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(30 jaar onder de huidige deskundige directie) 
Makelaar-filatelistisch expert: P. Westerheiden 

ROKIN 58 - Amsterdam-C - Tel. 230261 - 242380 

(POSTADRES: POSTBUS 3950) 

GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

In onze APRIL/MEI-VEILING werden TOPPRIJZEN ALLER TIJDEN 
voor PRIMA KWALITEIT betaald. 

i Meer dan ooit blijkt naast zeldzaamheid de kwaliteit van 
doorslag-gevende betekenis. 

NAJAARSVEILING: Wilt U tot verkoop van Uw postzegelbezit 
overgaan? Zeker bij de huidige marktconstellatie is een deskundig 
voorbereide en internationaal gerichte veiling hiervoor de aangewezen 
weg. 

Toevoegingen voor onze BELANGRIJKE NAJAARSVEILING kunnen 
dagelijks (maandag t/m vrijdag) plaats vinden tot uiterlijk 31 augustus 
a.s. 

1/4 KG ENGELSE BANKPOST!! erg mooi 
ALLÉÉN GROOTFORMAAT GEDENKZEGELS ! DE NIEUWSTE SOORTEN. / 37,— 

A T T E NT I E I ! 
V< kg Afgeweekt BUITENLAND, naar 

schatting 6500 ex op waarde werd niet 
gelet Stockboeken werden leegge-
schud, we hielden n enorme opruiming' 32,50 

'/z kg Afgeweekt BUITENLAND, naar 
schatting 13 000 ex Als bovenstaand 
Landenrestanten gingen er m, kistjes 
met zegels van jaren her Voor u is het 
weer nieuwi 65,— 

1 kg Afgeweekt BUITENLAND, naar 
schatting zo n 26 000 ex Begin 'n win
kel i 130,— 

50 gram WESTDUITSE bankpost, allemaal 
Gedenkzegels' 18,95 

Vï kg WEST-DUITSLAND, mét Gedenk-
zegels Slechts 15,50 

Vi kg ENGELAND, zéér modern, stikvol 
fosforzegelsi Veel ,,Platen-zegels" der 
laatste jaren 14,50 

1 kg ENGELAND-SUPERi als boven doch 
met nóg meer Gedenkzegels De fosfor-
zegels puilen eruit Enorme vondsteni 29,95 

'/2 kg HONGARIJE Poststroken van de 
Hongaarse PTT, veel topwaarden 16,90 

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

Vi kg lERLAND-SUPER, van de Missie 
Zeer veel Gedenkzegels, bijzonder fraai 17,90 

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

390 gram Japan postverzegelde doos erg 
veel Grootformaatzegels en Topwaarden' 29,50 

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

'/j kg NOORD-IERLAND, zéér veel avon
tuur, enorm veel grote Gedenkzegels 
Slechts 17 90 

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

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

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

1/2 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 — 

V2 kg SPANJE, kantoorpost met platen 16 90 
100 gram U S A-Bankpost, alleen Groot

formaatzegels veel schaarse soorten 13 90 
1/2 kg U S A -Missiezegels, met veel Ge

denkzegels etc 14,50 
1 kg USA -Missiezegels, idem zeer de 

moeite waard 29,— 

'/j kg GEMENGD BUITENLAND "Elite-
Mixture". Vele landen, alles door 
elkaar, dus zoeken maar' Erg veel 
avontuur voor slechts 14,50 

1 kg GEMENGD BUITENLAND "Elite-
Mixture", als bovenstaand, doch nóg 
méér avontuur Zeer vele landen 29,— 

1000 NEDERL - NED INDIE - INDON NW-
GUINEA - NED ANTILLEN - CURA
CAO en SURINAME Uw album is 
meteen gevuld, RUIM / 275,— cata
loguswaarde WINKELWAARDE / 225,-
slfichts / 99 

1300 'N PRACHTPARTIJ' Ruim 1300 ex 
NEDERL, NED INDIE, NW-GUINEA, 
INDON , NED ANTILLEN en SURINA
ME' 1200 zegels verschillend, plus een 
extra stapel 48 F D C 's 
Cataloguswaarde ƒ 527,50 SLECHTS ƒ 175,— 

