ington D.C. 15 (in plaats van 16) november 

Op 16 november was er een , ,eerste"dagafstempeling in 
Washington. Ongeveer 3.000 eerstedagenveloppen wer

den op deze datum afgestempeld. 
De zending zegels bestemd voor Dayton werd ook dit 
jaar vertraagd en in deze plaats werd het , ,eerste"

dagstempel gegeven op 17 november (ongeveer 5.000 
eerstedagenveloppen). 

De vierde variëteit van deze kerstzegel is de , , tagged" 
zegel op f luorescerend Brite papier. Deze zegel l icht on

der bestraling met ultraviolet licht aan de voorzi jde geel

groen en aan de achterzijde violetwit op. 

1966 
Madonna van Memling 

In dit jaar was het experimenteergebied voor de ,,tag

ged" zegels uitgebreid. Er waren dus meer van deze ze

gels nodig, wat bli jkt uit de oplagecijfers. De zegel werd 
ontworpen door Howard C. Mildner naar een schilderij 
van Hans Meml ing voorstel lende de Madonna met Kind 
en engelen. 
De normale zegel (Scott 1321) verscheen in een oplage 
van 1.173.547.420 stuks gedrukt met 29 platen. Eerste dag 
van uitgifte was 1 november. Te Christmas, Michigan 
werden 537.650 eerstedagenveloppen afgestempeld. 
Ook hier een variëteit van de gewone zegel, nu op Lo

Brite papier. De , , tagged" zegel (Scott 1321a) verscheen 
in een oplage van 131.230.000 exemplaren gedrukt van elf 
platen met de nummers 28839, 28870, 28875, 28877, 28883, 
28889, 28890 en 28893. De eerste dag van uitgifte was 2 
november. Te Washington werden 2.000 eerstedagenve

loppen afgestempeld. 

1967 
'>""■ Met en zonder fosfor 

I 

In dit jaar werden alle bi jzondere zegels , , tagged" afgele

verd, zo ook de kerstzegel. Voor deze zegel werd het

zelfde ontwerp gebruikt als dat van 1966 alleen werd de 
zegel op groter formaat uitgevoerd. Van Scott 1336 wer

den 1.208.700.000 exemplaren gedrukt van 52 platen. Eer

ste dag van uitgifte was 6 november. Te Bethlehem, 
Georgia werden 462.118 eerstedagenveloppen afgestem

peld. 
Zo op het oog een rustig jaar maar al spoedig bleek dat 
niet alle zegels van het luminescerende laagje waren 
voorzien. Een nieuwe variëteit was geboren: de , ,untag

ged" 1336 (afbeelding 6). Het aantal ervan is niet bekend 
maar het zal niet erg groot zi jn. 

6. ,,Fdc" van 1967 met twee kerstzegels waarvan het exemplaar 
links (in plaats van met) zonder fosforlaag/e is gedrukt (untagged 
error = foutdruk zonder luminescentie) 

(Wordt vervolgd) 
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Amerikaanse kerstzegels 1975 waardeloos 

Merry Christmas! 

> Early Caid by Louis Prang 
I M 
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De beide Amerikaanse kerstpostzegels 1975 die noodgedwongen 
geen waardeaanduiding hebben 

De Amerikaanse posterijen zijn wel in overtreding, want 
de bepalingen van de Wereldpostunie laten een derge

lijke handelwijze niet toe. De Amerikanen hebben hun 
medeleden van de UPU daarover een brief geschreven. 
Deze uitgifte was een noodmaatregel als gevolg van uit

zonderl i |ke omstandigheden. Het zal niet weer gebeuren 
aldus deze verklaring. De postadministraties van de mede 
UPUleden wordt gevraagd deze zegels, die met bijfran

kering kunnen voorkomen op poststukken naar het bui

tenland, als gewone postzegels te beschouwen en geen 
Strafport te heffen. Er is één ui tzonder ing: een stuk dat 
door de Amerikaanse posteri jen om andere redenen van 
een T met een bepaalde breuk is voorzien, dat is een zo

genaamd taxestempel dat op elk met port belast stuk be

hoort voor te komen. 

De Amerikaanse kerstpostzegels, die op 14 oktober aan 
de loketten zi jn gekomen, vertonen geen waarde

aanduiding, maar er moet per stuk wel 10 (dollar) cent 
voor worden betaald. 
De Amerikaanse posteri jen hebben tot deze noodmaat

regel moeten besluiten omdat op het ogenbl ik dat de ze

gels gedrukt moesten worden nog geen zekerheid be

stond over de hoogte van de komende tar iefverhogin

gen. De beide zegels zi|n geldig voor een enkelvoudige 
brief in het binnenlands verkeer, die onder het be

staande eersteklastarief nog een (Nederlands) kwartje 
kost. Een met port belast stuk uit de Verenigde Staten naar Nederland 

Voor één gulden 'n boekje van ƒ 1,14!! 
Accuratesse staat hoog in het vaandel 
geschreven bij de Nederlandse PTT. 
Te veel of te wein ig is er niet vaak 
bi j . 
Een ferme ui tzondering op die no
bele regel vormt onderstaand boekje. 
Telt men goed dan komt men uit op 

postzegels van 

denkt de niet-

een bedrag aan 
ƒ 1,14. 
Een meevallertje, 
verzamelaar. 
De verzamelaar staat even sprake 
l o o s . . . 

Hoe dit opmerkel i jke boekje 2Mz 
(NVPH-catalogus 56) kon ontstaan is 
wel te verklaren. De inhoud van 

boekje 1 en 2 (56 en 57) werd samen 
gedrukt. De Reginapers kan namelijk 
zo 'n breedte van twee tegenover el

kaar geplaatste boekjes gemakkeli jk 
hebben. De drukbaan op de pers gaf 
de inhouden van boekje 1 en 2 tête-
bèche aan elkaar te z ien. 
Normaal wordt deze baan op de 
boekjesmachine door een mes in 
tweeën gesneden tussen de 15 cent 
en de omgekeerde 7 cent. 
Nu is de baan echter een zegel te ver 
doorgesneden. Voor de man die 
deze fout veroorzaakte geldt wel ter 
verontschuldiging dat men nu wel 
twee mooi geli jkmatig gevulde boek
jes kreeg. 
Een dergeli jke spectaculaire fout is 
bij geen enkel ander boekje ooit ge
constateerd. Er z i jn, in september 
1974, vier exemplaren van dit boekje 
gevonden. 
Rest de vraag: Wie o wie kreeg er 
een boekje van ƒ 0,86? 
W. DE ROOY 
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Het postvervoer 
in WestNederland 

gedurende 
de hongerwinter 
door drs. W. J. van Doorn 

Inleiding 

In een vorig artikel *) heb ik onder meer bi jzonderheden 
vermeld over afwijkende afstempelingen op poststukken 
gedurende de hongerwinter. 
En om nog even de gang van zaken te herhalen: na Dolle 
Dinsdag, 5 september 1944, werd al spoedig, namelijk op 
17 september 1944, door de Nederlandse regering te 
Londen een oproep uitgezonden over te gaan tot een al

gehele spoorwegstaking. Aan deze oproep werd voor 
honderd percent gehoor gegeven, zodat daarmede het 
gehele openbare vervoer per t re in, tram of bus kwam 
plat te l iggen. 
Voor de posteri jen bracht dit enorme moeil i jkheden me

de, omdat nu eenmaal het postvervoer in zeer belang

rijke mate van dit openbare vervoer gebruik maakte; en 
nog maakt. Een tweede belangrijk punt was dat de geal

lieerde luchtmacht van september 1944 af werkel i jk op al

les schoot wat te land of te water aan vervoermiddelen te 
zien was. 
Ik heb in het vorige artikel al gewezen op enkele bi jzon

dere methoden van vervoer welke in de hongerwinter 
werden toegepast, namelijk vervoer per RodeKruisauto's 
en het vervoer met de auto van het Ministerie van Finan

ciën; maar daarnaast zijn er nog andere methoden van 
vervoer geweest. 
En hiervan wil ik er enige in dit artikel behandelen. 
Een probleem hierbij is dat over deze materie praktisch 
niets vastligt. Een en ander is vri jwel alleen te reconstrue

ren uit gevonden poststukken en uit gesprekken met hen 
die deze periode bewust hebben meegemaakt en zich 
toen voor dit postvervoer interesseerden. 

Per nachtboot 

Een van de manieren om te trachten alsnog het postver

keer in stand te houden was het meegeven van post aan 
de nachtboten welke het IJsselmeer overstaken, bijvoor

beeld tussen Lemmer en Amsterdam. Met deze schepen 
werden onder meer aardappelen vervoerd van Friesland 
naar het westen, maar vele personen gingen met deze 
boten mee ten einde voedsel te bemachtigen voor zich

zelf en/of hun hongerende gezinnen in het westen. 
Dit postvervoer is vooral bekend geworden door de 
scheepsramp in de nacht van 8 op 9 januari 1945. Door 
een botsing zonk één van de schepen, waarbij ongeveer 
vijft ig personen het leven ver loren. De boot werd in sep

tember 1946 gelicht en, voor zover dit nog mogeli jk was. 

7. ,,Per bode Zonneveld" geschreven en dubbel onderstreept op 
herhaalde malen gebruikte groene giroenvelop uit de oorlogsja

ren 1944 en 1945 

werd de post welke zich aan boord bevond door de PTT 
alsnog bezorgd **) 

Per bode 

Er IS ook postvervoer per bode geweest, hetgeen valt af 
te leiden uit de hierbi] afgebeelde groene giro

enveloppe. Deze is eerst verzonden door de giro op 19 
juni 1944, daarna gebruikt voor particuliere correspon

dent ie: de postzegel is afgestempeld op 17 januari 1945 
te Haarlem. Er was dus toen nog enig , ,of f ic ieel" post

vervoer. Tenslotte is de enveloppe gebruikt voor verzen

ding van particuliere correspondentie van Haarlem naar 
Hillegom en wel ,,Per bode Zonneve ld " : dit is een expe

dit iebedri j f te Haarlem. Aangezien de laatste brief nog in 
de enveloppe aanwezig was, bleek de brief kort voor de 
bevri jding verstuurd en naar de bode te Haarlem ge

bracht te z i jn . 
Niet alleen te land ook te water werd van bodediensten 

' ' 

' 

k' %, 

ITSSÜSSCMI 

w 
Ji 

<

■ , 

2. Violet dubbeirmgstempel van Expediteurs Utrecht „ESTAFET

TE" AmsterdamRotterdam op brief per beurtschipper van Am

sterdam naar Utrecht, waar het poststempel werd geplaatst op 
30 april 1945; bestemming Zeist 
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3. a+b Langstempel Per Koeriersdienst N.S.B, onder rondstempei 
met randschrift Nationaal Socialistische Beweging der Nederlan

den en in het midden Gewest/ZuidHolland/Evacuatie

bureau/Nassaulaan n/Den Haag op de achterzijde van een 
dienstenvelop van Assen naar 'sGravenhage In de vlag van de 
machinestempel 'sGravenhage 76 januari 1945 een tekst die 
bange herinneringen wakker roept: Zand en water zijn/bij 
brandbom/in slag/de/beste/bluschmiddelen 

'i\it ICofcriei sdians! N.S.B. 

gebruik gemaakt. Zo werd door de beurtschipper Van 
der Horst & Van der Bi|l voor 25 cent per brief post ver

voerd van Alphen aan den Rijn naar Amsterdam***) . 

Per beurtschipper 

Een ander voorbeeld van vervoer door een beurtschipper 
geeft de hierbi] afgebeelde brief te zien. Deze brief werd 
door het expedit iebedri j f „Estafette" vervoerd van Am

sterdam naar Utrecht en aldaar gepost. De afstempeling 
geschiedde op 30 april 1945; de bestemming was Zeist. 

Per koerier Provinciale Waterstaat 

Behalve het Ministerie van Financiën hebben ook ambte

naren van de Provinciale Waterstaat van ZuidHol land 
post vervoerd. In mi|n bezit is een enveloppe afkomstig 
van een bankfiliaal te Ridderkerk en bestemd voor het 
hoofdkantoor te Utrecht. Op deze enveloppe staat de 
volgende aantekening geschreven: 

Per koerier prov. waterstaat Z.H. 
via Zoetermaar, doorgezonden 
9 april 1945, posten m Utrecht 
De brief werd te Utrecht afgestempeld op 10 april 1945. 

Door de N.S.B, en/of Landwacht 

Het Postmuseum bezit een brief verstuurd uit Assen en 
bestemd voor 'sCravenhage. Op de achterzijde staat een 
stempel: 
Per Koeriersdienst N.S.B. 
De brief is te 'sCravenhage afgestempeld op 16 januari 
1945. Hieruit bli jkt duidel i jk dat de N.S.B, eigen koeriers

diensten had welke poststukken vervoerden. 
Ten aanzien van de Landwacht moet er ook iets derge

lijks geweest zi jn, hetzij een koeriersdienst, hetzi] dat le

den van de Landwacht op hun tochten door Nederland 
zelf post meenamen. 
Zo bezit ik een briefkaart uit Slochteren, gedateerd 9 
april 1945, en te Haarlem afgestempeld op 1 mei 1945. 
Op deze briefkaart staat een duidel i jk stempel van de 
,,Landwacht Neder land" . De kaart is dus van Slochteren 
naar Haarlem buiten de post om vervoerd. Waarom nu 
het stempel van de Landwacht op de briefkaart gezet is is 
mij nog niet duidel i jk. 
Ik heb nog andere poststukken met dit stempel, maar 
aan de hand van deze stukken valt alleen af te leiden 
wanneer deze ongeveer verstuurd z i jn ; al evenmin valt 
vast te stellen waarom het stempel op deze stukken ge

plaatst is. (Censuur? Redactie). 

\ 
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4 Rondstempei Landwacht Nederland op een briefkaart van 5 
cent, op 9 april 1945 geschreven te Slochteren, buiten de post 
om vervoerd naar Haarlem en daar afgestempeld op 1 mei 1945 

Conclusies 

Uit het vorenstaande blijkt wel dat op vele manieren ge

tracht is t i jdens de hongerwinter, toen elk openbaar 
vervoer ontbrak, toch poststukken vervoerd te kri jgen, m 
het bi jzonder over lange afstanden binnen Nederland, 
juist over deze afstanden hebben de posterijen het moei

lijk gehad, zoals ook in Maandblad 1970 bladzijde 182 te 
lezen staat: , ,Op 2 januari kwam j ouw brief, die op 14 
december (1944) in Zeist was afgestempeld, hier (Gronin

gen) aan" . Op de korte afstanden heeft de PTT meer 
kunnen doen, zoals bi jvoorbeeld de brief van Haarlem 
naar Hil legom op 7 januari 1945 (zie post per bode) en de 
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briefkaart van 1 mei 1945 op deze zelfde route (zie Land

wacht). 
En zo vond ik kort geleden nog een brief van Leiden naar 
Overveen, afgestempeld te Leiden op 14 april 1945. Aan

gezien ook op deze enveloppe door de PTT geen enkele 
aantekening of stempel werd aangebracht, meen ik te 
mogen aannemen dat deze brief gewoon vervoerd en 
bezorgd is. 
In dit artikel heb ik niet behandeld het vervoer van post

stukken door part icul ieren. Het is vri|wel zeker dat dit 
heeft plaatsgehad, doch aan de hand van poststukken is 
dit heel moeil i jk vast te stellen. 
Een verzamelaar vertelde mij hierover dat in september 
en oktober 1944 er regelmatig een vrachtauto vanuit Zee

land naar Delft reed om aldaar gist te halen voor de bak

kers. De chauffeur nam vaak post mee welke bijvoor

beeld in Rotterdam op de bus gedaan werd. Dit vervoer 
heeft maar kort geduurd omdat in oktober 1944 de grote 
aanval van de geallieerden op de Duitsers in Zeeland be

gon. 
Het zal een ieder duidel i jk zijn dat in de hongerwinter 
sterk geïmproviseerd is en dat ik in dit artikel zeker niet 
alle gevallen behandeld heb. Maar misschien komen 

door deze publikatie tot dusverre nog niet bekende ma

nieren van vervoer naar voren. 

*) Zie Maandblad april 1975, biz. 216 e.v. 

*•) Zie voor nadere bijzonderheden Maandblad 1970/182 en 
1970/312. 

***) Zie Maandblad 1970, bIz. 181 én 182. 

Sinterklaas gaf niet thuis 
De vijfjarige Chrisje Vervest uit Goes trok op 7 november 
1947 de stoute schoenen aan en schreef zijn liefste wen

sen rechtstreeks aan Sint Nicolaas, Madr id , Spanje. 
Hij waagde er een postzegel van 2 cent aan, destijds het 
drukwerktarief. De brief werd beport (T20) met 1 peseta 
(Pta) en 5 centimos (ctmos), voorzien van stempels ge

weigerd (rehusadorefusé in cartouche) en retour afzen

der (retour ä/1'envoyeur), nadat hij was aangeboden aan 
de Nederlandse legatie te Madr id. Via de instantie Ad

mon Pral/contabil idad te Madrid, die haar dagtekening

stempel van 18 november op de achterzijde plaatste, 
kwam de brief terug in Goes, vanwaar hij op 12 novem

ber (onjuist gestempeld 12 IX 1974) was vert rokken. Op 
de achterzijde ook een Madrileens machinestempel van 
16 november, de vermoedel i jke datum van aankomst in 
de Spaanse hoofdstad. 
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Batavia 
Een onderzoek naar de aldaar 

voorkomende typen van cirkelstempels 
gebruikt tussen 1840 en 1877 

Voorzover ik heb kunnen nagaan 
hebben drie auteurs geschreven over 
de cirkelstempels m Batavia m ge
bruik tussen 1840 en 1877 te weten 
W S Wolf f de Beer m ,,Poststempels 
m Nederlands Oost Indie 1789-1864", 
1 H Beer van Dingstee ,,De ontwik
keling van het Postwezen m Neder-
landsch Oost Ind ie" en R E P Maier 
m ,,Poststempels van Batavia van 1811 
tot 1864", verschenen in het Neder
lands Maandblad voor Philatelie van 
October 1936, welke laatste ik ten 
aanzien van deze materie zeer wel 
betrouwbaar acht 
Daarbi] worden deze cirkelstempels 
verschil lend benoemd door Wolf f de 
Beer ,,kleine ronde stempels" door 
Beer van Dingstee , , ronde stempels" 
en door Maier ,,kleine rondstem-
pels" 
Deze auteurs verschil len op bepaalde 
punten met elkaar en met mijn be
vindingen Daarbi) is het mij opgeval
len dat geen van genoemde heren 
een poging heeft gedaan de materie 
chronologisch te rangschikken naar 
eerst bekende datum van gebruik 
Daarbij komt nog dat menig verschil 
IS binnengeslopen m de vormgeving 
van deze stempels 
Vooraf zou ik nog enkele opmerk in 
gen wi l len maken-

7 wat betreft de afbeeldingen 
Ik kan met ontkomen aan de indruk 
dat Wolf f de Beer zich wat de stem-
pelvormen betreft, zoals deze zijn 
vermeld m zijn voormeld boek onder 
de nummers 335 tot en met 339, 341 
tot en met 344, 346 en 347, geheel 
heeft aangesloten bij die welke bij 
Beer van Dingstee zijn gepubl iceerd 
op pagina 126, daar m beide gevallen 
vormgeving en datering geheel gelijk 
zijn en wat betreft de nummers 340 
en 345 heeft teruggegrepen op Maier, 
geheel om dezelfde redenen. 

2 wat betreft de datering 
Wolf f de Beer en Maier gaan met 

door mr. F. W. Bolk 

verder dan tot 1864, terwij l Beer van 
Dingstee doorgaat tot 1880, over 
welke laatste datum ik later nog kom 
te spreken 

3 wat betreft de tekst 

Wolff de Beer meldt, behoudens wat 
hij als zi jn bevindingen plaatst bij en 
onder de gepubliceerde stempels 335 
tot en met 346, dat op de postkanto
ren Batavia en Soerabaja van 1840 af 
kleine ronde stempels werden ge
bruikt tot 1863, (dit moet wat Batavia 
betreft zi jn tot 1877, maar zi jn boek 
gaat met verder dan tot 1864), m de 
kleuren, zwart, blauw en rood, meest
al als transitostempels, maar m de la
tere jaren ook als vertrekstempels, 
dat te Batavia tot 1860 alleen dag- en 
maandcijfers werden gebruikt en van 
1861 af met daaronder het jaartal, dat 
er gebrek is aan voldoende materiaal 
om met zekerheid te kunnen zeggen 
of alle typen wel in de drie ge
noemde kleuren voorkomen 
Maier geeft geen algemeen overzicht 
doch bespreekt elk stempel afzonder
lijk Daarop kom ik bij mijn bespre
king van de cirkelstempels nog terug 
Beer van Dingstee spreekt bij de 
door hem m beeld gepubl iceerde 
stempels in het geheel met over 
kleuren bij elk afzonderl i jk stempel
type, maar deelt wel mede 
dat m de periode van de jaren 1855 
tot 1860 voor het eerst ronde plaats
naamstempels werden ingevoerd, 
aanwijzende de naam van het kan
toor benevens dagtekening (hij 
spreekt hier over deze stempels m 
het algemeen en met speciaal over 
die van Batavia), 
dat al deze zogenoemde datumstem

pels geen jaaraanduidingen hebben, 
dat in diezelfde periode ronde fran
costempels worden aangetroffen, 
dat deze stempels voorkomen m 
zwart, rood en blauw, 
dat de bij hem op pagina 126 afge
drukte ronde stempels duidel i jk ty-
peverschil len zijn na te gaan (pagina 
126), 
dat vervolgens (in 1861) de eerste 
francodagtekenmgstempels werden 
ingevoerd, 
dat die stempels pas m 1866 als ver-
metigmgsstempels voorkwamen (pa
gina 135), 
dat ronde dagtekeningstempels, aan
wi jzende de naam van het kantoor, de 
dag- en de jaartekening tussen 1861 
en 1871 naast het francostempel wer
den geplaatst, 
dat met dit stempel ter verzending 
ontvangen brieven en pakketten aan 
de achterzijde daarvan moesten wor
den afgestempeld, 
dat deze ronde datumstempels zowel 
als vertrek- en als aankomststempels 
werden gebruikt , 
dat deze dagtekeningstempels, (weer
gegeven op pagina 137) uitslui tend in 
rode inkt moesten worden afgedrukt 
(pagina 136), 
dat hij nog een aantal ronde dagte
keningstempels laat volgen (van ver
schil lende plaatsen) m verschil lende 
grootten en typen, alle tot 1885 m 
gebruik (pagina 162 met afbeeldingen 
Batavia daaronder), 
dat deze afdrukken m zwart behoor
den te worden gestempeld, 
dat het opvallend is dat een bepaald 
type stempel gedurende slechts en
kele maanden in gebruik is geweest 
en dat onder meer Batavia in twint ig 
jaar tijds (1865-1885) twint ig typen 
stempels heeft gehad 
Gezien 1 de verschil len m vormge
ving van de stempels bij de onder
scheiden auteurs, 2 de twi j fel die 
kan rijzen omtrent het al dan met be
staan van bepaalde stempels, 3 de 
afwezigheid van nagenoeg elk gege-
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ven over de periode na 1864 en 4. de 
wat rommelige meldingen over de 
gebruiksperioden van bepaalde 
stempels, heb ik met deze studie een 
poging ondernomen enige orde in 
deze materie te scheppen, onder 
strikte handhaving van de chronolo
gische volgorde van eerst bekende 
stempels. 

Type 1 : diameter llVi mm 

Beer van Dingstee 

Maler Bolk 

BATAVIA in grote wijduitstaande let
ters binnen de bovenzijde van de cir
kel zonder jaartal, maand- en dagcij-
fers door breukstreep gescheiden. 
Verschi l len: bij Beer van Dingstee is 
Batavia geschreven in antiqua letters 
evenals bij Maier. Bij mij gedeeltel i jk: 
B, T, V, I. 
Grotere verschillen leveren de pun
ten onder het maandcijfer op: bij 
Beer van Dingstee een ster, bij Maier 
vier kleine halve cirkeltjes tegen el
kaar in ovaal geplaatst met stip daar
b innen; bij mij een ovale stip. 
Als voorlopige eindconclusie stel ik: 
1. de letters waren in antiquatype ge
schreven, 2. de stip zal oorspronke
lijk wel geweest zijn als bij Maier 
aangegeven en in de loop van het 
gebruik dichtgeslibd zoals bij mijn 
stempel is te z ien. 
Verder zegt Wolff de Beer: komt 
voor in blauw 1840-1851 en in rood 
1851-1854; 
Maier: komt voor in blauw van 1841 
tot 23 jul i 1851 en in rood van 26 no
vember 1851 tot 7 januari 1854. 
In mijn verzameling bevindt zich een 
brief met stempel in blauw van 4 sep
tember 1850. 

Type 2: diameter 22 mm 

BATAVIA in grote letters dichter 
opeen geschreven langs de binnen
zijde boven, op 1 mm van de cirkel 
en in antiqua letters. 

Maier 

Beer van Dingstee Bolk 

Het verschil tussen Beer van Dingstee 
en Wolf f de Beer enerzijds en Maier 
en mij anderzijds is wederom de 
, ,s t ip" onder het maandcijfer. Bij de 
eerste twee een sterretje (Wolff de 
Beer) en bij Maier en mij wederom 
met type van vier halve tegen elkaar 
in ovaal geplaatste cirkeltjes met 
punt in het midden. Vooralsnog ge
loof ik dat de weergave van Maier en 
mij juist is. 
Wolff de Beer zegt: komt voor in 
blauw van 1847 tot 1851. 
Maier zegt: komt voor in blauw van 
12 mei 1847 tot 28 oktober 1851. 
In mijn verzameling: een brief met 
stempels in blauw, gedateerd 13 fe
bruari 1851 en brieven tussen 7 april 
1847 en 25 maart 1848. 
In die periode komt bij Wolff de Beer 
(335) en bij Beer van Dingstee nog 
onderstaand stempel voor dat bij 
Maier niet voorkomt en dat zich ook 
in mijn verzameling niet bevindt. Dit 
stempel li jkt op het stempel bespro
ken onder type 1, maar dan zonder 
, ,punt " beneden. Aangezien Wolf f de 
Beer ook geen datum geeft in welke 
jaren dit stempel is gebruikt neem ik, 
behoudens tegenbewijs, aan dat dit 
stempeltype nooi t is gebruikt . 

Type 3: diameter 22 mm 

FRANCO FRANCO 

Alle drie auteurs Bolk 

BATAVIA in kleinere antiqua letters, 
nog dichter op elkaar, langs de bin
nenzijde bovenaan de cirkel, terzijde 
waarvan aan beide zi jden een open 
vi j fkantig sterretje met de punt naar 
boven; bij mij na langer gebruik 
reeds dichtgesl ibd. Beneden, buiten 
het cirkelsegment, in kleine letters 
, ,FRANCO". 
Wolf f de Beer zegt: komt voor in 
blauw van 1847 tot 1853. 
Maier: komt voor in blauw van 8 mei 
1847 tot 23 april 1853. 
In mijn verzameling bevindt zich aan 
de adreszijde dit stempeltype in 
blauw, gedateerd 1 oktober 1852 als
mede een brief van 22 november 
1849. 

Type 4: diameter 23 mm (Wolff de 
Beer: 24 mm) 

Beer van Dingstee Wolff de Beer 

Maier Bolk 

BATAVIA in kleinere antiqua letters, 
kleiner dan type 2, iets dunner, lo
pende langs de bovenzi jde van de 
cirkel, dag- en maandtekening in 
breukvorm, zonder jaartekening. 
Het li jkt of er twee typen bestaan in 
de ovale punt onder de dag- en 
maandstell ing: 1. een dik dicht ovaal 
als boven en 2. een smal dicht ovaal 
zoals hieronder. Het is daarbij zeer 
wel mogeli jk dat het hieronder weer
gegeven stempel een in de punt wat 
meer gesleten stempel is; mijn 
exemplaar is althans van wat latere 
datum. 
Daar staat echter tegenover dat het 
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Stempel zelf dun is, zodat wi j wel l icht 
toch van twee verschil lende typen 
(ondertypen) kunnen spreken. 

Wolff de Beer Bolk 

Wolff de Beer: komt voor in blauw in 
1848 en in rood van 1854 tot 1861. 
Maier: komt voor in rood van 5 april 
1854 tot 28 februari 1861. 
In mijn verzameling: komt voor in 
rood van 12 april 1850 tot 18 januari 
1861. 
Mijn stempel (onder)type 2 is van 3 
februari 1857; dat van Wolff de Beer 
is mij niet bekend. 

Type 5: Diameter bij Maier en bij mij 
23 mm (bij Wolf f de Beer en Beer van 
Dingstee 24 mm). 

W. de Beer 
Beer van Dingstee 

Maier 

% 
^ 

Bolk 

BATAVIA in grote antiqua letters bo
ven langs de binnenzi jde van de cir
kel met onder de , ,B " en de , ,A" een 
vijfkantige open ster, met dag- en 
maandcijfers, zonder jaartal, maar 
daarvoor in de plaats, afgescheiden 
door een segmentstreep het woord 
, ,FRANCO". 
Wolf f de Beer: komt voor in blauw 
van 1854 tot 1861. 
Maier: komt voor in blauw van 17 
maart 1855 tot 2 februari 1861. 
In mijn verzameling in blauw van 29 
april 1857. 

Type 6: diameter bij Maier en mij 23 
mm bii W. de Beer 24 mm. 

Wolff de Beer Beer van Dingstee 

Maier Bolk 

Bijna geheel als type 5, maar dag- en 
maandcijfers groter. Verschi l len: bij 
Wolff de Beer en Beer van Dingstee 
zijn de antiqua letters kleiner en ver
der van de cirkel af, terwij l bij Maier 
en mij de letters even groot zijn als 
bij type 5. Bi| de heer Beer van 
Dingstee is de ster meer een open 
cirkel geworden, terwij l bij Maier en 
mi) de vijfkantige ster wordt gehand
haafd. Het maandcijfer is bij dit type 
groter. 
Wolff de Beer: komt voor in blauw 
van 1855 tot 1860, en in zwart van 
1858 tot 1860. 
Maier: komt voor in blauw van 17 
maart 1855 tot 1860 en in zwart van 14 
april 1858 tot 17 november 1860. 
In mijn verzameling op brief in zwart 
16 februari 1860 en 11 april 1862. 

Type 7: diameter 22 mm 

Wolff de Beer Maier 

BATAVIA in kleinere, antiqua letters 
dichter bi jeen, zonder FRANCO, dag
en maandcijfers vrij hoog staande, en 
beneden een liggende vierkantige 
,,ster" met open binnenzi jde. 
Wolf f de Beer: komt voor in rood 
van 1855 tot 1856 en in blauw in 
1857. 
Maier: komt voor in rood van 21 juli 
1855 tot 30 januari 1856 en in blauw 
in 1857. 

Type 8: diameter 24 mm (Wolff de 
Beer) 

BATAVIA m groteske letters langs de 
bovenzijde van de driekwart cirkel 
beneden afgesloten door een door
lopende segmentstreep, met daarbin
nen dag-, maand- en jaartekening, en 
daarbuiten beneden het woord 
FRANCO. 

FRANCO FRANCO 

Wolff de Beer Maier 

Wolf f de Beer: komt voor in zwart 
van 1861 tot 1868. 
Maier: komt voor van 2 mei 1861 tot 
1 april 1864. 
In mijn verzameling tref ik meer ty
pen (ondertypen) aan. 

Ondertype 1 

/. 

FRANCO 

Beer van Dingstee 

fmnm 
j) 

Bolk 

Het belangrijkste verschil is dat aan 
de buitenkant aan twee zi jden de 
ondersegmentstreep is gebroken. 
Dit komt ook voor bij Beer van Ding
stee. Bij mij in zwart op 15 juni 1863, 
bij Beer van Dingstee (ik neem aan in 
zwart) 6 april 1863. 
Op dit type is nog een variant te vin
den, waarbij de segmentstreep links 
door loopt , maar rechts is onderbro
ken. Dat komt bij mij voor 24 juni 
1863, 9 september 1863, 20 oktober 
1863 en 21 oktober 1863. 

tmmo 
Bolk 

(Wordt vervolgd) 
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Vijftig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 4e Jaargang No. 11, 
16 november 1925). A. M . Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

De verzamelaarsgemoederen zijn 
geschokt door de Postpakketver-
rekenzegels Vergadering ,Bre
da" het wordt hoog t i jd dat er 
uit den boezem dezer vergader
ing een krachtig protest uitgaat 
tegen de treurige uitgifte van 
deze niet noodige zegels - Ver
gadering ,Hol landia" Aan den 
Bond zal opgedragen worden bij 
het Hoofdbestuur der Posterijen 
krachtig te protesteeren tegen 
deze uitgifte en aan de buiten-
landsche postzegelbladen en 
catalogus-uitgevers zal worden 
verzocht ze niet te catalogiseren 
Belangrijk Bericht - De Bonds
voorzitter deelt m verband met 
den verkoop op de laatste Rijks-
veil ing van tot d ien, ook hem 
onbekende zegels van 11 en 15 
cent op resp 17Va en 22V2 cent, 
mede dat b innenkort zal ver
schijnen een officieele mede-
deeling van het Hoofdbestuur 
der P en T omtrent de tot
standkoming van deze zegels, 
dat deze zegels naar zijn mee
ning en volgens philatelistische 
opvatting geen (te betalen) port
zegels z i jn , 

dat hij de verzamelaars aanraadt 
deze zegels m afwachting van 
bovenbedoelde mededeelmg, 
niet te koopen 
Spoedvergadering Bondsbestuur 
over deze aangelegenheid op 15 
November j I 

- Oplage-cijfers en Appreciatie 
In dit laatste deel van de studie 
van den heer P C Korteweg 
komt Nederland aan de beurt. 

weer met een aflopende lijst van 
oplaagcijfers Zoals te verwach
ten was hier niet zulke min i -
oplagen als m de West De rij 
sluit met de IV2 cent Armenwet 
met rode opdruk, oplaag ± 
19 176 (max 20 000 mm 16 773) 
Naar boven volgen het groene 
interneringszegel met 23 252, de 
10 gId Jub 1913 met 24 000 en 
de 5 gId Jub 1913 met 37 050 
(de heer K was nog niet op de 
hoogte van de postpakketverre-
kenzegels) Bij de portzegels is 
er nog veel onzekers Dat bij de 
2e emissie (1881) de I IV2 12-
tanding m alle typen een 
kleine oplaag heeft, spreekt van
zelf, hetzelfde geldt voor alle 
porten in type iV * 

- Brandkastzegels - Van het 
Hoofdbestuur der P en T moch
ten WIJ onderstaande belangri jke 
mededeelmg ontvangen ,, lk 
heb de eer U mede te deelen, 
dat het m de bedoeling ligt met 
de N V M I J tot Exploitatie van 
Van Blaaderen's Dri jvende 
Scheepsbrandkasten een over
eenkomst te sluiten inzake ver
koop aan deze Mi j van 11600 se
ries Ned Brandkastzegels Voor
dat tot levering van deze zegels 
zal worden overgegaan, worden 
de boven genoemd aantal in het 
magazijn aanwezige Ned brand
kastzegels verniet igd De ont
werpen en de platen worden 
door de Mij aan den Staat afge
staan Deze zul len m het Post-
museum worden geplaatst De 
overeenkomst is nog niet ge-

teekend " 

- Rolperforatie - Geleideli jk zijn 
de laatste maanden alle waarden 
met de tweezijdige rolperforatie 
geleverd, het laatst de 1 cent, in 
Sept Alleen de 35 cent zal voor-
loopig niet m die tanding wor
den aangemaakt 
Voor het vervaardigen van de 
rollen worden gewone vellen 
geperforeerd Daarna worden de 
vellen in 10 strooken gescheurd, 
en de randen verwi jderd op een 
klem stukje van de bovenrand 
na, waarmee de strooken aan el
kaar bevestigd worden 
In sommige groote kantoren wa
ren de rolzegels ook ten verkoop 
van kleinere hoeveelheden aan 
het loket verkrijgbaar Het was 
echter voor de beambten een 
t i jdroovend werk, om bij het 
opmaken van hun kas hun voor
raad rolzegels na te tellen 
Daarom werd medio Sept er toe 
overgegaan de zegels m rolper
foratie m vellen verkrijgbaar te 
stellen, waarbij nu het woord 
rolperf wel eenigszms vreemd 
aandoet Engelsche bladen spre
ken zeer juist van ,,syncopated 
perf " 

- Vei l ingen, uitslagen Rietdijk, 
Hekker, Van Dieten, dezelfde 
verleideli jke opbrengsten, die 
ons nu het water m de mond 
doen lopen - Het halve vel 15 
cent 1852 bracht bij Harmer, 
Londen, £ 450 op - Rijksveiling 
29 October kavel 28 diverse 
opdrukken op frankeerzegels 
ƒ531,31 Hierbij waren voor het 
eerst de postpakketverrekenze-
gels, 200 van 11 op 22V2 en 100 
van 15 op I7V2 cent. 

*) (Noot redactie 1975 van deze cij
fers bleken er later vele gewijzigd te 
moeten worden) 

Verbetering Speciale Catalogus 

Zowel van de zijde van handelaren 
als van verzamelaars kregen wi j mel
dingen over fouten in de NVPH-
catalogus 1976, met het verzoek de 
verbeteringen door te geven aan 
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onze lezers 
58 4 et bruinl i la (1921) 3 - 1 
5941/2 et violet (1919) 5 - 6-
(waarden en kleuren omgewisseld) 

1052 25 c blauw, groen, 
zwart, rood-bru in 1 — O 20 
1053 25 c roze, 
rood, bru in, zwart O 50 O 20 
(kleuren omgewisseld) 



Braillezegels officieel aangeboden 

Een blok met brailleschrift dat voor een 
blinde leesbaar is gaf Brazilië vorig jaar uit 
op 7 augustus ter gelegenheid van de 
vijfde algemene vergadering van de wereld
organisatie voor de sociale ontwikkeling 
van blinden, OMPSA (Frans), CMEC 
(Spaans) of WCWB (Engels) in Sao Paulo. 
De Braziliaanse posterijen gebruikten van 
7-76 augustus een bijzonder stempel in de 
vorm van een oog met een braillestempel 
dat voor blinden niet leesbaar was. De ge
tande zegel, in de waarde 1.30 C, heeft 
een opdruk in voor blinden leesbaar brail
leschrift 

Met ingang van 12 januari van het 
volgend jaar zal, zowel in het b innen
landse als In het buitenlandse post-
verkeer, voor brai l lestukken geen 
aanteken- en expresserecht meer 
verschuldigd z i jn. Aldus drs. H. de 
Jonge, hoofddirecteur Posterijen, t i j 
dens een toespraak tot het interna
tionale congres dat op 8 oktober in 
De Mallejan te Vierhouten werd ge
houden ter viering van het zestigjarig 
bestaan van Bartiméus, christeli jk in
stituut voor bl inden en slechtzien
den. 
PTT volgt daarmee een afspraak die 
vorig jaar in Lausanne is gemaakt t i j 
dens het zeventiende congres van de 
Wereldpostunie. Braillestukken zi jn 
volgens internationale afspraken al 
vri j van port, met ui tzondering van 
het luchtrecht bij verzending per 
vl iegtuig. Ze worden sinds 1895 al 
tegen drukwerktar ief ter verzending 
aangenomen, al droegen ze qua in
houd het karakter van briefwisseling. 
In 1919 werd het tarief voor brail le
stukken gesteld op een zesde deel van 
het drukwerktarief. In volgende ja
ren werd het verzenden van brail le
stukken steeds goedkoper totdat het 
in 1936 op 1 cent per kilogram werd 
gesteld - een symbolische vergoe
d ing. 
Het congres van de Wereldpostunie 

dat in 1952 te Brussel werd gehou
den, besloot in principe volledige 
portvr i jdom voor brail lestukken in te 
voeren. De postadministraties werden 
vrijgelaten in het heffen van een ta
rief, mits dat niet hoger zou zi jn dan 
hun binnenlands tarief. 
Na zijn toespraak, waarin drs. De 
Jonge onder meer vertelde dat b l in
den vaak uitstekend kunnen werken 
als telefonist met een aangepaste 
huistelefooninstallatie, overhandigde 
de hoofddirecteur een vel ingelijste 
braillezegels aan de heer B. Roolvink, 
voorzitter van de Vereniging Het Ne
derlandse Bl indenwezen, een carnet 
met zegels en enveloppen aan zowel 
dr. J. Huyer, directeur van de ver
eniging als aan de heer Roolvink en 
feestredenaar professor I. A. Diepen
horst, voorzit ter van het bestuur van 
de Vereniging tot bevordering van 
Christeli jke opvoeding en onderwijs 
voor bl inde en slechtziende kinderen 
en jongel ieden. 

150 jaar Brailleschrift 

Louis Braille, bl ind vanaf zi jn derde 
jaar, ontwierp in 1825 zi jn unieke 
schrift voor b l inden; hij was toen 
zestien jaar. 
De basis voor zi jn v inding was een 
voelbaar twaalf-puntig schrift, dat in 
het Franse leger werd gebruikt om 
berichten in het donker over te 
brengen. 
Braille verminderde het legerschrift 
tot een zes-puntig schrift - twee ver
ticale rijen van drie punten - en schiep 
daarmee een communicat iemiddel 
voor bl inden dat thans, 150 jaar later, 
vr i jwel onveranderd gebruikt word t . 
Het brail leschrift bleek niet alleen 
bruikbaar voor lezen en schri jven, 
maar ook voor muziekschrift en we
tenschappeli jke formules. 
Verkortingssystemen verhoogden de 
praktische bruikbaarheid van het 
schrift. Door deze v inding waren de 
bl inden in staat uit hun isolement te 
treden en studie- en beroepsricht in
gen te kiezen, die voordien voor hen 
onbereikbaar waren. Geen der tech
nische vindingen op het gebied van 
auditieve communicat ie of van op
tisch schriftlezen heeft tot dusver het 
brailleschrift kunnen vervangen. Met 
het oog op het 150-jarig bestaan van 
het bl indenschrif t heeft ,,The Wor ld 
Council for the Welfare of the B l ind" , 

waarin alle nationale bl indenorganisa-
ties verenigd z i jn, het jaar 1975 inter
nationaal ui tgeroepen tot het brail le-
jaar. 
De bi jzondere postzegel die de Ne
derlandse PTT ter gelegenheid hier
van op 7 oktober 1975 heeft uitgege
ven, eert tevens de nagedachtenis 
van de uitvinder, Louis Braille. 

voor uw 
boekenplank 

Catalogus van de postzegels uitgege
ven in Nederlands Indië onder Ja
panse bezetting 1942-1945 

Hulde aan de stugge werkers van de 
vereniging van specialisten Dai Nip
pon die haar naam met de verschij
ning van dit werk ziet bevestigd. 
Deze catalogus, gedrukt op 175 blad
zijden goed papier, verenigd in een 
r ingband, geeft afbeeldingen van de 
verschil lende opdrukken en zegels, 
alsmede de pr i jzen, gebruikt en on
gebruikt . Als geheugensteuntje een 
handig historisch overzicht. Over
eenkomstig de aardri jkskundige ver
deling bestaat de catalogus uit drie 
delen: 1. Java, 2. Sumatra en Borneo 
en 3. Grote Oost. 
Er zi jn enkele nuttige aanhangsels, 
onder meer een lijst van postkanto
ren die ti jdens de Japanse bezett ing 
funct ioneerden, een verklaring van 
het Japanse schrift en een lijst van de 
voornaamste tekens die kunnen 
voorkomen op de gecatalogiseerde 
postzegels en op poststukken enzo
voort. Wie vlug georiënteerd wil zi jn 
behoeft alleen maar de inhoud op te 
slaan om de voornaamste kenmerken 
te v inden. De nummer ing is gemak
kelijk te begri jpen als men de moeite 
neemt de aanwijzigingen vóór het 
gebruik te lezen. 

Uitgave Dai Nippon. Verkrijgbaar 
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door f 22.50 over te schrijven op 
postgiro rekeningnummer 1566583 van 
de penningmeester van Dal Nippon, 
Nunspeet. 

Catalogue Yvert & Tellier 1976 

Drie forse banden, beter van kwaliteit 
dan voorgaande jaren en ook beter 
gebonden, bevatten: 
I. Frankrijk en de landen van de 
Franse cultuur, voormalige koloniën, 
protectoraten, Noord-Afr ika, vroe
gere verbonden landen, Andorra, 
Monaco, Franse kantoren in het bui 
tenland, mandaatgebieden, bezette 
gebieden, Saargebied en Europa op 
664 bladzijden. 
II. Europa op 864 bladzi jden. 
II I . Afrika, Amerika, Azië en Oceanië 
op 1328 bladzi jden. 
De Yvert is en bli jft de best geïllus
treerde prijsli jst, die zijn posit ie 
handhaaft al word t hij op kwaliteit en 
betrouwbaarheid door anderen over
t rof fen. Overigens ook wat prijs be
treft. Guinee, Togo en de beide Viet
nams zijn overgeheveld van deel l i l 
naar deel 1. 

Uitgave: Yvert & Tellier, 37 rue des 
Jacobins, 80036 Amiens Cedex, France. 
Prijs: 105.40 Franse francs (Inclu
sief 9.40 F porto). Deel 1, franco 18 F, 
deel II, 41.70 F. (inclusief 4.70 F por
to) en deel lil, 45.70 F (Inclusief 4.70 
F porto). 

Ganzsache und Stempel in der Motiv
sammlung Franz Oerier 

In de reeks van tien verschil lende 
deeltjes die de Schweizerische Mot iv
sammler Verein publiceert is dit 
nummer (5) in een tweede vermeer
derde druk verschenen. Op 26 bladzij
den met veertig afbeeldingen is heel 
wat wetenswaardigs bijeengebracht. 

Uitgave: SMV p/a dr. Ernst Schluneg-
ger, Inselstr. 51, CH-4057 Basel. Be
stellingen: S. Schlesiger, Brühlbergstr. 
91, CH-8400, WInterthur, Schweiz. 
Prijs DM/sFR 6 - . 

Oranjekalender 1976 

Met instemming van koningin Juliana 
en prins Bernhard verschijnt deze 
jaarkalender met kleurenfoto's van 
leden van de koninkl i jke familie ten 
bate van k inderen- in-moei l i jkheden 
onder het motto ,,Help een kind aan 
een kans". De foto's, waarop voor 
het eerst het nieuwe paar prinses 

Christina en Jorge Cui l lermo, zi jn ex
clusief. 

Uitgave Pro juventute. Verkrijgbaar 
door ƒ 7,35 (Inclusief ƒ 7,60 porto) 
over te schrijven op postgiro reke
ningnummer 517400, Kalenderactie 
Pro juventute, Amsterdam. 

GF Catalogue 1976 by Eric Wowern 

Dertien deeltjes van gemiddeld vijft ig 
bladzi jden, gedrukt in klein offset 
met redelijke afbeeldingen, waarvan 
de eerste acht (de nummers 8, 11 en 
13 zi jn niet gebruikt) Groenland be
handelen, onderverdeeld in Pakke 
Porto 1905-1938 (1), Mail to, wi th in 
and from Greenland before 1938, in
cluding all postmarks (2), Expeditions 
and flights before 1938, including 
North Pole Expeditions and Trans-
Arctic flights (3), The Thule locals (4), 
Postage Stamps after 1938 (5), Post
marks after 1938 (6), Meter marks & 
Charity labels (7), Expeditions and 
flights after 1938 etc. (9). 
Drie deeltjes handelen over de 
Fóroyar-eilanden: Postmarks, provi
sional & proper postage stamps (10), 
Meter marks & Charity labels (12) en 
Freight stamps (14). 
De meeste deeltjes zijn al aan de 
tweede of derde druk toe en enkele 
al aan de zesde, zeven of achtste. 

Uitgave: Greenland & Faroe Island 
stamps. Floradalen 31, 2830 VIrum, 
Denmark. Prijzen In Deense kronen: 
5. en 14. 76, 85, 1. en 4. 24.85, 10. 
26,85, 2., 3., 6., 7., 9. en 12. 29.85. Te 
bestellen door het verschuldigde be
drag over te schrijven op postgiro 
Kopenhagen rekeningnummer 2031574 
van de uitgever. 

Catalogus van 's wereld zeldzame 
zegels 2/Bolaffi International 

Deze verzameling gebundelde geda
teerde vei l ingopbrengsten van dureze-
gels is bij de tweede druk al gesplitst in 
een deel Europa van meer dan 855 en een 
deel Overzee met 200 bladzi jden. Wel
iswaar geven de omschri jvingen onvol
doende inzicht in de kwaliteit, maar het 
merendeel van de zegels is ook afge
beeld. De meeste prentjes zi jn redelijk 
maar sommige exemplaren zi jn egaal 
zwart. 
Verzamelaars die een catalogus ple
gen te gebruiken als de prijscourant 
van een effectenbeurs, kunnen in 
deze pil len hun hart ophalen. Neder
land is samengebracht op zestien 
bladzijden met voornameli jk vooroor

logse zegels. De opbrengsten zijn 
genoteerd van zes Nederlandse vei
l inghouders, van wie de heer J. L. 
van Dieten in portret verschijnt. De 
noteringen beginnen in 1974 en lo
pen door tot in de eerste maanden 
van 1975. 

Uitgave: S.C.O.T. Vla Maria Victoria 1. 
Turijn. 

De zaak Krystyna Jaworska, Simon 
Wiesenthal 

Brief met links onder de Frankzegel van 20 
Pfennig als bijfrankenng bij een paar Hit-
lerzegels van 2 mark. De Britse propa
ganda die de Frankzegel had laten druk
ken mikte op de woede van Hitler die zou 
losbarsten als hij de kop van zijn zetbaas 
in Polen op een postzegel zou zien. Af
stempeling: Krakau 7 7 /uni 1943, bestem
ming Wenen. 

De nazijager Simon Wiesenthal heeft 
dit boek opgedragen aan de Poolse 
meisjes en vrouwen die als leden van 
de ondergrondse bij de vervul l ing 
van hun plicht het leven lieten in de 
folterkamers van de dictatuur. De f i 
latelist Wiesenthal vertelt in dit 
boekje hoe de Frankzegel tot stand 
kwam, die in Engeland werd gedrukt, 
in Polen in omloop gebracht en in 
Duitsland zoveel opschudding ver
wekte. Twee echtgelopen stukken 
worden afgebeeld. In de literatuurli jst 
komen boeken voor waarin deze 
propagandastunts worden beschre
ven: Die deutschen und Ich, van Sef-
ton Delmer en Gezähnte Kriegspro
paganda, van Joachim Hosang. 

Uitgave: H. J. W. Becht, Postbus 162, 
Amsterdam. Prijs f 24,90. 

Veilig Verkeer 

De heer D. Veenstra, Irenestraat 56, 
te Buitenpost (F), heeft een viertalig 
vouwblad gemaakt waarop een 
schema is gedrukt voor een themati
sche verzameling Veil ig Verkeer. Een 
handig hulpmiddel dat bij de auteur 
besteld kan worden tegen vergoeding 
van de portokosten. 
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agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het decem
ber èn januari (1976) nummer dienen uiter
lijk op 21 november in het bezit te zi|n van 
de redactie. 

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

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

EXPOSITIES 
- Wereldcol lect ie : de postzegels 
van Europa en Amerika (gedeelte
l i jk). 
- Monumentenjaar 1975 (Neder
landse postzegelontwerpen). 
- Britse domin ions en koloniën 
bui ten Europa: 'Amerika (gedeel
tel i jk), Azië, Austral ië, Afr ika (col
lectie ir. A. C. Ferf). 
- Post zonder grenzen In geze
geld bestek (Honderd jaar We
reldpostvereniging). 
- lapanse bezett ing van Neder-
lands- lndië, behalve Sumatra 
(collectie C. D. Ricardo). 
- De kunst van de ontwerper . 
- De tots tandkoming van postze
gels in plaat- en rasterdiepdruk. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 
Het postmuseum is dagelijks ge
opend van 10.00-17.00, zon - en 
feestdagen van 13.00-17.00 uur. 
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15-23 november: 
Rotterdam. Hobby-beurs. Ahoy, Zuider 
Parkweg 20-30. NVPH-stand met f i latelisti
sche attracties. 

22 november: 
Dalfsen. Ruildag en vei l ing, Gebouw 
Pniël, 10.00-17.00 uur. In l icht ingen; G. 
Koggel, Mulert laan 14, Dalfsen, te lefoon 
05293-2731. 

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: 
Ni jmegen. Afdel ingstentoonstel l ing De Glo
be, Schaefer, Grote Markt 39. Zaterdag 
14.00-19.00, zondag 11.00-17.00 uur. In l ich
t ingen: Mr . J. W. A. M. Janssen, Professor 
Regoutstraat 3, te lefoon 080-234831. 

25 november: 
Suriname. Onafhankel i jkheidser ie van drie 
zegels in de waarde 25, 50 en 75 cent (Su
rinaamse munt) . Ui ts lu i tend in siervellen 
van t ien. 
Permanente serie hoge waarden 1 , — , 
1,50, 2,50 en 5.— Surinaamse munt . 

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

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: |. C. van Hoof, Langervelderweg 10, 
te le foon 02523-2244. 

29 november: 
Scherpenzeel. Ruildag, Boszicht, Burge
meester Rooyaardslaan 4, 10.00-17.00; vei
l ing 14.00 uur. Handelaren alleen op uit
nodig ing. In l icht ingen: F. M. Grizel l , Van 
Galenstraat 16, Woudenberg . 

13 december: 
Katwijk aan Zee. Ruilbeurs, Sporthal 
Cle i jnduin, 9.00-17.00 uur. Tafel reserver
ing: J. L, van Kempen, Boshuysenstraat 2, 
te lefoon 01718-14615 (niet op zondag). 

13-21 december: 
Brussel. Internationale thematische ten
toonstel l ing onder beschermheerschap 
van Koning Boudewi jn . Rogiercentrum. 
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17 januari: 
O m m e n . Ruilbeurs, Hervormd Cent rum, 

Accent zet vraagtekens bij 

D e v raag o f pos t zege l s al d a n n i e t 
e e n v e r v a n g e n d b e l e g g i n g s o b j e c t 
k u n n e n v o r m e n d o e t de laatste 
t i j d o p g e l d in f i n a n c i ë l e k r i n g e n . 
Een d u i d e l i j k a n t w o o r d h e e f t u k u n 
n e n l e z e n in h e t w e e k b l a d A c c e n t 
van 4 o k t o b e r 1975. 
D e f i n a n c i ë l e r e d a c t e u r M . A . M e t -
t e r n i c h , d i e t o e l i c h t i n g e n gee f t o p he t 
f i n a n c i e e l e n e c o n o m i s c h g e b e u r e n 
in , , B e u r s " en , , M e e r w e t e n o v e r 
w e l v a a r t " , gee f t o p e e n v raag in e e n 
b r i e f van e e n b e l e g g e r o v e r d e m o g e 
l i j k h e d e n o m z i j n g o e d e g e l d in p o s t 
zege ls te s t e k e n , he t v o l g e n d e an t 
w o o r d : 
, ,Pos tzege ls l i j k e n m e e e n h e e r l i j k e 

Julianastraat, 10.00-17.00 uur. In l icht ingen: 
J. Lucas, Pinksterbloemstraat 70, te lefoon 
05291-2911. 

27 maart: 
Boskoop. Ruilbeurs, Verenigingsgebouw, 
Rozenlaan, 10.00-17.00 uur. Tafelreserve-
r ing: C. Bulk, Reyerskoop 142, te lefoon 
01727-3043. 

27-28 maart: 
Heemskerk. Ruil- en beursdagen, vei l ing. 
Distr ict tentoonstel 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 tentoonstel 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 tentoonstel 
l ing Hafnia '76. 

VEILINGAGENDA 

17-22 november: 
Amsterdam. NPV. 

24-28 november: 
's-Gravenhage. Veil 

11-13 december: 

ng Van Dieten. 

Amsterdam. Wiggers de Vries. 

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

beleggen in postzegels 

h o b b y , maar n ie t g e s c h i k t o m h i e r i n 
g r o t e b e d r a g e n t e b e l e g g e n . De p r i j s 
s t i j g i ng van pos t zege l s hang t v o o r 
e e n b e l a n g r i j k dee l af van de g r o e i in 
he t aanta l h o b b y i s t e n , en spee l t z i ch 
af in een o n d o o r z i c h t i g e m a r k t z o n 
d e r e e n t e n m i n s t e w e k e l i j k s o v e r z i c h t 
in d e d a g - en w e e k b l a d e n . 
Bij p o s t z e g e l s is r e n d e m e n t z o e k , w a t 
n o g a l t i j d d e basis Is v o o r e e n w a a r 
d e . Laat d e in s e p t e m b e r j o n g s t l e d e n 
in e lkaar g e z a k t e g o u d m a r k t e e n 
w a a r s c h u w i n g z i j n v o o r a l le w a a r d e n 
b u i t e n he t e f f e c t e n v e r k e e r . T e n aan 
z i e n van pos t zege l s hee f t r e n t e l o o s 
g o u d n o g d e a a r d i g h e i d da t he t e e n 
metaa l is v o o r dage l i j ks g e b r u i k . " 

NOVEMBER 1975 6 1 5 



tentoon
stellingen 
en jubilea 

Dag van de Postzegel 1975 

Op elf plaatsen is de Dag van de 
Postzegel op zaterdag 11 oktober ge

vierd, begeleid door aankondigingen 
in de pers en via radiorubrieken van 
de AVRO, VARA en TROS. Zowel het 
Financieele Dagblad als het weekblad 
ACCENT gaven aandacht aan het fila

telistisch gebeuren. 

Amsterdam trok 5.700 bezoekers, wel 
iets minder dan vorig jaar maar niet 
minder dan het gebruikel i jke bezoek 
aan CASA 400. De opening had als al

t i jd een apart karakter. Onder de tal

rijke aanwezigen de heer J. M. 
Deenik van de Centrale Directie van 
PTT, de heer J. C. Meijer, directeur 
van het postdistrict Amsterdam, miss 
Walker van de Amerikaanse voor

lichtingsdienst, de heer L. H. Tholen, 
voorzitter van de Raad van Beheer 
van het Maandblad, de heer P. W. A. 
M. Wap namens het bondsbestuur, 
de heer S. Rietveld, voorzitter van de 
Nederlandsche Vereeniging van Post

zegelhandelaren. 

De districtstentoonstell ing M O K U M 
700, met in de erehof Amster

damse postalia van het Postmuseum, 
Amsterdamse postmerken met schui

tebrieven van de heer H. P. van Lente 
en Amsterdamse stempels op brieven 
met Zeeuwse beurtvaart van F. Jeths. 
Meteen na de opening was het gezel

lig druk in alle zalen en zelfs in het 
souterrain, waar de vijfjarige Amster

damse Postzegel )eugd Club liet zien 
hoe filatelie hand in hand gaat met 
gezell igheid en zelfwerkzaamheid. 
Het gidsje van Amsterdam munt weer 
uit door eenvoud en degel i jkheid. 
Ditmaal met een volledige lijst van de 
vieringen sinds het begin in 1937 
(Amsterdam), met daarbij vermeld of 
er al dan niet verkrijgbaar waren: en

velop, kaart, stempel of aanteken

strookje. 
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Pieternel en Thomasvaer die in de hoofdstad uitsluitend het officiële nieuwjaar inluiden, 
waren ingehuurd om in Casa 400 het Nieuwjaar van de Postzegel 1975 in dicht en rijm af 
te kondigen. 
Thomasvaer bracht voor iedere aanwezige een verrassing mee en voor eén onder hen 
een lot uit de loten/. Het paar deelde sleutelhangers uit met de eerste en enige Neder

landse Dag van de Postzegelpostzegel uit 1943, waarvan één exemplaar met de afwijking 
extra spijl in de lantaarn van de postkoets... (foto joop Wijnands) 

Een aardig gebaar van het postdistrict 
was het tentoonstel len van een groot 
aantal brievenbussen van vroeger in 
de hal van het hotel. 
De tentoonstel l ing werd gejureerd 
door de heren H. j . C. van Beek, J. 
H. Broekman, |. Dekker, J. C. Schä

fer, met J. A. Bruijn en H. W. van der 
Vlist als waarnemers. 

In Apeldoorn hadden de verzame

laars onderdak in het gemeentel i jke 
museum Van Reekumgalerij, waar 
alle filatellstische activiteiten onder 
één dak geconcentreerd konden 
worden. De distr ictstentoonstel l ing, 
die de naam Marcapolldro'75 had ge

kregen, werd beoordeeld door de 
heren H. K. Berghuijs, ir. A. Een

schooten en E. van Egten. Het grote 
voordeel was dat de tentoonstel l ing 
kon blijven staan tot 18 oktober, het

geen een maximaal prof i j t opleverde 
van het geïnvesteerde werk. Vier in

zenders kregen de vermelding ,,zeer 
goed " : I. de Leeuw voor Denemar

ken, P. Bakker Schut voor Danzig, J. 
van Reenen voor Nederland, interne

ring eerste wereldoor log en J. A. C. 
van Rijswijk voor l i teratuur, zi jnde 

vier verschil lende bijdragen over 
frankeermachineafstempelingen. De 
aantekening , ,goed" kreeg C. M. Vos 
voor De geschiedenis van de Tweede 
Wereldoor log van 1933 af. Deze vijf he

ren en de heer P. van Alteren (drie in

zendingen en medewerker van de 
heer Van Rijswijk aan de bekroonde 
l iteratuur) ontvingen een ereprijs. 
Een leuke tentoonstel l ing met vol

doende tegenwicht aan Europa (54), 
Overzee (23) en thematische objecten 
(47) tegenover de acht inzenders van 
Nederland en (voormalige) gebieds

delen in 56 van de 180 kaders. Het 
gidsje was keurig gedrukt, het mu

seum waardig. 

In Hengelo was de tentoonstel l ings

zaal goed gevuld met een rijke ver

scheidenheid aan verzamelgebieden. 
De tentoonstel l ing werd door de 
burgemeester van Hengelo met een 
geestige toespraak geopend. Als dank 
ontving hij  evenals alle inzenders 

een vergrote afbeelding van 's we

relds eerste postzegel de , ,penny 
black". De bond werd vertegen

woord igd door de heer J. Th. A. Frie

sen. 
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Door de grote spreiding - uitgangs
punt van het organiserend comité -
vond ieder die ook maar even geïnte
resseerd was, een gebied dat hem of 
haar boeide. Door de goede propa
ganda was de belangstell ing groot, 
wat dadelijk al te merken was aan de 
grote toeloop bi| de informatiestand 
en op zondagavond aan het aantal 
meegenomen aanmeldingsformulie
ren. Er was zelfs een aanzienlijk aan
tal al ingevuld ingeleverd. De vereni
ging heeft een ledenaanwas geboekt 
van zeker 25%. 
Een duidel i jk bewijs voor het succes 
was verder de grote belangstell ing 
voor de ruildag en de vei l ing, die een 
groot aantal kavels omvatte. Bijzon
dere aandacht verdiende - en ontv ing 
- de dialezing, opgezet door de le
den en elk uur via projector en ge
luidsband afgedraaid. Deze lezing, 
die een duidel i jk beeld geeft van de 
mogel i jkheden in de fi latelie voor 
beginnende en niet-verzamelaars, 
wordt door de vereniging aan de 
bond ter beschikking gesteld voor 
propaganda. 

In 's-Hertogenbosch was alles ver
enigd wat een filatelistisch evene
ment kan doen slagen en daarenbo
ven werd er gewerkt met Bossche 
v indingr i jkheid. Dat leverde in de 
tentoonstel l ing een bescheiden expe
riment op en daarbuiten een ,,Sym
pos ion" over het onderwerp: , ,hoe 
maken wi j fi latelisten onze tentoon
stellingen ook aantrekkeli jk voor bui
tenstaanders." Het is laat geworden. 
Overigens niet te verwonderen als je 
in het gezelschap, waarvan ook de 
dames deel uit maken, als discussie
punt opgooi t : ,,dat het aantal vrou
wel i jke verzamelaars naar verhouding 
gering is en dat haar houding ten op
zichte van de filatelie niet zelden het 
midden houdt tussen ongeïnteres
seerdheid en aversie." 
Het bekertoernooi voor de themati
sche filatelie was met vier deelne
mers goed bezet en de kwaliteit van 
de lezingen in aanmerking genomen 
had het publiek talri jker mogen zi jn. 
De heer H. van Celder won de wis-
selbeker overtuigend met zijn lezing 
„Van part i tuur tot concer tpod ium" 
(429 punten), L. van Oosterwi jk werd 
tweede met ,,De telegrafie door de 
eeuwen heen" (354), mevrouw H. A. 
C. Bakker-Nieuwenhof met 

, ,Haarlem-mijn stad" derde (345) en 
de heer E. Steinbuch met ,,De Ver
enigde Machine Fabrieken en de tro
pische cul tures" (292) kreeg als w in 
naar van het vorige toernooi de re-

Burgemeester mr. C. van der Ven van 's-
Hertogenbosch neemt de eerste envelop 
Dag van de Postzegel 1975 m ontvangst 
van de heer Th. Stem, voorzitter van de 
45-iarige 's-Hertogenbossche Filatelisten 
Vereniging, op vrijdag W oktober 

Dae \.m de Postzegel 
1975 

Envelop Dag van de Postzegel 1975 met 
het groene stempel van 's-Hertogenbosch 
77 oktober 1975 

plica in ruil voor de beker die hij 
moest afstaan. In zi jn voordeel kan 
gezegd worden dat hij de enige 
deelnemer was die het verhaal bij de 
dia's kon vertellen zonder zi jn papier 
te raadplegen. 
Mr. C. van der Ven, burgemeester 
van 's-Hertogenbosch, opende de 
tentoonstel l ing al op vr i jdagmorgen, 
in aanwezigheid van de heer L. 
Schmelzer, secretaris van de bond en 
vele andere prominente personen. 
De Dag van de Postzegel werd daags 
daarop geopend door de heer F. W. 
Smit, vice-voorzitter van de bond, die 
's middags ook het startsein gaf voor 
het bekertoernooi . De tentoonstel
ling werd gejureerd door de heren C. 
Doup, R. H. M. Faust, |. Ph. de 
Leeuw, A. van de Merwe en drs. A. 
M. A. van der Wi l l igen, met de kan
didaten A. Bolk en W. C. Wil lems. 
De jury van het bekertoernooi werd 

gevormd door de heren N. A. van 
Bakelen, K. J. Heijmans, P. J. Meurs, 
A. M. A. Pennings en ir. A. Sonne-
veld. In de catalogus van deze dis
tr ictstentoonstel l ing, die ,,Jeroen 
Bosch" werd genoemd, heeft de heer 
). A. C. M. van Roosmalen een artikel 
geschreven over het stempel POSTE
RIJEN, dat zeer lezenswaard is. 

In Rheden had de jeugd bezit geno
men van de sporthal Rheton. De ten
toonstel l ing (200 kaders) werd 
geopend door dr. C. W. B. Borrie, 
burgemeester van Rheden, in aanwe
zigheid van onder meer de heren J. J. 
Jonker, voorzitter van de Stichting 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland, de heer H. L. J. Weidema, 
voorzitter van ,,De G lobe" en de 
heer H. Smit, voorzitter van het or
ganisatiecomité. Behalve uit de re
gio's 1 tot en met 4 waren er inzen
dingen uit West-Duitsland en 
Tsjecho-Slowakije. Zowel bij de Duit
sers (Denemarken, frankeerzegels) 
als bij de Tsjechoslowaken (Geschie
denis van de Europese kunst) kon 
een eerste prijs worden toegekend. 
De Nederlandse inzendingen waren 
kwalitatief minder dan vorig jaar en 
kwamen niet verder dan vier tweede 
pr i jzen. 

Er werd druk gebruik gemaakt van de 
geboden rui lgelegenheid en de ver
toningen van de dia-serie's werden 
goed bezocht. Voor de quiz Filagram 
bestond weer grote belangstell ing. 
Tien viertallen namen deel aan de 
voorronden. De vijf hoogst geplaatste 
viertallen in deze strijd met vragen 
over sport, muziek, filatelie en actua
l i teiten, gingen over naar de demif i -
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nale voor een krachtmeting met 
Santpoort, winnaar van het vorige 
jaar Na een spannende strijd werd 
Santpoort m de finale door 's-
Hertogenbosch verslagen De wissel-
beker werd uitgereikt aan het Bos
sche team Honderden jeugdigen en 
volwassenen hebben de tentoonstel
ling bezocht Zondagmiddag liet het 
bezoek evenwel te wensen De lig
ging van de sporthal buiten de be
bouwde kom IS van invloed geweest 
op het bezoek 

In Rotterdam, waar de viering voor 
de zevende, en helaas laatste maal, 
plaats had in de grote hal van het 
postkantoor aan de Coolsingel, wordt 
het totaal aantal bezoekers aan ten
toonstel l ing en ruildag geschat op 
rond 7000 Bij de opening was de 
bond vertegenwoordigd door de heer 
C C Tops Er werd warme dank ge
bracht aan de leiding van het postdis-
trict Rotterdam voor alle medewer
king 
De jury van de distr ictstentoonstell ing 
bestaande uit de heren A L Blonk 
C H W Heusdens (voorzitter), A 
Keemink P P Machgeels, C de Wit 
en J F Rodenburg, kwam tot de vol
gende resultaten verguld zilver C 
A Baert (Scheepsstempels) G A 
Holstege (Nederland 1891), H C 
Lodder (Nederland 1864) en P B 
Versteeg (Nederland 1852-1867) Zi l 
ver A C Braat (Puntstempels) B 
van Duin (Nieuw-Guinea) C A Hol
stege (Curasao en Suriname), C J 
Hoek (Diversen), G H Jonkers (Cri-
qualand), W Kok (Automaatboekjes), 
W Ponitz (Nieuw Guinea), R Reijn-
goud (Schaken en Muziek) S P 
Reijngoud-Verbeek (Vissen), P B 
Versteeg (Nederland 1872, 5 cent) en 
J A van der Wiel (Aangetekende 
post) De beker voor de beste inzen
ding viel ten deel aan de heer Lod
der de Jo Wind-wisselbeker voor de 
beste thematische inzending aan de 
heer Reijngoud, de zi lveren bonds-
medailie aan de heer Baert De beker 
voor de meest educatieve inzending 
vertrok naar Oud-Beijerland waar de 
heer Westerbeek m de dependance 
Engeland toonde De beker voor de 
deelnemende vereniging met het 
hoogste gemiddelde kwam voor de 
tweede achtereenvolgende maal bij 
de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging Verder waren er acht
tien verzilverd bronzen en dertien 
bronzen bekroningen alsmede vijf 
diploma's 

De jeugd, verenigd m Jong Rijn
mond, was met dertig kaders verte

genwoordigd Eerste prijzen ontv in
gen Mariette en Marcel Schram, res
pectievelijk t ien en twaalf jaar oud , 
voor Suriname en Ronald Fresco (ze
ventien jaar) voor Speciale zegels 
Het peil van de jeugdmzendmgen be
looft iets voor de toekomst 

In Schagen werd de tentoonstel l ing 
geopend door de burgemeester in 
tegenwoordigheid van de heer P W 
A. M Wap, die het bondsbestuur 
vertegenwoordigde De tentoonstel
ling waarmee het veertigjarig bestaan 
van de vereniging West-Friesland 
werd gevierd, bood een mooi geva
rieerd beeld Natuurl i jk Nederland, 
inclusief platen van eerste emissie en 
de overzeese gebiedsdelen met eer-
stedagenveloppen maar ook Europa 
en Overzee, terwij l de thematische 
afdeling niet was vergeten Er waren 
aardige inzendingen Verenigde Sta
ten Congo en kameelpost te zien 
Het geheel was een goede propa
ganda voor onze mooie hobby waar
van goede resultaten voor deze ac
tieve vereniging mogen worden ver
wacht 

In Vlissingen was afgezien van een 
tentoonstel l ing In plaats daarvan was 
er een regionaal bekertoernooi en in 
samenwerking met ,,De Vliegende 
Hol lander" een districtsbijeenkomst 
van deze voortvarende vereniging 
van luchtpostenthousiasten De ope
ning van het toernooi , dat bi jzonder 
leuk was door de verscheidenheid 
van lezingen en de goede belangstel
l ing, werd verricht door burgemees
ter drs Th J Westerhout m het bi j 
zijn van de heer L Schmelzer, secre
taris van de bond De bijeenkomst 
van de Vliegende Hollander werd 
opgeluisterd door een lezing over De 
Indieli jn van A. Filius en door een 
veiling van luchtpoststukken Voorts 
was er de gehele dag ruilbeurs m de 
kantine van de ri jksscholengemeen
schap Scheidemond waar de bezoe
kers ook terecht konden bij de han
delaren 

In Weert, waar namens de bond 
werd gesproken door de heer J J 
Jonker, werd het woord bij de ope
ning gevoerd door de heren N F 
Hedeman, voorzitter van de Interna
tionale Vereniging Philatelica, E C 
de Poorter en H J Verstappen De 
tentoonstel l ing werd gehouden m het 
cultureel centrum De Munt , waar te
vens ruilbeurs en veil ing waren De 
centrale ligging in het winkelcentrum 

had een gunstig resultaat op het be
zoek 
Het aantal betalende bezoekers was 
ongeveer 1200, hetgeen een groot 
succes genoemd mag worden 
Dit verslag is samengesteld aan de 
hand van de bevindingen van de 
bondsbestuursleden J Th A Friesen, 
J J Jonker, L Schmelzer, F W Smit 
en G C Tops 
In het volgende nummer worden de 
bekroningen opgenomen van Am
sterdam, 's-Hertogenbosch en Weert, 
alsmede een verslag uit Hooge-
zand/Sappemeer waar evenmin als 
in Vlissingen een tentoonstel l ing 
werd gehouden 
Alle tentoonstel l ingen waren opgezet 
m het metalen kadermateriaal van de 
Stichting Filatelie dat voor de aange
sloten verenigingen, met een mini
mum oppervlak van 50 m- gratis be
schikbaar word t gesteld, vervoer en 
verzekering inbegrepen 

Heempost '76 
Ter gelegenheid van het twaalfen-
eenhalfjarig bestaan van de Postze
gelvereniging Heemskerk zal op 27 
en 28 maart 1976 een distr ict tentoon
stell ing worden gehouden in het 
vormingscentrum De Velst te Heems
kerk onder de naam Heempost 76 

(yClmpost-^76 

® 
f ntjifiitlrr )8e^ \\et klciiiiviiÖ5l«m;j(I kpreg uifgernftr 

De jubilerende vereniging gebruikt een 
speciale envelop waarop een kleinrond 
stempel is afgebeeld 

Er zi jn drie klassen voorzien 1 Bij
zondere klasse op ui tnodiging en 
bui ten mededinging, 2 Concurren-
tieklasse en 3 Jeugdklasse De con-
currentieklasse omvat A Nederland, 
met voormalige kolomen en rijksde
len overzee, B Europa, C Overzee, 
D Luchtpost, F Thematische en 
beeldverzamelingen, G Jeugdklasse 
conform het reglement van de Stich
t ing voor het Philatelistisch Jeugd
werk in Nederland 
Behalve de tentoonstel l ing, die 250 
kaders zal omvatten, zal Heempost 
'76 gelegenheid bieden voor onder
linge ruil en handelarenstands, terwij l 
op 28 maart een veil ing wordt ge
houden 
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Inl ichtingen tentoonstel l ing: H. F. A. 
Maas, Don Boscostraat 6, Heemskerk. 
Telefoon 02510-32850; jubi leumvie
r ing: D. A. van Vliet, Rousselstraat 
16, Heemskerk. Telefoon 02510-32874. 

THEMABELGA 

13 ?1 X t r Ï 9 T 5 

Globereis naar 
Themabelga 

De afdeling Ede van de Gelderse 
Filatelisten-vereniging De Globe heeft 
het initiatief genomen voor een 
groepsreis per bus naar de interna
tionale thematische tentoonstel l ing in 
Brussel. Twee bussen zi jn volgeboekt 
voor deze dagtocht naar de Thema
belga die van 13 tot 21 december zal 
worden gehouden in het Rogiercen
t rum, het hartje van de Belgische 
hoofdstad. In l icht ingen: mevrouw Z. 
Weener-Beerdsen, Tol lenburg 32, 
Ede. Een voorbeeld ter navolging! 

Universiteit 
met of zonder stempel 

In het Transitorium II rond het Cen
trum ,,de Ui tw i jk " m de Utrechtse 
universitaire wi jk ,,de Ui thof" is van 
14-24 oktober een mini tentoonstel
ling ,,Universiteit met of zonder 
s tempel" gehouden, ingericht van
wege de vereniging ,,De Beeldfilate
l ist". 
De heer P. J. Meurs had zich weer 
alle moeite gegeven verzamelaars van 
verschil lende thema's bijelkaar te 
brengen en als gewoonl i jk was hem 
dat wonderwel gelukt. 
In dert ig kaders van de Stichting Fila
telie was het volgende te z ien: Or
chideeën en Roosachtigen (mevrouw 
C. van Asselen-Compier), Zoogdieren 
en Pluimvee (A. j . van Asselen), Bo
tanische tuinen (drs. E. A. Mennega), 
Artsen (geneesheren) en Artsen die 
bekend werden op niet-medisch ge
bied (|. W. Smits), Bloedtransfusie (A. 
J. Annegarn), Reformatie en Contra
reformatie (). A. Harms), Onze Hei
lige Vrouwe (mevrouw Ch. A. M. 
Rummens), Geologie (dr. C. F. Win 
kler Prins), Meteorologie (H. Schiks), 
Oude muziekinstrumenten (J. van 
Oort) en Muziek (mevrouw E. 
Wessels-Lutkeveld). 
Bovendien werd er een ruilbeurs ge
houden en werden enige postzegel-
films gedraaid. Organisator van dit f i -

personalia 
De heer D. Speksnijder uit Schoon
hoven heeft op 17 september 1975 de 
oorkonde in ontvangst genomen die 
de jury van de Philaposta Groningana 

zijn op een jubi leumtentoonstel l ing, 
ter ere van de dertigste verjaardag 
van de wereldorganisatie, in Straats
burg voor hun verzamelingen onder
scheiden. 
De heer Molkenboer kreeg een pla
quette namens de postadministratie 
van de Verenigde Naties te Geneve 
en de heer Hofmann een bokaal van 
de stad Straatsburg voor zi jn inzen
ding UNTEA. 
De inzenders op deze tentoonstel
l ing, die op 4 en 5 oktober werd ge
houden in het raadhuis van Straats
burg, kwamen uit Duitsland, Frank
rijk, Nederland en Zwitserland. De 
heren Hofmann en Molkenboer zi jn 
bestuursleden van hun vereniging. 
De heer Molkenboer is voorzit ter. De 
heer Hofmann woont in Duitsland en 
leidt in München een groep van de 
UNO-Philatel ie. 

hem had toegekend vanwege de 
American Philatelie Society. Hij ver
diende deze , ,award" met zi jn inzen
ding Columbus, die een zi lveren me
daille kreeg. Ze werd hem overhan
digd door de heer M. de Meijer, 
commissaris voor tentoonstel l ingen 
in het bondsbestuur. 

Onderscheidingen voor twee 
Nederlanders in Straatsburg 

De heren L. A. M. j . Molkenboer en 
E. R. Hofmann van de vereniging 
,,Verenigd Europa/Verenigde Naties" 

De heer Gavard (links) plaatsvervangend 
hoofd van de postadministratie van de 
Verenigde Naties in Geneve overhandigt 
de plaquette aan de heer Molkenboer 

latelistisch gebeuren was Peter Ver-
ouden, die hulde verdient voor dit 
lofwaardig initiatief. De niet-off iciële 
opening werd b i jgewoond door de 
heer L. H. Tholen, voorzit ter van de 

Raad van Beheer van het Maandblad, 
de heer L. Schmelzer, secretaris van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen, alsmede de 
heren Mennega en Meurs. 
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nederland 

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

Braille en Sparen 

De , ,gemengde" serie 1975 is inder
daad gemengd; er is vri jwel geen 
samenhang tussen het lezen van 
brailleschrift en het sparen. De Brail-
lezegel doet wat flets aan, de hand 
komt veel duidel i jker over dan het 
brailleschrift, maar uit het onder
schrift kan men wel opmaken 
waarom het gaat. 
De spaarzegel geeft wel een beeld 
van wat men nu niet spaart; een be
drag van twee kwartjes is de gang 
naar een spaarbank nauwelijks waard. 
Maar de zegel was kenneli jk te klein 
om er een paar rijksdaalders op te 
plaatsen. Technische bi jzonderheden 
van de vel len: 
Tanding: 
35 cent boven- en onderzi jden twee 
gaten door lopend, l inker- en rechter
zijden door lopend ; 
50 cent boven- en onderzi jden één 
gat door lopend, l inker- en rechterzij
den gelijk. 
Etsingnummers geen; telcijfers, beide 
waarden, links 1 tot en met 10, rechts 
10 tot en met 1 ; normale cijfers. Pons-
tekens en markeerboogjes komen 
niet voor; overige b i jzonderheden: 
bij de 35 cent kleurstrepen in de 
rechtervelrand; 
bij de 50 cent kleurstrepen in de bo-
venvelrand. 

Afwijkingen Spaarzegel 

De heer D. V. te Buitenpost meldt een 
aantal misdrukken in een vel van de 
Spaarzegels die op 7 oktober 1975 aan 
de loketten zi jn gekomen. Hij had al 
een aantal zegels gebruikt toen hij tot 
de ontdekking kwam dat de lands-
naam Nederland op verscheidene ze
gels verminkt was overgekomen. Op 
8 oktober kocht hij een restant van het 
vel aan het loket. 
In een veldeel van 4 x 4 zegels is de N 

Landsnaam en waarde-aanduiding ont
breken op vier zegels in dit blok van zes 
Spaarzegels. 

van Nederland bij de vier zegels van de 
l inker verticale rij verminkt. 
In twee verticale rijen van tien aan de 
rechterkant van het vel, met aanhan
gende telcijfers 1 tot en met 10, is het 
Inschrift Nederland 50 c verminkt. In 
de l inkerri j is de c al bijna niet meer te 
zien en in de rechterrij is het woord 
Nederland nauwelijks te onderschei
den. 
In een blok van zes zegels met aan
hangende bovenrand is op de middel
ste zegels verticaal het begin van de 
landsnaam nog te z ien; de rest is weg. 
Van de beide rechterzegels verticaal is 
alleen de c gedrukt, naast een halve 0. 
Op de linkerzegels verticaal is alleen 
de laatste letter d van Nederland ver
minkt . 

Postzegelboekjes 

De heer C. Wentzel te Deventer 
meldt als eerste dag van afstempeling 
van de boekjes 18b en 19b 1 septem
ber 1975. Kaft 18b oranjerood en 19b 
l ichtgroen; beide boekjes met groot 
telblok. 

ikinderzegels i 
;op al I 
iuwposti ; _.. . 
; : n«d?ii_and_50+25r : tiedHIand 50+25c ; 

Het gebruikelijke velletje kinderpostzegels 
bevat dit jaar maar twee van de vier zegels 
en wel drie van 35 + 15 en twee van 50+25 
cent. Op het zesde postzegelvakje een 
wervingstekst: kinderzegels/op al/uw 
post! tussen twee evenwijdige horizontale 
lijnen. 
De frankeerwaarde is f 2.05, de toeslag 
f 0.95, ruim onder de helft die kritiek is 
voor opname in de lijst van schadelijke uit
giften van de Federation Internationale de 
Philatelie. Prijs f 3.—. 

rijksdelen 
overzee 

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

Nederlandse Antillen 

Kinderzegels 1975 

In aansluiting op de melding in het 
oktobernummer (bladzijde 551) wor
den hierbij de waarden 20+10 en 
30+15 van de serie kinderzegels 1975 
afgebeeld. 