'/< kg DEENSE bankpost, alléén gr form 
Gedenkzegels 32,50 

'^ kg CEYLON, prachtig ! grootformaat 
zegels 19,95 

'/2 kg FRANKRIJK-Missie 19,50 
'/< kg AUSTRALIË-Missie, zéér mooi' 17,90 
1/4 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 5,-, één kilo pakket f 6,-

BIJ aankoop van elke / 25,— GEHEEL GRATIS 
fraaie en waardevolle compl. «crieal 



POSTZEGELVEILING „TWENTHIA B.V. " ALMELO 
Voor onze maandelijks te houden veilingen zoeken wij nog 

BELANGRIJKE INZENDINGEN 
Wij kunnen u als verkopers bieden: 
Goede deskundige verkaveling, welke optimale opbrengst mogelijk maakt. 
Vaste inzetprijzen, zodat niet uw kollektie of kostbare zegel voor een te lage prijs wordt 
verkocht. 
Lage veilingkosten, slechts 12Va% der opbrengst, zonder enige verdere kosten. Voorschotten 
tot elk bedrag zijn mogelijk op goede inzendingen tot 50% der waarde... 
Onze veilingoutillage en organisatie behoren tot de beste in Nederland. 
Onze veilingcatalogi bereiken vele geïnteresseerden in vele landen . . . . 
Voor die verzamelaars, beleggers en handelaren die onze catalogi nog niet ontvangen, bieden 
wij: 
Reëel uitgekavelde kollekties - partijen - tegen gezonde startprijzen. 
Onze afdeling Postal History Brieven-Kaarten-Luchtposten etc.' is terdege omschreven en 
bekend bij de liefhebbers Misschien ook iets voor u. 
Al onze veilingclientèle ontvangen geheel GRATIS onze catalogi en onze bekende 
Opbrenglijsten, 1 week na afloop der veilingen 
Onze opbrengsten zijn geheel openbaar en wij laten u profiteren van deze opbrenglijsten ter 
oriëntatie der opbrengsten en prijstendensen. 
Vraagt onze catalogi aan. 

POSTZEGELVEILING „TWENTHIA B.V." 
Telefoon 05490-15461, postbus 177, Almelo Kantooradres: Wierdensestraat 33, Almelo. 
Directie, H. Kuipers. Phil, makelaar-taxateur. 

Vanaf 
Hf** 
Leucl 

volop leyerbaar een 
sterren album, 
m Nederland con^leet 1852-1975. 

* De album bladen zijn gemaakt van een zeer stevige 
extra zware kwaliteit cartonpapier, iedere bladzijde 
wordt gekenmerkt door een prachtige indeling van de 
zegels. Alle zegels welke door de Nederlandse p.t.t. 
zijn uitgegeven, ook de telegraaf, roltanding, brandkast 
en Amphilex blokken zijn in dit album opgenomen. 

* De nieuwe elegante en degelijke stiftband „Perfect" 
valt op door zijn representatief uiterlijk, de rode Ieder-
generfde kunststofband wordt geleverd met goud
kader op het plat en de tekst Nederland op de rug. 
Bladen verwisselen In een handomdraai. 

* Voor iedereen die een juweel van een postfris album 
wenst en dus zelf de Hawid klemstroken plakt is deze 
unieke uitgave voor een zeer lage prijs een zeer bijzon
dere aanbieding. 
Uw handelaar heeft voldoende albums in voorraad 
voor directe levering. 