Nadere emissiej 
Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Gomming 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukkeri j 

;egevens: 
33 X 22 mm 
36 X 25 mm 
14 : 123/4 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische 
Inrichting B.V., 
Haarlem 

Agent in Nederland voor Suriname 

Na de onafhankeli jkheidsverklaring 
van Suriname op 25 november 
wordt International Philatelie 
Agencies, Postbus 5497, Amsterdam-
1007, met ingang van die datum de 
agent voor de verkoop van de post-
waarden van de nieuwe republiek. De 
onafhankeli jkheidszegels, uitsluitend 
in siervellen van tien zegels van respec
tievelijk 25, 50 en 75 cent, alsmede de 
permanente serie hoge waarden van 
S / l , — , 1,50, 2,50 en 5,—, zul 
len niet verkrijgbaar zijn via de filate-
listische dienst of via de f i latel ieloket-
ten van PTT. De hoogste waarde 
S/ 10,— zal pas in 1976 verschi jnen. 
Foto's van de nieuwe zegels in de 
advertentie van de agent en in de 
rubriek nieuwe uitgiften onder bui ten 
Europa. 
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luchtpost 

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

Suriname 

Surinam Airways heeft per 1 novem
ber 1975 de dienst Paramaribo-
Amsterdam van de KLM overgeno
men Driemaal per week vliegt Suri
nam Airways deze lijn met een van 
de KLM-gehuurde DC-8, geschilderd 
in de kleuren van Surinam Airways en 
met Surinaamse registratie 
Of post vervoerd werd met deze eer
ste vlucht IS nog met bekend 

België 

Olie blijft belangrijk m deze wereld 
en dus gaat iedere maatschappij 
vroeg of laat vliegen op Abu Dhabi 
(Verenigde Arabische Emiraten) 
De SABENA vloog op 4 november 
1975 voor het eerst op deze plaats 
Op de vervoerde post een speciaal 
stempel 

Naar Indie 

(Vervolg van oktober, bladzijde 553) 

De KLM verkende de zuidel i jke Atlan
tische Oceaan met de „ S n i p " op 15 
december 1934 (afbeelding 12) Het 
toestel bleef m de West en maakte 
daar vele jaren lang vluchten tussen 
de eilanden van West- lndie. 
Op 14 februari 1946 vloog de KLM 
voor het eerst na de oor log naar de 
West Zoals zovele luchtvaartmaat
schappijen bouwde ZIJ een uitgebreid 
luchtnet op in Zuid-Amerika 
De eerste vliegers over het noordel i jk 
deel van de Atlantische Oceaan wa
ren Allcock en Biown In 1919 vlogen 
ZIJ via New Foundland naar Ierland 
Vele pioniers zouden hen volgen 
Geen werd zo beroemd als Charles 
Lindbergh, die m 1927 m zijn „Sp in t 
of St Louis" non-stop New York-
Parijs vloog 

73 Feestelijk grote 'itempels voor de ver
kenningsvlucht van de Snip, die op 20 de
cember 1934 in Paramaribo eindigde Let 
op de verschrijving NEDERLANDSHE 

In 1939 begon de PanAm met de 
vl iegboot de Yankee Clipper ' een 
eerste officiële luchtdienst met vl ieg-
boten over de Atlantische Oceaan 
tussen Port Washington en Lissabon 
De KLM opende op 2 april 1940 daar
voor een dienst op Lissabon om aan
sluit ing te geven op deze Clipper-
dienst 
Na de were ldoor log werden de vlieg-
boten verdrongen door het landvlieg-
tuig Op 19 februari 1946 vloog een 
Amerikaanse maatschappij voor het 
eerst New Vork-Amsterdam 
Als eerste Europese maatschappij 
opende de KLM op 21 mei 1946 een 
regelmatige dienst Amsterdam-New 
York met DC-4-toeslellen terwij l 
daarvoor, op 21 februari 1946 reeds 
een proefvlucht op dit traject was 
gemaakt De noordatlantische route 
werd voor bijna alle luchtvaartmaat
schappijen de belangrijkste van hun 
luchtnetten 
In een Atlantische verzameling is dat 
ook wel te merken Deze toont brie
ven vervoerd van alle grote steden in 
Europa en Midden-Oosten naar New 
York en andere steden m Amerika 

Jetpost 

Vooral het straalvliegtuig - dat in de 
laatste were ldoor log werd ontwikkeld 
- heeft de luchtvaart een nieuwe im
puls gegeven Op 22 juni 1946 vloog 
de P 80 Shooting Star van Schenec
tady (New York) naar Washington m 
47 minuten De snelheid was 700 km 
per uur Er werd officiële post ver
voerd De stukken kregen een niet-
officieel stempel ,,First Jet Air Mail 
Flight AAF General Electric Air Re
search Demonstrat ion June 22, 1946, 

Schenectady, NY" Het aanbod van 
post voor deze vlucht was zo groot 
dat niet alle post vervoerd kon wor
den 
In Canada had op 18 april 1950 het 
eerste internationale postvervoer per 
straalvliegtuig plaats met een Avro jet 
Air l iner van Toronto naar New York 
De Engelse maatschappij BOAC zette 
met haar Comets het straalvliegtuig m 
op de lange afstand, voor het eerst 
op 2 mei 1952 op de lijn Londen-
Johannesburg 
De KLM introduceerde de DC-8 m 
1960 Maar ondertussen was reeds 
weer een nieuw specialisme gebo
ren- straalvliegtuigenpost 
Het inzetten van de vl iegreuzen B 747 
en DC-10 gaf opnieuw een stroom 
van , ,eerste" vluchten De KLM nam 
de B 747 m haar vloot op en vloog op 
15 februari 1970 voor het eerst 
Amsterdam-New York per B 747 Op 
19 december 1972 volgde de eerste 
KLM-vlucht met de DC-10 natuurl i jk 
ook op de lijn naar New York 

Over de Noordpool 

De luchtvaart kon werkel i jk alle delen 
van de wereld bereiken Reeds vroeg 
vlogen enkele vermetele lieden -
Amundsen, Ellsworth, Nobile Ri
chard E Byrd, Wilkens, Eielson - over 
de noordpool Op 19 november 1952 
echter had de eerste commerciële 
verkenning plaats voor een luchtver-
b indmg via het noordpoolgebied en 
wel door de SAS De , Arald V ik ing" 
vloog van Los Angeles via Edmonton 
(Canada) en Thule (Groenland) naar 
Kopenhagen Waarom deze vlucht? 
Omdat de korste verbinding tussen 
West-Europa en de westkust van 
Noord-Amerika en Japan leidt over 
het poolgebied In 1953 volgde dan 
ook logisch de eerste proefvluchten 
van de SAS naar Tokio (afbeelding 
14) Op 15 november 1954 de eerste 

14 De eerste regelmatige dienst via de 
noordpool van de Scandinavian AiHines 
System kreeg post mee met stempels van 
Denemarken, Duitsland, Groenland, 
Noorwegen Oostenrijk, de Verenigde Sta 
ten en Zweden 

regelmatige dienst via de pool naar 
Los Angeles Op 24 februari 1957 naar 
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Tokio en wel met één stop in Ancho
rage (Alaska). De „ n o r m a l e " dienst 
via de zuidel i jke route is 18.000 km, 
via de noordpool 12.500 km, dus aan
zienli jk korter. Via Siberië is het nog 
korter, maar voordat de Russen toe
stemming gaven voor een li jn via 
Moskou en Siberië gingen er nog 
vele jaren heen. Ook op deze Sibe-
riëroute was de SAS overigens de 
eerste. 

In 1955 opende Canadian Pacific een 
dienst Amsterdam-Vancouver via 
Groenland per DC-6. PanAm kwam 
daarna met een vlucht naar Londen 
op 30 oktober 1955. Vele andere 
maatschappijen volgden. De KLM 
opende op 1 november 1958 haar 
noordpooldienst Amsterdam-
Anchorage-Tokio, die op 5 november 
1958 werd uitgebreid tot Biak. Op 9 
augustus 1961 werd de DC-8 op de 
pool l i jn naar Tokio ingezet. Een 
, ,poolverzamel ing" - speciaal van de 
oudere stukken - geeft een beeld van 

de verovering van de noordpool door 
de luchtvaart. 
De l iefhebber zal veel in dit feui l leton 
missen dat hij toch zo graag behan
deld had gezien. Eigen voorkeur 
spreekt uit dit relaas, het is waar. 
De hele ontwikkel ing van het vervoer 
op korte afstand door de hel ikopter 
werd niet genoemd. Het al lernieuw
ste de supersonische luchtvaart kwam 
niet aan bod. Het moest echter een 
artikel blijven en geen encyclopedie 
over luchtpost worden. Ik hoop dat 
het geworden is een étalage waarin 
zeker enige bi jzonder fraaie Produk
ten uit de luchtvaartgeschiedenis zijn 
uitgestald, maar waarin tevens het 
bordje staat: Vraagt binnen wat u 
nog meer wilt weten. , ,B innen" is de 
enige gespecialiseerde vereniging in 
Nederland op luchtpostgebied ,,de 
Vliegende Hol lander" . Regelmatige 
tentoonstel l ingen en publikaties over 
luchtpost leiden u bmnen m de fas
cinerende hobby die ,,aerophilate-
l ie" wordt genoemd. 

stempel op de semi-officiële couver
ten afgedrukt. 

Machinestempels 

stempels 

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

Gelegenheidsstempels 

<^'S^ Cb, 

Verscheidene evenementen gaven 
weer aanleiding tot het gebruik van 
bi jzondere poststempels: 
1. voor het V l l le Interasma-congres 
was van 6 tot en met 9 oktober een 
ti jdeli jk postkantoor gevestigd in ho
tel Britannia te Vlissingen (Interas-
ma= internationaal samenwerkings
verband van astma-specialisten); 

2. de ,,Dag van de Postzegel" op 11 
oktober in elf plaatsen gevierd, werd 
opgeluisterd onder andere met een 
in groene kleur afgedrukt bi jzonder 
poststempel; 
3. voor de opening van , ,Hoog-
spoor" , het nieuwe spoorwegstation 
in Breda, was van 10 tot en met 12 
oktober een bi jzonder stempel in ge
bruik voor stukken, gepost in een 
brievenbus bij een aldaar ingerichte 
PTT-informatiestand; 
4. in het postkantoor Amsterdam-
Congrescentrum werd van 21 tot en 
met 24 oktober een bi jzonder stem
pel gebruikt voor het congres van het 
,,European Architectural Heritage 
Year 1975"; 
5. voor stukken, welke op 24 oktober 
aan een ti jdeli jk postkantoor worden 
aangeboden of tussen 24 en 26 okto
ber werden gepost in een brievenbus 
in het col lege-gebouw van het Vre
despaleis te 's-Gravenhage ter gele
genheid van de Internationale Filate-
listische Tentoonstel l ing 30 jaar Ver
enigde Naties UNO-FIL '75; 
6. voor de 14e Dag van de Aerofi late-
lie was een bijzonder stempel in ge
bruik voor stukken uit een brieven
bus, geplaatst in de tentoonstel l ings
zaal van ,,De Wijde Were ld " op de 
Luchthaven Schiphol op 25 oktober ; 
7. voor de eerste dag van uitgifte van 
de kinderpostzegels werd op 11 no
vember het gebruikel i jke eerstedag-

..4...cm.i. 
lancjs de bMenkant 
vn/taten 
VOORDE I OST 

30 JAAR 
DIAHETES 
VERENIGING 
NEDERLAND 

In het vorige nummer ontbrak de 
naam van het postkantoor Bussum bij 
de melding van het nieuwe 
, ,k le inrond-machinestemper ' door de 
heer J. J. Groen te Naarden. Inmid
dels ontvingen wi j nog andere data 
van ingebruikneming van deze aar
dige - hierbij afgebeelde - verbete
ring in de machinestempels: 
11 augustus LJtrecht 
20 augustus Almelo, Deventer, Hen
gelo (Ov.) 
8 september Amstelveen, Bergen op 
Zoom 
9 september Amsterdam 
15 september Assen, Emmen. 

Typenraderstempels 

1.9.1975 
Opgeheven: postagentschap 
Eindhoven-Tongelresestraat 
Gevestigd: postagentschap 
Eindhoven-Kempensebaan 
15.9.1975 
Gevestigd: postagentschap 
Papendrecht-P.S. Gerbrandystraat 
25.9.1975 
Gevestigd: postagentschap 
Vlissingen-Westerzicht 
30.9.1975 
Gevestigd: postagentschap 
Oss-Zaltbommelseweg 
1.10.1975 
Opgeheven: postagentschap Wei
werd 
Naamswijziging: postagentschap 
Oirsbeek-Schoolstraat heet thans 
Oirsbeek-Raadhuisstraat 
8.10.1975 
Gevestigd: postagentschap Tiel-
Waardenburglaan 
22.10.1975 
Opgeheven: postagentschap 
Boxtel-Hendrik Verheeslaan 
Gevestigd: postagentschap Boxtel-
Oostenhof 
3.11.1975 
Opgeheven: postagentschap 
Noordwijk-Palaceplein 
Gevestigd: postagentschap 
Noordwi j k-Bomstraat 
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nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
L. Van den Eeden 
Orgelstraat 5 
B2000 Antwerpen 

Nieuwe uitgiften 

Honderdvi j fentwint ig jaar geleden 
werd de Nationale Bank van Belgié 
opgericht op initiatief van de Minister 
van Financiën, Walthère Frère Orban. 
De posteri jen hebben te dier gelegen

heid een zegel van 25 frank uitgegeven 
met als onderwerp het Hotel van de 
Nationale Bank er i .de beeltenis van 
de stichter, Frère Orban. Deze zegel 
Is van 13 oktober af in de postkanto

ren te verkr i jgen. 
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Op 20 oktober is een bi jzondere 
postzegel van 7 frank verschenen ter 
herdenking van de vijftigste verjaar

dag van de eerste luchtverbindlng 
BrusselLeopoldstad. Het onderwerp 
van de zegel stelt een vliegtuig uit 
die t i jd voor, alsmede de beeltenis 
van E. Thieffry. Deze ontwierp in 1925 
het project om een luchtverbindlng 
met , ,Kongo" tot stand te brengen. 
Hij kon hiervoor op de steun van ko

ning Albert rekenen. Met een 
HandleyPage vertrok hij op 12 fe

bruari 1925 met twee reisgenoten uit 
Brussel om op 3 april op het vliegveld 
van Leopoldstad (Kinshasa) neer te 
str i jken. De eerste luchtverbindlng 
BrusselKongo (Zaïre) (8.200 km) was 
na 51 dagen to l stand gekomen. 
Vanaf 13 oktober wordt een postblad 
uitgegeven waarop een postzegel van 
6,50 frank type , ,Heraldieke leeuw" 
in het rood is gedrukt. 
Voor november zijn volgende uitgif

ten voorz ien: 

10 november: Universiteit van Leuven 
een zegel van 6,50 frank 
17 november: Kerstmiszegel, waarde 
5 frank 
24 november: Solidarlteitsreeks, vier 
zegels met toeslag. 

Postmuseum 

Onze Nederlandse vrienden die 
Brussel bezoeken (wat zeker zal ge

beuren in december ter gelegenheid 
van Themabelga), kan ik aanraden 
het Postmuseum te bezoeken waar zij 
een volledige verzameling Belgische 
postzegels, originele tekeningen, 
moederplaten, moletten, drukplaten 
en nog zoveel meer kunnen bewon

deren. Tevens kunnen de gespeciali

seerde werken uit de bibl iotheek van 
het Postmuseum worden geraad

pleegd. Adres: Korte Minimenstraat 
2, 1000 Brussel. 

Bijzondere afstempelingen 

5 oktober: Lint. Filatelistische ten

toonstel l ing. 
5 oktober: Heverlee. laarontmoet ing 
, ,VOSOC" . 
5 oktober: Boezinge. Gebruik van 

gifgas in de I jzervlakte, zestig jaar 
geleden. 
5 oktober : Diksmuide. Filatelistische 
tentoonstel l ing. 
5 oktober: Verviers. Organisatie van 
de dag , , l n te rph i l " . 
10 oktober: Vil lerot. Filatelistische 
tentoonstel l ing. 
11 en 12 oktober: Antwerpen, Brussel 
en Luik. Voorverkoop bi jzondere 
postzegel ,,Nationale Bank van Bel

g ië" . 
25 oktober: Filatelistische tentoon

stell ing. 
1 tot 16 november: Charleroi. 22e In

ternationaal Huishoudsalon. 

suidafrika 

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

Posmeganisasie 

In 1501 het die Portugese kapitein 
Pedro D'Atalde by Mosselbaai 'n 
skoen In 'n boom opgehang en 
hierin 'n brief geplaas. Hiermee het 
hy eintl lk die posdiens In Suldellke 
Afrika ingestel. Voor lopig Is briewe 
nog onder 'n klip weggesteek en 
deur die bemanning van retoerskepe 
na Europa gebr ing. 

Later was daar bodes te voet of te 
perd, poskoetse, en tenslotte die 
moderne vervoer. 
Alle briewe is met die hand gesor

teer: 'n vermoeiende en tydrowende 
werk. En posstukke neem steeds toe 
terwyl beskikbare arbeid verminder. 
In 1973/74 is omtrent 1734 mil joen 
posstukke In die Republiek verstuur. 
Reeds in 1968 Is in Pretoria 'n semi

outomatlese sorteermasjien as ekspe

riment in gebruik gestel en seëls is 
gefosforesseer. Die resultate was 'n 
oorweldigende sukses en binnekort 
sal sowel in Johannesburg as Kaap

stad bale moderner masjienes in ge

bruik geneem word . Elkeen van hier

dle masjienes bestaan uit 'n aantal 
kodeertafels, voorsorteerkanale en 'n 
possorteermasjiene, wat 22000 pos

stukke per uur aanstuur. 
In vergelyking kan 'n goeie sorteer

der slegs 1500 stukke per uur han

teer. 

'n Aantal jare gelede is ook 'n posko

destelse Ingestel wat van staanspoor 
'n sukses was. Groter firma's en kan

tore weler nou om 'n brief sonder 
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kodenommer te verstuur en die pu
bliek werk heelhartig saam. 
Om die sukses van die onderneming 
te herdenk en tegelykertyd bietj ie 
propaganda te maak, is op 11 Sep
tember 'n seël van 4c uitgegee. Dis 'n 
bale vrol ike seël in helder kleure, wat 
die sorteringsproses simbolies uit
beeld. Dit is gedrukt met silinders 697 
(blou), 698 (geel), 699 (rooi) en 700 
(swart). 

/ 1 P"* 

8000 ^ > ^ 
8001 f\ 

'n Spesiale advertensiestempel is ge
bruik in Kaapstad: outomatiese/pos-
sortering/automatic/mail sort ing. 
Die eerstedag koevert (no. 28) het 
vier oranje pyle en 'n ronde afdruk 
van Kaapstad se poststempel, met die 
kodenommers 8001 vir die stad en 
8000 vir die posbusse. Die kaartjie 
binnekant wys die sorteringsproses. 

Afstempeling van veldpostkantoor 114 met 
de letter A van 22 september 1975. De 
stempels van VPK 111, 112, 113 en 115 zijn 
afgebeeld m het /uni, juli/augustus- of 
septembernummer van het Maandblad 

Die Oranje - Visriviertonnel 

'n Groot deel van die binneland van 
die Kaapprovinsie bestaan uit 'n half-
woestyn: die Karoo. Dis begryplik dat 
water onder sulke omstandighede 'n 
baie belangrike rol speel: dit is die 
deurslaggewende lewensfaktor. 
Groot hoeveelhede water het uit die 
Oranjerivier direk in see geloop, 
sonder dat enige gebruik daarvan 
gemaak kon word . 
Reeds in 1928 is gedink aan waterre

guler ing; in 1944 het veldopnames 'n 
aanvang geneem en in 1962 het die 
toemalige eerste minister, dr. H. F. 
Verwoerd, aangekondig dat die 
Oranjerivier-projek 'n aanvang sou 
neem. 
'n Drietal posseëls het reeds verskyn 
toe die geweldige water-reservoir in 
gebruik geneem is. 

'n Verder stap is die Oranje-
Visriviertonnel. Die tonnel is 82,45 
km. lank, he t ' n deursnee van 5,38 m en 
'n helling van 1:2000. Dit verbind die 
Verwoerddam met die noordel ike 
Kaap en volg die geologiese kom van 
die Karoo. Op party plekke lê dit 400 
meter onder die oppervlakte. 
Dis 'n boeiende ingenieurswerk, wat 
nie minder nie as 65.000 ha. grond sal 
besproei en bowedien 'n geweldige 
rol gaan speel in die industriële ont
wikkel ing van die noordel ike Kaap
provinsie. 

brief uit 
londen 

De kerstzegels 

Op 26 november komen de tradit io
nele kerstzegels uit. Het thema dit 
jaar is engelen met muziekinstrumen
ten. De waarde van 6.'/2 p beeldt 
twee engelen uit, waarvan de ene 
een middeleeuwse harp en de andere 
een luit bespeelt. De waarde van 8.'/2 
p geeft een engel weer met een mando
line, de l i p met een hoorn terwij l de 
hoogste waarde van 13p een engel 
heeft met een t rompet . De ontwerper 
is Richard Downer, de druk is in ro
togravure op papier zonder water
merk. 
De 6.'/a p-zegel heeft een fosfor-
streep op de l inkerzi jde; de zegels 
van l i p en 13p hebben een fosfor
laag over het gehele zegelbeeld. 
De 8.V2 p-zegel heeft als eerste de 

wÊiaBisA.^' ryMÊÈ 
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Die tonnel is op 22 Augustus in ge
bruik geneem en daar was 'n oul ike 
spesiale stempel in gebruik: Tee-
bus/skematiese tekening van daardie 
berg/22.8.1975, terwyl die koeverte 
gefrankeer is met die 9c Bainesseël, 
wat 'n Karoolandskap ui tbeeld. Die 
besondere koevert dui in drie ske-
ma's die verloop van die watertonnel 
aan in bru in, blou en groen. Op die 
verstywingskaart is 'n lengtesnit en 'n 
landkaart van die algemene plan van 
die tonnel . 

fosfor gemengd met de groene ach-
tergrondkleur, voor de verzamelaars 
van postmechanisatie en de daarbij 
voorkomende nieuwtjes iets om af
zonderl i jk in de collecties te vermel
den! 

De eerste toeslagzegel 

De man in een rolstoel, frankeer-
waarde 4.V2 p met een toeslag van 
1.'/2 p voor liefdadige instel l ingen, 
heeft in Engeland een behoorl i jke 
verontwaardiging veroorzaakt. De 
toeslag was in totaal £ 84,000 bruto 
Maar de posteri jen hebben daarvan 
£ 27,000 uitgegeven voor adverteren, 
extra administratie en algemene on 
kosten, zodat ongeveer eenderde van 
de toeslag niet voor weldadigheid 
beschikbaar is. De voornaamste re
den is dat van de oplage van 30 mi l 
joen slechts SMi mi l joen zegels ver
kocht konden worden. Ze bli jven nog 
aan de f i latel ieloketten beschikbaar 
tot eind van dit jaar. 
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Een woordvoerder van de posteri jen 
heeft verteld dat men voor lop ig met 
aan een tweede toeslagzegel denkt, 
terwij l een deel van de Londense 
pers zich afvraagt of het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken ooit toe
stemming zou geven een zo groot 
percentage „ o n k o s t e n " te berekenen 
voor een andere charitatieve inzame
ling 

Londen, 1 november 1975 Christian 
Houston AljP 

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

Verenigde Naties 

Sedert op 21 augustus 1974 de voor
schriften op dat gebied door de Ame
rikaanse postadmmistratie (USPS) 
werden veranderd, is het voor Ame
rikaanse verzamelaars die zelf aan de 
loketten komen mogeli jk een eerste-
dagafstempelmg te laten plaatsen op 
brieven waarop reeds eerder een ze
gel van zulk een bi jzondere afstem-
pelmg werd voorzien 
Aangezien de postadmmistratie van 
de Verenigde Naties (UNPA) de voor
schriften van de USPS volgt is zulks 
dus ook mogeli jk met stempels van 
de UNO-postadmmistrat ie 
Zelf gaf de UNPA aan die mogeli jk
heid slechts weinig publ ici tei t In 
,,Linn's Weekly Stamp News" zag ik 
laatst een fo to van een envelop met 
zelfs drie van dergeli jke stempels 
De eerste betrof de Amerikaanse 
10(^-zegel , ,Skylab" van 14 mei 1974, 
de tweede de Amerikaanse zegel 
,,U S Pioneer Jupiter, ui tgekomen op 
28 februari 1975 en het laatste de 
beide UNPA-zegels van 14 maart 
1975, gewijd aan het vreedzame ge
bruik van de were ldru imte 
De eerstvolgende bi jzondere emissie 

van de UNPA vestigt de aandacht op 
het werk van de Verenigde Naties 
voor de wereldvrede Op 21 novem
ber komen vier waarden uit naar een 
ontwerp van mejuf f rouw E Oivo uit 
Finland 03t, Ibt, 60r en 70r ) Het 
zegelbeeld bestaat uit een wi lde roos 
die zich losmaakt van een stuk prik
keldraad, symbool van de hoop die 
de mensheid put uit het werk van de 
UNO Er IS tevens een souvenircard 
Het voor lopige uitgi f tenprogram voor 
1976 ziet er als volgt uit 
9 januari, Vier frankeerwaarden (3, 4, 
30 en 50«; ) 
79 maart, , ,Wereldfederatie van ver
enigingen voor de Verenigde Naties" 
(WFUNA) in drie waarden (13f!:, 2bt 
en 90r ) plus een souvenircard 
23 april. Drie waarden (13«!:, 26«; en 
90r ) voor de , UNO-Conferent ie over 
handel en on tw ikke l ing" (UNCTAD) 
Bovendien nog een frankeerzegel in 
dollarcents 
28 mei, , ,Conferentie van de Ver
enigde Naties over de huisvesting' 
(Habitat) Eveneens vier waarden 
(13^, 26«;, 70r en Fr 1 30) 
8 oktober. Vier waarden ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan van de 
UNPA (13«;, 26é, 80r en 90r ) 
79 november, , ,Wereldvoedselraad 
van de Verenigde Naties" Twee 
waarden (13«!: en 70r ) plus een sou
venircard 

Wetenswaardigheden 
Op 24 oktober 1975 gebruikte de 
UNPA te Geneve nog een bi jzonder 
stempel ter gelegenheid van de der
tigste verjaardag van de UNO 

l >u 1 

Eendagsstempel op de dertigste verjaardag 
van de wereldorganisatie (24 oktober 1975) 

Op de eerste dag van uitgifte van de 
betreffende postzegelserie werd een 
souvenirvelletje ontdekt dat twee 
kleuren miste Bij ontdekking was het 
reeds op een envelop geplakt om te 
worden voorzien van het eerstedag-
stempel De loketbeambte weigerde 
de afstempeling omdat het velletje 

naar zi jn mening m deze staat geen 
frankeerwaarde bezat 
De eigenaar (handelaar) bood daarop 
de envelop te koop aan aan de eerste 
die er vijft ig francs voor wi lde geven 
UNPA zelf was de koper 
Zuid-Korea herdacht de vi j fentwint ig 
ste verjaardag van de Koreaanse oor
log met de uitgifte van vier waarden 
van elk 10 Won Juist als bij vorige 
gelegenheden dienen de nationale 
vlaggen van zestien landen die in
dert i jd de Zuidkoreanen te hulp 
schoten als zegelbeeld De ontwer
pen zi jn van Keun Moon Lee De op
lage bedraagt 2,5 mil joen series 

Stempelnieuws 
Uit Frankrijk worden twee bi jzondere 
vlagstempels gemeld voor het Inter
nationale Jaar voor de Vrouw a Bo-
bigny Robespierre (Seme St Denis) 
,,Annee Internationale de la Femme 
1975/Bobigny Femme Avenir de 
l 'Homme Aragon" en b Bobigny Ppal 
(Seme St Denis) met dezelfde tekst 

Verenigd Europa 
Met het verschijnen op 6 oktober 
1975 van vier Ierse zegels (5, 6, 7 en 
9p), naar een ontwerp van Patrick 
Scott, zi jn de m uitzicht gestelde ze-
geluitgiften voor het Europese Jaar 
voor de Monumentenzorg afgesloten 
Er zi jn twee zegelbeelden Het eerste 
brengt het interieur van het uit 1180 
stammende klooster van het ,,Heil ige 
Kruis" m Tipperary, het tweede de 
toren van de kerk van St Anna te 
Shandon De oplage bedraagt twee 
mi l joen series 
Malta bracht op 16 september 1975 
vier ontwerpen van Richard England 
aan de markt Op de waarde 1c3m 
een plattegrond van Ggantya (3000 
jaar voor Christus) De skyline van de 
stad Medina op 3c Op 5c een ge
zicht op de stad Malta en op 25c het 
fort San Angelo in si lhouet 
Nu rest nog de enkele zegel uit de 
serie ,,Sondermarken 1975" die de 
Zwitsers aan het thema bijdragen 
Ontwerper Pascal Besson leverde 
voor deze zegel van 50r een overi
gens zeer geslaagde ui twerking van 
het signet, dat door de Raad van Eu
ropa voor dit jaar werd uitgekozen 
, ,Monumentenzorg en heemschut" 
luidt de bi jzondere tekst, die m drie 
talen is gesteld 
En dan nu de vraag of u m dit kader 
ook de zes zegels van Roemenie, die 
op 26 juni als hommage aan het jaar 
werden uitgebracht, m uw verzame
ling wenst op te nemen Roemenie is 
geen lid van de Raad, maar dat is niet 
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voor iedereen doorslaggevend Als 
sympathie-uitgave is een en ander 
well icht aanvaardbaar Aan u de be
slissing Behalve 400 000 zegelseries 
werden ook 150 000 getande blokken 
gedrukt en 38 500 ongetande De ze-
gelbeelden? Aida Constantmescu 
koos een antieke munt met de beel
denaar van de Romeinse keizer Tra
janus (98-117 na Christus) voor de 
zegel van 55b De beroemde zuil van 
Trajanus, opgesteld op het Forum m 
Rome, voor de zegel van 1 20L Op 
de zegel van 1 55 L zien we een munt 
met de fysionomie van Decebal, die 
zich het leven benam na zi jn neder
laag tegen Trajanus Het t r iomfmo
nument voor Trajanus te Adamsklissie 
siert de zegel van 1 75L De hoogste 
waarden (2 — en 2 25L ) zi jn gewi jd 
aan de overbli j fselen van de Ro
meinse stad Turnu-Severm 
Het getande blokje met een zegel 
van 10L toont de opgravingen m 
Cradiste en de jongetjes Romulus en 
Remus, gevoed door de wolv in van 
het Kapitool, zi jn te vinden op het 
ongetande blokje 

Wetenswaardigheden 
De achtste plenaire zi t t ing van de 
CEPT heeft te Malaga-Torremolinos in 
april van dit jaar voor 1977 land
schappelijke voorstel l ingen als ge
meenschappeli jk thema voor de 
Furopa-uitgiften gekozen 
Voor 1978 zul len monumenten het 
thema zi jn 
In Belgrado had onder auspiciën van 
UNICFF van 2 tot 7 oktober 1975 de 
,,Zevende ontmoet ing van de kinde
ren van Europa" plaats Onder het 
motto ,,Radost Europa" gaf Joego
slavië op 1 oktober 1975, in een op
lage van 250 000 series een tweetal 
zegels uit (3 20 en 6 -dinar), met 
door Andreja Mi lenkovic voor dat 
doel aangepaste kindertekeningen 
Twee zegels (3 20 en 8 dinar) van de
zelfde ontwerper herinneren aan de 
conferentie van Helsinki Eerste dag 
10 oktober 1975 
Een klem aantal velletjes vertoont op 
de vierde zegel een aardige plaatfout 
Die zegel is niet uitgegeven door 
PTT, maar door PT 
Voor hetzelfde doel emitteerde Polen 
een waarde 4ZI en Hongarije een 10 
Formtzegel in blokvorm Beide op 30 
juli van dit jaar 

Stempelnieuws 
Uit de steeds wassende stroom van 
meldingen volgen er hier enkele 
BRD 3343 Homburg , Kr Wol fen-
but te l , , ,318-6 .9 Festwoche 1975 

Denkmalschutzjahr" Afbeelding 
stadswapen 
Engeland 3-25 september 1975, ,,Ar
chitectural Heritage Year Stamp Exhi
bi t ion 3-25 Sept Building and Design 
Centre Hope Street Liverpool LI 
9BR" 
Oostenrijk 2-5 september 1975 te 
Wenen, ,,15 Europaisches Sympo
sium über Poliomyelitis und andere 
Viruskrankhei ten" 6-10 oktober 1975 
1150 Wien 1-4, ,,Fifth Congress of the 

wij lazen 
voor u 

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

Gedesinfecteerde post 

„Pratique" is het kwartaalblad van de 
,,Disinfected Mail Circ le", gevestigd 
in Londen en geredigeerd door V 
Denis Vandervelden Wij ontvingen 
zojuist het derde nummer (Summer 
1975) De ingewijden herkennen de 
titel zonder meer, maar voor de niet-
ingewijden mogen we misschien op
merken dat met een ,,Practica" wordt 
bedoeld de toestemming om contact 
op te nemen met de wal voor een 
schip dat uit quarantaine wordt ont
slagen 
Dit derde nummer van het jonge blad 
bevat op 36 pagina's een grote ver
scheidenheid aan bijdragen op het 
gebied van de desinfectie van ver
dachte poststukken en de aanduidin
gen die m verband daarmee op die 
brieven werden aangebracht 
Vanzelfsprekend neemt de redacteur 
daarin zelf een belangrijk aandeel 
HIJ schreef iets over een tweeregelig 
stempel ,,Detained for fumigat ion" , 
gebruikt in Tasmanie gedurende een 
pokkenepidemie van 23 mei tot eind 
augustus 1903 en die aan negentien 
van de zesenzestig patiënten het le
ven kostte Schrijver bevestigt nog 
eens dat over gedesinfecteerde brie
ven van het vasteland van Australië 
niets bekend is 

European Society October 6-11, 1975 
Vienna, Austria Pathologia Europea" 
Afbeelding congresembleem 
Frankrijk geïllustreerd datumstempel 
in groot formaat 4-15 september 1975 
te Cambrai (Nord), ,,10e Festival Eu
ropeen de la Bêtise" 

Zogenaamde jumelagestempels zi jn 
er teveel om op te noemen Ze zijn 
vri jwel alle afkomstig uit Frankrijk 
en/of de B R D. 

Verder van V Denis Vandervelden 
het artikel ,,Smallpox and the 
mails", niet meer dan een korte ge
schiedenis van de ziekte en waarin 
hij zich weinig bekommert om het 
eigenli jke onderwerp gedesinfec
teerde brieven 
Belangwekkender is m dat opzicht 
de bijdrage van de Italiaan Bruno Dan 
Gian, get i te ld. ,,Salus Populi Suprema 
Lex Est". Die bijdrage bevat de ver
klaring van de betekenis van enkele 
waszegels die de Venetiaanse volks-
gezondheidsautoriteiten m de acht
t iende eeuw gebruikten voor het op
nieuw verzegelen van ontsmette 
brieven De afbeeldingen van de be
sproken poststukken zijn helaas 
slecht overgekomen, maar de tekst 
op zichzelf IS interessant genoeg 

Britse lof voor Nederland 

,,Thanks Jan With your comments on 
Professor MacMil lan's article and 
your own Suriname article, this issue 
just belongs to y o u " , luidden de 
slotwoorden van het , ,Editorial" bij 
,,The Netherlands Philatelist" (Vol 
XII, No 5 van juli 1975) Geen ge
ringe hommage aan de enorme 
werkkracht en de omvangri jke kennis 
van de heer Dekker, die we ook el
ders in deze aflevering van onze ru
briek nog tegenkomen 
Het artikel van professor Macmil lan 
betreft- ,,The small Format Postcards 
1870-1881' en Jan Dekker zou Jan 
Dekker niet zi jn indien hij geen kans 
zag om aan de toch niet geringe 
kennis van deze auteur met betrek
king tot de eerste Nederlandse brief
kaarten nog eens uitvoerig aanvul
lend commentaar toe te voegen 
Professor MacMil lan bestudeerde zi jn 
onderwerp zo minutieus dat hi j , in 
tegenstell ing tot de catalogi, die 
slechts elf verschil lende typen note
ren, een lijst samenstelde van om
trent dertig kaarten, die voldoende 
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verschillen vertonen om als typen te 
worden gekwali f iceerd. 
Het artikel van de heer Dekker waar
over hierboven sprake was: „ A 
Hundred Years of Postage Stamps in 
Sur iname", is een vertaling van zi jn 
publikatie in het Maandblad van ok
tober 1973. 

Automaatboekjes/rolzegels 
De recente automatisering van som
mige PTT-werkzaamheden ondervindt 
wel belangstell ing. Waren het eerst 
de stempel- en sorteermachines die 
de filatelistische gemoederen in be
weging brachten, later deden dat de 
automaatboekjes en de moderne rol-
zegels. Even stormachtig als die van 
de, als UV-verzamelaars bekend ge
worden groep, is sinds kort de ont
wikkel ing van de ,,Kontaktgroep 
verzamelaars van automaatboekjes en 
rolzegels", die op 20 oktober 1973 in 
Gouda werd opgericht. Gestimuleerd 
door een klein aantal voormannen 
groepeerde zich in korte t i jd een zo 
groot aantal enthousiastelingen om 
die jonge kern dat reeds in januari 
1974 het eerste nummer verscheen 
van een eigen bul let in. 
Dat alles zou geen reden zijn om in 
onze rubriek over dit nieuwe verza-
melgebied te spreken, ware het niet 
dat de ontwikkel ing van dit bul let in al 
even voorspoedig verl iep als de groei 
van de contactgroep zelf. Dezer da
gen ontvingen wi j van het secretariaat 
een dikke bundel van alle tot nu toe 
verschenen nummers. Wij kregen 
daardoor een goed inzicht in de 
wijze waarop één en ander is aange
pakt. 

Als elk begin was ook de start van dit 
bul let in weinig opzienbarend. Onge
woon waren slechts de lange lijsten 
met namen van nieuwe leden. Al 
spoedig echter volgde steviger kost. 
Gedetailleerde beschrijvingen van 
boekjes en zegels en berichten over 
de eerste verzamelingen van enige 
betekenis en de resultaten daarmee 
behaald op tentoonstel l ingen. De 
eerste aanzet voor een samenvatting 
van gegevens over het gebruik voor 
frankering van de zegels uit auto
maatboekjes werd samengesteld door 
drs. E. van Egten voor het tweede 
nummer van de eerste jaargang. Re
dacteur W. M. A. de Rooy maakte de 
voorlopige balans op van de Belgi
sche boekjes en de eerste bijdrage 
van een buitenlander, de Zweed Bo 
Isacsson, ging over: ,,De automaat
boekjes van Denemarken" . Een bi j 
zonder goed teken was de verschij
ning van de naam van de heer J. 
Dekker van het B.D.C., in het art ikel: 
, ,Genummerde zegels van de r o l " , 
dat tot stand kwam dank zij een in
ventarisatie van de verzameling van 
de heer L. A. Schlosser. 
Laten we besluiten met de vermel
ding van artikelen van M. D. Schreu-
der over: ,,De ci l indervoeg van rol
zegels", van H. A. Tielman over: ,,De 
ci l indervoeg en dwarsverschuiving bij 
rolzegels en automaatboekjes", dat 
vergezeld gaat van enkele toel ichten
de, zeer instructieve tekeningen en 
van een inventarisatie van de postze
gelboekjes van de Bondsrepubliek 
door de heer P. Houdewind. 
Uit één en ander hebt u ongetwi j feld 
begrepen dat wi j met veel belangstel
ling het: ,,Bulletin van de kontakt-
groep verzamelaars van automaat
boekjes en rolzegels" hebben door
genomen en dat wi j hopen nog vaak 
en veel goeds over die groep en zi jn 
bul let in te vernemen. A propos: Te 
beginnen met de zevende aflevering 
wordt het blad in offset uitgevoerd 
w a a r d o o r - met alleszins bevredigend 
resultaat - nu ook afbeeldingen kun
nen worden opgenomen. 

In het kort 
Winston Gruszuczki schreef in : ,,The 
American Philatelist" (mei 1975) over 
tweetalige poststempels van Oost-
Duitsland ten behoeve van de Sorbi
sche minderheid. 

En nu we het toch over Oost-Europa 
hebben: dr. R. de Graeve in : , ,De 
Postzegel" (juli/augustus 1975) over: 
,,De Postgeschiedenis van het Wran
gelleger (15 november 1920 - 30 mei 

1921)". De strijd tussen de , ,Wi t ten" 
en de , ,Roden" in het Rusland van 
onmiddel l i jk na de Eerste Wereldoor
log spreekt nog alti jd tot de verbeel
ding. 
De lezers van het artikel van dr. De 
Graeve worden ook in dat opzicht 
niet teleurgesteld. Het artikel wordt 
nog voortgezet. 
Een bijzonder goed gedocumenteerd 
en uitvoerig artikel over dat deel van 
de Russische geschiedenis schreef 
David Opperman over brieven af
komstig van leden van het Ameri
kaanse expeditieleger in Siberië, dat 
vooral voor l iefhebbers van gecensu
reerde brieven van betekenis is (,,The 
Collectors Club Philatelist", juli 
1975). 
Voor bezitters van hun uitverkochte 
boek Stamps of Fame, publ iceren L. 
N. en M. Will iams in: „Philately" 
(oktober 1974) de jongste lotgevallen 
van de in dat boek beschreven Post 
Off ice Mauritiuszegels. Uit dat be
richt valt op te maken dat de be
kende Japanse verzamelaar Hiroyuki 
Kanai tegenwoordig de beschikking 
moet hebben over tenminste zes 
exemplaren. Interessant voor 
,,Vluchtelingen"-verzamelaars is de 
korte notit ie in ,,The Philatelist" (fe
bruari 1975) over Volkenbondzegels 
van na de Eerste Wereldoor log ter 
voldoening van de toeslag voor het 
vluchtel ingenfonds van Nansen, ver
schuldigd door aanvragers van een 
vluchtel ingenpaspoort. 