LeuchiÉurm 
Importeur voor Nederland: 

IMPORTA - DELFT 
De importeur levert uitsluitend via uw handelaar 
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AUTOMAATBOEKJES 
TE KOOP GEVRAAGD 
NU TEGEN DE HOOGSTE PRIJZEN 

NVPH Spec Kat tekst m te lb l 
57 1H 9 50 

I M x 70,— 
1My 15 — 
IMz 50 — 

56 2H 9 50 
2Mx 35 — 
2My 12 50 
2Mx 17,50 

59 3y 5,75 18 — 
59a 3a 4 — 8 — 
60 5 8 — 1 9 -
61 6a De Girodienst 9 — 27 50 

6b Een postg i ro 200— 500 — 
6c De Postct ieque 55 — 140 — 
6d Hebt u 4 0 — 100 — 
6e Op al le 12 50 30 — 

61a 6eF Op al le 4 50 11 25 
6fFp 30 c 4 50 8 — 

61b 6fFq 30 c 7 — 11 50 
62 7a Een postgiro 4 50 9 — 

7b Doe meer 4 50 9 — 
62a 7bF Doe meer 5,— 9 — 
63 8a Postgiro 9 — 20 — 

8b Hebt u iets 10,— 20 — 

NVPH Spec Kat tekst m 
63 8c Noem uw 27,50 
63a 8aF Postgiro 9 — 

8bF Hebt u iets 10 — 
8cF Noem uw 27 50 

64 9a Postgiro voor 16 — 
9b Betaal giraal 275 — 
9d Postgiro ook 125 — 
9e POSTGIRO 100 — 
9f EENVOUD 160 — 
9g Voor een 60 — 
9h Verhuist u ' 17 — 

64a 9aF Postgiro voor 11 50 
9cF Uw Postgiro 70 — 
9dF Postgiro ook 95 — 
9eF POSTGIRO 195 — 
9fF EENVOUD 150 — 
9gF Voor een 75 — 
9hF Verhuist u? 7 — 

65 10a Verhuist u? 8 — 
65a lOaF Verhuist u7 8 50 

lObFHEBT U 11 — 
66 11a DE POSTTAR 12 50 

11b 30 c 14 — 
67 12a 8 — 
68 13a 12 50 

te lb l 
35 — 
20 — 
25,— 
37 50 
37 50 

6 0 0 -
275,— 
240 — 
3 2 5 -
125 — 
30 — 
37 50 

170 — 
220 — 
600 — 
3 2 5 -
1 6 5 -
14 — 
12 — 
15 — 
25 — 
19 — 
30 — 
11 25 
16 50 

Steeds onmiddellijke betaling op door u gewenste wijze 

Alle zendingen, ook kleine, naar: 

Th. VAN BRACHT 
Hlldebrandstraat 16, Rosmalen 

Tel. 04192-44 69 

Te koop aangeboden 

Nederland Stempelcollecties 

Geen losse verkoop alleen per gehele collectie 

Unieke verzameling puntstempels ƒ 90 000 — 
(ook in gedeelten per emissie te koop) 
Gespecialiseerde collectie Kleinrondstempels ƒ 52 000,— 
Collectie (franco-) Takje -stempel incl Trein-
stempels ƒ 10 000 — 
Franco-Takje 2-letter Kleinrond-Trajectstempels 
en Halte-stempels ƒ 10 000 — 
De collectie Kleinrond is ook in delen te koop, t w 
Postkantoren verzameld alfabetiscfi en 
idem verzameld op uren f 14 000,— 
Hulpkantoren zeer uitgebreid ƒ 40 000,— 
De Puntstempelcollectie is ten dele verzameld op 
zegels Koning Willem III 1872 op mogelijkst alle 
waarden en apart te koop voor ƒ 45 000 — 
Emissie 1867 en Wapenzegels voor ƒ 22 500 — 
(Hogerdijk over 34000 —) 
Puntstempels op Portzegels en op Hangend Haar 
1891 f 17 000 — 
Collectie Afdr Stempelmachines op compl brieven, 
tot ca 1971 Bijna compleet, w i Brandstempels etc 
Tentoonstellingscollectie ƒ 1 200 — 
Tevens besctieiden coli Brieven (géén voor-
philatelie) t w v ca ƒ 7 000 — 

Géén doubletten, indien zelfde stempel, dan steeds op andere 
zegels 

Bezichtiging uitsluitend na telefonische afspraak mogelijk 
Eventueel ook in ruil tegen Nederland (en betere O G ), indien 
geschikt voor rondzending of belegging 

P. E. HOFRICHTER - Telefoon 01749-5084. 

1 Nummers volgens N V P H cat en Yvert Bestellingen boven / 150—franco Levering zolang de voorraad strekt Al le prijzen zijn incl B T W 
•* IS postfris zonder plakker * is ongebruikt met gom zonder teken is gebruikt b l . is blok van vier Pri|twljzlglng*n voorbehoudan 

AANBIEDING NEDERLAND (gebruikt) EN FRANKRIJK (ongebrulkt/postfris) 
1 NEDERLAND 

1 pr ex 
2 pr ex 
3 pr ex 
3 f r e x 
4 
5 
6 pr ex 
6 f r ex 
7 
8 
9 
11 
12 
12 II 
13 luxe 
13 pr ex 
14 luxe 
14 pr ex 
14 fr ex 
15 luxe 
15 pr ex 
16 hor 
paar 
17 
18 luxe 
18 pr ex 
20 
25 luxe 
28 
29 
32 
32a 
45A 
45 
48 pr ex 
49 luxe 
49 or ex 
58 
68 
73 
76 
80 
84/86 luxe 

55,— 
42,50 

225,— 
175,— 
35,— 
1 5 , -

210,— 
140,— 

2,50 
5,— 

6 5 , -
165,— 
3 8 5 , -
435,— 

8,— 
5,50 

215,— 
135 , -
80,— 
3,50 
1,75 

3 5 0 , -
20,— 

155,— 
100,— 
40,— 

110,— 
57,50 

215,— 
7,50 
7,50 

425 , -
275,— 
900,— 
225,— 
170,— 

0,75 
0,90 
0,85 
1,25 

27S»,— 
10O,— 

84/86 (A dam 
31-1-07) 4,75 
97 60,— 
98 35,— 
99 luxe 135,— 
100 luxe 130,— 
101 2900 — 
102/03 22,50 
103 7,50 
104/05 700,— 
129/31 luxe 

900 , -
131 luxe 400,— 
133 43,— 
134/135 luxe 90,-
141/43 luxe 17,50 
165 luxe 4,50 
166/68 12,75 
203 07 luxe 52,50 
208/11 16,50 
212/19 luxe 

100,— 
225/28 luxe 27,50 
229/31 luxe 52,— 
232/35 luxe 27,50 
238/39 luxe 91,50 
240/43 luxe 48,— 
255 7,50 
257/60 luxe 50,— 
265/66 luxe 16,— 
''68 luxe 13,50 
270/73 35,— 
274/77 25,— 
278 luxe 7,— 
279/82 luxe 17,50 
289/92 luxe 15,— 
■'gS/SS 1,75 
296/99 12,50 
300/04 6,75 
310/12 1,75 
313/17 5,75 
318/22 10,— 
"92/401 3,— 
449/53 3,— 

469/73 3,— 
495/99 3,50 
500/03 3,50 
513/17 6,50 
538/41 5,50 
544/46 4,75 
550/55 35 — 
556/60 luxe 69,50 

Roltanding 
14 150,— 
27 7,75 
29 25,— 
30 45,— 
31 150,— 
33/56 bl 
(no 50 fraai 
ov luxe serie) 

2500,— 
45 13,50 
48 6,50 
53 22.50 
55 150,— 
56 85,— 
56 luxe bl 440,
74/77 95,— 
82/85 32,50 
86/89 42,50 
94/97 62,50 

Telegramzegels 
3 10,— 
4 425,— 
5 80,— 
9 30,— 
10 67,50 
11 67,50 

FRANKRIJK 

63* 65,— 
57* 290.— 

82* 40,— 
86 90,— 
89* 20,— 
91* gekeurd 
Brun 375,— 
96* 1 9 , 
97a* 20,— 
98* 6 6 , 
104* 65,— 
105* 6 0 , 
112/15* 190,— 
113/16* 190,— 
120* 75,— 
122* p ex 
gekeurd Brun 

650,— 
122* fraai 490,— 
123* 42,50 
132* 37,50 
145* 17,— 
147* 25,— 
148/53* 325,— 
152* 100,— 
156** 90,— 
156* 67,50 
170*/81* 40,— 
188A* schaars 