DE WARE PHILATELIST 
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Gespecialiseerde verenigingen 
Van de vermelde verenigingen wordt aangegeven onder 
1 de naam van de vereniging 
2 de doelstelling 
3 de activiteiten 
4 naam van en/of gegevens omtrent eventueel tijdschrift 
5 aantal Ifeden per medio 1975 
6 contributie 
7 secretaris of bestuurssamenstelling 

1 Nederlandsche Vereeniging van Aero-Philatelisten 
„DE VLIEGENDE HOLLANDER 

2 Behartiging der belangen van de verzamelaars van 
luchtpoststukken en zegels luchtvaartdocumenten en 
stempels in Nederland en daarbuiten 

3 Rondzendverkeer luchtpoststukken uitsluitend voor Ie 
den Rondzendleider A L Blonk te Dordrecht Nieuw 
tjesdienst van luchtpoststukken diverse luchtvaartmaat 
schappijen voor leden Leider W Dekker Den Haag 

4 De Aero Philatelist Oplage 550 è 600 verschijnt 
zesmaal per jaar redacteur drs E van Egten Reelaar 
19 Deventer Telefoon 05700 13998 

5 500 
6 Per jaar/ 17 50 Nieuwe leden ƒ 5 — entreegeld 
7 De Vliegende Hollander seLrelaris/ledenadministra 

teur F W N Hugenholtz Anstotelesstraat 859 Post 
bus 562 Apeldoorn Telefoon 055-262509 Voorzitter 
drs J Boesman Statenlaan 2a s Gravenhage 

1 LUCHTVAART HISTORISCHE VERENIGING 
2 beoefenen van m het bijzonder de (post ) geschiedenis 

van de luchtvaart 
3 houden van bijeenkomsten en beheren van het Neder 

lands Luchtvaart Museum 
4 Luchtpost Historie tweemaandelijks orgaan onder re 

dactie van drs J Boesman Statenlaan 2A s Gra 
venhage telefoon 070 558622 

5 170 
6 ƒ 1 0 — per jaar 
7 Secretaris H C Zuiderwijk Boslaan 62 Zevenhuizen 

2313 Telefoon 01802 1753 

1 Vereniging „DE BEELDFILATELIST ', 
2 Het bevorderen van de beeldfilatelie in het bijzonder 
3 het organiseren van rondzenddiensten van postzegels 
4 Officieel orgaan De Beeldfilatelist verschijnt zesmaal 

per jaar elf studiegroepen met eigen publikaties drie 
maal per jaar 
Biologie religie en mythologie sport en spel geschie 
dems aardrijkskunde en volkenkunde kunsten han 
del en verkeer onderwijs en wetenschappen en chari 
tas UNO/UPU/Europa landbouw ruimtevaart 

5 678 
6 / 2 5 — per jaar waardoor men het orgaan en een stu 

diegroep ontvangt Elke volgende studiegroep / 7 — 
per jaar 

7 Secretaris Mevrouw I G S M Lokhorst Vogelesang 
Roerstraat 63 Amsterdam Telefoon 020 714880 

1 FILATELISTEN VERENIGING „ST GABRIEL ' 
2 Vereniging van verzamelaars van postzegels verband 

houdende met bijbel en christendom aangesloten btj 
Wereldbond St Gabnel 

3 Rondzenddienst maandblad landelijke en regionale 
bijeenkomsten en tentoonstellingen publikaties 

4 Gabnel verschijnt tien maal per jaar 
5 250 
6 / 2 0 — per jaar met inbegrip van het maandblad 

jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar) half geld 
7 J G M de Wilde Evertsenstraat 39 Hendrik-ldo 

Ambacht 3260 Telefoon 01858 4946 

Propagandacommissie 
j Hendriks Meteorenstraat 55 Hilversum Telefoon 
02150 55641 
F J A M van Kempen Antoon van der Venstraal 27 
Son (NB) 

1 NEDERLANDSE VERENIGING VAN POSTSTUKKEN 
& POSTSTEMPELVERZAMELAARS 

2 Het bevorderen van de kennis en het verzamelen van 
poststukken postale afstempelingen en filatelistische 
zaken die buiten de algemene aandacht vallen als
mede de bestudering van de postgeschiedenis 

3 ledenvergaderingen ruilbijeenkomsten filatelistische 
besprekingen rondzendverkeer verenigingsveilingen 
bevorderen van publikaties 

4 De Postzak kwartaalblad Redacteur J Giphart 
5 430 
6 / 15 — per jaar + een eenmalige bijdrage van / 5 — 

(entree) 
7 J H Broekman Hofiaan 25 Bergen N H Telefoon 

02208 2582 
Ledenadministrateur W Bakker Sparrenstraat 38 
IJmuiden (O) Telefoon 02550-15019 

1 internationale Vereniging „DE SPOORWEGMOTIEF 
FILATELIST", 

2 het bundelen van de spoorwegmotiefverzamelaars 
3 Tweemaandelijkse ledenbijeenkomsten tezamen met 

de tweemaandelijkse bijeenkomsten van de sectie 
Spoorwegmotieven van de Nederlandse Vereniging van 
Spoorweg Filatelisten in Utrecht 

4 Der Eisenbahnmotivsammler mededelingenblad van de 
motiefgroep Spoorwegen in de Thematische Commissie 
van de FIP 

5 65 
6 Contributie / 16 50 per jaar inclusief het lidmaatschap 

van de FIP motiefgroep Spoorwegen 
7 H W Wareman Finne 41 Bntsum (F) 

1 Filatelistenverenigmg DAI NIPPON, 
2 het bevorderen van het verzamelen van postzegels uit 

gegeven tijdens de Japanse bezetting van Nederlands 
Indie en onder het bewind van de Republiek Indonesië 
vóór de soevereiniteitsoverdracht 

3 Dai Nippon houdt bijeenkomsten organiseert een rond 
zendverkeer heeft een catalogus Republiek Indonesië 
1945/1950 en een uitgebreid handboek/catalogus Ja 
panse bezetting uitgegeven 

5 circa 125 
6 / 5 — per kalenderjaar de eerste maal te verhogen 

met / 1 — entreegeld 
7 J Bonn Porto Buenolaan 15 Ouderkerk aan de Am 

stel Telefoon 02963 19 42 

1 Studiegroep BRITTANNIA 
2 behartigen van de filatelistische belangen van de Ie 

den met betrekking tot het verzamel ge bied Groot 
Brittannie 

3 bijeenkomsten rondzendverkeer mededelingen 
blad ruilbijeenkomsten veilingen 

4 Mededelingenblad per kwartaal 
5 200 
6 / 2 0 — Entreegeld/ 5 — 
7 A Noorland Rietkraag 25 Boskoop 

1 Vereniging „NEDERLAND-ISRAEL-PHILATELIE ' 
2 a Het bevorderen van de filatelie betreffende de staat 

Israel en het Midden Oosten in het bijzonder 
b Tot haar speciale objecten rekent de vereniging 
1 Turkse post in het Heilig Land 
2 De Levant postkantoren tn Palestina 
3 Mandaatperiode in Palestina 
4 Interimperiode (april mei 1948) 
5 De staat Israel 
6 De Judacia filatelie 

3 Het organiseren van bijeenkomsten 
4 De NIP geeft viermaal per jaar haar orgaan genaamd 

NIP ORGAAN uit alsmede viermaal per jaar de 
NIP Berichten met het gewone verenigingsnieuws Bij 

het NIP wordt de nieuwe editie Judaica Postaal de 
geschiedenis van het Joodse volk in postzegels en 
poststukken aan de leden gratis gezonden 

5 456 Zowel binnenlandse als buitenlandse leden De 
vereniging is aangesloten bij het Wereldcongres van Is-
raeiverenigingen 

6 / 16— per jaar mits voor 1 maart van het lopende 
jaar betaald Daarna komt er / 2 50 extra kosten bij 

7 Secretaris A J Zweere Zoutepoel 26 Postbus 157 
Sneek Telefoon 05130 3441 (na 18 00 uur 8329) 

1 NEDERLANDSE VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS VAN HET VORSTENDOM LIECH
TENSTEIN, 

2 bevorderen van de Liechtensteinfilatelie 
3 speciaalabonnement bibliotheek diatheek lezingen 

eigen brochurereeks 
4 kwartaalblad Liechtenstein 
5 82 
6 / 12 50 per jaar minimumbijdrage van donateurs 

/ 5 — per jaar 
7 Secretaris Ph Smulders Weimarstraat 376 s Gra 

venhaqe Telefoon 070 333790 

1 Nederlandse Filatelisten Vereniging „SKANDINAVlê 
2 Het bevorderen van de filatelie m het bijzonder die van 

Skandmavie met name Noorwegen Zweden Dene 
marken Finland Groenland IJsland en Deens West 
Indie 

3 rondzenddienst jaarlijks tenminste vier bijeenkom-
sten/ledenvergadenngen/veiiingen 

4 filatelistisch kwartaalblad Het Noorderlicht 
5 350 
6 ƒ 1 7 — per jaar 
7 J A Konings Geleenstraat 53-111 Amsterdam Telefoon 

020-427215 

1 POSTZEGEL VERZAMELAARS VERENIGING 
„VERENIGDE NATIES-VERENIGD EUROPA 

2 Het bevorderen van de filatelie van de Verenigde Naties 
en Verenigd Europa alsook milieubescherming 

3 contactdagen ruildagen 
5 120 
6 / 1 5 — per jaar (na 1 juli / 7 50 voor het lopende 

jaar) 
7 Voorzitter L A M J Moikenboer Tibeertlaan 6 Ou 

denbosch Telefoon 01652-3441 Ledenadministrateur 
penningmeester W P J de Vrueh Meloenstraat 129 
s Gravenhage Telefoon 070-680485 

1 KRING VAN VERZAMELAARS VAN POSTZEGELS 
DER LATIJNS-AMERIKAANSE REPUBLIEKEN, 

2 beoefenen van de filatelie van Latijns-Amenka 
3 bijeenkomsten voor contact en ruil 
5 83 

7 H W Wachter Azaleastraat 20b Rotterdam 2012 tele 
toon 010 185310 

1 Motiefgroep PAPIER EN DRUK, 
2 verzamelen en propageren van het motief papier en 

druk op postzegels poststukken enz 
3 tweemaal s jaars een bijeenkomst in Nederland voor 

contact en ruil 
4 Die schwarze und die weisse Kunst gedrukt kwartaal 

blad met artikelen en nieuwtjes 
5 ongeveer 225 verspreid over de wereld 
6 DM 20 — per jaar 
7 J F Glatz Postweg 243 Nijmegen voorzitter van de 

Nederlandse sectie aangesloten bij de Motivgruppe 
Papier und Druck (zetel te Bonn) in de Motiefcommissie 
van de FIP 

STUDIEGROEPEN 
DE MOHAMMEDAANSE WERELD/OOST EUROPA 
Ir W J Jansse Weidestraat 16 Bergambacht telefoon 
01825-1822 
Contactgroep BELGIË G Kuiper Beekhuizenseweg 44 
Velp (G) telefoon 08302 7314 
BRITTANNIA A Noorland Rietkraag 25 Boskoop te 
lefoon 01727 4721 
CHINA T F M Bonsen t Hofke 28 Eindhoven tele 
foon 040-812463 
FRANKRIJK Mevrouw P Teeuwissen Winklerlaan 136 
Utrecht (O) Telefoon 030 713240 
GRIEKENLAND J Eschbach Cypresstraat 168 
s-Gravenhage Telefoon 070 600056 

IBERIA R J Slim Prinses Irenelaan 64 Leusbroek 2900 
OUD-OOSTENRUK drs J A Rompes üjsterbesstraat 7 
s Gravenzande Telefoon 01748 5482 
POSTMECHANISATIE/ULTRAVIOLET M J Vnjalden 
hoven Oostra Jan de Weertstraat 46 s-Gravenhage te 
lefoon 070 325498 
USA/CANADA M J W Steensma Thomas è Kempis 
straat 17 Amsterdam W Telefoon 020 13 23 13 
VOORAFSTEMPELINGEN F J A de Groot Gerard Kei 
lerstraat 8̂ ^ s Gravenhage 2010 telefoon (070) 90 37 59 
ZUID-AZIE G H Hillen Sr Mozartlaan31 Aalsmeer 
ZUID-WEST PACIFIC Verzamel en studiegebieden 
West en Australisch Nieuw Guinea Australië Nieuw Zee 
land Zuid West Pacific eilanden en staten van Bnts Ge 
menebest F Bender Dr van Mooklaan 253 Rijswijk 
2106 
ZWITSERLAND Mr F Molenaar Van Heurnlaan Al 
Vught Telefoon 073-563332 
Kontaktgroep Verzamelaars AUTOMAATBOEKJES & 
ROLZEGELS W M A de Rooy Hollandsingel 35 
Waalwijk telefoon 04160 35284 

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

Dag van de Postzegel 1976 
Verenigingen die voornemens zi jn vo l 
gend jaar de vier ing van De Dag van de 
Postzegel in hun distr ict op zich te nemen 
wordt verzocht dit voor 1 januari 1976 
kenbaar te maken bij de heer E C de 
Poorter, Parkdreef 111, Budel-Dorplem 
Telefoon 04950-18495 
Er zi jn al aanmeldingen ontvangen uit 
Alphen aan den Rijn, Deventer (afdelingen 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars), Gron ingen, Santpoort en 
Utrecht (Utrechtsche Philatelisten Veree
niging) 
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Bekertoernooi voor de thematische filate
lie 
De |ury van het toernooi voor de themat i 
sche bekerlezingen dat op de Dag van de 
Postzegel in s-Hertogenbosch werd ge
houden, heeft de volgende punten toege
kend 
1 H van Gelder - Van part i tuur tot con
cer tpod ium - 429 
2 L van Oosterwi jk - De telegrafie door 
de eeuwen heen - 354 
3 H A C Bakker-Nieuwenhof - Haar
lem, mi jn stad - 345 
4 E Steinbuch - De Verenigde Machine 
Fabrieken en de tropische cultures - 292 
De wisselbeker werd door de heer F W 
Smit, v ice-voorzi t ter van de Bond overhan
digd aan de heer Van Gelder de heer 
Steinbuch winnaar van het vor ig toer
nooi ontving de replica en de beide an 
dere deelnemers mochten de bronzen 
medail le in ontvangst nemen omdat zij 
boven het m in imum aantal punten waren 
gekomen 
De |ury bestond uit de heren N A van 
Bakelen, K J Heijmans, P J Meurs, A 
M A Pennings en ir A Sonneveld 

Nieuw lid 
De Vereniging van Postzegelverzamelaars 
, Scherpenzeel & omstreken ' te Scher-
penzeel is per 1 november 1975 ott icieel 
toegetreden tot de bond 
Na publ ikat ie van de aanvraag in het j u -
l i /augustusnummer 1975 zi|n geen bezwa
ren tegen deze aanmelding ingediend 
Mede gelet op het bepaalde in art ikel 5 
van de statuten heeft het bondsbestuur 
besloten deze kandidaat als lid van de 
bond aan te nemen 
Het bondsbestuur heet deze n ieuwe ver
eniging van harte we lkom en spreekt de 
hoop uit dat zi | actief aan het verenigings
leven van de bond zal deelnemen 
Secretaris F M Grizel l , Van Calenlaan 
16 Woudenberg Het aantal leden be
draagt 36 

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

Agenda districttentoonstellingen 1976 
27-28 maart, ter vier ing van het twaalfen-
eenhalfjarig bestaan van de Postzegel
vereniging Heemskerk p/a H F A Maas, 
Don Boscostraat 6, Heemskerk Telefoon 
02510-32850 

Bondsdocumentatiecentrum 
Inl icht ingen over publikaties met betrek
king tot de postzegels en postwaardestuk 
ken van Neder land, Nederlandsch-Indie 
Curasao en Suriname bij de administra
teur van het BDC J Dekker Plantage 
Parklaan 11-1, Amsterdam-1004 Telefoon 
020-243150 

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

Firma W F Heimann, Parnasiusweg 7 en 
24 Amsterdam 

Alvorens een relatie aan te gaan met deze 
f irma kunt u zich in verb inding stellen 
met de beheerder van het bondsinforma
t iebureau (postzegel voor antwoord b i j 
s lui ten') 

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 in het 
gebouw van de Bibl iotheek Arnhem 
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 alleen 
van 10 00-17 00 uur Adres Koningstraat 26 
Postbus 1168 Arnhem 

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

Verkoopafdeling 
Bestellingen te r ichten aan E C de Poor
ter Parkdreef 1 I I , Budel-Dorple in Postgi-
rorekeningnummer 2015960 ten name van 
de Directeur Verkoopafdel ing van de Ne 
derlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, Budel-Dorple 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, bladzi jde 172, ju 
li/augustus 1975 bladzijde 412 

internationale tentoonstellingen 
Serieuze kandidaten kunnen inschri jvings
formul ieren en brochures aanvragen van 
de Haf ma 76 die van 20-29 augustus 1976 
in Kopenhagen zal worden gehouden 
In Milaan word t vo lgend 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 keuring 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 NEC stelt aan verenigingen dialezm-
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
gelijk meer dan twee diaseries per keer te 
verlangen 
Aanvragen bij de NFC-secretaris J C 
Schäfer Groenendaalstraat 9-1 
Amsterdam 1017, of Postbus 192, Weesp 

verenigings-
nieuws 

Adminis t ra teur : 
A. van Laer 
Da Costalaan 21 
AMSTELVEEN - 1134 

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopi) voor het Verenigingsnieuws dient 
GETIKT op officieel kopi|blad (in duplo) teza 
men met de mutatiestrookjes voor de komende 
maand en eventueel de maandstaat in het bezit 
te zi|n van de administrateur, uiter[i|k op de 
volgende data 
decembernummer 19 november 1975 
lanuannummer 3 december 1975 
Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
na de genoemde datum voor het december 
nummer bi) de administrateur Nakomers alleen 
in kleine hoeveelheden en mits u al eerder in 
de maand hebt ingezonden In dat geval de 
maandstaat met de laatste zendmg strookjes 
toezenden doch wel elke maand ook als er in 
die maand geen mutaties zijn geweest De mu 
tatiestrookjes voor het januarinummer zo vroeg 
mogelijk inzenden vooral wanneer het grote 
hoeveelheden betreft Indien voor het jan nr 
wordt ingezonden voor 29 november dienen 
die strookies apart verzonden te worden mef 
de aanwijzmg voor het jan nr (dit niet op de 
strookjes vermelden doch b v op de enve 
loppe of op een strook die om deze mutaties 
wordt geslagen ) Alles wat na 20 december 75 
binnenkomt blijft liggen tot het februannum 
mer 
HH Secretarissen en leden administrateurs 
wordt dringend verzocht zich strikt aan de ge 
noemde data te houden 
Indien de kopij voor het Veremgings Nieuws te 
laat wordt ingezonden, is plaatsing m het 
nummer van de komende maand BESLIST NIET 
mogeli|k Let u er vooral op dat voor bijeen
komsten enzovoort geen data worden vermeld 
die liggen voor de 20ste van de maand van ver 
schijning 
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1 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr W F Smit, Utrechtseweg 35c, Heelsum, tel 
08373-2607 Penningm /Ledenadm H A E Spaanen
burg, ) H Leopoldstraat 13, Haarlem tel 023-262919 
Dir Rondz ) | Kroone, Socrateslaan 36, Utrecht, tel 
030-881032 
De leden worden verzocht correspondentie, adreswijzi
gingen e d te zenden naar de afdehngssecretans of de 
ledenadministratie, nooit naar de administrateur van het 
maandblad 
2 
Postzegelvereniging „Breda". Secr Mw A Cramerus-
van den Wildenberg, Steynlaan 40, Breda Tel 132307 
Ledenvergadering maandag 24 nov '75 te 19 30 u m 
Gemeenschapshuis , De Kleiberg', Dr Struyckenstr 9 
Breda Dia-lezing Op de dec vergadering van 22 dec 
zi|n leden en hun dames weer welkom op de bingo
avond De kontributie blijft voor 1976 gehandhaafd op 
ƒ 17,— Wilt u er wel aan meewerken dat de lidmaat
schapsgelden voor eind jan '76 zijn voldaan Graag dus 
storting of overschrijving op postrekening 1675666 t n v 
Penningmeester-ledenadministratie P V ,,Breda' Na 1 
febr '76 moeten u ƒ 2,— administratie en incassokosten 
in rekening worden gebracht 
Jeugdbijeenkomst zondag 7 dec as in de Beyerd 
Boschstraat 22 Breda van 9 30 u - 12 u 
3 
Vereniging van postzegelverzai:ielaars „Hollandia". Am
sterdam Secr A D Aeijelts Tolakkerweg 82, Holland-
sche Rading Tel 02157-489 
Ledenvergadering vrijdag 28 nov 1975, 20 15 uur Hotel 
Krasnapolsky Warmoesstraat Amsterdam 
4 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. Secr P O M 
van Hasselt, Prins Hendriklaan 101, Utrecht, ledenadm 
Mr K Wildschut Vuurse Dreef 42 Hollandsche Rading 
Ledenvergadering dinsdag 25 november a s 20 uur in 
de kleine foyer van Tivoli Lepelenburg Utrecht Agen
da jaarverslag penningmeester landenwedstrijd Punt-
stempels, veiling en verloting 
Attentie ruildag Midden-Nederland op 22 november 
10-17 uur in de Veemarkthallen aan de Sartreweg te 
Utrecht 
5 
Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secr L W Krijger 
Oranjelaan 49, Rijswijk Ledenadm F H de Wijs, Carel 
Reinierszkade 75 's-Cravenhage tel 070-831402 (na 
18 00 uur) 
Ledenbijeenkomst Dinsdag 16 december 1975, 20 00 uur 
in Diligentia (Ie etage), L Voorhout 5, 's-Gravenhage 
6 
Internationale Vereniging „Phtlatelica". Secr N Ph 
Glaudemans Willem Klooslaan 21 Voorburg Z H , tel 
070-86 44 76 Beheerder Centraal Ledenregister N F 
Hedeman, Valkenboskade 86, 's-Gravenhage-2026, tel 
070-39 08 57, Bureau v/h Rondzendverk Philatelicahuis, 
Valkenboskade 88, 's-Cravenhage-2026, tel 070-65 83 60 
Contributie 1976 Ter besparing van incasso- en admini
stratiekosten worden de leden dringend uitgenodigd 
thans over te gaan tot betaling van de contributie over 
1976 De bij een afdeling aangesloten leden dienen de 
voor hun afdeling vastgestelde contributie te voldoen 
aan de penningmeester van de afdeling voor de door 
het afdelingsbestuur vastgestelde datum 
De niet bij een afdeling aangesloten leden worden ver
zocht de contributie 1976 voor 1 januari 1976 te voldoen 
door storting of overschrijving op postgirorekenmgnr 
315 284 ten name van de Alg Penningmeester I V Phila-
telica Hulshorststraat 249, 's-Gravenhage-2029 Gaarne 
hierbij vermelden Naam en voorletters, het juiste adres 
en het op de hdmaatschapskaart 1975 voorkomende 
lidmaatschapsnummer Voor de niet bij een afdeling 
aangesloten leden bedraagt de contributie voor 1976 a 
ƒ 17 50 en b ƒ 25,— (voor m het buitenland wonende 
leden) 

De m het oktobernummer voorkomende lijSt van afde-
Imgssecretanssen dient als volgt te worden gewijzigd 
Volkei A de Vries, Merwedelaan 34, Veghel, na convo
catie 
7 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. Secr 
C H W Heusdens, postbus 2171, Rotterdam-3005, 
tel (010) 244871 Ledenadm P W van der Stel, van 
Wijngaardenlaan 72, Rotterdam-3026, tel (010) 19 23 16 
Ledenvergadering maandag 24 november 20 uur Ge
bouw ,,De Nieuwspoort', Grotekerkplein 5, Rotterdam 
gewone agenda 
Laatste ledenvergadering m 1975 maandag 15 december 
20 uur, Gebouw , De Nieuwpoort, adres zie boven 
Kerstprijsvraag Clubbijeenkomsten iedere zaterdag van 
14 tot 17 uur Wijkcentrum ,,Middelland", Ie Middel
landstraat 103, iedere donderdag van 19 30 tot 21 30 uur 
kantine 3e Technische School, Hillevliet 90, Rotterdam-
Zuid Bezichtiging van de veilingkavels voor de 
november-vergadering zaterdag 22 november, voor de 
december-vergadering zaterdag 13 december, beide ke
ren van 15 tot 16 uur m clublokaal ,,Middelland" 
8 
Philatelistenvereniging „Amersfoort". Secr.- ) van 
Leeuwen, Kelvinstraat 5b, Amersfoort, tel 033-12632 
Bi/eenkomsten iedere 4e donderdag van de maand m 
Hotel Monopole, Stationsplein 6, Amersfoort Zaal open 
19 30 uur aanvang 20 uur Eerstv bijeenk met o a vei
ling, puzzel, bingo en ruilmogelijkh 27 nov (m 
Diergaarde-Rest -feestavond) en 18 december '75 
Rondzendverkeer Alle boekjes, ook betere voor gericht 
rondz verk met korte looptijd, inzenden aan M P Ber
gers, Isaacstraat 30, Soest, tel 02155-16627 

9 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist". Secr L 
van Oosterwijk Oostervenne 113 Purmerend-1440 Tel 
02990-26289 Ledenadm Mevr A Hastrich-Roos, Lelie
straat 42 Volendam Tel 02993-3598 
Bijeenkomsten dinsdag 9 december Sint Nicolaas, 
dinsdag, 16 december ledenvergadering Dit maal beide 
avonden m ,,Krasnapolsky ingang Warmoesstraat 
kleine zaal Aanvang 20 00 uur 

10 
Postzegelvereniging S.P.A. Secr Th | de Vente, Eiken
laan 32, Zwanenburg te! 02907-4387 
Bijeenkomsten 25 nov , 9 en 23 dec 1975 
16 
Gelderse Filatelisten-vereniging „De Globe". Secr j G 
Ouwenbroek Brantsenstraat 24, Arnhem Telefoon 
085-450477 Ledenadministratie mej M | Renssen 
Leeuweriklaan 10 te Zutphen Telefoon 05750-14434 
Maandelijkse bijeenkomsten te Apeldoorn Arnhem 
Barneveld, Brummen-Eerbeek Dieren Doesburg, Doe-
tinchem Druten, Ede Eist, Epe Lichtenvoorde, Lobith, 
Nijmegen Oosterbeek Renkum-Heelsum, Rheden-De 
Steeg, Velp-Rozendaal, Wageningen Winterswijk Wij-
chen, Zevenaar en Zutphen 
18 
Philatelistenvereniging „Baarn". 
Bijeenkomsten elke 3e maandag van de maand m Ge
bouw De Schakel ' Nassaulaan 17, Baarn Zaal open 
7 30 uur aanvang 8 uur Veiling, verloting lezing 
Nieuwe leden Adres van de secretaris Malvastraat 11 
tel 6470 
Rondzendverkeer Goede boekjes N O G aan het Hoofd 
Rondzendverkeer P Broers (avalaan 5, Baarn 
20 
De Kennemer Postzegelclub Beverwijk. Secr Th W 
Andriesma, Corn Groenlandstraat 15 Heemskerk tel 
02510-33168 Penn m K H Woiterman, Strick van Lin-
schotenstraat 67, Beverwijk Contributie ƒ 12 — per jaar 
giro 1559745 
Clubavonden 1 december veiling en 15 december kie
nen 
22 
Ned. Filatelistische Ver. „De Verzamelaar", Bussum. 
Secr esse Mevr B van Ek-Bronkhorst Meerweg 5 Bus
sum, tel 02159-18342 
Ledenbijeenkomst elke 2de maandag v d maand aan
vang 8 uur m de grote zaal van Huize Codelinde Hui-
zerweg Bussum 
Rondzendingen B v d Meulen, Jan Toebacklaan 3, 
Naarden, tel 02159-40709 zou nog graag goede rond-
zendboekjes Ned. en O C ontvangen 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr F H Visser Oranjepark 47, Dordrecht 
Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand 
Gebouw C J M V Burg de Raadtsingel Dordrecht 
aanv 20 30 uur, zaal open 19 uur Gelegenheid tot ruil 
kopen en verkopen 
27 
Philatelistenclub „Eindhoven". Secr L Burghoorn 
Helmerslaan 74, Eindhoven, tel 040-519408 
Eerstkomende ledenbijeenkomst woensdag 3 dece 1975 
in de Mulierzaal van het P O C Aanvang 20 00 uur 
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 1 december 1975 
31 
Postzegelvereniging „Gorinchem en Omstreken". Secr 
J A van den Anker, Busschieterstraat 7-C Gormchem, 
tel 01830-21327 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand m 
een benedenzaal van de Exoduskerk Mollenburgseweg, 
Gormchem Aanvang 20 00 uur 
32 
Vereniging van Postzegelverzamelaars ,,Gouda". Secr 
H C I Bakker, Gravestem 86 Gouda Tel 01820-14730 
Ledenadm T Belgraver-Gronert Han Hollanderweg 
184, Gouda Tel 01820-12121 
Ledenbijeenkomst 15 december in , Brandpunt' Turf
markt 58, Gouda Aanvang 20 00 uur Regionale ruil
beurs 12 december Burgerhal Stadhuis Gouda 
Geopend 19 00-21 00 uur 
35 
Philatelisten Verenigmg Groningen. Secr J M Offrm-
ga, de Savornin Lohmanplem 2-b, Groningen, tel 050-
260242 Ledenadm J K Smith, Oosterhamrikkade 64, 
Groningen, tel 050-770406 
Bijeenkomsten elke 4e maandag van de maand m het 
Boschhuis, Hereweg Groningen Zaal open voor ruilen 
19 uur Beem vergadering ca 20 uur 
24 november Lezing over Oud-Duitse Staten door de 
heer de Graaff uit Veendam 
Attentie Met ingang van 22 dec 1975 vinden de verga
deringen plaats in Wijkcentrum de Trefkoel, Zonnenlaan 
30, Groningen 
Dec Programma Verenigingsveilmg en traditionele grote 
decemberverloting 29 november a s Grote Postzegel-
veiling eveneens m de Trefkoel Bezichtiging van 10-12 
Aanvang Veiling 13 uur 
jeugdafdelingen te Groningen Haren en Eelde/Paters-
wolde Inlichtingen bij Secr ] K Smith voornoemd Ma
teriaal voor veilingen kan worden ingeleverd bij J La-
gaay. De Savornin Lohmanplem 12a Groningen, tel 
050-260214 die gaarne ook inlichtingen verstrekt Goede 

boekjes voor rondzendverkeer in te zenden bij hr | 
Lagaay voornoemd Zegels dienen m onze verenigings
boekjes te worden ingezonden welke boekjes a 60 cent 
per stuk eveneens bij de hr Lagaay kunnen worden be
steld 
Elke 2e zaterdag van de maand postzegelbeurs en ruil-
dag in de Trefkoel 
36 
Haarlemse filatelistische Vereniging „Op Hoop van Ze
gels". Secr J C Repko Bloemendaalseweg 193 Over-
veen tel (na 19 00 uur) 023-267394 
Ledenbijeenkomsten 19 november en 18 december a s 
m de aula van de AH Gerhardschool te Haarlem, Zijlvest 
25a Aanvang van de bijeenk 20 15 uur zaal open vanaf 
19 00 uur Om 21 00 uur veiling van circa 80 goede ka
vels Op de jaarvergadering van 29 okt jl werden de he
ren D F de Geus H H Kuling en J C Repko opnieuw 
gekozen als lid van het bestuur voor een periode van 
drie jaar Als penningmeester werd gekozen de heer F 
de Vries, als opvolger van de heer J B Broodman, 
welke laatste lid van het bestuur blijft 
Hebt u uw contributie voor het verenigmgsjaar 
1975/1976 al betaald? 
WIJ kunnen nog steeds goede boekjes en poststukken 
voor het rondzendverkeer gebruiken' 
37 
Postzegelvereniging „Heerlen". Secr C van Dishoeck 
Lintjensstraat 21 Heerlen Tel 045-719931 
Contributie 7976 Volgens besluit van de algemene ver
gadering dd 2 oktober I 1 bedraagt de contributie voor 
het jaar 1976 ƒ 20,00 
Dit bedrag kan voldaan worden door storting op/over-
schnjvmg naar girorekening 1054384 t n v Penningmees
ter Postzegelvereniging ,Heerlen of door afdracht ter 
vergadering 
Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst op donder
dagavond 4 december te 19 45 uur m het Pancratiushuis, 
Nobelstraat 33 Heerlen 
Gelegenheid tot ruil vanaf 19 uur 
Kienavond De faarlijkse kienavond zal worden gehou
den op donderdagavond 11 december e k te 19 30 uur 
in de grote zaal van het Pancratiushuis Nobelstraat 33 
Heerlen 
41 
Filatetistenverentging „Hilversum & Omstreken". Secr 
P F A van de Loo, Godelmdeweg 9, Hilversum Tel 
02150-45169 
Bijeenkomsten 20 november bingo-avond en 18 de
cember ledenvergadering 20 00 uur Ruilmiddagen op 
iedere zaterdagmiddag 13 30-17 00 uur Alle bijeenkom
sten m De Delta' , Havenstraat 139 Hilversum 
42 
Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Lei
den. Wnd Secr ] Spijker, Verdistraat 133, Leiden 
Tel 071-761720 
Vergadenng 28 november 1975 met bijzonder grote vei
ling van 200 kavels Kavellijst wordt toegezonden Jeugd-
afd Vergadering 28 nov op de zelfde plaats Steen-
schuur 6, Leiden Aanvang 7 uur 
43 
Philatelisten Vereniging „Zuid-Ltmburg", Maastricht. 
Secr P H Mantz p/a Wycker Brugstraat 10, Maas
tricht 
Beursavond ma 1 december en vergadering ma 15 dec 
in de ,,Grote Sociëteit", Vrijthof ingang Keizer Karel-
plem Maastricht Tijdens alle bijeenk interessante vei
lingen Belangstellenden zijn steeds van harte welkom 
Onze leden wordt verzocht hun contributie 1976 ad 
ƒ 22,50 tijdig (voor 1 mrt 1976) te voldoen 
44 
Postzegelclub „Groot Veldhoven". Secr P M Wil
lems, Mullerlaan 75 Veldhoven 
Bijeenkomsten iedere 2e maandag v d maand m het 
buurthuis d Ekker, Armehoefstraat 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 nr 75 
Tel 01650-37793 
Bijeenkomst met veiling, verloting en bingo 8 decem
ber in de zaal van 't Wit Roosken Nispensestraat 14, 
Roosendaal 
48 
Philateltstenclub ,,Rotterdam". Secr Mevr T B 
Steiner-Spork s-Gravendi|kwal 79, Rotterdam-3003 
Bijeenkomsten 2e dinsdag van de maand. Beursge
bouw ingang Meent 110 Rotterdam 
49 
Postzegelverenigmg Santpoort P.V.S. Secr G | H 
Bos, Cearalaan 52, Overveen gem Bloemendaal Tel 
023-25 56 36 Penningmeester Hr C A Heijboer, Haar
lem, Tafelbergstraat 17 Tel 023-26 62 10 Contributie 
per 1 jan '76 ƒ 14 00 per j Giro No 19103 Directeur 
Rondzendverkeer Hr S Schaap, Planetenweg 120, IJ-
muiden Tel 02550-15724 Giro rondzendverkeer 
P V S 276 084 
Vergaderingen iedere Ie en 3e donderdagavond v d 
maand m zaal van de Ymond-M T S Roos en Beeklaan 
4, Santpoort-Noord 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars ,,TILBURG" te 
Tilburg. Secr W van Erve, Insulmdeplem 5, Tilburg 
Tel (013)-426464 
Ledenvergadering 3 december m de zaal van Rest ,,Ca
sino', St jozefstraat 38, Tilburg 
54 
Postzegelcliffo Wassenaar. Secr B Wijsman, Van Hou
tenweg 80, Wassenaar 
Bijeenkomsten 11 dec en 8 januari, 20 uur Jeroenhuis, 
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Kerkstraat 75, Wassenaar 
58 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenheim. 
Secr G Marinus, Teylingerlaan 43, Sassenheim 
Vergadenng-veiling-ruilavond 25 nov , 23 dec 1975 Aan
vang 20 00 uur m de „Ontmoeting", Narcissenlaan 1 
Jeugdclub 18 45 uur Zaterdag 22 nov ruilbeurs 10 00-
17 00 uur m ,,Ontmoetmg" 
59 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „De Langstraat 
e.o., Waalwijk. Secr W de Rooy, Hollandsmgel 35 
Waalwijk tel 04160-35284 Leden-adm J Claesen, 
Boekelaerstr 1 Waalwijk, tel 04160-32421 
Schorsingen W R Koopmans, Sprang-Capelle, ) Berg
mans, Heerlen wegens wanbetaling 
65 
Philatelistenvereniging „Coevorden en Omstreken". 
Secr H Berendsen Prof Aalbersestraat 4, Coevorden, 
tel 05240-2217 
Ruilavond 17 november a s (in verb met de Canze-
markt niet op de 2e maandag) m Hotel Lankhorst a 
jeugdleden 19-20 uur, b seniorleden vanaf 20 uur 
67 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Zv«indrecht en 
Omstreken. Sekr Rotterdamseweg 62, Zwijndrecht, tel 
078-27395 
Bijeenkomsten m de ,,Open Hofkerk", Walraven van 
Hallstraat, Zwijndrecht op elke derde dinsdag v d 
maand De aanvangstijden zijn 20 00 uur Eerstvolgende 
bijeenk 16 dec '75 en 20 jan 76 
69 
Filatelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr J 
D Neuteboom Marg Hardenbergstr 2, Wildervank 
Rondzend-comm J Niemeijer, F ] de Zeestraat 12, 
Veendam 
Bijeenkomst donderdag 11 dec in Hotel Java, Pr Hen
drikplein 7 Veendam Zaal open 19 uur Kwartjes ver loting 
en quiz, verder demonstratie van een verzameling met 
toelichting 
73 
Postzegelvereniging 's-Cravenhage en Omstreken. Secr 
K A Tumstra, Valkenboskade 259 Den Haag, tel 070-

638311 (na 18 uur) Rondzendv mevr J E Klein-
Schuil, Het Zicht 162, Den Haag, tel 070-668036 
Bijeenkomsten elke 3e dinsdag van de maand m Harri
son's Hotel, Spuistraat 16, Den Haag Zaal open 19 30 
uur 
77 
Phil. Ver. ,,Hoogezand-Sappemeer". Secr A G Spij
kerman, Donker Curtiusstraat 39 Hoogezand Contribu
tie voor 1976 ƒ 17 50 voor 1 febr 1976 te voldoen op 
postrekening 969577 t n v Penningm Phil Ver 

Hoogezand-Sappemeer' te Sappemeer of contant op 
de ledenavonden Adreswijzigingen en opzeggingen van 
lidm schap (voor 1 dec ) uitsluitend schriftelijk aan de 
secretaris 
Grofe ruilbeurs zaterdag 6 december 10-17 uur m De 
Kern Hoogezand Eerstv ledenavond maandag 1 dec 
in Hotel Struve Sappemeer Zaal open vanaf 19 uur 
79 
Postzegelvereniging Appingedam. Secr esse Mevr R 
M Schanssema-Bouwman, Framsumerweg 81, Appinge
dam 
Vergadering vrijdag 8 dec in zaal Rehoboth, aanv 8 uur 
Ruilavond met bekerwedstrijd en verloting 
Afgevoerd wegens wanbetaling H Tammelmg, Uithui 
zermeden 
85 
„Postzegelvereniging Heemskerk". Secr D A v Vliet, 
Rousselstraat 16 Heemskerk Tel 02510-32874 
Bijeenkomsten 24 nov Veiling 8 dec Verkiezing van 
de postzegel van het )aar 22 dec Kienen om niet phila-
telistische prijzen De bijeenkomsten zijn m het vor
mingscentrum ,De Velst", de Velst 6, Heemskerk Aan
vang 20 00 uur, jeugd 19 00 uur 
88 
Postzegelclub Hoogeveen. Secr M J van Eijsden, Sa-
turnus 8, Hoogeveen tel 05280-65705 
Bijeenkomst 3e donderdag van de maand in de Tam
boer Jeugd 18 30-20 00 uur Senioren vanaf 20 00 uur 
Rondzendcommiss Middenweg 85, Hoogeveen vraagt 
boekjes voor rondzending 
94 
Postzegelvereniging „Telstar", Putten GId. Secr H D 

Buitenwerf, Wittenburg 163, Nijkerk Cid Tel 03494-
2484 
Vergadenng/ruilavond elke 3e donderdag van de 
maand waarvoor konvokatie met lijst voor de kavelver
koop wordt toegezonden, gebouw ,,'t Voorhuys" naast 
de Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14 Putten GId Aan
vang 20 00 uur Zaal open 19 00 uur 
95 
Postzegelver. Castricum. Secr C J Elling Lmdenlaan 
74 Castricum, tel 02518-51026 Penningmeester en 
rondzendverkeer C Bijman Bleumerweg I Bakkum, tel 
02518-50336 
Eerstvolgende ruilavond 1 december 1975, Hotel Kom
man Mient 1, Castricum, aanvang 20 15 uur 
101 
Ambachtse Filatelisten Vereniging. Secr : A t Hart, 
Landmanshof 40, Hendrik Ido Ambacht, tel 01858-3193 
Ledenbijeenkomst iedere derde maandag v d maand 
aanv 20 uur m De Schoof Graaf Willemlaan 29, Ruil
beurs iedere eerste zaterdag v d maand, aanv 13 uur, 
eveneens in ,De Schoof" 
103 
Postzegel Vereniging „Eemland", Soest. Secr Mej C 
M de Bruin, Kastanjelaan 11 Soest Tel (02155)-12032 
Rondzending K Meinecke, Soest erbergsestraat 135 
Soest Tel (02155)-18166 
Bijeenkomsten iedere eerste vrijdag van de maand Be
halve m december wordt dinsdag 2 december De Rank 
Soesterbergsestraat 18 Soest 
108 
Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars „De Post
hoorn". Secr H de Ruiter, Koningsvarenstraat 23, 
Warmer Tel 02982-1018 
Bijeenkomsten 18 november en 16 december vergade
ring met ruilavond en veiling Op 28 november is er ruil-
avond Alle bijeenk m ,,Eigen Gebouw", Wandelweg 
33, Wormerveer Aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 uur 
,,De Jonge Posthoorn" Leider J Kluft, Kameelstraat 23 te 
Wormer Tel 02982-1004 Bijeenkomsten elke laatste 
zaterdag van de maand m , De Snuiver" te Krommenie 
Aanvang 2 00 uur 

INPEG 
Internationale postzegel groothandel 

voor thematische en landen verzamelingen. 

Vraag er Uw handelaar om of vraag prijslijst: 
INPEG 

Postbus 254, Waalwijk. 

FRANKRIJK 
Gratis prijslijst op aanvraag Catalogusnummers Yvert of Mictiel, 

aantrekkelijke prijzen 

G. de Rivasson, 
24450 La Coquille - Frankrijk 

Onze 90e veiling 
die gehouden wordt op 19 en 20 december a.s. zal wederom zeer 

uitgebreid NEDERLAND en O.R. bevatten met onder meer ongebruikte en 
postfrisse zeldzaamheden en prachtige stul<ken van de eerste emissie. 

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

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

Ontvangt u nog niet regelmatig onze veilingcatalogus'' 
Stel dan met langer uit, per telefoon of briefkaart, om toezending van onze fioogst 

INTERESSANTE en GRATIS veilingcatalogus te vragen' 

Onze volgende veiling vindt plaats op 23 en 24 januari 1976 

W. H.deMunnik 
Beëdigd Makelaar en Taxateur 

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

PS U fioort toch ook tot onze inzenders die gebruik maken van onze enorme opbrengstprijzen'' 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOLIAND 

Daar staat de AMEVachter. 



nieuwe 
uitgiften 

redacteur: 
J. T h . A. Friesen, 
Rembrandtstraat 18, 
G o o r 7720, 
Te le foon 05470-2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen danken wi) de 
verschillende postadministraties en -agentschappen en 
de heren P de Groot m Al-Khobar, Saoedi Arabie en K 
Filet te Sao Paulo 
Voor inlichtineen en/of illustraties - speciaal van ver
schillende Midden- en Zuidamenkaanse en enkele Azia
tische landen - die ertoe bi| kunnen dragen de actuali
teit van deze rubriek te vergroten - houden wij ons van 
harte aanbevolen 

• Dit teken ts geplaatst bij uitgiften die verboden zi|n voor 
tentoonstellingen die gehouden worden onder de bepa
lingen van de Federation Internationale de Philatelie 
De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie besloot dergelijke uitgiften te kenmerken en er 
geen afbeeldingen meer van op te nemen De gebruike 
li|ke gegevens worden wel vermeld De verzamelaars zijn 
evenwel gewaarschuwd 

VERENIGDE NATIES 
21-11-'75. Vredestaken van de Verenigde 
Naties. 
0.60 Zw.Fr. b lauwgroen, 0.70 Zw.Fr. v io
let; 13 A m . c. blauw en 26 A m . c. donker
rood. Stuk pr ikkeldraad waaruit b loem te
voorschi jn komt, embleem V .N . 

; UNITED N A T I O N S ', 

EUROPA 

ALBANIË 
25-9-75 . Koralen. 
5 q . A lcyon ium palmatum. 
10 q . Paramuricea chameleon. 
20 q . Coral l ium rub rum. 
25 q . Eunicella coval ini . 
3.70 I. Cladocora caespitosa. 

25-10-'75. Vijf jaar algemene elektr i f icat ie. 
15 q. Stroomdraden en huizen op berghel
l ing. 
25 q . Transformatoren en Isolatoren. 
80 q. Dam in rivier en krachtstat ion. 
85 q. Televisie, s t roomdraden en embleem 
voor landbouw en industr ie. 

BELGIË 
1-6-75. Dienstzegels voor de spoorwegen. 
20 en 50 fr. Station bij congresgebouw in 
Brussel. 

13-10-75. Herdenk ing 125-jarig bestaan 
Nationale Bank van België. 
25 fr. Gebouw Nationale Bank met beelte
nis van Frère Orban, minister van Finan
cien en stichter van de bank, opgericht in 
1850. 

20-10-75. Herdenking vijft igste verjaardag 
van de eerste luchtverb inding Brussel-
Kinshasa door Edmond Thieffry. 
7 fr. donkerbru in en v io le t rood. Beeltenis 
E. Thieffry en vl iegtuig van 50 jaar gele
den. 

BULGARIJE 
15-5-75. Festival voor humor en satire. 
2 St. Embleem festival. 

DENEMARKEN 
20-11-75. Blokje met toeslag voor de in 
ternationale postzegeltentoonstel l ing Haf-
nia 76. 
50 ö. Zegel 4 Rigsbankskil l ing, 1851. 
70 ö. Zegel 2 Rigsbankskil l ing, 1851. 
90 ö. 2-Skil l ingzegel, 1865. 
130 ö. 8-Skil l ingzegel, 1871. 
Blokje met nominale waarde van 3.40 kr. 
kost 5,— kr. Rand blokje met onder an
dere embleem tentoonste l l ing. 

DUITSLAND (BERLIJN) 
14-11-75. Herdenk ing geboortedag pol i t i 
cus Paul Lóbe (1875-1967). 
50 pf. roodbru in . Portret en gesti leerd 
beeld Rijksdaggebouw in Berl i jn. 

14-11-75. Aanvul lende waarden serie In
dustr ie en techniek, v ierde gedeelte. 
5 pf. o l i j fb ru in . Communicat iesatel l iet . 
140 pf. karmi jn rood. Elektriciteitscentrale. 

200 pf. v iolet . Boorei land. 

14-11-75. Kerstzegel. 
30 -I- 15 pf. Erica (Dopheide). 

DUITSLAND (BONDSREPUBUEK) 
14-11-75. Herdenking overleden Duitse 
winnaars Nobelpr i js voor de vrede: blokje 
met drie zegels. 
50 pf. Portret Gustav Stresemann (1878-
1929). 
50 pf. Ludwig Qu idde (1858-1941). 
50 pf. Schrijver Carl von Ossietsky (1889-
1938). 

14-11-75. Aanvul lende waarden in serie 
Industr ie en techniek; v ierde gedeelte. 
5 pf. o l i j fb ru in . Communicat iesatel l iet . 
140 pf. karmi jnrood. Elektriciteitscentrale. 
200 pf. v iolet . Boorei land. 

14-11-75. Kerstzegel. 
40 + 20 pf. Kerstroos. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
14-10-75. Zegel in serie internationale 
herdenk ingsmonumenten. 
35 pf. Fragment monument op kerkhof 
van Wenen . 

14-10-75. Honderdvi j f t ig jaar brai l le
schrif t . 
20 pf. Portret Louis Braille (1809-1852) en 
zes punten, basis van het door hem ont 
wikkelde bl indenschri f t . 
35 pf. Lezende handen met teken , ,brai l 
l e " . 
50 pf. Symbool voor bescherming van de 
ogen: oogappel met b innenval lend licht 
en vei l igheidsbri l . 

21-10-75. Dag van de f i latel ie 1975. 
10 -(- 5 pf. (toeslag voor bond van fi latelis
ten). Vernieuwde Postpoort in Würzen, 
1734. 
20 pf. Nieuw postkantoor in Barenfels, 
oostel i jk Ertsgebergte. 

FRANKRIJK 
Afbeelding zegel internationaal jaar van de 
vrouw (wijkt af van fout ieve beschri jving 
in oktober, bladzi jden 565 - Andorra - en 
567). 

10-11-75. Nieuwe brug, Saint Nazaire. 
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POSTZEGELVEILING WIGGERS DE VRIES 
Singel 276 Amsterdam 
telefoon 249740 

11e veiling in Artis 

Deze wordt gehouden op 12 en 13 december; behalve een mooie afdeling Nederland 
en O.R. bevat deze vele betere zegels en series van Europa en overzee. Op zaterdag 
13 december wordt wederom een groot aantal collecties, landenverzamelingen, partijen 
zegels etc. aangeboden. 

Kijkdagen in Artis: 
10, 11 en 12 december van 10-22 uur 
13 december van 8-11.30 uur 

De veilingdata in 1976: 5-7 februari, 4-6 maart, 8-10 april, 6-8 mei, 17-19 juni, 2-4 september, 7-9 
October, 11-13 november en 16-18 december 1976. 

Inzendingen kunnen worden geaccepteerd tot ongeveer een maand voor de veilingen. 

Indien U postzegels van de hand wilt doen komen wij U gaarne bezoeken, waarbij wij U over de te 
verwachten opbrengsten kunnen inlichten. 



1.40 F. Gezicht op brug, waaronder zee
schip vaart. 

24-11-'75. Vijftigste verjaardag van d ip lo
matieke banden Frankrijk - Sovjet-Unie. 
1.20 F. Vlaggen beide landen. 

1-12-'75. Rode-Kruisserie: jaargeti jden. 
0.60 -I- 0.15 F. Lente: meisje op schommel 
in lentetuin. Ook in carnet. 
0.80 -I- 0.20 F. Herfst: hazen onder para-
pluie, paddestoelen. Ook in carnet. 

24-11-'75. Aanvul lende waarden dienstze-
gels. 
0.60, 0.80 en 1.20 F. Zegels in serie Raad 
van Europa, geli jk aan Yvert, dienst 17 e.v. 

8-12-'75. Nieuwe zegel in streekserie. 
1.90 F. blauw, grijs en groen. Poitou-
Charentes. 

8-12-75. Zei lschepen. 
0.90 F. Fregat la Me lpomene. 

GIBRALTAR 
26-11-75. Kerstzegels 1975. 
Zes zegels van elk 6 p., waarop k inderte
keningen de verschi l lende betekenissen 
van het kerstfeest aangeven. 
De zegels zi jn samenhangend gedrukt . 

17-12-75. Herdenking geboortedag Ita
liaan Michelangelo, 500 jaar geleden. 
6 p. Madonna van Brugge. 
9 p. Madonna van Taddei. 
15 p. Bewening van Christus. 
Zegels ook zel fk levend uitgegeven in 
postzegelboekje, bovendien als b lok je. 

GROOT-BRITTANNIË 
26-11-75. Kerstzegels 1975: engelen spe
len op muziek inst rumenten. 
6V2 p. lila, violet, roodacht ig violet en 
goud . Twee engelen met middeleeuwse 
harp en met lui t . 
8V2 p. groen, b lauwgroen, geelgroen, 
zwartgroen en goud . Engel met mandol i 
ne. 
11 p. zalmkleur, oran jerood, roodbru in , 
b ru in rood en goud . Engel speelt hoorn . 
13 p. oranje bru in , l icht oranje, donker 
purper en goud . Engel speelt t rompet . 

HONGARIJE 
9-9-75 . Dert ig jaar volksdemocrat ie. 
10 Ft. Blok met vijf oudere zegels, waarvan 
drie omgeven door perforat ie. 

13-9-75. Monumentenjaar/48ste Dag van 
de postzegel. 
12 Ft. Strip van vier samenhangende ze
gels, met verschi l lende fonteinen uit Vise
grad, alle met de waarde 2 -F 1 Ft. 
12 Ft. Blok met vier zegels van ongel i jk 
formaat, met een gezicht op Visegrad over 
de Donau en de Madonna van Visegrad, 
geflankeerd door twee gebeeldhouwde 
friesen, alle met de waarde 2 + 1 Ft. 

1-10-75. Nieuw staatsbestel 25 jaar. 
1 Ft. Landkaart van Hongari je. 
1 Ft. Mannen en v rouw bij stembus. 
Beide zegels met jaartallen 1950-1975 en 
staatswapen. 

16-10-75. Mi l ieubescherming, alle zegels 
met embleem. 
40 f. Tropische vissen in zee. 
60 f. Hand van skelet gr i jpt bloeiende 
roos. 
80 f. O l iedruppe l bedreigt vis in zee. 
1 . — Ft. Bloem sterft in u i tgedroogde g rond . 
1.20 Ft. Vergift igde vogel valt ter aarde. 
5.— Ft. Doorsnede van longenpaar, waar
van de helft is aangetast door vergif t igde 
lucht. 
6.— Ft. Handen van skelet en levend mens 
raken elkaar boven gesti leerde were ldbo l . 

29-10-75. Aanvul lende waarden gebruiks-
serie. 
11 p. Monksbrug in Ballasalla. 
13 p. Haven van Derby. 

IERLAND 
13-10-75. Heil igverklaring Oliver Plunkett, 

A , ; 
Mf" 

i .i-i 
x-U.fraifJs. 

lai. 

- ^ 

V 
J3JJ 

A'-'J-warr 

y 

aartsbisschop in Ierland (1625-1681). 
7 en 15 p. Portret van Plunkett. 

ITALIË 
25-7-75. Eeuwfeest vereniging Italiaanse 
wettel i jke organisaties. 
100 I. Symbolisch wapen van de verenigde 
beroepen van notariaat, advocatuur en 
wet. 

September 75 . Eenentwintigste interna
t ionale spoorwegcongres. 
70 I. Aandr i j fwielen locomot ief en koppe
l ing. 

JOEGOSLAVIË 
1-10-75. Zevende bi jeenkomst van Euro
pese kinderen ,,Vreugde in Europa", k in
der tekeningen. 
3.20 d . Leeuwtje. 
6.— d. Kinderwagen. 

LIECHTENSTEIN 
4-12-75. Olympische spelen 1976, Inns
bruck. 
20 r. donkerb lauw, groen, rood, goud en 
violet. Schaatsen. 
25 r. donkerb lauw, geel, rood , goud en 
l ichtblauw. I jshockey. 
70 r. b lauwgroen, blauw, rood, goud , 
groen. Afdal ing ski. 
1.20 fr. blauw, roodbrum, rood, goud en 
geel. Slalom. 
Alle zegels met olympisch embleem. 

4 -12-75 . Kerstzegels , ,Hei l ig jaar 1975": 
beeldhouvwverk uit kathedraal van Chur. 
30 r. violet en goud . Daniël in de leeu
wenku i l , 1208. 
60 r. groen en goud . Madonna, 1208. 
90 r. rood en goud. Sint Pieter, 1208. 

MALTA 
4-11-75 . Kerstzegels, toeslag voor het 
k ind . 
8 -F 2 m., 3 -F 1 c , 7'/2 + IV2 c. Drie ze
gels waarvan beeld in elkaar over loopt : 
Geboor te, door Maestro Alberto (vijf
t iende tot zestiende eeuw). 
Zegels zowel los als samenhangend ge
drukt . 

MAN 
29-10-75. Tweehonderd jaar Manxbi jbe l . 
5'/2 p. Titelpagina van de bi jbel . 
7 p. Eerwaarde Philip Moore en de Bal-
laugh O ld Church . 
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POSTZEGELS DER VERENIGDE NATIES 

Zw.fr. 0,60 Zw.fr. 0,70 
$0,13 $0,26 

VREDESOPERATIES DER VERENIGDE NATIES 

Op 21 november 1975 zal de Postadministratie van de Verenigde 
Naties vier nieuwe postzegels uitgeven ter herinnering aan de vre
desoperaties der Verenigde Naties. De postzegels, ontworpen door 
Eeva Oivo (Finland), zijn gegraveerd en illustreren een wilde roos 
die uit prikkeldraad groeit, het symbool der hoop en humaniteit. 
Een nieuwe souvenirkaart zal tevens in de verkoop zijn. De kaart 
illustreert de vijf postzegels die reeds eerder uitgegeven zijn ter her
innering aan de vredestroepen en de militaire waarnemers van de 
Verenigde Naties. 

Bezoek onze stand bij „THEMABELGA" en ,,WIEN 75" 

Op 21 november 1975 zullen eveneens twee souvenir folders in de verkoop zijn. 
De folders bevatten alle postzegels in Zw.fr. en in dollars die in 1975 zijn uitgegeven. 

De folders, postzegels, souvenirkaarten en eerstedagenveloppen zullen ook verkrijgbaar zijn bij uw 

Om inlichtingen te verkrijgen over de postzegels van de 
Verenigde Naties, a.u.b. de onderstaande coupon invul
len en retourneren. 

Naam 

Adres 

Stad 

Land 

ADMINISTRATION POSTALE DES NATIONS UNIES, PALAIS DES NATIONS, CH-1211 GENEVE 10 

\'ß '̂  

2 _ sü I/f 

33i 3 ^ (c 't -_•. 

K n i A M T PtaATtl iQlJt . 1375 1975 SOUVïNIfl FOLOfH 

postzegelhandelaar. 
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11 p. Portret bisschop Hildesley en gezicht 
op paleis van de bisschop. 
13 p. Scheepswrak op kust van Cumber
land en )ohn Kelly, die deel manuscript 
Oude Testament boven water houdt . 

M O N A C O 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, b lad
zi jde 569. 

NOORWEGEN 
14-11-'75. Beschilderd gewelf uit gebeeld
houwde houten kerk van Al . 
80 ö. Aankondig ing. 
100 ö. Bezoek van de engel. 
125 ö. Geboorte. 
140 ö. Aanbidding door de drie kon ingen. 

OOSTENRIJK 
14-11-'75. Tweehonderd jaar theater in 
Salzburg. 
1.50 sch. l ichtbru in, donkergroen, ultra
mari jn, geel, schariakenrood, zwart en 
goud . Waaier met toneelvoorstel l ing uit 
Carol ino Augusteum museum in Salzburg. 

14-11-'75. Tweede gedeelte toeslagserie 
twaalfde Olympische winterspelen Inns
bruck 1976. 
70 -I- 30 g. Kunstri jden schaats. 
2.— -t- 1 . — sch. Skiën. 
2.50 -I- 1 .—sch. Rodelen. 
4 .— + 2.— sch. Biathlon. 

PORTUGAL 
26-9-75 . Zesentwintigste congres Interna
tionale Aeronautische Federatie (lAF). 
2.— e. Icaros, gelanceerd ruimtevaartuig. 
4.50 e. Koppel ing twee ruimtevaartuigen. 
5.30 e. Portretten vier pioniers van de 
ruimtevaart: R. Hutchin Coddard , R. Es-
nault Pelterie, Hermann Ober th en K. E. 
Tsjo lkowski . 
10.— e. Ruimtevaartuigen en ru imtereiz i 
ger. 

ROEMENIË 
Aanvul l ing meld ing in oktober, bladzi jde 
571: 23-8 -75 . Opdruk lu id t : Tirg interna
t ional de marci postale/Riccione-ltal ia/23-
25 august 1975. 

SOVJET-UNIE 
12-9-75. Vlucht ruimteschepen Sojuz 18 
en Saljut 4. 
10 k. blauw, rood en zwart. Koppel ing 
ruimtevaartuigen en portret ten Peter Kli-
muk en Vitali i Sewastjanow. 

12-9-75. Herdenking geboortedag dichter 
S. A. Jessenin, 1895-1925. 
6 k. bru in , geel en blauwgri js. Portret en 
Middenrussisch landschap met bossen. 

12-9-75. Vi j f t ig jaar standaardisatiebesluit 
in de Sovjet-Unie. 
4 k. Embleem staatsstandaard en tekst. 

22-9-75. Derde internationaal symposium 
over fokken van persianer in Samarkand. 
6 k. geelgroen, groen en zwart. Persianer 
lammetjes tegen achtergrond van berg
landschap, embleem. 

30-9-75. Herdenking geboortedag M. P. 
Kontsjalovski (1875-1942). 
4 k. bru in en rood . Portret geleerde, the
rapeut, organisator gezondheidszorg. 

30-9-75. Derde verenigingstentoonstel l ing 
jonge fi latelisten in Erewan. 
4 k. donkerbru in , rood en blauw. Em
bleem tentoonstel l ing. 

30-9-75. Internationale dag voor de 
vrouw. 
6 k. Gesti leerde were ldbo l , embleem en 
roos; tekst. 

30-9-75. Dertigste verjaardag u i t roeping 
republ iek in Joegoslavië. 
6 k. blauw, rood en goud . Parlementsge
bouwen in Belgrado, ol i j f tak, wapen en 
vlag land. 

SPANJE 
Afbeelding zegel gemeld in september 
bladzijde 493. 

25-9-75. Achtste congres Latijnse notaris
sen. 
3 p. Rol met tekst. 

29 -9 -75 . Reprodukties schi lder i jen: minia
turen Beatitudes uit codex kathedraal van 
Gerona, ter gelegenheid van duizendste 
verjaardag kathedraal. 
1 p. Vogels worden gezegend. 
2 p. Engel bij rivier van het leven. 
3 p. Engel bewaakt poorten van paradijs. 
4 p. Vos en haantje. 
5 p. Groep wi lde st ieren. 
7 p. Menigte word t gezegend. 
10 p. De vier ruiters van de Apocalyps. 
12 p. Vogel en slang. 

TJECHOSLOWAKIJE 
29-8-75. Tweede gedeelte serie gobel ins 
van Bratislava. 
3.— kr. rood, geel, gr i jsgroen, bruin en 
blauvwiolet. Meisje Janthe uit mytholo
gisch verhaal Hero en Leander. 
3.60 kr. zwart, blauw, oker, rood en 
bru in . Hermione, zuster van Leander aan 
rand van water. 

September 75 . Biënnale illustraties voor 
k inderboeken. 
20 h. Groep pel ikanen, kunstenaar Nikita 
Tsjarusjin, Sovjet-Unie. 
30 h. De droommaker , Lieselotte Schwärt, 
Duitsland-West. 
40 h. Meisje te paard. Val Munteanu, 
Roemenië. 
60 h. Trotse pauw, Klaus Ensikat, D.D.R. 
80 h. Ruiters uit sprookje Coudparels, Ro
bert Dubravec, Tsjechoslowaki je. 

September 75 . Tsjechische motorenindus
t r ie : Jawa en CZ. 
20 h. CZ 150, 1951. 
40 h. Jawa 250, 1945 Praag. 
60 h. Jawa 175, 1935 Praag. 
1 . — kr. Janatka, 1923 Praag. 
1.20 kr. Door de f i rma Michl in Slany ge
produceerd motor r i jw ie l , 1903. 
1.80 kr. Eerste geproduceerde motor door 
Laurin en Klement uit MIada Boleslav, 
1898. 

30 -9 -75 . Ruimtevaart. 
30 h. blauw, rood en geel. Samenwerking 
Sovjet-Unie-Tsjechoslowaki je en D.D.R. in 
ru imte-onderzoek. 
60 h. rood, violet en geel. Frankrijk en 
Sovjet-Unie onderzoeken noorder l icht . 
1 . — kr. Sovjet-Unie en India meten samen 
kosmische straling. 
2.— kr. Sovjet-Unie en Polen bestuderen 
zonnestral ing; portret Copernicus en ge
sti leerd ruimtevaartuig. 
5.— kr. donkerv io let , blauw, rood en 
geel. Amerikaans-Russisch ruimteproject 
Apol lo-Sojuz. 

TURKIJE 
15-10-75. Beelden uit sprookjes van Dede 
Korkut. 
90 k. Epos van Oguz Khan. 
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U haalt de bus nog 
voor onze 24e veiling in feliruari 1976 

Sluiting van de inzendtermijn: 
Einde december 1975 

Natuurlijl( icopen wil ooic steeds 
Ä CONTANT 
betere, losse zegels en verzamelingen van alle gebie

den, tegen topprijzen Maak ons eens een aanbieding, 
WIJ zijn snelgedecideerde inkopers 

Dit IS voor u een uitstekende gelegenheid om goed materia il 
aan een internationale knng van filatelisten aan te bieden en 
daarvoor topprijzen te maken 

Speciaal in trek zijn losse zeldzaamheden en grote verzame

lingen van alle gebieden 

Grote Objekten kunnen wij bij u persoonlijk in ontvangst nemer 
overal en altijd Geeft u ons bencht dan kunnen wij een ai 
spraak met u maken 

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

Zendt ü s V p spoedig in  dat betekent meer tijd voor ons ei 
meer winst voor u' 

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

Belangrijk voor 
inzenders/ 
verltopers: 

Veilingagenda: 
24e veiling februan 1976 
inzending sluit einde december 1975 
25e veiling mei 1976 
inzending sluit einde maart 1976 
26e veiling september 1976 
inzending sluit einde juli 1976 

5■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ . « « ■  ■ ■ ■ 

B r i e f m a r k e n L 

ISTH 
3 M A I N Z i 
3 i n m n i » » i n i n s 

G. LOTH, D65 Mainz, 
Neubrunnenstrasse 12 

Telefoon (06131) 22082 

B r i i e f m arke Ti 

IfiTH 
i M A I N Z t 



175 k. Geschiedenis van Duha Koca Oglu 
Deli Dumru l . 
200 k. Verhaal van de plunder ing van het 
huis van Sabur Kaza. 

51175. Dienstzegel. 
100 k. Composi t ie. 

101275. Aanvul lende waarde gebruiks

serie. 
100 k. Portret oudpresident Kemal Ata

türk. 

^nf*f***n**«v 

IJSLAND 
1510'75. Vijf t ig jaar Rode Kruis in IJs

land. 
23 kr. Gestileerde kaart van het ei land, 
met er overheen een vlag met rood kruis. 

1510'75. Internationaal jaar van de 
vrouw. 
100 kr. Reprodukt ie ■ schilderi j van Nina 
Tryggvadottir (19131968), embleem jaar. 

ZWEDEN 
111175. Kerstzegels, rel igieuze kunst. 
55 ö. Madonna, twaalfde eeuw. 
55 ö. Geboorte van Christus. 
55 ö. Zonnerad, zestiende eeuw. 
90 ö. Madonna. 
90 ö. Fragment altaar. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA 
301075. Vlinderserie. 
1/2, 1, 2, 5, 20 en 35 c , 2.— $. Verschi l

lende inheemse vl inders. 
Blokje waarop de vier hoogste waarden 
samengedrukt. 

ARGENTINIË 
Augustus 75 . Nieuwe waarden in ge

bruiksserie. 
50 c. Kerk van Lujan, papier met water

merk. 
1 c. Gewijzigde kleur van zonneb loem. 
1.80 p. Belgrano op papier met water

merk. 
13.50 p. Admiraal Brown op fosforesce

rend papier. 
22.50 p. Generaal San Mart in op papier 
met watermerk. 

September 75 . Nieuwe waarden in ge

bruiksserie. 
50.— p. Rotsformatie in dal van de maan, 
provincie San Juan. 

9.20 p., 19.70 p. en 100.— p. Hulpui tg i f ten 
luchtpostserie, overdruk op zegels van 
5.40 p. gesti leerd vl iegtuig. 

AUSTRALIË 
291075. Kerstzegels. 
15 c. Drie koningen en Maria bij kr ibbe. 
45 c. Cirkel , waarin zespuntige ster stralen 
uitzendt. 

BARBUDA 
19975. Aanvul lende waarde gebruiksse

rie. 
10.— $ Hibiscus rosasinensis (gekweekte 
vormen). 
241075. Dertigste verjaardag Verenigde 
Naties. 
5, 35 en 75 c , 1 . — $. Overdruk op zegels 
van geli jke waarde uit Churchi l lser ie. 

17975 . Mil i taire un i fo rmen. 
35 c. Officier 35ste regiment infanterie. 
1763. 
50 c. Grenadier 27ste regiment infanter ie, 
17011710. 
75 c. Off ic ier 21ste regiment infanter ie, 
17931796. 
95 c. Officier konink l i jke arti l lerie, 1800. 

BELIZE 
November 75 . Kerstzegels, plaatselijke 
voorstel l ingen. 
6 c. Musici met banjo, d r u m en accor

deon. 
26 c. Drie kinderen en kr ibbe. 
50 c. Drummer en gemaskerde dansers. 
1 . — $. Heilige famil ie en kaart waarop Be

lize als ster staat aangegeven. 

BERMUDA 
271075. Tweehonderdste verjaardag 
buskruitverraad 1775. 
5 c. Koninkl i jke opslagplaats, met open ing 
waardoor aanhangers van de Amerikaanse 
vr i jheidsoor log buskruit stalen. 
17 c. Tocht aanhangers met roeiboten 
naar magazijn. 
20 c. Vaten met buskruit aan boord van 
Amerikaans schip gebracht. 
25 c. Vaten buskruit op strand. 
Blokje met de vier zegels en een kaart ei

land met tekst. 

BHUTAN 
Oktober 75 . AmerikaansRussische sa

menwerk ing in de ru imte. Twee samen

hangende zegels van elk 10.— nu . in over

lopende teken ing: Apol loru imtevaartu ig 
en Sojuz samengekoppeld; zegels met 
aanhangend strookje. 
Ook blokje met twee zegels van elk 15 
nu. 

BOLIVIA 
16775. Herdenkmg 150ste verjaardag 
van de republ iek: wapens provincies. 
20 c. Pando. 
2.— p. Chuquisaca. 
3.— p. Cochabamba. 
Luchtpost: 
20 c. Beni. 
30 c. Tarija. 
50 c. Potosi. 
1 . — p. Oruro . 
2.50 p. Santa Cruz. 
3.— p. La Paz. 

4 8 75 . Bezoek president van Venezuela. 
3.— b. Portretten presidenten Perez van 
Venezuela en Banzer van Bolivia; vlaggen 
van beide landen. 

68 75 . Herdenking 150ste verjaardag re

publ iek; portret ten presidenten. 
4.50 b. Banzer. 
30.— b. Andres de Santa Cruz (18291839) 
40.— b. Anton io Jose de Sucre (1826

1828). 
50.— b. Simon Bolivar (18251826). 

BOEROENDI 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad

zijde 573. 

BRAZILIË 
15975. Boomplantdag. 
0.70 er. Gestileerd beeld van bomen die 
gepoot worden . 

23975. Internationaal jaar van de vrouw. 
3.30 er. Vrouw met bos bloemen in ene 
hand, in andere hand bol . 

27975. Historische steden, gestileerde 
beelden van verschi l lende steden. 
0.70 er. Stad Alcantara, staat Maranhao. 
0.70 er. Golas, Goias. 
0.70 er. Sao Cristovao, Sergipe. 

231075. Dag van het boek: boek leert 
leven. 
0.70 er. Groep kinderen wacht met uitge

stoken handen op boek dat komt aan 
wandelen. 

271075. Vijfenveertigste wereldcongres 
American Society of Travel Agents (ASTA). 
0.70 er. In verschi l lende r icht ingen lo

pende gekleurde pi j len, wereldbol met 
tralies die opengebogen landschap tonen. 
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O N Z E UITVOERIGE OMSCHRIJVING VAN DE KILO'S - l ö U W C S A I T A I M I I C 
WANT WIE VEEL ZEGT (SCHRIJFT) - HEEFT VEEL TE VERANTWOORDEN! 

1STE KLAS MISSIE KILO'S 
AUSTRALIA 1 - „E l i t e Austral ia 1971/74" met 70% grootformaat gele-

genheid/gedenl<zegels - groot aantal zegels van beroemde perso
nen - motief - veel betere zegels - zeer mooie ki lo 36 50 

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

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

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

DUITSLAND 1 - „Bundespos t /Ber l i n " met gegarandeerd minstens 1200 
è 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel toeslag - enorm 
gesorteerd - veel hogere waarden - pracht ki lo - verzegeld 74 50 

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

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

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

IERLAND 1 — " S u p e r " topkwal i te i t — met een enorm groot aantal 
gelegenheid/gedenkzegels — goed gesorteerd met de nieuwste uit
gaven — hogere waarden van minstens 2 Yvert franc per stuk en 
hoger — Zeer goed pakket 55 — 

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

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

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

WERELD 1 - „SPECIAAL EXTRA" - een zeer grote sortering uit meer 
dan 30 landen - met gegarandeerd minstens 1000 grootformaat ge
legenheid en gedenkzegels - hogere en topWaarden van veel 
landen - met b lokjes - complete series e d - verzegeld pakket 36 50 

WEST-EUROPA 1 - een mooie sorter ing uit c i rca 15 landen - met 
hogere en topwaarden van bijna ieder voorkomend land - met 
tenminste 1000 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zeer goed -
verzegeld pakket 39 50 

ZUID-AFRIKA 1 Veel motief - bloemen dieren enz Zeer veel g roo l -
foimaat 45 — 

ZWITSERLAND 1 - Zeldzaam mooie sorter ing met gegarandeerd min
stens 1200 ä 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - zeer veel 
Juventute/Patria zegels - zeer veel hogere waarden - veel zegels 
per kilo 79 50 

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

verkeer, etc 

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

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

BELQIE - spoorweg 1974 - met de nieuwste topwaarden van 100 - 200 -
300 en 500 franc 29,50 

D D.R ,,Behordenpost 1975" - met waardevol le bi j lagen - complete 
sperwaarden series - F D C enz enz 47 50 

D D R - ,,Postkilo 1975' - met nog betere waardevolle bi j lagen -
losse sperwaarden - complete sperwaarden series - F D C - post-
stroken met veel betere zegels 87,50 

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

D D R. 2a - ,,ELITE EXTRA 1975" - met waardevolle bi j lagen met een 
gegarandeerde cataloguswaarde van 230,— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 62,50 

EUROPA 2 - door de Finse posteri jen verzegeld - met uitslui tend ze
gels van West-Europa - zeer hoge cataioguswaarde - is met regel
matig te leveren ca 325 — 

FINLAND 1972 - nieuwe ki lo - hoge cataloguswaarde 32,50 
HONGARIJE 2 - postverzegeld ,,LUXES 1975" - veel hogere waarden -

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

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

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

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

POLEN 7a - postverzegeld 1975 - een geweldige mooie ki lo - met zeer 
veel qrootformaatzeqels - en hogere waarden 34,50 

POLEN ,.SUPER LUXES 1975" postpakketstroken - veel zegels op af
gesneden F D C - veel blokken en complete series - veel hoge en 
topwaarden - de nieuwste ki lo 67,50 

TSJECHO-SLOWAKIJE 2a - postverzegeld 1974 - postpakketstroken -
met grootformaat en hogere waarden - enige bi j lagen van F D C 
afsnijsel 26 50 

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

ZWEDEN - postverzegeld 1975 - vooraf lever ing, alt i jd iets beter dan 
de najaarsaflevering - veel hogere en topwaarden - veel nieuwere 
soorten dan voorafgaande jaren - enorme cataloguswaarde 135,— 

ZWITSERLAND - afsnijsel van betalmgskaarten met al leen hogere 
waarden vanaf 50 r p tot en met 5 franc - geen gelegenheidszegels 
maar wel een gelegenheidsaanbieding van uitslui tend hogere waar
den - niet verzegeld y> k i lo 24,50, ki lo 87,50 

COMPLETE POSTPAKKETKAARTEN - iets geweldigs voor de echte 
f i latel ist omdat dit zelden door de posteri jen compleet wordt ver
kocht - hoofdzakeli jk postpakketkaarten uit West-Europese landen 
met hoge frankeringen - veel Zwitser land 115 — 

kilo 

69,50 

120,— 

120,— 

38,75 

30,25 

15 — 

23,50 

145,— 

115,-

49,50 
82 50 

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

betere zegels - en een extra bij lage van 45 yvert frank per 
'/< k i lo van betere Austral ische zegels 20,— 

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

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

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

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

CEYLON 3 - zeer mooie zegels - met een behoorl i jk aantal 
betere zegels van minimaal 1 60 yvert frank en veel hoger 

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

DENEMARKEN 3 - goede sorter ing - veel nieuwere uitgaven -
met als extra bij lage 45 yvert frank per Vt k i lo van hogere en 
topwaarden van Denemarken 22 50 79 50 

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

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

FINLAND 3 - Gelegenheidszegels maar ook met de betere ge
denkzegels - en zoals normaal bij Finland bijna al lemaal 
met rondstempel - met enige T B en Rodekruiszegels -
complete series - fantastisch mooi - meer zegels per k i lo 
dan normaal 30,— 110,— 

GEMENEBEST 3 - een enorme sorter ing uit de gemenebest 
landen - met zelfs de moei l i jk verkr i jgbare landen er in zoals 
b v Maurit ius - Jamaica enz - veel hogere waarden - en ook 
nog een extra bij lage van betere zegels van 50 yvert 
frank per V< ki lo 28,— 99,50 

IERLAND 3 - Mooie sorter ing met de laatste nieuwe - gelegen
heid maar ook met gedenkzegels en hogere waarden - met 
extra bi j lage een complete serie van 22 Yvert franc per 
'/4 kg 22 50 79 50 

INDIA 3 - ui tslui tend groot formaat gelegenheid/gedenkzegels 
van India - mooie grote sorter ing met de nieuwste zegels -
enige zegels van Bangladesh - en betere zegels 

JERSEY GUERNSEY - Isle of Man - Uitslui tend grootformaat 
gelegenheid/gedenkzegels - fantastische mooie sorter ing 

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

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

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

U S A 3 - fantastische sorter ing gelegenheids/gedenkzegels -
met de laatste nieuwe - luchtpost - hogere waarden - veel 
zegels per ki lo 21,50 

WERELD 3 - een geweldige sorter ing gelegenheid/gedenkze-
gels uit c i rca 30 landen - met motief en hogere waarden 20 — 

WEST-EUROPA 3 - door de circa 15 landen die hierin verte
genwoordigd zijn een zeldzame grote sorter ing - hogere 
waarden van veel landen 28 — 

ZUID-AFRIKA 3 - goede sorter ing gelegenheid/gedenkzegels -
met hogere waarden Met zeer veel motief - bloemen dieren 
enz 

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

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

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

40,50 

49 75 

27,50 

20,50 

152,50 

189,— 

97,60 

72,50 

75 — 

69 50 

19 — 

20,-

23 75 

67,50 

69,50 

85 — 

E. BREDENHOF Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wei een mooie FILATELISTISCHE frankering. 
Import - export kiiowaar 
C. D. Tuinenburgstraat 210 - Rotterdam 3026 - Tel . (010) 82 16 50 - Giro 53 39 84 

BSNUS. U ontvangt GRATIS bij een bestelling boven de 50 gulden 40 yvert frank cataioguswaarde - boven de 100 gulden 100 yvert (rank en LET OP: 
U ontvangt BOVEN ledere 150 gulden bestelling 150 yvert frank cataioguswaarde gratis - In complete series en/of lioge en topwaarden - dus boven 300 gulden 
300 yver frank - boven 450 gulden 450 yvert frank enz. enz. enz. 



BRITS GEBIED IN DE STILLE OCEAAN 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad

zijde 573. 

CANADA 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad

zijde 573. 

CHILI 
29975. Invoering nieuwe munteenhe id : 
1 nieuwe peso gelijk aan 1.000 escudos. 
Dertigste verjaardag schipbreuk fregat 
Lautaro. 
Blokje met vier zegels van 1 p. 

29975. Internationaal jaar van de vrouw: 
portret ten van vrouwen. 
50 c. Meisje, Francisco Javier Mandiola. 
50 c. Dame, Magdalena Mira Mena. 
50 c. Lucia Guzman. 
50 c. Gelukkig moederschap, Alfredo Va

lenzuela. 

CHINA 
6975 . Chinese expedit ie bedwingt op

nieuw de Qomolangma Feng. 
8 f. Bergbeklimmers hebben top bereikt : 
Chinese vlag op top geplant. 
8 f. Groep bergbekl immers met vlaggen. 
43 f. Gebergte met bek lommen top , 
8848.13 meter hoog. 

11274. Gebouwen Peking. 
4 f. Stadion hoofdstad. 
8 f. Pekinghotel. 

131075. Nationale conferent ie leren van 
Tachai in landbouw. 
8 f. Kaders en de massa bestuderen theo

rie van dictatuur van het proletariaat, rode 
vlaggen. 
8 f. Op terrassen type Tachai landbouw 
studeren groepen voor t . 
8 f. Oogstmachine, in China gemaakt, 
verwerkt oogst: resultaten van Tachaiweg. 
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CHRISTMAS EILAND 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad

zijde 573. 

COLOMBIA 
28975 . Herdenking geboortedag dokter 

Rafael Nufiez (18251894). 
1.10 $. Portret polit icus en president. 

COLOMBIASIIQ 
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COSTA RICA 

°1D OESftBl ' ' 

% CORREO 
3 «EREO CIQ40 

COSTA RICA 
91075. Internationaal jaar van de vrouw. 
0.40 en 1.25 C. Internationaal embleem, 
tekst. 

CUBA 
Afbeelding zegel gemeld in september, 
bladzijde 497. 

271175. Pedagogische groep Manuel 
Ascune Domenech. 
3 c. Hoofd van man met baret en em

bleem. 

151275. Ontwikke l ing van landbouw en 
veeteelt. 
13 c. Vogelv luchtopname van ingedi jkt 
land, bouwland en wegen. 

DOMINICA 
Oktober 75 . Internationaal jaar van de 
vrouw. 
10 c. Vier Dominicaanse vrouwen met 
l andbouwproduk ten . 
2.— $. Vrouwen met zeefmachines en 
kleding, die werk van vrouwen in land

bouw, handel en industr ie symbol iseren. 

EGYPTE 
61075. Tweede verjaardag slag van 6 ok

tober en de oversteek Suezkanaal. 
20 m. Egyptische vlag in de wind t i jdens 
de slag. 

EQUATORIAAL GUINEE 
17775. Samenwerking in ruimtevaart 
Verenigde StatenSovjetUnie. 
Blokje, getand, van 250 e. waarop zegel 
met embleem samenwerking, portret ten 
vijf deelnemende ruimtevaarders en ver

schil lende stadia koppel ing. 

5975 . Overwinnaars van de zee: sche

pen door de geschiedenis heen. 
0.30 p. Vikingschip, 846. 
0.35 p. Kruisvaardersschip, 1268. 
0.40 p. Venetiaans schip, 1350. 
0.45 p. Schip op Middel landse zee, 1350. 
0.50 p. Vlaams schip, 1450. 

0.55 p. Spaans schip van de onoverwinne

lijke vloot, 1588. 
0.60 p. Koning van de zeeën, 1637. 
0.65 p. Nederlands oorlogsschip, 1654. 
0.70 p. Frans oorlogsschip met twee dek

ken, Lodewijk XIV. 
0.75 p. De zonnekon ing , Lodewijk XIV. 
8.— p. Santa Maria van Columbus, 1492. 
10.— p. Engels oorlogsschip, achtt iende 
eeuw. 
50.— p. Korvet, achtt iende eeuw. 
60.— p. Schip van Vasco de Gama, 1497. 
Getand blokje van 130 p. Grote zeeslagen 
in zevent iende en achtt iende eeuw: de 
verovering van Porto Bello 1739. 
Getand blokje 130 p. Tocht van Columbus 
met Santa Maria en aankomst in Amer ika. 
• Zegels ook ongetand in gewijz igde 
kleur. 
• Ongetand blokje 200 p. Zeeslag in 
Noordzee. 
• Ongetand blokje 200 p. Schip van Ma

galhaes, kaart van ZuidAmer ika en af

beeldingen uit ontdekkingst i jd (1518). 

ETHIOPIË 
241075. Dertigste verjaardag van de 
Verenigde Naties. 
40, 50 en 90 c. Embleem van de Verenigde 
Naties en getal , ,30" in verschi l lende soor

ten schrift. 

GAMBIA 
151275. Internationaal jaar van de 
vrouw. 
4 b. Onderwi jzeres en leer l ingen. 
10 b. Het planten van rijst. 
50 b. Verpleegster met baby 
1.50 d. Vrouw als lid van verkeerspol i t ie. 

GRENADA/GRENADINEN 
November 75 . Panamerikaanse spelen. 
V2 c. Worste len. 
1 c. Verspr ingen. 
2 c. Atlet iek. 
35 c. Gewichthef fen. 
45 c. Discuswerpen. 
75 c. Speerwerpen. 
2.— $. Duiken. 
Blokje van 1 . — $. Embleem en versier in

gen. 

GUATEMALA 
19575. Tweede gedeelte serie kleder

drachten. 
2 c. Klederdracht van de Solola. 
9 c. Vrouwen in klederdracht van de Co

ban. 