200,— 
203* 67,50 
216** 125,— 
216* 100,— 
218a* 125,— 
252* 140,— 
252b* 155,— 
253/55* 8 0 , 
256' 70,— 
260** 26,50 
260* 20,— 
262A* 195,— 
264/65* 18,— 
266/68* 90,— 
269* 140,— 
285* 35,— 
294* 3 2 , 

1 84/86prex 75,—'454/59 4,50l69* 190,—'296/97* 60,— 

n De 

299/300** 
299/300* 
301/02** 
301/02* 
303" 
303* 
307/08** 
307/08* 
316/17* 
321* 
330/33* 
348/51** 
354/55** 
354/55* 
379* 
380/85* 
388/94* 
398* 
398a** 
493** 
841*
841* 
989/94** 
1027/32* 
1229** 
1230/34A* 
1230** 
1231/34A* 
1235/41** 
1243** 
1244** 
1245** 
1246/47** 
1248/52** 
1253/54** 
1255/56** 
1264** 
1266/67** 
1269** 
1273/76** 
1278/79** 
1280** 
1282** 
1283/87** 
1292/94** 

ApeldoornsePostzege 

80,1 
6 5 , 
65,— 
53,5: 
20,— 
16,— 
65,— 
5 5 , 
22,— 

280 , 
3 0 , 

200 , 
150, 
125, 

18,50 
3 3 , 
55,— 
92,50 

125,— 
30,— 

52,50 
42,50 

140,— 
95,— 
0,85 

14,75 
7,50 
6,35 
6,— 
0,40 
2,75 
1,40 
1,85 
8,— 
1,15 
1.8; 
0,40 
1,35 
0,7C 
5,— 
4,50 
0,7f 
0,2f 
4,15 
2,75 

1301/05** 5,— 
1306/08** 2,10 
1309/10** 10,— 
1311/18** 10,— 
1319/22** 25,— 
1323/24** 5,75 
1325** 0 70 
1326/27** 1,85 
1328/30** 2,— 
1331/31A** 1,— 
1332/34" 2,75 
1335/37** 2,15 
1338/39** 1,50 
1340/41** 0 70 
1342/44** 2,75 
1345/50** 11,25 
1351** 0,60 
1351A*/54B** 

1,50 
1355** 1,35 
1366/57** 1,45 
1358/59** 1,20 
1360/62** 2,25 
1363/65** 18,— 
1366/67** 3,85 
1368/69** 1,15 
1370/75** 2,— 
1376/77** 18,50 
1378/81** 3,15 
1382/88** 3,25 
1387/89** 2,— 
1390/94A** 8,— 
1395/97** 1,85 
1398/99** 6,50 
1400/01" 2,35 
1402/06** 2,— 
1407/11** 4,— 
1412** 0,60 
1413** 6,25 
1414/17** 2,50 
1418/21** 4,— 
1422** 2 5 , 
1423** 0,45 
1424/27** 9,75 

1433/34** 
1435/41** 
1442/45** 
1446/50** 
1451/56" 
1457/59** 
1460/63** 
1464/65** 
1466/67** 
1468/69** 
1470/75** 
1476/77** 
1478/79** 
1480/85** 
1486/91** 
1492/94** 
1495/97** 
1498** 
1499/1506* 
1507/10** 
1511/14** 
1515/16** 
1517/18** 
1519/24** 
1525/29** 
1530/31** 
1532/34** 
1535/36B** 
1537/42** 
1543/47** 
1548/49** 
1550/53** 
1554/60** 
1561/67** 
1568/70** 
1571/81** 
1590/95** 
1596/1601* 
1672/73** 

Luchtpost 
1/2* 
7** 
7* 

1428/32** 2,75M5** 

1,25 
8,— 
4,35 
4,50 
4,— 
3,60 
1,30 
1,45 
1,25 
0,50 
3,75 
1,40 
4,90 
3,25 
3,90 
3,60 
1,53 
2,40 

* 10,75 
2,50 
2,40 
1,10 
2,50 
3,— 
3,— 
5,— 
1,25 
3,90 
3,75 
5,75 
1,— 
2,85 
4,65 
3,25 
4,90 
5,75 
6,25 