GUINEA BISSAU 
September 7 5 . Provisorische uitgif te. 
2.— e. Zegel van wereld gezondheidsor

ganisatie, waarvan de naam ,,Republica 
Portuguesa" met rij sterretjes is doorgesla

gen en opdruk : ,,Rep. da Bissau". 
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NEDERLAND AANBIEDING NOVEMBER 1975 
1 ■ proef (zwart) 400 — 
1 " pi 1/46 eert 1 750 — 
1 " pi I eert 1 850 — 
1 pi 1/12 13 paar 
Haarlem B 400 — 
1 pi I paar BR 
Deventer A 650 — 
1 pi 1/20 Heusden A 

900 — 
1 pi 1/82 staalbl 200 — 
1 pi 1/82 Br , 
Gouda A en 

Na Posttijd 400 — 
1 pi 1/36 randst 
Gouda A 300 — 
1 pi I onderr st 
s Gravenhage A 325 — 
1 pi 1/30 35 vert 
paar BR , staalblauw 
Zutphen A 900 — 
1 pi II 72 73 paar 
Venio B 250 — 
1 pi 11/53 135 — 
1 pi 11/87 staalblauw 
BR , Amsterdam B 

375 — 
1 pi 111/46 47 paar 
Apeldoorn C 
kl br st 275 — 
r pi 111/96 eert 725 — 
1 pi 111/94 95 paar 
Maastricht C luxe 

650 — 
1 pi III Roermond C 
luxe 175 — 
1 pi ni/87 Oidenzaal 
A 175 — 
1 pi l l i/70 luxe 125 — 
1 pi IV/10 randst 
melkblauw 200 — 
1* pi V eert 885 — 
r pi VI/98 eert 800 — 
1 pi VI/26 hk r st 
dun papier 275 — 
2 pi 1/7 BR 
Amsterdam A 
28 2 1852 400 — 
2 pi 1/35 Tilburq B 
luxe 225 — 
2 pi 1/63 Bergen op 
Zoom A luxe 325 — 
2 pi 11/27 Arnhem C 
luxe 175 — 
2 pi III Weesp B 
luxe 250 — 
2 pi IV/31 32 33 34 
strip V 4 met 2 eentr 
stempel Amsterdam C 
( Ie zegel links kort 
rest luxe) 1 500 — 
2 pi IV/16 Grave B 

200 — 
2 pi IV/92 Dordrecht C 
BR 350 — 
2 " pi V eert 2 500 — 
2 pi V/34 Veghel C 

175 — 
2 pi V/23 BR , 
Leiden C 350 — 
2 pi V/88 Arnhem C 
luxe 250 — 
2 pi VI1/1 7 9 op 
kl briefst 200 — 
2 " pi X/22 dun pap 
eert 2 300 — 
2 " pi X 1 500 — 
2 pi X/30 hk r st 300 — 
2 pi X/46 hk r st 350 — 
3a BR Amsterdam 
A (klem) 1 000 — 
3/83 Amsterdam A 
(groot) 350 — 
3/88 Arnhem B luxe 

600 — 
3a Dordrecht B luxe 

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

425 — 
3/76 77 paar 
Maastricht C 700 — 
3 Nymegen A 
onderr st 950 — 

3a/84 Roermond B 
luxe 625 
3/79 Tiel A 325 
3 e " eert luxe 3 000
3 c " eert 1 500
3 " luxe 3 000
3/2 250 
3a/85 300 
3b/59 60 luxe paar 950 
4 " keur Koopman 

900
4 " 575
4 vanaf 37 ! 
5 vanaf 17 ï 
6 " luxe 2 250
6 vanaf 185
8 /11" 300
10/11 B BR 375
11/1 kl b r s t 225
11/11 A & 23 C 
kl br st 235 
12/1A 335
12/11" luxe eert 5 000
14 A " paar 900
14 vanaf 125
1 5 " 20
1 6 " 200

16 vanaf 125
17 vanaf 20
1 7 v " brede randen 

350
18 vanaf 110
2 0 " 55
20 35
25 95
26 F " 1 350
26 H a " 950
27 G " 1250
27 L " 1 100
27 17! 
2 8 " 850
28 55
2 9 " luxe 1 500
2 9 " 1 350
29 vanaf 200 
3 2 " * bl (2 stuks " ) 

1 000
34/43" SPECIMEN 

1 600
3 4 " * bl 125
34** 11
3 4 a " 22 ! 
34e** 17 5 
35b** 12 ; 
35e** 10
35** 6 ; 
36a** 100 
36e** 75
36** 35
36 
37a** 100
37e** 215
37** 45 
38e** 550
39e** 150
39** 100
39 7 5 
40a** 250
40c** 115
40** 100
41* * 75
41 27! 
42a** 200
42e** 225 • 
42* ' 185
43a** 1 200
43b** 1000
43** 
43 37 ! 
44** 1 100
44 125
4 5 A " 1 650
45A 400 
45A kl rondst 
Wassenaar luxe 450 
45B** 1350
458 250 
4 5 C " luxe 1 600 
450** 1350
46A/47A** 680
46/47 85 
48** luxe 1 650
4 5 " vanaf 1 200 
48** fraai 1 OOO 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 50 
50 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 
50 
50 

— 
50 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 

— 
— 
— 
— 
50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 50 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

48 vanaf 
49*** 
49* • 
49 
56/75" 

600 — 
8 5 0 
3 7 5 
145 — 

1 3 5 0 
losse waarden voorradig 
61b** 
61b 
61b (2x zgn blo 
61b en 61c op 2 

125 — 
1 7 5 

k) 400 — 
echt 

gelopen EXPRESSE 
brieven' schaarsi 

77B** 
7 7 0 " 
78B** 
790** 
80*** 
8 0 " 
80 
81* * 
82/83"* 
82/83" 
87/89** 
90/101'** luxe 
90/97** 
97 
98** 
98 
98B** 
99** 
99 
100** 
100 
101*** 
101** 
101 
102/03 ' " 
102/03 
103** 
104/05" 
104/05 
1 0 4 ' " 
1 0 4 " 
104 
105" 
110/13*" 
110/13" 
114/20*** 
114/20** 
114/20 
121/31 vol gest 
130/31*** luxe 
130/31** 
130/31 vanaf 
130** luxe 
131** 
133" * 
133'* 
133 
I33A** 
134/35 ' " 
134/35" 
134/35 
136/38** 
136/38 
137f*' 
139/40*** 
139/40 
141/43*" 
141/43 
144/62 153a* " 
144/62" 
163/65*** 
163/65*' 
163A/65A** 
163B/65B** 
164A*** 
166/68** 
166/68 
169/98** 
1 9 r * * b l 
199/202*** 
199/202 
203/207'" 
203/07 
2 0 8 / 1 1 ' " 
208/11 
212/19 ' " 
212/19 
217A" 
217A 
220/23*** 
220/23 

1 5 0 0 
110 — 
110 — 
2 7 5 
525 — 

3 250 — 
2 400 — 
2 000 — 

8 0 
37 50 
20 — 
2 5 

7 500 — 
150 — 
6 5 

125 — 
35 — 

135 — 
300 — 

90 — 
600 — 

75 — 
3 750 — 
2 400 — 
2 1 0 0 

210 — 
20 — 
55 — 

900 — 
525 — 
6 5 0 
400 — 
325 — 
525 — 
32 50 
20 — 

1 1 0 
55 — 
13 50 

6 5 0 
1 850 — 
1 100 — 

6 2 5 
700 — 
425 — 
2 7 5 
130 — 
35 — 

155 — 
135 — 

70 — 
75 — 

2 2 5 
2 2 5 
150 — 
27 50 
6 — 

32 50 
15 — 

1 100 — 
500 — 

1 000 — 
5 0 0 
500 — 
5 0 0 
300 — 

16 — 
11 — 

5 5 0 
150 — 
50 — 
17 50 

100 — 
40 — 
45 — 
15 — 

185 — 
75 — 

1 3 0 
1 0 0 
55 — 
1 5 

222B/23B* 
222B/23B* 
224*** 
224** 
225/28*" 
225/28 
229/31** ' 
229/31 
232/35"* 
232/35 
2 3 6 A ' " 
236A** 
236B*** 
236/37** 
236B/37B 
238/39"* 
238/39 
240/43"* 
240/43** 
240/43 
244/47*** 
244/47** 
244/47 
248/51*** 
248/51** 
248/51 
252/55*** 
252/55" 
252/55 
2 5 6 " * 
256** 
257/60*' 
257/60 
261/64** 
261/64 
265/66*** 
265/66 
267/68*" 
267/68** 
267/68 
269**• 
2 6 9 " 
269 
270/73*** 
270/73" 
270/73 
274/77*" 
274/77" 
274/77 
2 7 8 " ' 
2 7 8 " 
278 
279/82"* 
279/82** 
279/82 
283/86*" 
283/86 
287/88*** 
287/88 
289/92*** 
289/92*• 
289/92 
293/95"* 
296/99**' 
296/99** 
296/99 
300/04*** 
300/04 
305/09*" 
305/09** 
305/09 
310/12*** 
310/12 
313/17*** 
313/17 
318/22" 
318/22 
323/24"* 
323/24 
325'26 
327 /31* " 
327/31 
332/45"* 
346/49"* 
346/49** 
346/49 
350/55*" 
350/55 
356/73**' 
356/73" 
356/73 
374/78*** 
374/78 
379/91*** 

1 000 — 
150 — 
70 — 
35 — 
82 50 
21 — 
75 — 
35 — 
72 50 
23 — 
90 — 
50 — 

110 — 
250 — 

18 — 
145 — 

80 — 
115 — 
55 — 
36 — 

300 — 
150 — 
80 — 

120 — 
60 — 
36 50 
80 — 
42 50 
8 50 

47 50 
25 — 

100 — 
40 — 
52 50 
32 50 
90 — 
1 2 
75 — 
40 — 
8 75 

40 — 
21 50 
2 25 

110 — 
50 — 
32 50 

1 4 5 
70 — 
21 — 
80 — 
40 — 
5 — 

90 — 
45 — 
15 — 
72 50 
12 50 
20 — 
8 — 

75 — 
37 50 
11 — 
18 — 
50 — 
23 — 
11 — 
37 50 

7 50 
48 — 
25 — 
8 50 

11 50 
2 — 

27 50 
5 75 

25 — 
10 — 
18 50 
4 75 
6 50 

33 50 
7 — 

52 50 
1 100 — 

675 — 
90 — 
45 — 
6 50 

225 — 
160 — 
235 — 

16 — 
2 50 

13 — 

392 /96 ' " 10 50 
397/401"* 2 50 
402B/03B"* 220 — 
402B/03B** 175 — 
402B/03B 235 — 
405/21** ' 2 50 
406a** 350 — 
423/27"* 1 — 
428/42*** 25 — 
444/48*" 2 — 
449/53*** 5 — 
449/53 4 — 
454/59"* 5 — 
454/59 4 50 
469/73*" 4 50 
469/73 3 75 
490/94 4 25 
495/99 3 50 
500/03 ' " 12 — 
500/03 3 — 
508/12"* 7 — 
508/12 3 — 
513 /17" ' 17 — 
513/17 6 50 
518/33*** 285 — 
518 37*** 2 100 — 
518/37" 1500 — 
542/43*" 6 — 
544/48*" 14 — 
5 4 9 * " 3 — 
550 55** ' 42 50 
550/55 27 50 
561/62*" 9 25 
563/67*** 32 50 
563/67 21 — 
568/72*** 35 — 
568/72 20 — 
573/77*** 30 — 
573/77 17 50 
578 8 1 * " 23 50 
578/81 16 50 
5 8 2 * " 3 — 
583/87*** 34 — 
583/87 21 50 
588/91* " 11 — 
592/95 ' " 85 — 
592/95 75 — 
596/600*" 19 — 
596/600 11 50 
602/06*** 35 — 
602/06 22 50 
607/11*** 19 — 
612/16*" 30 — 
617/40*** 185 — 
641/45*** 40 — 
649/53**' 16 50 
655/59"* 27 50 
661/65*** 16 — 
666/70*** 22 — 
671/75*** 60 — 
671/75 35 — 
Grote sortering 
Eerste Daq brieven 
van Ned & Ov Geb 

' * * = pfr zonder pi 
** = on^ebr 

met gom 
* = ongebr 

zonder gom 
Geen teken = qebr 
bl = bl v vier 
BR = op brief 
hk r st = hoek 
randstuk 
kl br st = op klem 
briefstukje 
eert = foto 
certif icaat 

Lever! ngs 
voorwaarden 
Aankopen boven 
f 250 — franco 
Betaling binnen 
8 dagen 
Ons onbekende 
kopers uitsl 
levering onder 
rembours 

Tussentijdse prijs 
wijzigingen voor 
behouden Levering 
zover voorraad 
strekt 

98 /101" * 
98/101** 
98/101 

1 2 5 
65 — 
37 50 

LUCHTPOST 
1/3" 55 — 
6 / 8 ' " 125 — 
12/13*** hk r st 1 100 — 
12/13*" 1000 — 
12/13** 600 — 
12/13 375 — 
12/13 op echt gelopen 
br ef 900 — 

PORTZEGELS 
1/2 vanaf 45 — 
11** 380 — 
20** 55 — 
2 3 " 35 — 
24a** 45 — 
26** 57 50 
2 7 ' " 85 — 
2 7 " 42 50 
27 55 — 
28fe** 275 — 
42/43" 185 
59** 135 — 

BRANDKASTZEGELS 
ROLTANDiNG 
1/18" ' 
1/18" 
19/31** paren 
33/56" 
57/70** paren 
57/70 
71/73*" 
71/73** paren 
74/77*** paren 
(helft * ' ) 
74/77 
7 8 / 8 1 * " paren 
78/81** 
78/81 
82/85" 
82/85 
86/89*** 
86/89*' 
86/89 
90/93*** bl 
(2 series **) 
90/93*** 
90/93** 
90/93 
94/97*** 
94/97 
98/101*** paren 
(helft **) 

1 950 — 
1 000 — 

800 — 
550 — 
4 5 0 
175 — 
350 — 
4 2 5 

275 — 
7 0 

200 — 
45 — 
27 50 
55 — 
27 50 

1 0 0 
50 — 
32 50 

500 — 
160 — 
80 — 
47 50 

1 6 0 
50 — 

200 — 

1/7*' 1 800 — 

DIENSTZEGELS 
1/8"* 950 — 
1/8** 495 — 
9/15 55 — 
16/19** 75 — 
16/19 42 50 
20/24** 1 8 0 0 
25/26" 1250 — 

INTERNERING 
1 " 425 — 

POSTBEWIJSZEGELS 
1/7*** superbe 17 500 — 

TELEGRAMZEGELS 
4 " 7 5 0 
5** 600 — 
6** 6 0 0 
7 " 6 250 — 
8 2 5 
9 2 5 
10 6 0 
11 60 — 
12** 2 750 — 
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GUYANA 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad
zijde 577. 

INDIA 
4-9-'75. Herdenkingen van beroemde per
soonl i jkheden. 
25 p. Tweehonderdvi j f t igste verjaardag van 
Ahilyabai Holker: tempel voor de kon in 
gin bij het overl i jden van haar echtgenoot . 
25 p. Herdenking sterfdag Mir Anees: 
Portret van de Urdu dichter (1803-1874). 

IRAK 
5-9-'75. Bijeenkomst internat ionale 
commissie voor irrigatie en drainage, 
Moskou. 
25 en 70 f. Dam door rivier de Eufraat met 
openingen en irr igatiekanalen. 

IRAN 
Kleurwijziging lopende gebruiksserie. 
1 r. Hoofd Sjah blauwgroen in plaats van 
bru in , overige afbeelding geli jk gebleven. 

5-8-'75. Zeventig jaar Iraanse grondwet . 
10 r. Poort par lementsgebouw Teheran. 

21-8-'75. Negende Iraanse kunstfestival 
Shiraz, Persepolis. 
8 r. Zu i l , overgaand in gesti leerde boom 
met vruchten. 

8-9-'75. Internationaal symposium ter be-
str i |ding van analfabetisme. Persepolis. 
2 r. Were ldbol en vlaggen deelnemende 
landen. 

1 3 - ^ 7 5 . Derde internationale jaarbeurs in 
Teheran. 
2 r. Geopende were ldbo l , waaruit zon op
komt. 

9-10-75. Werelddag van de postzegel. 
14 r. Wereldkaart, waaroverheen omtrek 
van envelop, embleem UPU. 

ISRAËL 
14-10-75. Beschermde wi lde vogels. 
1.10 l£. Clareola pratincola. 
1.70 l£. Hoplopterus spinosus. 
2 .— 1£. Himantopus h imantopus. 

14-10-75. Terugkeer Hadassah ziekenhuis 
naar Scopusberg. 
4 .— l£. Gestileerd beeld gebouwencom
plex. 

JAPAN 
6-10-75. Internationale week van de ge
schreven brief. 
50 y. Detail schi ldering , ,Kujaku-k ika-zu" 
van Ogata Kor in: pauw met opstaande 
staart. 

14-10-75. Herdenking bezoek keizerli jk 
paar aan Amerika. 
20 y. Vlag Verenigde Staten in vorm van 
land, met een slinger van b loemen, Japans 
embleem. 
20 y. Japanse vlag en b loemen. 

24-10-75. Honderdjar ig bestaan van de 
postspaarbank. 
20 y. Spaarpot en geldstukken. 

KOEWEIT 
14-10-75. Werelddag standaardisatie. 
10 en 20 f. Portret emir en verschi l lende 
symbolen van wereldstandaards. 

KOREA (ZUID) 
1-9-75. Vol tooi ing gebouw voor volksver
tegenwoord ig ing. 
20 w. Maquette gebouw en embleem. 

7-9-75. Veert iende convent ie internat io
nale federatie bouwbonden uit Azië en 
westel i jk gebied Stille Zuidzee. 
20 w. Wagen voor wegenbouw, embleem. 

28-9-75. Negentigste verjaardag tele
communicat iedienst in Korea. 
20 w . Tafel met morsebord en ontvangst
station. 

28-9-75. Internationale dag van toer isme. 
20 w. Grotten van Yeongweol Gossi Gut. 
20 w. Gezicht op vallei en berg Sorak. 

LAOS 
22-9-75. Samenwerking Verenigde 
Staten-Sovjet-Unie in de ru imte : koppe
l ing. 
125 k. Amerikaanse ruimtevaarders en lan
cering. 

150 k. Sovjet ruimtevaarders en lancering 
raket. 
200 k. Koppel ing ru imteschepen. 
300 k. Ruimtevaarders ontmoeten elkaar in 
gekoppeld ruimtevaartuig. 
450 k. Gekoppelde ruimteschepen in 
ru imtevlucht ; kaart maan. 
700 k. Landing ruimteschepen. 
Aantal blokjes en klein aantal series zegels 
ook «ongetand. 

LESOTHO 
November 75 . Aioe's en vetplanten. 
3 c. Aloe striatula. 
4 c. Aloe aristata. 
5 c. Kniphofia caulescens. 
10 c. Euphorbia pulvinata. 
15 c. Aloe saponaria. 
20 c. Caralluma lutea. 
25 c. Aloe polyphyl la. 

LIBERIA 
18-9-75. Amerikaans-Russische samen
werk ing in ruimtevaart: Apo l lo -
Sojuzproject. 
5 c. Apol lo in ru imte. 
10 c. Sojuz in ru imte. 
15 c. In gekoppelde ruimteschepen geven 
ruimtevaarders elkaar de hand. 
20 c. Vlag en kaarten beide landen. 
25 c. Portretten Leonov en Kubasov. 
50 c. Portretten Slayton, Brand en Staf
f o rd . 
Blokje van 75 c. Gekoppelde Sojuz en 
Apo l lo . 

iVlALAWI 
December 75 . Kerstzegels: medail lons uit 
Victoria en Alber tmuseum Londen. 
3 t. Kasteel en aanbidding van de drie ko
ningen. 
10 t. Geboor ten. 
20 t. Aanbidd ing. 
40 t. Engel verschi jnt aan de herders. 

MALEISIË 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad
zi jde 579. 

» « m t o y s t a tQ0 

MAURITIUS 
December 75 . Hulp aan verdroogde ge
bieden in Afr ika. 
50 c. Verdord landschap, waarin karkas 
van vee in brandende zon . 
60 c. Omtrek kaart van Afrika over ver
hongerd dier. 

MEXICO 
1-8-75. Aanvul lende gegevens bi j melding 
in oktober zeshonderdvi j f t igste verjaardag 
stichting stad Tenocht i t lan. 
80 c. Stichting van Tenocht i t lan volgens de 
Duran Codex. 
1.60 $. Wapen Mexico-stad. 
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Op 25 november zal de Republiek SURINAME haar 
onafhankelijkheidsserie uitgeven 

De drie waarden van deze serie (25, 50 en 
75 cents) zullen verschijnen in siervellen van 
10 stuks. Zowel op de zegels zelve als op de 
velranden wordt de ontwikl<eling van 
SURINAME gesymboliseerd. 

Zegelformaat: 24 x 36,25 mm 
Velformaat: 20,6 x 13 cm 
Verkrijgbaar: t/m 24 januari 1976 

Voor deze zegels zal eveneens verschijnen een officiële eerstedagenveloppe, no. E001, 
herkenbaar aan het VIGNET van de SURINAAMSE POSTERIJEN. Dit zal de eerste 
OFFICIËLE eerstedagenveloppe zijn, die door de SURINAAMSE POSTERIJEN wordt 
uitgegeven.^) Alleen deze officiële eerstedagenveloppe zal vermeld worden in de 
officiële catalogus van Surinaamse zegels, welke te zijner tijd zal verschijnen. 

'TTTT! ITTW 
- P T « ! 

surinï 
25 no fpmsT 

25 C t 
onaFHariKeiuK; 

•* 

I Suriname B Suriname ] 
25 nouem.agr,|g?s_ ^ ^ B ^^snduamsgf i-9?s 

5 0 Ct t onapHaoKtiuK ̂ K onafHanKeiuK 
. . . > - . . . ^ ^ » M 

Op 25 november zal eveneens verschijnen 
een permanente reeks in de waarden SfI. 
1 , - , 1,50, 2,50 en 5,-. Op deze reeks is de 
CENTRALE BANK te Paramaribo afgebeeld. 
Zegelformaat: 26,1 x 33 mm. 

ALLE SURINAAMSE ZEGELS ZULLEN VERKRIJGBAAR ZIJN BIJ UW WINKELIER 

1) Een officieel herdenkingscarnet voorzien van de drie velletjes zal verschijnen in een genummerde oplage van 750 exemplaren. 

INTERNATIONAL PHILATELIC AGENCIES 
POSTBUS 5497 - AMSTERDAM 



9875. Eerste internationale congres on

derwijzers van de derde were ld . 
1.60 $. Portret Argenti jnse poli t icus, 
schrijver en pedagoog Domingo F. Sar

miento (18111888). 

9&'75. Monument voor Libanees

Mexicaanse vriendschap en samenwer

king. 
4.30 $. Monument voor wetenschap van 
taal en alfabet ,,AI Maest ro" . 

298'75. Zevende Panamerikaanse spelen. 
1.60 $. Embleem spelen. 

MONGOLIË 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad

zijde 581. 
48 '75. Zuidaziatisch toeristisch jaar. 
1.50 t. Mongools bergschaap; aanhangend 
strookje met modern hotel en facil i teiten 
voor toer isme. 

MOZAMBIQUE 
September '75. Eerste verjaardag overeen

komst van Lusaka. 
1 , — , 1.50, 2,—, 3.50 en 6,— e. Vredesduif, 
vlaggen van Portugal en Mozambique. 
Blokje, waarin alle zegels verenigd, kost 
dan 25,— e. 

NAURU 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad

zijde 581. 

PflkiBten , ^ * 

■f:vr', _

,1 
FVeteetWiltlLifte 

PAKISTAN 
309'75. Serie ter bescherming van wi ld . 
20 p. en 2.25 r. Francolinus asiae. Zwarte 
patrijs. 
610'75. Werelddag voor k ind . 
20 p. Abstracte voorstel l ing van meisjes m 
klederdracht, slogan: , ,Het meisje van 
vandaag is de vrouw van morgen" . 

PARAGUAY 
23375. Reprodukties naakten uit ver

schil lende doeken in National gallery in 
Londen. 
5 c. Velasquez. 
10 c. Watteau. 

15 c. Correggio. 
20 c. Gainsborough. 
25 c. Cranach. 
35 c. Lotto. 
40 c. Rembrandt. 
50 c. Tintoret to. 
Blokje van 15.— g. Pisanello. 

76V5. Honden rassen. 
5 c. Bokser. 
10 c. Poedel. 
15 c. Tekkel . 
20 c. Coll ie. 
25 c. Chihuahua. 
35 c. Scheper. 
40 c. Pekinees. 
50 c. Chow chow. 
Blokje van 15.— g. lachtbeeld van Sir Al

f red Munnings. 

PERU 
Mei 75 . Hulpui tg i f ten. 
2.— s. op 4.30 s., 2.50 s. op 4.60 s. en 5.— 
s. op 3.80 s. op luchtpostzegels Incaserie; 
oude waarde doorgestreept. 

25875. Bijeenkomst ministers van bui 

tenlandse zaken van nietgebonden lan

den. 
6.50 s. Wereldkaart en l int in kleuren van 
Peru. 

PITCAIRN EILAND 
November 75. Insektenserie. 
4 c. Polistes jadwigae. 
6 c. Euconocephalus sp. 
10 c. Anomis flava en Chasmina t ibialis. 
15 c. Pantala flavescens. 
20 c. Gnathothl ibus erotus. 

QATAR 
29 75 . Vierde verjaardag onafhankel i jk

heid. 
5 dh . Regeringsgebouwen. 
15 dh . Museum en klokketoren van Doha. 
35 dh . en 75 dh . Grondwet : geopend 
boek met Arabische tekst. 
55 dh . en 1.25 r. Portret heerser, vlag. 

ROEWANDA 
29975. Tiende verjaardag nationale uni 

versiteit. 
20 c. Symbolen wetenschap: uil met 
schrijfveer op opengeslagen boek. 
30 c. Symbolen verschil lende studier ich

t ingen universiteit . 
1.50 fr. Gebl inddoekte negerin met weeg

schaal. 
18.— fr. Student chemie met chemische 
apparatuur. 
26.— fr. Economische studie symbolisch 
weergegeven. 
34.— fr. Maquette universi te i tsgebouwen. 

131075. Herdenking sterfdag Neder

landse schilder Jan Vermeer (van Delft , 
16321675); reprodukt ies schilderi jen in 
blokjes. 
20 fr. Drinkende man en vrouw. 
30 fr. Jong meisje leest brief. 
50 fr. Schilder in atelier. 
100 fr. j ong meisje aan virginaal (soort 
spinet). 

EL SALVADOR 
4 9 75 . Internationaal jaar van de vrouw. 
10 en 15 c. Portret Claudia Lars, dichteres 
van het land. 
25 c. Embleem jaar. 

SAOEDI ARABIË 
In de loop van dit jaar zi jn verschi l lende 
zegels uitgegeven als aanvull ingen in de 
lopende gebruiksserie: uitgiftedata niet 
bekend. 
18, 24, 26, 27 en 33 p. Dam, zonder wa

termerk. 
13 p. Dam met watermerk. 
31 en 33 p. Gesp, zonder watermerk. 
12, 14, 17 en 19 p. luchtpost, zonder wa

termerk. 
8 p. Ka'aba, nieuw type, met watermerk. 
Twintigste verjaardag vereniging voor lief

dadigheid. 
4 en 10 p. Korenaar, waaruit graan spruit, 
als symbool . 

Vergadering Islamitische ministers van 
buitenlandse zaken in Jeddah op 12 jul i 
1975. 
10 p. In elkaar geslagen handen voor 
Kaaba in Mekka. 

SEYCHELLEN 
Oktober 75 . Verlening zelfbestuur. 
20 en 65 c. 1 . — en 3.50 r. Overdruk op 
zegels van lopende serie: , , Internal Self

Government October 1975". 

SINGAPORE 
71275. Internationaal jaar van de vrouw. 
10, 35 en 70 c. Voorstel l ingen van v rou

wen en embleem jaar. 
Blokje met de drie zegels en randversie
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Monumentenzorg en postzegels. 
Postzegels zijn in "hun beste jaren" wanneer ze 
al een zekere ouderdom hebben, want dan worden 
ze met de meeste zorg behandeld, bewaard en 
beschermd. Nu dat men dit ook wil doen voor 
historische stadsgedeelten, gebouwen en idyllische 
dorpen, verklaarde de Raad van Europa 1975 tot 
"het jaar voor monumentenzorg". 
Ook de post draagt z'n steentje bij in dit "Jaar 
voor monumentenzorg". Met 5 speciale zegels wil 
zij aan deze gebeurtenis de herinnering bewaren. 
Ook straks nog. 
Postzegelverzamelaars weten hoe belangrijk het 
is, volledige series in hun album te hebben. Door 
een abonnement bij de Versandstelle für Sammler
marken te nemen, waarborgt de Deutsche Bundes-
post de levering van alle nieuwe uitgaven. Dit be
spaart u niet alleen veel ti 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. Dat is pas service! Alleen wanneer u 
de nieuwe postzegels op de dag van uitgave wenst 
te ontvangen, wordt u een bijdrage in de onkosten 
gevraagd. 
Ook de "eerste dag-uitgaven" van de post, kunt 
u door een abonnement regelmatig 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 Sammlermarken. (Vanzelf
sprekend kunt u onze postzegels ook bij de post-
zegelhandel krijgen.) 

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

r" Coupon y 
Naam en voornaam 

Straat, nummer of postbus 

Gemeente/provmcie Land 

L . N L , 



SrNT CHRISTOPHER, NEVIS & ANGUILLA 
Afbeelding zegel gemeld in jul i /augustus, 
bladzijde 441. 

SURINAME 
Afbeelding zegels uit de dr ie siervellet|es 
en de hoogste waarde gemeld in de rubriek 
Rijksdelen overzee. 

T O G O 
20-12-75. Kerstzegels 1975, reprodukt ies 
religieuze schi lder i jen. 
20 f. Mantegna. 
30 f. El Creco. 
40 f. Barend van Oriey. 
90 f. Frederigi Barocci. 
100 f. Bell ini. 
200 f. Correggio. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad
zi jde 583. 
27-11-75. Vi j fendert igste verjaardag West
indische luchtvaartmaatschappij BWIA. 
20 c. Staart Boeing 707 met embleem 
BWIA en schema vluchten van maat
schappi j . 
30 c. Achteraanzicht Boeing 707 op de 
grond. 
40 c. Boeing 707 in de lucht. 
Blokje met de drie zegels en embleem 
BWIA. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad
zi jde 583. 

TUNESIË 
29-9-75. Dag van de postzegel. 
100 m. Vaas met bloemen en twee vogels 
met brief in bek. 

A*«Mii*ÉiMÉÉ*«M«*é«ri 

TURKS & CAICOS 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad
zi jde 583. 

URUGUAY 
1-7-75. Invoering nieuwe munteenhe id : 1 
nieuwe peso is geli jk aan 1.000 oude pe
sos. 
15-&-75. Herdenk ing geboortedag Miche l 
angelo Buonarott i , 500 jaar geleden. 
1 . — p. Tekening van Michelangelo voor 
vloer van Romeins Capi tool . 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
14-10-75. Kerstzegels 1975, zonder 
waarde aanduiding op de zegels; elke ze
gel vertegenwoordigt waarde van 10 c. 
10 c. geel, rood, blauw, bruin en zwart. 
Reproduktie oude kerstkaart uit 1878: 
kerststukje met klok en engel. 
10 c. beige, geel, rood, groen, bruin en 
zwart. Reproduktie schilderi j , ,Madonna 
met k i n d " door Domenico Ghir landaio, 
1470. 

31-10-75. Aanvul lende waarde gebruiks-
serie. 
13 c. Nieuwe vr i jheidsklok. 

13-11-75. Aanvul lende waarde gebruiks-
serie. 
11 c. Vr i jheid van de pers. 

14-11-75. Aanvul lende waarde gebruiks-
serle. 
24 c. Oude noordel i jke kerk. 

15-11-75. Aanvul lende waarde gebruiks-
serie. 
13 c. Nieuwe vr i jheidsklok, zegel ge
drukt van vel len. 

24-11-75. Aanvul lende waarde gebruiks-
serie. 
9 c. Vr i jheid van vergadering. 

25-11-75. Aanvul lende waarde gebruiks-
serie. 

13 c. Nieuwe vr i jheidsklok, als rol lenze-
gel . 

1-12-75. Aanvul lende waarde gebruiksse-
rie. 
13 c. Amerikaanse arend en schi ld. 

VIRGIN EILANDEN 
27-11-75. Vi j fentwint igste verjaardag her
stel wetgevende raad. 
5 c. Parochieschool van Sint Georges, 
plaats van eerste bi jeenkomst in 1950. 
25 c. Gebouw wetgevende raad. 
40 c. Emblemen voorzi t ter van de raad. 
75 c. Rol met tekst, waarin ver loop zelf
standigheid 1774-1950 aangegeven. 

WEST SAMOA 
Afbeelding zegel gemeld in oktober, blad
zi jde 583. 
November 75 . Kerstmis 1975, inlandse 
kerstvoorstel l ingen. 
3 s. Moeder en k ind, M. M. Fe'ao. 
4 s. De redder, P. Tuigamala. 
10 s. Een ster is geboren, I. To'afa. 
30 s. Madonna en k ind, E. Coter. 
Blokje met de vier zegels samen en rand
versiering van sterren. 

YEMEN VOLKSREPUBLIEK 
Oktober 75 . Klederdrachten. 
5, 10, 15, 25, 40 en 50 f. Verschil lende in 
landse klederdrachten van v rouwen. 

ZUID AFRIKA 
10-10-75. Honderd jaar , ,Genootschap van 
Regte Afr ikaners" , Afrikaans en Taalmo
nument. 
4 c. Pagina van ,,Die Afrikaanse Patriot" 
van 15 januari 1876. 
5 c. Afrikaans taa lmonument . 

ZUIDWEST AFRIKA 
15-10-75. Herdenk ing overl i jden Duitse 
schilder Ot to Edward Henry Schröder 
(1913-1975) die hier leefde. 
15 c. Swakopmund. 
15 c. Luderitz. 
15 c. Beeld van leven in haven. 
15 c. Schepen in Walvisbaai. 
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sJ 
Postzegelhandel HARTOG OKKER 
HERENGRACHT 167 (bij Leliegracht) - AMSTERDAM 1001 - Lid NVPH 

TEL. 020 - 62097 POSTGIRO 193156 

Banklers: Amro-Bank, Rozengracht 62, Amsterdam t.g.v. rek.nr. 46.66.62,289 

REPUBLIEK INDONESIË 
Lijst no. 71 Nrs. volgens Zonnebloem 1976 okL/nov. 1975 

LEVERiNGSVOORWAARDEN: Aankopen onder ƒ 260,— worden verhoogd 
met adm - en verzendkosten Ons onbekende kopers levering uitsluitend 
onder rembours. Bulteniandse kopers uitsluitend bij voorultbetalingl 

(Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden) 

zonder teken = postfr. z pi * = met plakker ° = gebr 

1/11 275,— 
1/11* 195,— 
9 30,— 
9* 22,50 
10 110,— 
10* 75,— 
11 150,— 
11* 100,— 
1B/7B 6,— 
1D/7D 7,— 
3DH* 50,— 
5DH* 60,— 
6DH' 50,— 
8A 3,25 
BB 2,50 
12 1,95 
13/14 1,50 
15/23 4,— 
24/38 175,— 
24/38* 100,— 
24B/32B 16,— 
32B 4,50 
34B 3,50 
36' 20,— 
38 0,90 
39 0,40 
41/63* 400,— 
58* 1,50 
64/66 8,— 
67/71 2,50 
72/80 4,50 
81/95 1,25 
96/100 0,50 
101/06 26,50 
107/16 4,50 
117 0,15 
118 4,50 
119/26 26,50 
127/32 0,35 
133/36 3,50 
137/41 0,45 
142/45 3,25 
146/49 7,50 
146/49* 5,— 
150/53 4,25 
154/56 9,— 
154/56* 6,25 
157/60 1,10 
161/63 7,— 
161/63* 5,25 
164/78 1,25 
179/84 1 , — 
185/88 6,50 
189/94 1 , — 
195/99 3,50 
200/03 2,75 
204/08 1,50 
209/13 0,90 
214/19 0,40 
220/22 0,25 
223/27 1,25 
228/30 0,60 
231/35 0,50 
236/41 0,50 
242/47 0.55 
248/51 0,45 

252/56 0,30 
257/61 0,30 
262/67 0,30 
268/75 0,35 
276/79 0,50 
280/85 0,85 
286/88 0,25 
289 0,15 
290/99 2,50 
bl 1/4 15,— 
300/02 0,40 
303/05 0,40 
006/17 + 
367/74 2,50 
318 0,30 
319/21 0,50 
322/27 0,40 
328/31 0,45 
332/35 F 
344/63 2 25 
336/39 0,35 
340/43 0,35 
364/66 0 50 
375/78 0,30 
379/82 0 30 
383/86 0,35 
387/90 0,30 
391/94 0,30 
395/97 0,35 
398/401 0,30 
402/05 0,30 
406/07 0,25 
408/11 0,30 
412/19 0,50 
420/23 0,30 
424/33 0,65 
342A 75,— 
432A + B 
in paar 500,— 
434/45 0 50 
446/49 0,35 
450/52 0,35 
453/55 0,30 
456/58 0,30 
459/63 0,50 
464/67 0,30 
468/71 0,30 
472/86 0,70 
487/88 0,25 
489/93 0,30 
494/97 0,30 
498/501 0,30 
502/10 0,80 
511/15 0,85 
515 0,65 
516/35 1 , — 
536/39 0,35 
540/48 1,75 
548 1,50 
549/58 1,50 
559/62 0,35 
563/78 2,50 
579 0,25 
580/82 0,35 
583/84 0,35 
585/86 1,35 

587/89 0,30 
590/91 0,85 
592/94 2,45 
595/99 10,50 
599 10.— 
600/01 0,30 
602 0,20 
603/04 0,35 
605 15,— 
606/07 0,45 
608/09 0,70 
610/12 1,10 
613/14 1,65 
614 1,50 
615/19 2,10 
620/21 0,60 
622/26 2,50 
627/31 2,75 
630/31 2,25 
632/35 0,75 
636/41 1 , — 
642 0.35 
643/44 0,45 
645'46 0,60 
647/50 2,25 
650 2,— 
651/60 4,— 
661/62 0,40 
663/65 1,80 
666/67 0,75 
668/71 0.85 
672/74 1,25 
675/76 0,65 
677/78 0,85 
679/81 3,25 
682/83 0,80 
693/96 5,25 
697/700 6,— 
701/02 2,50 
703 0,85 
704 0.75 
705/06 1 ,— 
707/09 1,50 
710/12 3,25 
713 0,80 
714 0,65 
715 1,25 
716/18 2,35 
719 0,80 
720/24 4,25 
725/27 3,25 
728/30 3,— 
731/33 2,90 
734/36 2,75 
737 1,20 
738 1,20 
739/41 2,75 
742/43 0,80 
744/46 2,25 
747/48 1,25 
749/51 3,25 
752 0,50 
753/55 1,60 
756/58 2,50 
759 0,60 
786/88 2,50 

789 0,85 
790/95 6,— 
796/98 1,55 
799/802 2,65 
803/05 2,75 
806/13 11,35 
814/16 3,15 
817 0,75 

Porten 
1/3 5,50 
4/13 9,25 
12A 7,50 
14/20 1,75 
21/28 0,50 
29 0,20 
29A 1,25 
29+ 29 A 
paar 1,50 
30/39 0,85 
40/46 1,35 
47/48 1 — 

Riau 
1/22* 375,— 
18/22 10,— 
23/25 30,— 
26/32 2!— 
33/41 5,95 

Irian Barat 
•4 Irtf^ n r-f\ 1/26 3,50 
27/42 4,— 
33A 9,— 
43/52 2,— 
53/54 3,50 

Oef. Ultg. 
Jap. Bez. 
Sumatra 
1/12* 30,— 

Malakka 
11/12° 17,50 

Java 
1/4 5,— 
1/4* 3,75 
1/4° 1,50 
5/12 11,50 
5/12* 7,50 
13/14° 3,50 

Grote Oost 
1/11 50,— 
1/11* 37,50 

Revol. Ultg. 
1957 
Permesta-
bev^eging 
4vK. cp l . 150,— 
(zonder gom 
uitgegeven) 

NEDERLAND en O.R.-VERZAMELAARS 

Wil t U graag goede adviezen b i j aan- en v e r k o o p ' Kom dén b i j ons praten 
Wi| zijn geopend dinsdag t/m vri jdag van 10-5 uur, zaterdags van 10-4 uur 
Te koop gevraagd: betere zegels en brieven van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, tevens brieven en documenten „Watergraafsmeer" tot 1920, 
ook aanzichtkaarten enz. 

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

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

Opbergbanden 
voor uw maandblad Philatelie, 
Het IS een geheel nieuw systeem en de naam 
luidt UNIBINDERS 
Onze keus is gevallen op banden voor 2 jaar
gangen en IS geschikt voor het bijeenhouden 
van 24 nummers door middel van 24 onbreek
bare kunststof-katernhouders Beschadigen is 
dus uitgesloten Op de rug bevindt zich een 
transparante etiket-houder waarin u de bijgele
verde strook kunt steken De afmetingen zijn 29 
cm hoog 20 cm breed en 4 5 cm dik De kleur is 
donkergroen 
Uw maandblad Philatelie is het bewaren waard' 

Zo bestelt u 
Maak het bedrag van f 17,95 over op gironum
mer 3243754 ten name van Omni-Trading 8 V 
te Mook/L 

Wilt u duidelijk vermelden uw naam en adres en 
de mededeling „Opbergband". 

AUTOMAAT TESTBOEKJES EN VERSNIJDINGEN enz. 
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 

SQUAROGRAPH 
(intern, gepatenteerd) 

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

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



HILVERSUMSE Postzegel- & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, tel : 02150-15095 b.g.g. 02942-1707 

5rote sor ter ing Postzegels, F D C 's en Munten Speciaal Ne-
Jerland, al le merken albums, catalogi , s tockboeken Bi l l i jke 
irijzeni Tevens te koop gevraagd Nederland Voor goed mate-
laal betalen wij hoge pri jzen i 

3eopend 10-18 uur, vr i jdag 21 
Vij stel len Uw bezoek zeer op pri js 

uur, maandag gesloten 

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

Onze courtagekosten zijn 
Voortaxaties =';2%dertax waarde minimumbedrag ƒ 40 — 
plus 40 cent per km van en naar uw woonplaats minimum van 
ƒ 25 — 
BIJ advies resp opdrachten tot aan verkoop courtages nader 
overeen te komen 

='hil makelaar-taxateur H. Kuipers 
Melissehof 39, Wierden Tei (05496) 28 20 

r «K iKt Postzegelkllo's gezamenlijk inkopen 
IS gemaKkelijk en goedkoper, bovendien minder 
nsiko Vraag eens vrijblijvend inlichtingen 
en een kleine attentie aan 
J W Savelberg, Heutzstraat 11, Postbus 167, Venio 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 1 
Nederland postfris zonder plakker 

NVPH 
82-83 17 — 
84 86 115 — 
87 89 25 — 
102 03 105 — 
104-05 650 — 
107 09 110 — 
110 13 1850 
114-20 50 — 
121 31 850 — 
132 33 125 — 
134 35 65 — 
136 38 225 — 
139^0 17 — 
141^3 19 — 
144-65 950 — 
166 68 16 — 
169-98 460 — 
199-02 25 — 
203-07 47 — 
208-11 23 — 
212-19 100 — 
220 23 30 — 
224 35 — 
225 28 46 — 
229 31 46 — 
232 35 40 — 
236 37 250 — 
238-39 80 — 
240 43 57 50 
244-47 160 — 
248 51 60 — 
252-55 40 — 
256 25 — 

NVPH 
257 60 95 — 
261 64 55 — 
265 66 45 — 
267 68 42 50 
269 22 50 
270 73 55 — 
274 77 75 — 
278 40 — 
279 82 48 — 
283 86 40 — 
287-88 12 — 
289-92 40 — 
293-95 12 — 
296-99 26 — 
300-04 21 — 
305-09 27 50 
310 12 7 — 
313-17 17 50 
318-22 27 50 
323 24 10 — 
325-26 14 — 
327-31 19 — 
332-49 650 — 
350 55 26 — 
356-73 155 — 
374-78 7 — 
392 96 5 — 
4026-038 145 — 
474 89 135 — 
518 37 1425 — 
538-41 14 — 
550-55 25 50 
556 60 48 — 

NVPH 
563-67 
568 72 
573 77 
578-81 
583-87 
592 95 
596-00 
602 06 
607 11 
612-16 
641-45 
649 53 
655 59 
661-65 
666 70 
671 75 
676-80 
681 82 
683-87 
688 92 
695 99 
702-06 
707 11 
715 19 
722 26 
731 35 
738-42 
747 51 
759-63 

AMPHILEX 
in vellen van 
10 series 

19 50 
21 — 
I B 
I S -
1950 
53 — 
10 50 
21 — 
11 — 
19 — 
27 — 
10 — 
17 — 

9 60 
13 50 
40 — 

9 — 
29 — 

960 
9 — 
6 90 

1 2 -
9 60 
780 

12 — 
6 90 
750 
9 — 
5 — 

70 — 

WIJ kopen ALLES van NEDERLAND & 0 R tegen KONTANTE 
BETALING 

Grotere partijen worden zonder kosten bij u afgehaald 
DISKRETIE VERZEKERD 

W. VAN SPLUNTER 
ROTTERDAM-14 

Stekelbrem 8 tel 010-21 66 77 (bij voorkeur tussen 18-22 
Geen w/inkel bezoek uitsluitend na afspraak 

u) 

r ) 

N jmmers volgens N.V.P.H, cat Bestellingen boven ƒ 150— franco Levering zolang de voorraad strekt Alle prijzen zijn incl BTW 
' IS postfris zonder plakker ' is ongebruikt met gom zonder teken is gebruikt bl is blok van vier Prijswijzigingen voorbehouden. 

MPECIALE AANBIEDING NEDERLAND, NED.-INDIË EN SURINAME 
l EDERLAND 
1 pi IV 
r elkblauw 
- gom 1275,— 
1 pr ex 45,— 
< pi VII 
1 Dofdz or ig 
f om 1400,— 
i pr ex 40,— 
C pr ex 250,— 
" fr ex 175,— 
' luxe 23,50 
6 pr ex 15,— 
6 pr ex 180,— 
6 fr ex 130,— 
7 1* luxei 525,— 
t 3,50 
13* luxe ex 
2 gom 550,— 
11 I I * 2500,— 
11 165,— 
12 3 2 5 , -
12 II 375,— 
'6C* 2 5 0 , -
18* f r e x 500,— 
:o 33,50 
Ï6* f r e x 600,— 
.7* 850,— 
^7J* fris ex 

1000,— 
;8* 750,— 
;9* fris ex 

1150, -
30b/33b** 345,— 
36 7 , -
36a 8,75 
40** 240,— 
43a* zeer fr is 
ex 900,— 
47* 350,— 
18* pr ex 

1500,— 
48 pr ex 725,— 
49**luxei1150,— 
49*luxei 600,— 
49 luxei 210,— 
49 pr ex 145,— 
49 fr ex 120,— 

56** 
57** 
66** 
66** bl 
61 b/c** 
61b** 
IV 
78' 
79* 
81 * * 
81* 
82/83 
87/89** 
90** 
91* * 
92** 
9 3 " 
94** 
96** 
96** bl 
97** bl 
101** 
104/05** 
104** 
107/09" 
108a** 
110/13** 
114/20** 
114/20* 
129/31** 
131** 
139/40** 
141/43** 
189* 
191** 
196** 
199/202' 
199/02* 
203/07*' 
203/07* 
203** 
204** 
205** 
206** 
206* 
208/11*' 
208/11* 
212/19* 

97,50 
9,— 

270,— 
1350,— 
1475,— 
300,— 
250,— 
235,— 
485,— 
150,— 

75,— 
25,— 
45,— 

1,25 
2,— 
1,50 

12,50 
10,— 
55,— 

225,— 
6 5 0 , -

3500,— 
1500,— 
675,— 

+ 335,— 
30,— 

1 0 0 , -
55,— 

1.800,-
700,— 

27,50 
32,50 
50,— 
40,— 
37,50 
40,— 
22,50 
90,— 
43,50 
4,— 

10,— 
1,50 
9,— 
5,50 

37,50 
21 ,— 
92,50 

212** 
213** 
220/23** 
220/23* 
2 2 0 " 
222B** 
222B' 
224' 
225/28'* 
225/28* 
229/31** 

3,— 
5,— 

52,50 
26,50 

1 , — 
16,50 
1 1 , -
35,— 
80,— 
40,— 
80,— 

229/31** bl 

236/37" 
236/37' 
236' 
236B"b l 
236B' 
237 
240/44** 
240/43* 
240/43 
240** 
248/51' 
2 4 8 " 
252/55" 
252/55* 
252/55 
2 5 6 " 
256' 
256 
257/60* 
261/64** 
261** 
262*' 
265/66" 
265/66' 
257/68" 
267/68' 
269** 
270/73** 
270/73' 
270/73 
274/77** 
274/77* 
274/77 
283/86 
283/86 bl 

335,— 
550,— 
245,— 

47,50 
450 , -
55,— 
6,75 

105,— 
52,50 
33,50 
3,50 

36,— 
4,— 

7 0 , -
36,— 
7,50 

50,— 
25,— 

0,35 
92,50 

1 0 0 , -
3,— 
4,50 

80,— 
40,— 
80,— 
38,50 
40,— 

100,— 
50,— 
30,— 

140,— 
70,— 
21,— 
13,— 
6 0 , -

287/88" 
289/92* * 
293/95** 
293/96* 
293/96 
296/99** 
296/99 
300/04" 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22" 
318/22' 
318/22 
323/24** 
323/24* 
325/26** 
325/26* 
327/31** 
327/31* 
327/31 
3 4 6 " 
350/55" 
350/55' 
356a 
356 b 
3 5 6 d " 
391a " 
392/401 
449/53 
460/68" 
469/73 
513/17 
538/41 
544/48 
636 
738/42" 
774/76" 
836/38** 
859/63** 
956 
975/77** 

2 0 , -
75,— 
1 9 , -
10,50 
1,75 

45,— 
1 0 , -
37,— 
6,25 
8,— 
1,75 
5,25 

47,50 
24,— 
8,50 

17,— 
9,— 

23,— 
12,50 
3 0 , -
16,— 
6,50 
1,40 

43,50 
25,— 

1 , — 
8,— 

32,50 
11,— 
2,90 
3,— 

25,— 
3,— 
5,90 
5,25 
4,50 
0,40 

11,— 
5,75 
0,85 
2,75 
1,40 
3,50 

Roltandlng 
70 
78/81* ' 
86/89** 

77,50 
80,— 
85,— 

94/97** 140,— 
94** 4,50 
94/97 42,50 
98/101*' 115,— 
98/101* 60,— 

Luchtpost 
6 /8" 135,— 
6/8' 67,50 
6 /7" 9,75 
9' 26,50 
9A' 30,— 
12/13 425,— 
Port 
1 3 " - H 5 / 1 7 " 

6,50 
15c + 15b + 1 5 " 
samenhangend 

125,— 
1 6 c " 1 1 0 , -
37f 40,— 
41fa' zeldz 

300,— 
44B/60B** 3,75 
61/62" 0,50 
6 4 " 20,— 
67a/68a' 32,50 
Brandkast-
zegels 
1/7** luxei 

2600,— 
DIenstzegels 
1/8** 1000,— 
1/8* 475,— 
9/15 62,50 
20/24 3,50 
Internerings
zegels 
1/2** luxei 

1100,— 
1/2* luxei 625,— 
1/2* pr ex 

500,— 

Telegramzegels 
1* 55,— 
2 ' fr ex 40,— 
3* 60,— 

3 
4* pr ex 
4 ' fr ex 
4 luxe' 
5* luxe 
5 
6 
9 
10' 
10 
11 

9,— 
7 0 0 , -
500,— 
350,— 
500,— 

70,— 
12,— 
2 5 , -

600,— 
52,50 
52,50 

NED- iNDiË 
1* 
1 ' z gom 
1 breedr 
2 ' fr ex 
5* 
16* fr ex 
16 
24/29* 
2 4 " 
40/47' 
4 7 " 
5 0 a " 
60/61* 
60 
63/79 
65 
76* 
63a/79a* 
64a 
76a/78a 

450,— 
275,— 
175,— 
900,— 
150,— 
100,— 

26,— 
190,— 

21 ,— 
35,— 

4,50 
4,— 

180,— 
11,50 
26,50 

3,— 
6,75 

500,— 
3,— 

35,— 
79a schaars ' 

63f/78f* 
63f** 
6 4 f " 
7 0 f " 
7 9 f " 
81/98 
97* 
98' 
81f/92f* + 
94f/96f' 
8 5 f " 
95f' 
96 f 

250,— 
100,— 

0,75 
0,65 
1,25 

275,— 
145,— 

7 5 , -
125,— 

120,— 
32,— 
17,50 
11,— 

1 0 0 " 
1 0 2 " 
1 0 3 " 
1 0 5 " 
1 0 6 " 
107** 
108** 

0,30 
0,65 
2,— 
0,60 
1 — 
0,75 
2,25 

109** schaars ' 

111** 
112*' 
1 1 3 " 
114** 
1 1 5 " 
1 1 6 " 
1 2 4 " 
1 2 5 " 
1 2 6 " 
1 2 7 " 
129/32" 
129/32** 

133* 
133 
134 
135/37* 
138/41* 
141A 
148 
149/59' 
151 f r e x 
160/66' 
160/64 
165/66' 
167/70' 
167/70 
172/75' 
172/75 
176/79* 
176/79 
182/85' 
182/85 
186/94" 
2 1 6 " 
217/20* 
217/20 
221/25 
226/27*' 

15,— 
1,50 
0,60 
0,60 
1,25 
0,85 
1,75 
2,25 
2,50 
2,50 

17,50 
3 5 , -

bl 
1 5 0 , -
27,50 
4,— 
0,50 

28,50 
1 0 , -
85,— 

1,75 
350,— 
65,— 

160,— 
1,75 

1 5 0 , -
22,50 
15,— 
31,50 
22,50 
1 7 , -
11,— 
21 ,— 

7,50 
7,50 
2,75 

30,— 
17,50 
10,— 
7,25 

226/27' 
226/27 
2 2 8 " 
2 2 9 " 
230/33 
235/38** 
246/52*' 
251A** 
255** 
256* 
2 5 8 " 
261/65' 
262 luxe' 
schaars' 
263* 
264 luxe' 
265* 
266/71 
269/70a 
280** luxe 

288 luxe' 
2 8 9 " luxe 

326/32 

5,75 
3,50 
6,— 
5,— 
7,50 
6,75 

1 0 , -
3,50 
0,50 

40,— 
5,— 

2 5 0 , -

52,50 
45,— 
27,50 
50,— 
5,— 

1 2 , -
1 
200,— 

24,— 
1 
415,— 

15,— 
333f" zeldz 
m eert 
345/46" 
3 4 5 " 
362/70" 
374/82" 
374A/82A* 

Port 
1* zeer fri 

2* 
19** 
20** 
23/39* 
44** 
44** perIO 
4 5 " 
4 7 " 
47** perIO 
49/52*' 
50a* 
53/66* 

525,— 
140,— 

45,— 
1,75 
2,10 

' 8,50 

s ex 
3 5 5 , -
135,— 

18,— 
12,50 
40,— 
1,25 

10,— 
1,50 
1,25 

10,— 
6 5 , -
10,— 
22,— 

Dienst 
1/7' 92,— 
2 " 4,50 
3 " 4,75 
4 " 3,50 
5 " 14,— 
6** 2,50 
7' 70,— 
5 15,— 
7h 100,— 
25 12,50 
Brandkast-
zegels 
1/7** 365,— 

SURINAME 
2 ' 0,90 
5' 21,50 
5 B ' luxe 30,— 
6D 27,50 
8' 22,50 
11 45,— 
12' 35,— 
12 40,— 
13' 47,50 
14' 80,— 
15' luxe' 150,— 
15* pr ex 130,— 
21D 27,50 
29' 40,— 
30* 100,— 
34/36 50,— 
40 schaars ' 

300,— 
41/57* luxe' 

600,— 
50* 45,— 
51* 45,— 
55* 45,— 
57* hoekpaar 
m vel rand 
luxe' 250,— 
59a** schaars' 

150,— 
60/64' luxe' 

370,— 
60/64 schaars ' 

340,— 

69/103* 285,— 
8 0 " 5,— 
8 2 B " 2,— 
102' 65,— 
103' 47,50 
103 50,— 
1 0 4 " 1,50 
1 1 5 " 40,— 
117b'* 50,— 
117d** 55,— 
117bfb** 65,— 
118/26 67,50 
130/36 op aan-
get brief 50,— 
145 1,50 
146/49 43,50 
151/56 2 8 , -
157/78* 110,— 
194** 35,— 
202/05" -1-
Ip 2 3 " 9 0 , -
202/05-1-lp 23 
op brief 95,— 
220/43** 2 7 5 , -
220/43* luxe 

235,— 
247/48** -f 
lp 29/30** 14,— 
285/94** 62,50 
285/94* 52,50 
295/96" 10,— 
326/29** 4,— 
336/39" 6,50 
340/44" 21,50 
361/70** 16,50 
371/75** 4,50 
405/09" 3,— 
Luchtpost 
1 /7 " 20,— 
3 / 7 " 4,75 
8/14** 685,— 
8/14 350,— 
15/18* luxe ' 

635,— 
20/22** 50,— 
24/26** 45,— 
24/26 80,— 
27/28" 5,50 

De Apeldoornse Postzegelhandel Korenstraat 10 - Apeldoorn - Telefoon (055) 215426 
Giro 1945222 Onze winkel is dagelijks geopend 
van 9 - 6 uur, donderdags koopavond, maandags gesloten. 



i 
l^ ^ 

tsmi 

Ned. 
1* 
1 
2* 
keur 
2 
3* 
4* 
5* 
6* 
7* 
9* 
10* 
11* 
12* 
13* 
14* 
15* 
16* 
5 
7 
16 
17/22* 
23* 
24* 
25* 
26* 
27* 
28' 
29' 
30' 
24 
30 
31/37* 
40/47* 
48/57* 
58* 
59* 
60/61 * 
62* 
63/80* 
80* 
63a* 
64a* 
65a* 
66a* 
67a* 
68a* 
70a' 
71a* 
74a* 
76a* 
77a* 
78a* 
63f* 
64f* 
65f* 
66f* 
67f* 
68f* 
70f* 
71f* 
72f* 
74f* 
76f* 
77f* 
78f* 
81/98* 
98* 
81 f* 
82f* 
83f* 
84f' 
85f* 
86f* 
88f* 
89f* 
90f' 
92f* 
94f* 
95f* 
96f* 
99/14* 
115/28' 
129/34' 
135/37* 
135/37 

C H T P O S T 

C L D 

M Ü^M^^^ I i 

Indië 
325,— 
125,— 

1000,— 

220,— 
8,80 
3,50 

120,— 
8,— 

44,— 
20,— 
4 — 

24,— 
125,— 
24,— 
36,— 
22,— 

110,— 
85,— 
32,60 
22,50 
50,— 
5,50 

12,— 
14,— 
35,— 
35,— 
40,— 
30,— 

140 — 
22,50 
50 — 

135,— 
2 8 , -

120,— 
60,— 
75 — 

150 — 
3,— 

225,— 
85,— 

1 — 
1 — 
4,— 
3,20 

24 — 
4,80 
4,— 
4,— 

20,— 
16,— 
60,— 
60,— 
0,60 
0,50 
1,75 
2,50 

22.— 
1,75 
1 , — 
3,25 
3,25 

10,— 
4,50 

22,50 
15,— 

225,— 
100,— 

0,55 
0,55 
3,25 
1 , — 

20,— 
1,65 
1 , — 
5 50 

2 5 , -
5,— 
4,50 

12,50 
8,— 

18,50 
48,50 
55,— 
22,50 
22,50 

1 NED 
CL 

138/41* 9,— 
142/48* 32,50 
149/59* 300,— 
160/66** 170,— 
160/66* 135,— 
166 90,— 
167/70** 23,50 
167/70* 18,— 
172/75** 32,50 
172/75* 25,— 
176/79* 14,— 
180 
181 

2.— 
5,50 

182/85* 17 50 
182/85 7,— 
186/94* 5,25 
195/04' 24,50 
205/10* 62,50 
211/15* 15,50 
216 3,— 
217/20** 31,50 
217/20* 25,— 
217/20 15,— 
221/25* 14,— 
226/27** 6,— 
228/29** 8,— 
230/34** 12 50 
230/34* 10,— 
235/38** 4,50 
239/40** 4,— 
241/45** 10,— 
246/52* 6,— 
253/59* 47,50 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
264 
265 

350,— 
17,50 
80,— 
35,— 
44,— 
40,— 
20,— 
9,— 

266/71** 10,— 
269/703** 10,— 
269/70b** 11 ,— 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
288 
289 
288 
289 

2 25 
0,75 

30,— 
44,— 
3,25 

160,— 
140,— 
10.50 
3,25 
2,— 
2,20 
2.75 

1 6 , -
45,— 

300,— 
22,— 

145,— 
290/92** 20 — 
290/92* 16,— 
293/97" 27,— 
293/97* 21 ,— 
298/03** 2,— 
304/16** 9,50 
322/25** 2,40 
326/32** 24,— 
337/46** 120,— 
345/46* 100,— 
346 6 5 , -
351/61** 170 — 
359 
360 
361' 
359 
360 
C61 

20,— 
52,50 
72,50 
10,— 
8,— 

55,— 
372/73" 1,50 
374/88** 85,— 
374/88* 70,— 
Lp 1/5* 20,— 
Lp.6/10* 15,— 
Lp 11* 1,40 
Lp.12* 1,75 
Lp 13** 25,— 

Aanbieding geldig zolang de voorras 
vanaf ƒ 150,— opdracht 
van ec htheid Prijzen zi 

J. H. 
Lutkemeerweg 149 -

Alle zegels 
n incl BTW P 

Ach 
Halfweg N-H 

. INDIË, NIEUW-GUINEA, 
IRAQAO en SURINAME 

Betere zegels en series 
** = postfr is zonder plakker 
* = ongebruikt met plakker 
aeen teken, mooi aebruikt 

Lp 13* 20,— 
Lp 14/16*** 55,— 
Lp 14/16* 42,— 
Lp 17* 6,— 
Port 
1* 225,— 
2* 110,— 
14/22* 75,— 
23/39* 33,— 
41/48** 29.50 
49/52* 50,— 
52 44 — 
53/65** 20,— 
Dienst 
7 65,— 
8/27* 120,— 
27* 3 5 , -
Brandkast 
1/7* 240,— 
RIS 21 100 — 
RIS 22 4 4 , -
RIS23 16,— 
RIS 24 20,— 
RIS 25 10 — 
Riau 
1/22** 260,— 

Nw-Guinca 
1/9" 20 — 
10/18" 26,50 
19/21** 42,50 
22/24** 60,— 
22/24 50,— 
25/29*' 2,20 
30/37*' 13,— 
38/40" 5,25 
41/44" 6 25 
45/48" 6,25 
49/52" 6,25 
53** 2,20 
54/56** 0,80 
57/60* * 3,75 
61/62** 2,— 
63/66*' 4,75 
67/68*' 1 , — 
69/72' • 2,50 
73/74" 1 — 
75** 0,70 
76/77** 1 ,— 
78/81*' 1,60 
Port 1/6** 8,50 
Untea 
1/19** 125,— 
1/19* l O o i -
1/19 100,— 

Curasao 
1* 4,— 
2* 6 0 , -
3* 7,— 
4* 6 0 , -
5* 80,— 
6* 2 4 , -
7* 44,— 
9* 2,40 
11* 110,— 
12* 32,50 
13/17* 26,— 
19* 1,20 
20* 3 5 , -
21* 4,— 
22* 1 0 0 , -
23* 4,— 
25* 130,— 
25 7,— 
26* 40.— 
27* 1 . — 
28* 24,— 
29/34* 75,— 
35/41* 195,— 
42* 52,50 
43* 52,50 
44/56* 25,— 
57/67* 50,— 
68* 4,25 
69* 17.50 

70* 36,— 
71 8 — 
71a 8,— 
72 15,— 
73* 6 50 
74* 7,— 
75/78* 9 — 
79* 45 — 
80* 85 — 
81* 110,— 
82/88* 44,— 
89/99** 75,— 
89/99* 62,50 
101/12* 5,50 
104/20* 310 — 
126/34* 18 50 
135/37' 55 — 
138/44" 4 — 
141/52" 110,— 
141/52* 90,— 
153/57** 15,— 
168/77** 20 — 
178/81* 300 — 
185/95** 115,— 
200/05** 17,— 
206/08** 28 — 
209/10** 12,— 
211/17** 3,— 
218/29* 37 50 
230/33* 175,— 
234/38** 45 — 
239/43** 36,— 
Lp 1/3** 130,— 
Lp 1/3* 100,— 
Lp 4/16** 42,50 
Lp 4/16* 33,— 
Lp 17** 37.50 
Lp 17* 30.— 
Lp 17 25,— 
Lp 18/25* 175,— 
Lp 18/25 140 — 
Lp 26/40" 99 — 
Lp 41/44" 45,— 
Lp 45/52" 32,— 
Lp 53/68** 40,— 
Lp.69/81** 11 ,— 
Lp 82* 2,— 
Lp 83* 14 -
Lp 84* 30,— 
Lp 85* 90,— 
Lp 86* 50,— 
Lp 87* 100,— 
Lp 88* 110 — 

Suriname 
11* 35,— 
12" 32,— 
13* 40,— 
14* 65,— 
15* 100,— 
16/20* 40,— 
21* 325,— 
32a* 550,— 
keur 
34/36* 80 — 
39* 35,— 
40* 225.— 
41/47' 57 50 
48/55' 260.— 
56' 8 5 , -
57' 75,— 
64 175.— 
65/68' 25,— 
69/86* 45,— 
87/99* 70.— 
100* 5 50 
101* 7,— 
102* 55.— 
103* 42.50 
111/14' 9.50 
115' 35.— 
116' 2,50 
117* 40 — 

en verder 
volgens 
mancoli jsf 

d strekt, porto extra, echter franco 
n prima kwali tei t met vol le garantie 
ostgiro 271040 

cermann 
- Tel . 020-194187 b.g.g. 02908-3966 

. ^ * 1 

PHILPOSTOR 
POSTBUS 144 

voor betere landensam en steil ir>gen, kollekties, verza 
melingen, kemp! aanvangspakketten voor elke begir 
ner, kilowaar van diverse landen 100 gram-waar va 
duurdere verzamelgebieden 
•Pnjs-informatieiijsten worden U op aanvraag, grati 
toegezor>den 

EEN DRIEDUBBELE VERRASSING 
zullen ZIJ beleven die zich nog nimmer met ons in verbinding heb
ben gesteld 
Verrassing nr. 1 : 
WIJ antwoorden omgaand 
Verrassing nr. 2: 
WIJ zijn in staat ongeveer 98% van de postfrisse zegels en blokken 
van de gehele wereld van ongeveer 1920 af te leveren, met inbe
grip van Overzee en thematische uitgaven 
Verrassing nr. 3: 
Ondanks deze superieure voorraad en bediening zijn onze prijzen 
geheel in overeenstemming met de internationale postzegelmarkt 
De laatste 35 jaar zijn wij met succes bezig geweest de mancolijs-
fen van de verzamelaars uit te voeren Wij nodigen u uit de hon
derden tevreden cliënten die wij in Nederland hebben 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 tfie most complete stocks of the world - m the world 

FRIENDSHIP PHILATELICS 
verzorgen heel gaarne Uw BRITSE NIEUWTJES 

Ook voorhanden is de Friendship Lijst van Britse Postfrisse Series, 
First Day Covers en Presentatie Pakketten voor uitgaven sinds 1924, 
welke U gaarne op aanvraag wordt toegezonden 

FRIENDSHIP PHILATELICS, 73, The Street, ASHTEAD, Surrey, Engeland. 
Telefoon/ Ashtead 76471. Telex: 917130. nf 

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: 
1214% der opbrengst, bij grote partijen 
condities nader overeen te komen. 
Snelle en vlugge afwerking verzekerd. 

Vraagt uw catalogus aan: 

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

Kantooradres 
Melissehof 39, Wierden. 

'HÉl 



-V ftAi 
BELEGGEN OF VERZAMELEN 

blijft bij de huid ige inf lat ie een winstgevende aangelegenfieid 

Nederland ZOIvlERSERIES kpl na 1945 27 series winkelwaarde postfris 
zonder plakker / 560 25 nu in een koop voor f 525 — 
Nederland POSTZEGELBOEKJES 62 stuks (tioofdnrs volgens cat de Rooy-
Hali) los gekocfi t / 2396 25 nu in een koop voor / 2175 — 
Nederland Kol lekt ie postzegelboekjes met afwijkingen en/of te lblokjes 
zoals reg strepen snij l i jnt jes gedecentreerd enz 10 versch ƒ 100 — 
20 versch / 250— 50 versch ƒ 750— Indien los gekocht betaalde U 
minimaal resp / 125 — / 325 — of / 1000 — 
Suriname PAASZEGELS 10 kpl series postfr z pi (1966-75) cat ƒ 78 50 
voor ƒ 65 — Ook luxe gestempeld leverbaar voor ƒ 67 50 
Guernsey Hoofdnrs kompleet postfris t/m 1974 volgens pri jsl i jst 7501 
/ 1491 50 nu m een koop slechts / 1350 — 
Jersey Hoofdnrs kompleet postfris t/m 1974 volgens prijsli jst 7501 ƒ 1324 75 
nu in een koop slechts / 1250 — 
Man Hoofdnrs kompleet postfris t/m 1974 volgens pri jsl i jst 7501 f 268 50 
nu m een koop slechts ƒ 250 — 
OPGELET Al le hoofdnrs Guernsey Jersey en IVIan m een koop van 
/ 3084 75 voor / 275C — 
BIJZONDERE POSTZEGELBOEKJES NEDERLAND nrs De Rooij Hali 
Voor hoofdnummers zie advertentie oktober nummer 
1H aanlegteken/gedecentreerd 35 — 
1H zeer smalle witmarge 30 — 
1H 5 kleurstreep b rood luxe 30 — 
2H aanlegteken/zeer sm 
witmarge 35 — 
3yW 5 kaftenstr m 3 reg str 100 — 
3yW registerstr blauw smal 100 — 
3yW idem blauw breed 20 — 
3yW idem paars of bruin p st 17 50 
3a gedec midd perf 22 50 Tbl 30 — 
4yD gedecentreerd 30 — 
4y registerstr paars 6 mm 20 — 
5n gedec middenperf 30 — 
6a gedec middenperf 30 — 
6eF ONGELDIG rood 150 — 

Tbl 250 — 
6fFp snij l i jnt je BOVEN 12 50 
6fFq snijhjntje ONDER (midd ) 15 — 
7bF gedec middenperf 25 — 
9h ONGELDIG violet 125 — 
lOaD snij l i in 4 + 8 mm p pr 30 — 
10aD snij l i jn Vj + 9'/2 mm p pr 37 50 

lObF kos te loos schaars 100 — 
11a verlengde k postkantoor 35 — 
IZa br kei in delta 15— Tbl 25 — 
12a bl streep in delta RRR 25 — 
12a witte horizontale baan luxe 20 — 
14a witte stip REGINA 10 — 
14b Groot Tbl C 2 30 — D 1 4 0 — 
15a smal andr kr 0 1 25 — C 2 12 50 
16a geeloranje kaft 3 0 — Tbl 40 — 
16b 3 kaftpaar blauw snij l /gebr I 
REGINA/oranje rasterstr 125 — 
16b blauw snij l i jnt je RRR 100 — 
16b breuk in balk (tekst) 7 50 

Tbl 15 — 
17a l ichtgri jze kaft RRR 30 Tbl 40 — 
17a idem Tbl naast vouw 60 — 
17b kaftpaar met gekapt telbl 50 — 
18a stip borst kon /bredepoot 
andr kr 
19a versch andr kr t o v 35c 
19a ld /midden br marge 12 50 

Tbl 

7 50 
10 — 

25-

Min opdracht / 10— Franko boven / 2 5 — Betal ingen binnen 8 dagen 

POSTZEGELHANDEL J. G. J. van der KIND 
Papestraat 15 s-Gravenhage tel 070-46 47 46 Giro 14 300 Bank ABN/Gouda 

^ ■ l i i i P ^ ^ F P ' ^ ^ ^ ^ P ^ ^ F I F ^ i f f ¥ \ 

BUSSUM/NAARDEN/HILVERSUM/BAARN/LAREN. etc 
de zaak voor het GOOI 

BUSSUMSE POSTZEGEL/MUNTEN HANDEL. 
John. W. Eeckhout. Kapelstraat 20 BUSSUM (Centrum) 

Winkel open 93017 30 tel 0215916288 

Voorradig alles op gebied v postzegels en Munten 
c a Ned gebr i Ongebr 1 2 3 4 5 8 44 45 48 80 ié\ 
W Europa Fauna, Flora, Ver Europa nieuwrtjes wereld 

Albums, Davo Importe Lindner Leichturm Kabe Schaubek 

WIJ zoeken te koop alles van Nederland en O G 

Geen Prijsli)sten zoekt u iets van Ned of OG schrijf ons en wij 
geven u vrijblijvend een offerte 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J.D. MUIS AVP/ 

Raadhuisstraat 41  Amsterdam  Telefoon 220901 
(prive 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 ä contant collecties te koop tegen beslist goede prij

®̂" Donderdags gesloten. 

POSTZEGELVEILING 
TE GRONINGEN 
De PHIL. VER. GRONINGEN organiseert op ZATERDAG, 29 NO
VEMBER 1975 haar 48ste Postzegelveiling in het Wijkcentrum De 
Trefkoel Zonnelaan 30 te Groningen De veiling zal ruim 600 KA
VELS omvatten vooral NEDERLAND EN O/G is zeer goed verte
genwoordigd met zowel de TOPSTUKKEN als de EENVOUDIGE 
senes De AFD VERZAMELINGEN omvat weer een aantal zeer 
mooie LANDENCOLLECTIES o a van Nederland Duitsland enz 

Ook zal een groot aantal STOCKBOEKEN met interessant mate 
naai worden aangeboden 

Catalogus (gratis) aan te vragen bij de heer J Lagaay de Sav 
Lohmanplein 12a te Groningen (tel 050 260214) 

NEDERLAND 

*' postfris plakker 

3 1 a " 3 76 
3 4 " 15 70 
34c " 24 — 
42 ■ 98 — 
50 55" 48 25 
56 " 58 50 
5 7 " 5 40 
5 8 " 5 40 
5 9 " 9 — 
60 " 7 20 
61 " 2 25 
62 " 27 — 
64 " 306 — 
65 " 14 40 
68 180 — 
69 " 40 50 
71 " 28 80 
72 " 81 — 
73 " 126 — 
75 " 306 — 
7 6 " 117 — 
61 b * 175 — 
61 b/c " 1150 — 
78 • 280 — 
81 " 120 — 

87 8 9 " 44 — 
94 " 9 30 
1 0 6 " 510 
107 109 " 200 — 
110 1 1 3 " 2775 
134 135 " 110 50 
136 138 • 3 7 0 ^ 
139 1 4 0 " 26 40 
141 143 * 32 — 
1 5 2 " 4 50 
154 " 5 60 
1 5 8 " 49 50 
1 9 1 b " 37 50 
203 207 " 79 — 
208 211 " 39 — 
238 239 " 1 4 4 — 
240 243 " 97 75 
252 2 5 5 " 68 — 
261 264 " 93 50 
265 266 " 76 50 
269 " 38 25 
278 " 68 — 
289 292 " 68 — 
293295 " 17 60 
300 304 " 31 50 

306 309 " 44 50 
313 3 1 7 " 28 — 
318322" 46 75 
323 3 2 4 " 15 — 
325326" 19 50 
327 331 " 27 20 
350365 " 46 75 
356 373 " 195 — 
374 378 " 15 60 
392 396 " 8 60 
474/489 " 225 — 
500 503 " 11 — 
51837 " 1900 — 
544 5 4 8 " 12 50 
607 611 " 19 — 
612616" 30 — 
676 6 8 0 " 15 — 
683 687 " 16 — 
688692" 16 — 
695 699 " 11 50 
707 711 " 16 — 
722 726 " 20 — 
731 736 " 11 50 
747 751 " 16 — 
752756 " 11 — 
786790 " 8 — 

AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD 
STREKT 
DE SERIES 392 TOT EN MET 790 OOK LEVER
BAAR IN BLOK VAN VIER. 
Zendingen boven / 250 — franko Eventuele prijskorrektie 
Bezoek na telefonische afspraak 

A. C. Sevenhuysen 
Willem Beukelszstraat 6b RoHerdam 
Telefoon 010377760 Giro 3108260 

s voorbehouden 

Postzegelhandel ,,t Raedthuys" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhuisstraat 41 Amsterdam Telefoon 220901 b g g 123123 
heeft voor u een van de grootste postzegelvoorraden van Nederland honderdzestig grote 
dikke v\/inkelboeken vol tegen normale prijzen O a 

Nederland en O G zeer grote voorrad 1 e kwaliteit 
WestEuropa o a grote stock Duitsland Frankrijk Zwitserland, Italië, Vaticaan, Zwe

den IJsland enz enz Prijzen in het algemeen 50 cent per Yvert franc Ie pi 10% mm 
der 
OostEuropa grote voorraad vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) In het al 
gemeen 40 cent per Yvert franc behalve nieuwe uitgiften 
Eng Kol 16 winkelboeken vol hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azië alle landen veel Japan ZuldAmerika alle landen 

Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, P0ST7 op POSTZ , 
SPORT SCHILDERIJEN VER NATIES VER EUROPA SCHEPEN 

Mancolijsten worden omgaand m ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJES 



W V W W W P W W l Te koop gevraagd 

TOPPRIJZEN 
Nederland 
1/49" aanbod 
gevraagd. 
50/55** 
56/76** 
61b** 
61c** 
77** 
78** 
79** 
80** 
81* * 
82/83** 
84/86** 
87/89** 
90/01** 

26,— 
1150,— 
125,— 
450,— 

85,— 
200,— 
450,— 

1750,— 
75,— 
17,50 

110,— 
25,— 

2400,— 
ook losse 
waarden 
102/03** 
104/05** 
107/09** 
110/13** 
114/20** 
121/31** 
132/33** 
134/35** 
136/38** 
139/40** 
141/43** 
149/62** 

105,— 
750,— 
110,— 
17,50 
50,— 

9O0,— 
125,— 
65,— 

210,— 
15,— 
19,50 

4 5 0 , -
ook losse 
waarden 
163/65** 
166/68** 
177/98** 
ook losse 
waarden 
199/02** 
200/07** 
208/11** 
212/19** 
220/23** 
224** 
225/28" 
229/31** 
232/35** 
236/37** 
237** 
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** 

450,— 
15,— 

450,— 

25,— 
45,— 
23,— 

100,— 
30,— 
35,— 
45,— 
45,— 
40,— 

250,— 
2 0 0 , -

80,— 
55,— 

150,— 
60,— 
40,— 
25,— 
95,— 
55,— 
45,— 
40,— 
22,50 
55,— 
75,— 
40,— 
45,— 
40,— 
11,— 
40,— 
10,— 
25,— 
18,— 
25,— 
6,— 

15,— 

318/22** 
323/24** 
325/26** 
327/31** 
332/45** 
346/49** 
350/55** 
356/73** 
356a/d** 
374/78** 
379/91•• 
389** 
402/03** 
402/03B* 
428/42** 
449/53** 
454/59** 
462** 
469/73** 
474/89** 
487** 
488** 
489** 
490/94** 
495/99** 
500/03** 
508/12** 
513/17** 
518/37** 
534/37** 
538/41** 
542/43** 
544/48** 
550/55** 
556/60** 
561/62** 
563/67** 
568/72** 
573/77** 
578/81** 
583/87** 
588/91** 
592/95** 
596/00** 
602/06** 
607/11** 
612/16** 
617/36** 
637/40*' 
641/45** 
647/48" 
649/53** 
655/59** 
661/65** 
666/70** 
671/75** 
676/80** 
681/82** 
683/87** 
688/92** 
693/94** 
702/06** 
707/11** 
715/19** 
722/26** 
731/35** 
738/42** 
743/44** 
747/51** 
752/1029 
gevraagd 
vel len of 

25,— 
9,— 

12,50 
16,— 
22,50 

750,— 
2 5 , -

140,— 
6 0 , -
10,— 
6,— 
4,— 
8,— 

* 130,— 
12,50 
3,— 
3,— 

12,— 
2.75 

140,— 
20,— 
20,— 
20,— 

6,— 
4,50 
7,— 
4,25 

11,— 
1500,— 
1300,— 

15,— 
3,75 
8,50 

3 0 , -
45,— 

6,— 
20,— 
22,— 
18,— 
17,— 
20,— 
6,— 

60,— 
11 ,— 
21 ,— 
11,— 
18,— 
18,— 
85,— 
25,— 

2,75 
10,50 
17,— 
10,— 
13,50 
40,— 
9.— 

30,— 
10,— 
9,— 
2,75 

12,— 
9,50 
7,50 

12,— 
7,— 
7,— 
2,— 
9,— 

alleen 
rel- 1 

delen. 

Losse waarden 
uit series aan
bod gevraagd. 

FDC-topprijzen 
El 900,— 
E2 450,— 
E3 210,— 
E4 160,— 
E5 125,— 
E6—E120 
gevraagd 
prijzen gelden 
voor niet 
geopende 
pracht ex. 
Rol tanding** 
Postzegel
boekjes 
Luchtpost** 
b.v. 12/13** 

700,— 
Portzegels** 
Brandkast** 
Dienst** 
tegen tioge pr i j 
zen gevraagd. 

Nederland 
ongebruikt met 
plakker 
1/49* aanbod 
gevraagd 
50/55* 15,— 
56/76* 650,— 
61b* 80,— 
61 c* 300,— 
77* 5 0 , -
78* 120,— 
79* 275,— 
80* 1100,— 
81* 45,— 
82/83* 10,50 
84/86* 66,— 
87/89* 15,— 
90/01* 1600,— 
101* 1000,— ' 
102/03* 60,— 
104/05* 450,— 
107/09* 65,— 
114/20* 25,— 
121/31* 600,— 
132/33* 75,— 
134/35* 35,— 
136/38* 135,— 
149/62* 270,— 
163* 10,— 
164* 85,— 
165* 175,— 
177/98* 275,— 
199/02* 12,50 
203/07* 25,— 
208/11* 12,— 
212/19* 55,— 
220/23* 16,50 
224* 19,— 
225/28* 25,— 
229/31* 25,— 
232/35* 22,— 
236/37* 140,— 

238/39* 44,— 
240/43* 30,— 
244/47* 90,— 
248/51* 33,— 
252/55* 20,— 
256* 12,50 
257/60* 50,— 
261/64* 30,— 
265/66* 25,— 
267/68* 22,50 
269* 12,— 
270/73* 30,— 
274/77* 40,— 
278* 22,— 
279/82* 25,— 
283/86* 20,— 
289/92* 20,— 
296/99* 13,— 
300/04* 12,— 
305/09* 14,— 
346/49* 450,— 
356/73* 10O,— 
402/03B* 95,— 
474/89* 75,— 
518/33* 120,— 
534/37* 725,— 
592/95* 44,— 
Roltanding* 
Luchtpost* 
Portzegels* 
aanbod gevr. 
Brandkast 
1/7* 1000,— 

Nederland 
mooi gebruikt 
80 900,— 
101 1000,— 
al le betere 
zegels ook 
series gevr. 
50-707o cat. 
waarde 

Ned. Ind'ë 
Nw-Guinea 
Curapao 
Suriname 
al le betere 
zegels en 
series ge
vraagd 
zowel ** als 
ongebruikt 
met plakker (*) 
als gebruikt . 

Nw-Guinea 
UNTEA 1/19** 

9 0 , -
Curacao 
178/81** 275,— 
230/33** 150,— 

Toppri jzen voor 
Uw col lect ies: 
Nederland 
en OG 
Ver. Europa 
België 
Zwitser land 
Israël. 

postfris zonder plakker, * = ongebruikt met plakker 

Contante betaling ook voor grote posten, discretie verzekerd, voor belang
rijke objecten bezoeken wij U thuis. Uw aanbieding of zending wordt p.o. 
behandeld. Prijzen gelden totdat aan onze vraag voldaan is. 

J. H. Ackermann 
Lutkemeerweg 149 - Haffweg N-H - Tel. 020-194187 b.g.g. 02908-3966 

TE KOOP AANGEBODEN (voor GELDBELEGGING Of anderszins): 

5 cent, complete gereconstrueerde plaat III / 5 000 NEDERLAND 
10 cent, complete gereconstrueerde plaat V ƒ5.000 iii.i^i_rii.j-ii'«i-' 
merendeels prachtexemplaren, w.o 4 paren 5 et en 1 paar 10 et 1 8 5 2 
Totale waarde volgens Handelaarscatalogus circa: 
1962'/ 2 200,1964:/ 3.000,1973:/ 10 000,1976 / 12 000 
Bezichtiging na afspraak: zegels liggen in een banksafe 

Drs. A. van der Willigen, s-Gravenhage, L^an van Poot 194, Tel. 070-394512 

POSTZEGELRUILBEURS 
„NOORD-NEDERLAND" 

De Philatelisten Ver. ,,Groningen' organiseert op ZATERDAG 1 i 
DECEMBER 1975 en in het vervolg ELKE 2de ZATERDAG DEIl 
MAAND van 10-17 uur een grote POSTZEGELRUILBEURS anne; 
POSTZEGELMARKT in het Wijkcentrum „DE TREFKOEL", Zon-
nelaan 30 te GRONINGEN. 

Inl.: J. Lagaay, de Sav. Lohmanplein 12-a te Groningen (tel. 050 
260214) 

ENGELAND, KANAALEILANDEN en MAN 
1912 tot heden. Mancolijsten welkom. 
Voor de detailhandel (ook part-time!!) maandelijkse groothandelslijsten be
schikbaar. 
Nieuwtjesdienst: Engeland, Guernsey, Jersey, MAN en Ierland nominaal plus 
10% (minimum 10 series). 
Betaling op Nederlandse giro. Sneven in het Nederlands. 

J. LUCAS, The Manor House, Mitton, 
Tewkesbury. GLos. GL20 7EA, Engeland. 

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

Kom eens kijken, 
u bent van harte welkonn 
en wordt deskundig voorgelicht. 
Tevens bieden v îj u nog 
de mogelijkheid tot inruil. 

Ontdek hoe u veel geld 
kunt besparen. 

BEZOEK ONZE AFDELING VOOR 

OCCASIONS 
AL MEER DAN EEN EEUW 
ONZE SPECIALITEIT 

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

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



THEMABELGA 
kis u in Brussel bent bezoek ons dan op deze tentoonstelling in 
landelarenstand nrs 8 & 9 
Vij hebben een van de mooiste aanbiedingen voor bijna alle mo-
efzegels Wij zijn gespecialiseerd in zeldzaamheden, foutdrukken, 
iroeven, zwartdrukken (soms maar 20 of maar 3 exemplaren be-
end) enz , zelfs voor de meest gevorderde verzamelaar Desge-
raagd ontvangt u een aanbieding Wij hebben verzamelaars over 
Ie gehele wereld geholpen bij de opbouw van met hoge prijzen be-
roonde collecties en zouden u voor uw eerstvolgende inzending 
nisschein kunnen helpen aan een paar waardevolle aanvullingen 
Ni\ hebben de Filatelie meer dan een halve eeuw gediend, mis-
>chien vindt ook u bij ons een nieuwe betrouwbare bron van aan-
/ullingen 

S. SEREBRAKIAN, INC. 
P.O. Box 448 Monroe N.Y. 10950 

U weet, dat voor elke verzamelaar , , H a w i c l k l e m S t r O k e n " 
het ideale middel is voor het opbrengen van postfrisse zegels Leverbaar zijn 
de volgende maten in zwart en wit Pakjes ä 25 stroken, lengte 21 cm 
Hoogte 21, 24, 26, 27,5, 29, 30, 31 en 33 mm p pak ƒ 3,50 
Hoogte 36, 39, 40, 41, 44, 48, 49, 52 en 55 mm p. pak ƒ 4,65 
Pakjes è 10 stroken, twee zijden dicht 210 x 66, 210 x 70 
210 X 86, 130 X 85, 148 x 105 en 160 x 120 mm per pak ƒ 3,50 
Pakje ä 7 stroken, twee zijden dicht, 210 x 170 mm p pak ƒ 4,65 
Hawid klemstrokensnijder ƒ 4,65, Hawid Simplex hefboomsnijappa-
raat ƒ 20,—, tube lijm ƒ 1,10 
BIJ bestelling vermelden zwart of wit 
Het bestelde wordt u op zicht gezonden, zonder verplichting tot kopen Bij 
een bestelling van 10 pakjes of meer worden u de klemstroken portvrij toe
gezonden en u krijgt 10% korting 

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

OOSTENRIJK 
" postfris, " ongebruikt, ° gebruikt 
Nummers volgens Yvert 1976 

117° 
138/42 •• 
232/51 • 
290/96 • 
304/12 • 
326/30 • 
331/50 • 
368/73 • 
374/77 • 
378/89 * 
393/98 • 
398/^F • 
idem ° 
399/04 * 
419 •* 
Idem * 
420/25 *• 
idem * 
426/29 * 
431/36 * 
437/40 • 
441 /58" 
458A-
460A/6§ •• 
Idem * 
467/70* 
471/76 " 
idem ' 
477/80 ' 
482/83 ■ 
485/88 • 
489/94 •■ 
Idem ' 
506/14 •■ 
Idem ' 
634/37 •• 

85,— 
11,50 
15 — 
52,50 
82,50 
72,50 
62,50 
18 50 
57,50 

225,— 
125,— 
425,— 
375,— 
230,— 

45,— 
37,50 

275,— 
235 — 
475 — 
350 — 

75,— 
15,— 

125,— 
165 — 
135,— 
75 — 

165,— 
135 — 
165,— 
100,— 

25,— 
75,— 
65 — 
76,— 
65,— 
25 — 

Idem * 
648/52 ■• 
Idem * 
653/62 ■• 
666/73 •■ 
675/84 " 
Idem " 
722/31 •■ 
732/38 ■• 
Idem * 
738/^/54A • 
idem ■ 
755/62 ■• 
idem ' 
763 •• 
7 6 4 " 
765/68 " 
Idem ' 
769 " 
772 " 
773/76 " 
KJem ' 
779/81 " 
782 " 
783 " 
784 " 
785 " 
794/97 • 
809 " 
812 " 
816 " 
817 " 
818 " 
819 " 
821 " 
822/26 " 

22,50 
27,50 
22 50 
27,50 
10,— 
8 75 
7 50 

17,50 
70,— 
60,— 

275,— 
250,— 

26 — 
22,50 

6 — 
15,— 

100 — 
87,50 

7,50 
12,50 
55,— 
50,— 
35,— 

6,— 
25,— 
15,— 
25,— 
85,— 
37,50 
37,50 
20 — 
22,50 
22 50 
23 75 
15,— 
25 — 

829 " 
831 " 
832/37 " 
839 " 
8 4 0 " 
845/49 " 
verdere nos postfns 50 
cl per Yvert frank 

Luchtposten: 
1 / 3 " 42,50 
Idem * 35 — 
4/11 ■ 10,— 
12/31 • 360 — 
43/46 " 225,— 
idem ■ 190,— 
47/53 " 15,— 
54/60 * 425,— 
Idem ° 300,— 

K.U.K. Feldpost: 
1/21 ■ 425 — 
1/21 gemengd ' en 

350,— 

Ssrblan: 
22/42 • 385 — 

Alle met genoemde num
mers kunt U aanvragen 

Levering Vaste cliënten 
op de gebruikelijke condi
tion nieuwe cliënten on
der rembours 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
A. W. COUWENBERGH 

Jonge Roelensteeg 14, Amsterdam 
Telf 02063000 b g g 02022 98.95 

Postgiro 37 20 32. 

STANLEY 
GIBBONS 

POSTZEGEL 
DIENSTEN 
Stanley Gibbons 
Nieuwtjesdienst 
De Nieuwtjesdienst van Stanley Gib
bons verleent u een veilige en veel
omvattende service die er op is ge
richt uw verzameling van dag tot dag 
bij te houden. 

Stanley Gibbons 
Zichtzendingendienst 
De Zichtzendingendienst van Stanley 
Gibbons stelt u in de gelegenheid op 
uw gemak te grasduinen in een uitge
lezen selectie op uw eigen gebied, 
die u zelf kunt kiezen, in de rustige 
omgeving van uw eigen huis met uw 
album vlak bij de hand. 

Vraag de gratis brochures aan 
Alleen de hokjes hieronder aankruisen 
Nieuwtjesdienst D 
Zichtzendingendienst D 
Naam: 
Adres: 

STANLEY GIBBONS LIMITED 
391 STRAND, LONDON, WC2R OLX. 
TEL. 01,836 8444 



KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1,95 per mm exclusief BTW. 

Brieven onder nummer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag 

aangeboden 
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. 

Voor beroepen, Gravures o.a. Jan Luy
ken, en Steden Plattegronden: uit 
Blaeus Stedenboek. naar antiquarische 
Boek- en Prenlenhandel S. C. Lemmers, 
Wagenstr. 21, Lisse. Tel. 02521-15332. 

Bundesrepublik/Berlin (Ankauf-Verkauf) 
Preisliste frei. Kurschatke, 464 Wat
tenscheid Alter Zoll 29 Mitglid ZPVW 
N r. 2 

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. 

Te koop: Postzegels Nederland gebruikt 
luxe blokken van 4: 392 - 396 / 6,—; 
397 - 401 / 5,50; 469 - 473 ƒ 13,—; 508 -
512 / 11,50; 538 - 541 ƒ 20,—. Franco 
thuis onder giro 759546 t.n.v. G. Leijen, 
Denedenweg 286, St. Pancras NH, Telef. 
02267 - 2267. 

Te koop: Brandvrije kast 120 bij 62 - 64 
en partij automaatboekjes Tel. 01820 -
10501. 

Groenland. Postzegels, afwijkingen, 
FDC's, en speciale brieven aangeboden. 
Prijslijst van 36 pagina's gratis. 
Polarstamps, H. P. Christensenvej 14, 
4180, Sorö - Dänemark. 

Verz. Duitsl. zeer geschikt voor voortz. 
Helft voor 1945. helft daarna, waarvan 
50% postfr. z. pi. 4500 M. Mich. '76 
I 2750,—. Tel. 020-460363. 

Spanje postfris complete jaargangen 
incl. Lp. excl. blokken 1960 - 72 ex 
/ 86,60 - 1961 - 76 ex 61.50 - 1962 - 75 ex 
84,35 - 1963 - 60 ex 59,95 - 1964 - 90 ex 
45,95 - 1965 - 65 ex 22,90 - 1966 - 71 ex 
29,75 - 1967 - 72 ex 29„30 - 1968 - 59 ex 
26, 1969 51 ex 22,.50 - 1970 - 59 ex 
46,75 - 1971 63 ex 38,20 - 1972 - 46 ex 
34, 1973 - 50 ex 27,15 - 1974 - 61 ex 
27,60 - 1975 - 63 ex 23,25. Ook series 
afzonderlijk. Lev. fr. prijzen vrijbl. mits 
onverkocht. A. van Eek, Molenwaterweg 
74, Rotterdam. Tel. 248434, Giro 614770. 

Wil graag grootgrond ruilen met gev. 
verz. Tel. 02150-61733. 

W. Duitschland & Berlijn, 95% post
frisch. Cat. Mi. ruim D.M. 10,000.—, 
in Leuchturm-Brillant. Telef. 05457-1421. 

Collectie U.P.O. 75 jaar, nagenoeg com
pleet, met o.a. de Stephan-serie van Ber
lijn, Vaticaan Lp en de moeilijk Iran-
en Honduras-series. Cat. waarde Yvert 
frs 6300.- voor / 1600,-. Tel. 070-83.35.86. 

ISRAEL postfris, full-tab; 
VER. EUROPA, postfris. 
NEDERLAND, postfris vanaf 1940. 
Vraagt prijslijst. P. Nieuwelink, Wiardi 
Beckmanstraat 142, Soest. 

PostzH. De Veluwe, A'doorn, Njeuwstr. 
56. Stempels: Punt, lang, gr/kl.r. en 
3-lt/krt, ans.krt Uw dorp; Rol, port tan
dingen, FDC/Ned: Gevr. Ned-FDC, 
oude brieven en ans.krt Ned-^BTL. 

ALLES VAN BELGIË. Postfris, ge
bruikt, moeilijke series, luchtpost, 
spoorweg, telegraaf, porto, enz. Ver-
Jorgde kwaliteit - redelijke prijs - snel 
antwoord. L. de Houwer, Fruithoflaan 
13, 2600 Berchem, België. 

Belegging; aangeb. zeer mooie gest. verz. 
Nederland en Curasao met plaatfouten, 
tandingen e.d.; prijs ƒ 30.000,—. 
Brieven onder nr. P 142. 

Te koop: oude briefkaarten en oude 
brieven met ingedrukt zegel van vele 
landen ongeveer rond 1900. ook aange
tekende brieven van rond de eeuwwisse
ling. Gevraagd: Landkaarten (geen we
reldbollen) en vlaggen op postzegels, 
alléén postfris. Verder gevr. ,,100 jaar 
UPU" postzegels postfris en gestempeld 
en FDtr's hiervan uit de gehele wereld. 
J. H. Schiprowski, Largostr. 17, Venray 
(Lb.). 

Te koop aangeboden: een tiental waarde
volle Roemeense zegels. Bart de Koning, 
Koppel 7, Boxtel. 

Engelse Koloniën. Reeds vele jaren 
mooie zichtzendingen, aantr. uitgepr. B. 
de Blieck, Munnikenweg 52 't Harde, 
tel. 05255-1972. 

Post Fris Israël met full-TAB. Vraag 
prijslijst aan met eerlijke prijzen (geen 
lokprijzen). Wij beloven dat alle prijzen 
in onze prijslijst genoemd ook geleverd 
worden. 50 cent aan postzegels insluiten 
voor antwoord. Postzegelhandel Wikon -
Ie Jan Steenstraat 110. Amsterdam. 

Venezuela - Colombia, Abo nieuwe uit
gaven ongebr. of gestempeld. Bewerking 
mancolijsten. E. Zielke, Alb. Schweit-
zerstraat 1, Krommenie. 

Verzameling ongebruikt Frankrijk 1900 
tot heden, inclusief topnummers. 
Brieven onder nummer P 145. 

Japan 1976 volledig geïllustreerde cata
logus (116 pages) ƒ 5,—; Herdenkings
zegels 50 / 5,—, 100 ƒ 10,—, FDC 4 
f 5,—, 8 / 10,—, 16 ƒ 20,—. Yn. Kana-
gawa, Itami Box 36, Japan 664. 

Kilowaar. Onze nieuwe prijslijst ligt 
voor u klaar. R. de Vries. Perim 273, 
Zaandam. Tel. 075 - 17 26 17. 

AANGEBODEN 
De Lidner SUP 1974 zijn uil! Wij 
verzorgen ook nieuwtjes van West-
Europa - en Sept.: bij- en meelopers. 
Bestellen per briefkaart aan I^Ut. Bestel-
huis "Jeanette", Molenbeekstraat 18 Hl, 
A'dam Zuid II, tel. 429594. 

Doos met circa 8000 zegels van Duits
land, onafgeweekt. met vele honderden 
gelegenheidszegels DM. 30.— idem Over
zee DM. 25,—. H. Schmidt, Heidestrasse 
6a, D. 48 Bielefeld 12. DBR. 

gevraagd 
Suche Briefmarkentausch, postfrisch, 
gestempelt. Stücktausch. Korrespondenz 
deutsch, französisch, englisch, italie
nisch. Danes Dan, Str. Avram lancu 75. 
2200 Brasov, Rumänien. 

BOD GEVRAAGD op Roltanding No. 
32, gebruikt op brief. (Dit exemplaar is 
afgebeeld in dit tijdschrift van '73 of '74). 
Brieven onder nummer P 144 bureau van 
dit blad. 

Zoek zegels: Sport, Fauna, Flora, Schil
derijen, van de gehele wereld, geef Italië 
en Europa in ruil. Dolt. R. Locarno. 
Via E. Basile 30. Roma Italië. 

Gevraagd: alle soorten Ned. bundels, 
sterk verhoogde prijzen. Dien offerte 
in. De Hamer E. J. W., Kastanjelaan 
13, Nijkerk. tel. 03494-2879. 

Te koop gevraagd: Alle soorten bundels 
tegen de hoogste prijzen. Aanbiedin
gen aan A. v. d. Heijden. Hengelolaan 
1182, Den Haag. 

t.k. gevr. N,V.P.H, met firmaperf. op 
brief. 58, 60, 61-65, 68, 69, 71-75, 107-
109, 111-113, 145, 146, 149, 151, 153, 155, 
157, 158, 160, 171-175, 177, 178. 182-185, 
192, 332, 357, 358, 380, 461, 467, 468. 
E. Horn, Alinghoek 7, Drouwen 
05999-4409. 

Gevraagd: collecties en engrosposten 
van Nederland en Verenigd Europa. 
J. F. P. Peerenboom, Peellaan 91, Son, 
tel. 04990-1103. 

Gevraagd: Jubileumzegels 1923 Neder
land en Overzee, alle variëteiten, zegels 
op brief, en engros. Gert Holstege, 
Paardebloem 6, Rotterdam-14. 

Gevraagd: Bundels van Nederland en 
Ned.-Indië (Alle soorten, ieder kwan
tum) tegen sterk verhoogde prijs. Gaar
ne uw aanbieding richten aan: W. 
Tieman, N.Z. Voorburgwal 334, Am
sterdam, tel. 020-63243 b.g.g. 020-166910. 

Gevr. verzam., partijen, e.d. van 
ISRAEL, postfris, fuU-tab; 
NEDERLAND, postfris en gebr. 
VER. EUROPA, postfris. 
P. Nieuwelink, Wiardi Beckmanstraat 
142, Soest. 

Gevr. Argentinië inruil voor Europese 
zegels. Zegels 100 OM 100 of meer. 
Postzegel bijsl. H. Bergman, Kustweg 
346, Delfzijl. 

Gevr. Oude briefkaarten, Postbladen. 
etc. van Ned. en OR.Te koop Ned. Post
fris 90-101. G. van der List, Burg. Top-
straat 6. Wijngaarden 3280. 01840-6337. 

Bod gevraagd op Nederland gebruikt 
roltanding no. 32 pracht ex. en no. 880f 
postfris. Brieven onder nr. P 143. 

Verzamelaar biedt goede prijs voor 
oudere luchtpostbrieven Ned. o.g. en 
buitenland, M. Verkuil. Postbus 80. 
Zaandijk. Tel. 075-82488. 

R-strookjes (los en op stuk) en fran-
keerstempels (uitgeknipt), gehele wereld. 
B. K. Boom. V. Uvenweg 298. Wagenin
gen 08370-12146. 

Ver. Europa en V.N. pfr. Bijna alle se
ries tegen 50 f̂ C.W. Zon. '76. Ook Ned., 
O.G. en Indonesia. Stuur mancolijst, 
waarna ik prijsopgave zend. (Ook in
koop. Hoge prijzen). L. G. van Aarssen. 
Oranje Nassaulaan 17, Bilthoven. 

Gevraagd door verzamelaar: sfenipel-
kollekties Nederland O.G. periode 1900-
1939. M. v. Teeseling, Zuwe 20. Korten-
hoef, tel. 02150-61733. 

Stempelkollekties gevr. van België en 
Frankrijk vóór 1900. M. v. Teeseling. 
Zuwe 20, Kortenhoef, tel. 02150-61733. 

Gevraagd: Etsingo's Juliana Regina. 
Losse waarden, bovenvelranden van 10 
zegels en van de guldenswaarden ook 
hele vellen, {i 1.-: no. I t/m 7, ƒ 1,25 
en / 2.50: no. 1). W. J. Beranek Bc-
venstr. 242 Rotterdam, 010-192734. 

Part. vraagt te koop: gest. zegels van 
alle Oost Europese landen voor 1945. 
Aanb. aan H. Meertens, Pr. Hendrik-
straat 15. Eijsden (L.). 

Gevr.: Goede (nog niet gelopen) ronz. 
boekjes. Ned. -t- O.G. -f- W. Eur( pa 
Aanb. aan hr. B. v. d. Meulen, Jai 
Toebacklaan 3, Naarden. Tel. 02:5i) 
40709. 

Te koop gevraagd: censuurpost. A; nb 
aan Bork. Schiestraat 4, Heerlen, tel 
045-710739. 

diversen U I 
Ruil. Zend 200 gemengde gelegenhe ds 
zegels van Nederland dan zend ik M 
verschillende grootformaat en gelegen 
heidszegels van het Britse Gemeneb :st 
Pulham, 49 Ravensbourne Park Crescc nt 
Catford, London S.E.6 Engeland. 

Verz. zoekt voor spec. verzameJ'n 
Nederl. SCHAAKSTEMPELS. V lo 
bijzond. stukken liefhebbersprijs. M. > 
d. Kooij, v. d. Helmstr. 388, R'd: m 
010-20.3657. 
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Aoco 
Verzamelt u Engeland? Word dan lii 15C) 
V. d. gespec. Vereniging op dit geb.ei 18CJ 
,,Britannia". Ruilbijeenk., rondz. (i ól 10(3 
Line Engr.), veilingen. Inl.: Cattepi el 
seweg 19. Arnhem. Tel. 085-423755. 

ISRAEL. Word lid van de Eilat C ui 
voor toezending van nieuwe uitga^ ei 
tegen nominale waarde. Prijslijst gr; ti 
en vier andere voordelen. PB 542. EiUl 
Israel. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?7 . a' 
Word dan lid van de gespec. Vereil 
ging op dit gebied. Tel. 070-680485 n; 
18.00 uur. 

Sinds 1962 regelmatig postzegelveil ii 
gen. Laagste veilingkosten. Vlotte af e 
kening. Goed materiaal, steeds 
vraagd. Catalogus gratis. 
Dordfse Postzegelveiling, Diepenbrock 
weg 174, Dordrecht. Tel. (0781 40733 

Ruil. Zend mij gestempelde grootf^r 
maat-zegels van West-Europa en ik gt e 
u andere daarvoor terug. E. Elling. Mu 
seumsgade 20, DK. 8000 Arhus. Dei e 
marken. 

Zoek po.stzegelverzamelaar die met i li 
ruilen wil. W. Stahnke. D. 516 Dür(ii 
Eberhard Hoeschstrasse 78 DBR. 

Contactgroep Frankrijk verzamelaa 
Voor beginners en gevorderden. In 
Mevr. P. Teeuwissen. Tel. 030-7132' 
Winklerlaan 136. Utrecht (O). 

Ruil. Zend ± 200 gr. form. W. Euroi: 
+ U.S.A. Stuur gelijk aantal ander;! 
terug. J. Pie, Dillenburg 14, Halfweg. 

Wie wil met relatie DDR uitwisselen 
zegels Zweden, Noorwegen, UK (reg.) 
Faroer, Groenland, Denemarken (Po.'t 
färge) tegen BRD/DDR. Tel. 043-269(0 

Laat uw postzegelverzameling verzeke
ren door uw medeverzamelaar A. .\ 
van der Meij. Gratis Taxatie. Bel 
(070) 556840 of schrijf zonder postzegel 
naar antwoordno. 146E Den Haag. 

Postzegelhandel F. van Berkel 
Spuistraat 328, Amsterdam, tel. 020-232164. 
Gespecialiseerd in nieuwe uitgiften van geheel Europa en motieven der ge
hele wereld. 
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Ju l i ana Reg ina op papier 952 1 'k gulden ƒ 6 . — 953 2 gulden ƒ 2 3 , — 955 5 gulden 
f 3 8 . — per 100 stuks. 956 10 gulden ƒ 5 0 . — per 10 stuks luxe afgeweekt. 
Alle soorten Ned. bundels kilowaar massawaar verzamel ingen partijen legen sterk ver-
noogde prijzen koopt. 
Franco toezending bij vooruitbetal ing per giro. Rembourskosten extra. P.A. Koopmanschap 

Huizerstraatweg 10 NAARDEN. Tel . 02159-44265 giro 555957. 
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„'t WINKELTJE" 
Postzegels en benodigdheden. Enorme voorraad losse zegels. Alle dagen van 9 tot 6 uur. 
woensdag gesloten. Donderdag koopavond-
Hazenstraat 15, Amsterdam, Telefoon 020 -222126 , 

3000 
5000 
1000 
700 

1000 

N.Z 
Lid: 
lian( 
Ams 
*-
* ■ 

* ■ 



ur pj 
1 Jai 
02 5! 

A nb 
n, tel 

^ ^ " 

BELEG IN POSTZEGELVERZAMELINGEN ! ! ! 
SI ds 1840 aliéén prijsstijging; inflatiebestendig. Overal ter wereld gemakkelijk verkoopbaar. Winst belastingvrij. 
Eei uitzonderlijke aanbieding grote, betere en exclusieve COLLECTIES en VERZAMELINGEN voor kwaliteitsen prijsbewuste verzamelaars 
en beleggers i i Ook geschikt voor handel ruil, wederverkoop, rondzendverkeer, etc All different Alle verschillend Tous different 
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Albanië 24 50 
Albanië 60 — 
Albanië 105 — 
Albanië 225 — 
Andorra 37 50 
Angola vóór 

kehjkheid 140 — 
Arabische Staten 

lin Dec vel let ies alleen 
me leven 
20( ) versch 

4C > versch 
5C versch 
2( versch 
5( versch 

IC versch 
2C versch 
2 versch 
5C versch 

10( versch 
I5C versch 
I8( 1 versch 
101 ) versch 

2() versch 
51) versch 
1 ) versch 

68 60 
Arabische Staten 

100 — 
Austral ië 107 50 
Austral ië 250 — 
Bangladesh 45 — 
Bangladesh Sp 

250 — 
Beieren 15 50 
Beieren 55 — 
Beieren 150 — 
België 21 50 
België 90 — 
België 255 — 
België Sp 850 — 
(Ex) Belg Kol 

300 — 
Birma 85 — 
Boeroendi 90 — 
Bohemen + 

Moravie 12 50 
31) versch 
11) versch 
1 ) versch 
3( ) versch 
8C ) versch 
8( ) versch 

10() versch 
' ) versch 

1() versch 
2 3 versch 
4( J versch 
5 0 versch 
1( 3 versch 
2 a versch 
3 0 versch 
4 0 versch 
5 0 versch 
10 0 versch 
!C 0 versch 
25 0 versch 
IC 0 versch 
£ )0 versch 
C10 versch 
£ )0 versch 
130 versch 
(JO versch 

30 versch 

50 versch 

25 versch 

00 versch 
<30 versch 
130 versch 
2JO versch 
CM versch 
':30 versch 
■30 versch 
630 versch 

Bolivia 55 — 
Bosnië 40 — 
Bosnië Spec 85 — 
Brazi l ië 25 — 
Brazihe Sp 235 — 
Bulgari je 69 50 
Bulgari je 150 — 
Cambodja 15 — 
Canada Sp 7 50 
Canada Sp 28 50 
Canada 65 — 
Canada 210 — 
Ceylon 9 — 
Ceylon 35 — 
Chil l 25 — 
Chil i 65 — 
Chil i (gr f ) 100 — 
China 30 — 
China 325 — 
China 750 — 
China Sp 1300 — 
Cochm 100 — 
Columbia 20 — 
Cuba Spec 695 — 
Curacao/N A 32 50 
Curacao/N A Sp 

95 — 
Curacao/N A 

395 — 
Curacao/N A 

590 — 
Curacao/N A 

1000 — 
Cyprus 37 50 
Cyprus 215 — 
Danzig 22 50 
Danzig 75 — 
Danzig 225 — 
Denemarken 39 75 
Denemarken 99 75 
Denemarken 250 — 

pjltsland, extra speciaal 1 
iOO versch 
300 versch 
530 versch 
850 versch 
I JO versch 
230 versch 
330 versch 

Duitsland(W) 10 — 
Duitsland(W) 30 — 
Duitsland(W) 60 — 
DuitsI (W) 200 — 
w e e r l i j n 29 50 
W B e r h j n 90 — 
Duitsland 

18721932 35 — 
E30 versch Duitsland 

18721932 145 — 
ILOO versch 

na 1945 
!0OO versch 

3000 versch 
5000 vpr^ rh 
Juuu vmouil 
Mo versch 
700 versch 

1000 versch 

Duitsland (gr) 
Speciaal 65 — 
Duitsland Spec 

125 — 
Duitsl (gr) 295 — 
Duitsl Sp 1090 — 
Duitsl ( g r ) 3500 — 
D D R 55 — 
D D R 95 — 

1450 versch D D R Extr Sp 
495 — 

1000 versch Egypte 400 — 
300 versch Engeland 49 50 
500 versch Engeland 87 50 
700 versch Engeland 295 — 

1000 versch Engeland 695 — 
1200 versch Engeland 1050 — 

200 versch Engeland 
poststaking 195 — 

COO versch Engeland 
poststaking uniek 650 — 

1000 versch Engelse 
Lokaalzegels 495 — 

500 versch Engelse Gebieden 
groot formaat 35 — 

1000 versch Engelse Gebieden 
groot formaat 65 — 

2000 versch Eng Geb 87 50 
3000 versch Eng Geb 189 50 
5000 versch Eng Geb 550 — 
10 000 versch Eng Geb 

1950 — 
20 000 versch Eng Geb 

SpeciaE.1 9000 — 
50 versch Ethiopië 17 50 

300 versch Finland 30 — 
400 versch Finland 60 — 
500 versch Finland 85 — 
700 versch Finland 250 — 
750 versch Finland 995 — 
500 versch Formosa 145 — 
800 versch Formosa 475 — 
100 versch Frankrijk 4 — 
200 versch Frankrijk 7 50 
300 versch Frankrijk 12 50 
500 versch Frankrijk 28 50 

1000 versch Frankrijk 155 — 
1250 versch Frankrijk 375 — 
1600 versch Frankrijk 

Extra Speciaal 
prachtcol lect ie 1000 — 

2000 versch Franse Geb 129 50 
3000 versch Franse Kol 

Spec 450 — 
50 versch Frans Guyana 

' 2 50 
ICO versch General 

Gouvernement 22 50 
95 versch Ghana 10 — 
50 versch Gibraltar 22 50 

100 versch Gibraltar 60 — 
150 versch Gibraltar 165 — 
500 versch Griekenland 80 — 
50 versch Groenland 40 — 
50 versch Guinee 10 — 

100 versch Gwal ior 20 — 
200 versch Haiti (gr f ) 39 50 
500 versch Hongari je 13 50 

1000 versch Hongari je 33 50 
1500 versch Hongari je 100 — 
2000 versch Hongari je 250 — 

75 versch Hyderabad 25 — 
125 versch Hyderabad 115 — 
100 versch Ierland 15 — 
150 versch Ierland 40 — 
20C versch Ierland Sp 135 — 
500 versch India 49 50 
600 versch Indio 100 — 
700 versch India 200 — 
800 versch India 400 — 
300 versch Ind Roofst 25 — 
500 versch Ind Roofst 65 — 

1000 versch Ind Roofst 135 — 
1500 versch Ind Roofst 300 — 
2000 versch Ind Roofst 850 — 
3000 versch Ind Roofst 

4975 — 

Rep Indonesië Extra Speciaal 
11 versch Foutdrukken 55 — 
C3 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 — 

132 versch Indonesië 
Rep der Zuid Molukken 
(vign) 35 — 

50 versch Indonesië Rev 
Periode 194550 37 50 

100 versch 
Periode 

200 versch 
Periode 

300 versch 
Periode 

400 versch 
Periode 

100 versch 
Weense 

10 versch 

Indonesië Rev 
97 50 

Indonesië Rev 
287 50 

Indonesië Rev 
395 — 

Indonesië Rev 
800 — 

Indonesië 
drukken 12 50 

Indonesië 
Noodfrankenng op echt 
gelopen postwissels 37 50 

20 versch Indonesië 
Noodfrankenng op echt 
gelopen postwissels 95 — 

2200 versch Indonesië en 
Subgebieden Spec 3 000 — 

300 versch Isle of Man 
(semi o f f ) 475 — 

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

1000 versch 
1250 versch 
300 versch 
500 versch 

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

1000 versch 
150 versch 
200 versch 
250 versch 

50 versch 
100 versch 
400 versch 
500 versch 
600 versch 
150 versch 
100 versch 
200 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 
500 versch 
60G versch 
800 versch 

1000 versch 
1250 versch 
100 versch 

1951 
200 versch 

1951 Sp 
250 versch 

1951 Sp 
300 versch 

1951 
350 versch 

1951 
450 versch 

1951 Sp 

Israel 30 — 
Israel 60 — 
Israel 100 — 
Israel 195 — 
Israel Spec 250 — 
Itahe 25 — 
Ital Kol 90 — 
Japan 20 — 
Japan 35 — 
Japan 85 — 
Japan 150 — 
Japan 395 — 
Jemen 13 50 
Jemen (gr f ) 30 — 
Joegoslavië 32 75 
Joegoslavië 107 50 
Joegoslavië 395 — 
Korea (Zuid) 75 — 
Korea (Zuid) Sp 

300 — 
Kreta 15 — 
Kroatië 39 75 
Kroatië 65 — 
Liberia 45 — 
Liberia 137 50 
Liechtenst 199 50 
Liechtenst 395 — 
Liechtenst 695 — 
Luxemburg 115 — 
Luxemburg 215 — 
Luxemburg 395 — 
Maleisië 85 — 
Maleisië 325 — 
Malta 32 50 
Malta 57 50 
Malta 115 — 
Memel 30 — 
Memel 120 — 
Monaco 169 50 
Monaco 295 — 
Monaco 525 — 
Montenegro 67 50 
Mozambique 11 50 
Mozambique 65 — 
Ned Sp 10 50 
Ned Sp 25 — 
Ned Sp 37 50 
Ned Sp 75 — 
Ned Sp 100 — 
Ned Sp 300 — 
Ned Sp 1100 — 
Ned Sp 5700 — 
Ned Indie tot 

7 50 
Ned Indie tot 

27 50 
Ned Indie tot 

60 — 
Ned Indie tot 

195 — 
Ned  Indie tot 

350 — 
Ned Indie tot 

1000 — 

30 versch Jap Bezetting 
van Ned Indie (opdr ) 

37 50 
115 versch Jap Bezetting 

van Ned Indie 185 — 
100 versch Nepal 15 — 
200 versch Nepal 75 — 
300 versch Nepal 

Extra Spec 200 — 
200 versch Nicaragua 30 — 
500 versch Nicaragua 100 — 
COO versch Noorwegen 19 75 
5CJ versch Noorwegen 99 50 
600 versch Noorwegen 197 50 
650 versch Noorwegen Sp 

475 — 
100 versch Oekraïne 20 — 
200 versch Oekraïne 85 — 

1000 versch Oostenri jk 125 — 
1200 versch Oostenri jk 245 — 
300 versch Paraguay 48 50 

1000 versch Polen 47 50 
500 versch Portugal 50 — 
800 versch Portugal 350 — 
300 versch Port Kol 28 50 

1000 versch Roemenie 35 — 
2000 versch Roemenie 295 — 
1000 versch Rusland 65 — 
15C3 versch Rusland in 

compl series 225 — 
5000 versch Rusland 2975 — 

500 versch Russ Geb Sp 
155 — 

700 versch Russ Geb Sp 
475 — 

100 versch Saar 18 — 
CO Salvador Restwaarde 

stukken klassiek 100 — 
200 versch San Marino 37 50 
300 versch San Marino 125 — 
lüO versch SaoediArab 25 — 
200 versch SaoediArab 67 50 
100 versch Servië 18 50 
150 versch Servië 32 75 
200 versch Servië 75 — 
300 versch Servië 165 — 
100 versch St Vincent 45 — 
500 versch Skandinavie 12 75 

1000 versch Skandinavie 49 50 
1500 versch Skandinavie 99 50 

45 versch Slowaki je Sp 6 — 
100 versch Slowaki je 25 — 
150 versch Slowaki je 43 50 
300 versch Spanje 12 50 
500 versch Spanje 27 50 
650 versch Spanje 

(gr f ) 1 1 0 
800 versch Spanje Spec 85 — 

1500 versch Spanje Sp 395 — 
50 versch Suriname 9 — 

100 versch Suriname 30 — 
200 versch Suriname 79 50 
300 versch Suriname 183 50 
400 versch Suriname 350 — 
500 versch Suriname 950 — 

10 versch Tibet 35 — 
20 versch Tibet 195 — 

100 versch Togo 15 — 
200 versch Togo 

in compl series 40 — 
1000 versch Tsjechoslowaki je 

48 — 
1500 versch Tsjechoslowaki je 

179 50 
2000 versch Tsjechoslowaki je 

650 — 
300 versch Tunesië 85 — 

1000 versch Turki je 65 — 
1500 versch Turki je Sp 125 — 
1800 versch Turki je 395 — 
500 versch Uruguay Sp 125 — 
500 versch U S A (gel ) 40 — 
550 versch U S A 35 — 
650 versch U S A 67 50 

BIJ vooruitbetaling EXTRA KORTING A V K A t 
Boven de / 
Boven de ƒ 
Boven de / 

200— 2% /Ko- 7 \ ' ^ 
5 0 0 - 5% \AU"' s 

2000— lO'/o WP" Jß 
Bovendien 25 verschi l lende zeaels van Rusland x ï .o«iix 
gratis voor edere bestel l ing V a ƒ 1 2 5 — ISSI 

750 versch U S A 130 — 
200 versch Vaticaan 110 — 
300 versch Vaticaan Sp 395 — 
350 versch Vietnam Sp 49 — 
150 versch Württemberg 59 75 
200 versch IJsland 80 — 
300 versch IJsland 225 — 
400 versch IJsland 550 — 
450 versch IJsland 1000 — 
132 Rep der Zuid Molukken 

(Cinderella s) 35 — 
400 versch Zweden 35 — 
500 versch Zweden 55 — 
600 versch Zweden 90 — 
700 versch Zweden 140 — 

1000 versch Zweden 495 — 
300 versch Zwitserland 29 75 
500 versch Zwitserland 75 — 
600 versch Zwitser land 165 — 
700 versch Zwitserland 295 — 
800 versch Zwitserland 375 — 

1000 versch Zwitser land 695 — 
25 versch Soldatenzegels 

2e wereldoor log 50 — 

Motieven 
300 versch bloemen 15 — 
500 versch bloemen 35 — 

1040 versch bloemen 225 — 
1100 versch bloemen 350 — 
2C00 versch bloemen/Flora 

1000 — 
100 versch Churchi l l 22 50 
500 versch Dieren 22 50 

1000 versch Dieren 60 — 
2000 versch Dieren Spec 300 — 
2CC. versch Dneh Sp 25 — 
200 versch Katten en Honden 

25 — 
200 versch Kerst Sp 25 — 
175 versch Landkaarten 25 — 
200 versch Luchtpost 15 — 
500 versch Luchtpost 35 — 

1000 versch Luchtpost 75 — 
500 versch Madonna s Sp 

150 — 
500 versch Muziek Sp 95 — 
150 versch Naakt 22 75 
200 versch Olympiade 15 — 
300 versch Olympiade 29 75 
200 versch Paarden 15 — 
300 versch Paarden 37 50 
500 versch Paarden 75 — 
600 versch Paarden 195 — 
100 versch Padvinderi j 14 50 
200 versch Padvinderi j 27 50 

95 versch Postzegel op 
Postzegel 39 50 

450 versch Rode Kruis Sp 
155 — 

COO versch Ruimtevaart 16 75 
500 versch Ruimtevaart 33 75 

1000 versch Ruimtevaart Sp 
125 — 

500 versch Schepen Sp 115 — 
600 versch Schepen Sp 210 — 
500 versch Schi lderi jen 29 75 

1000 versch Schi lder i jen 125 — 
1500 versch Sport Sp 395 — 
500 versch Transport 32 50 
200 versch Treinen/Spoorw 

2 0 -
275 versch Treinen/Spoorw 

49 50 
600 versch Tremen/Spoorw 

115 — 
200 versch Vissen Sp 18 — 
200 versch Vl inders Sp 17 50 
200 versch Voetbal 20 — 
800 versch Vogels 150 — 

1100 versch Vogels 
Extra Spec 800 — 

500 versch Vruchten 110 — 
2000 versch Wereld 31 75 
3000 versch Wereld 58 50 
5000 versch Wereld 110 — 
10 000 versch Wereld Sp 

280 — 
20 000 versch Wereld 
Zeer grote partij w i meerdere 
zeer zeldzame zegels en 
series 895 — 

POSTZEGELHANDEL W. T IEMAN - POSTGIRO 193598 
N.Z. VOORBURGWAL 334 b.h. Spui - AMSTERDAM-C - TEL.: 
Lid Amsterdamse Vereniging De Philatel ist en Verbond voor Postzeqel-
nanaeiaren 
Amsterdam 

m Nederland Reeds 10 jaar ingeschreven bij de K v K te 

*■ Uitslui tend al lemaal verschi l lende or ig ine le postzegels 
*• LAGE PRIJZEN beslist uitstekende VKinstmogelijkheden 
*■ Prima kwali tei t Er zitten in de grote col lect ies alt i jd wiat gratis extra 

zegels 

^mm 

Dit kleine verschi l is het grote verschi l met andere aanbiedingen) 

320-6 32 43, 16 6910 - Bank: A.B.N., Amsterdam, rek.nr. 54.01.81.307 
Levering 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 jving ver
melden IS voldoende De col lect ies worden u dan automatisch toegezonden 

LEVERTIJD Al le col lect ies worden per omgaande uit voorraad verzonden 
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■ 
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VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKKERS 
Prijzen inclusief kunstieder band met bmnenwerkse schroeven en stevige cassette 
NEDERLAND & Cv. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1945 
deel II NEDERLAND na 1945 
deel l l l NED-INDIË en NIEUW-GUINEA 
deellV CURApAO NED-ANTILLEN 
deelV 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! (tot 1945) 
DEUTSCHLAND II (Bundesreo en Berlin) 
DEUTSCHLAND III (DDR tot 1965) 
DEUTSCHLAND IV (D D R na 1965) 

EUROPA (met NATO enz) 
FINLAND, kompleet 
FRANKRIJK in twee banden 

FRANCE I (tot 1950) 
FRANCE II (na 1950) 

GR. BRITTANNIË, kompleet met Channel Isl 
IERLAND, kompleet 
INDONESIA, met Irian Barat en Riau 

D ^ 
se schroc 

ƒ 65 
ƒ 75 
ƒ 60 
ƒ 65 
ƒ 75 

f 105 
ƒ 115 
f 65 
ƒ 80 
ƒ 80 

ƒ 95 
ƒ 115 
ƒ 100, 
ƒ 100 
ƒ 150 
/ 85 

f 90 
ƒ 110 
f 125 
ƒ 50 
f 85 

CRISTAL-ALBUMS 
ITALIË in twee banden 

ITALIA 1 (tot 1945) 
ITALIA II (na 1945) 

LUXEMBURG, kompleet 
MALTA, kompleet 
MONACO, kompleet 
NOORWEGEN, kompleet 
OOSTENRIJK, in twee banden 

ÖSTERREICH 1 tot 1939 
ÖSTERREICH II na 1945 

SPANJE, in twee banden 
ESPANA 1 tot 1945 
ESPANA II na 1945 

VATICAAN, kompleet 
VER STATEN van AMERIKA, in twee banden: 

Ver Staten V Amerika 1 (tot 1945) 
Ver Staten v Amerika II (na 1945) 

IJSLAND, kompleet 
ZUID-AFRIKA (Unie en Republiek) 
ZWEDEN, kompleet 
ZWITSERLAND, m twee banden 

HELVETIA 1 tot 1945 
HELVETIAN na 1945 

Kunstleren band in cassette, voorzien van landsnaam ƒ 

75-
90 

120 
70 

130 
70-

80 
95-

130-
135-
85 

85 
95 
60 
75, 

130, 

85 
85 
20, 

E^o -MUNT-ALBUMS 
EEN SPECIAAL ALBUM MUNTEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

[M51 -ALBUM MET OPBERGSYSTEEM EN BESCHRIJVING MET JAARTALLEN VOOR ALLE 
MUNTEN VAN DE HALVE CENT TOT HET GOUDEN TIENTJE (EN OOK DE NIEUWE ZILVE
RENTIENTJES) IN KUNSTLEREN BAND Geborgen in een stevige cassette ƒ 30,— 

I D ^ LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL Op dezelfde wijze uitgevoerd ƒ 25,— 
| ^ 3 M U N T - A L B U M POPULAIR In plastic ringband ƒ 15,— 

msjM 