• 4,73 
4,— 

275,— 
23,50 
1»,— 

24/27* 42,1 
29* 7 5 , 
35/37* 87,50 
42/43** 7,25 

BF 3* 200,— 

Dienst 
16** 3,75 
36/38** 2 , 
39/42** 3,40 

Port 
3* 2 0 , 
8* breedr 

4S0,
41* 60,— 

Duitse bez 
ElsasLoth 
1870 

1* kopst 
netwerk 
gekeurd 350,— 
4* gekeurd 
A Diena 150,— 

F D C ' s 
Frankrijk 

1018 13,50 
1061 4,50 
1088 9,50 
1095/98 9,— 
1099 1,5C 
1100/04 14,— 
1105+1107 3 , 
1108/13 20,— 
1114 2,65 
1120/21 5 , 
1124 2,25 
1125/31 16,7f 
1132/38 23,50 

600,11139 2,25 

1140/41 
Lp 37 
1142/45 
1146/49 
1152/55 
1157/60 
1161/64 
1165 
1166/71 
1172 
1175/76 
1177/78 
1179 
1180/86 
1187/88 
1187/88 
Toulouse 
1189/90 
1191 
LD 35 
1195 
1196 
1197 
1198/1202 
1203/06 
1207/12 
1213 
1215 + 17 
1220/25 
1226/27 
1228 
1229 
1235/41 
1242/43 
1245/47 
1248/52 
1253/56 
1264/65 
1268 
1269/71 
1272 
1273/76 
1277/80 

5,— 
75,— 
9,50 
9,50 
5,50 
8,50 
7,— 
2,26 

23,50 
4,— 

1 4 , 
3,50 
3,50 
7,— 
5,n 
6 — 
5,25 
6,— 

12,50 
1,80 
4,75 
1,85 
9,— 

14,50 
18 75 
2 , 
7,— 

14,58 
4,50 
3,— 
3,5 

1»,— 
4,50 

12,— 
7,75 
7,— 

1 0 , 
2,2S 
5 , 
8,— 

15,50 
8,25 

Dienst 22/26 

■ 1 I I Korenstraat 104  Apeldoorn 

1 3 , 

1281 
1283 
1284 
1285/87 
1288/91 
1292/94 
1295/1300 
1301/05 
1306/08 
1311/18 
1319/22 
1323/24 
1325 
1326/27 
1328/30 
1331/31A 
1332/34 
1335/37 
1338/39 
1340/41 
1342/44 
1345/50 
1356/57 
1358/59 
3 versch 
1363/65 
1366/67 
1403/06 
1412 
1413 
1414/17 
1418/19 
1420/21 
1422 
1424/27 

2,75 
3,50 

11,— 
12,50 
11,— 
5,75 

19,— 
8,80 
6,— 

30,— 
185 , 

8,50 
6,75 

29,— 
7,75 
7,50 

1 3 , 
11.— 
3,85 
2,50 

12,50 
22,— 

4,25 

11.— 
80,— 
12,75 
12,— 
2,50 

27,— 
5,75 

16,50 
5,— 

22,50 
33,50 

1428+1430/32 1 

1433/34 
Dienst 
29/30+34 
1442/45 
1446/53 
1464/65 

7,75 
7,50 

7,— 
9,50 

13,50 
4 , 

Telefoon (055) 21 S4 2t 1 
1 n 2 n fl 6 1 °''^° 1945222 Onze winkel It dagelijks geopend van •• uur, 
■ I l H ■■ «■ w ■ donderdag» koopavond, maandags gesloten 
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OPGELET!!!! voor verzamelaars van 
Nederlandse automaat boekjes 

Van een Zweedse relatie kochten wij 1000 testboekjes A en B in Facimilea; papier zonder 
watermerk (cat. de Rooy & Hali, biz. 7) 

NU OF NOOIT - LAATSTE KANS 

Wij verkopen deze boekjes zolang de voorraad strekt voor /85,- per stel 

h - h" X ĥ  p̂  ir4"] 4~|[4 
t l _̂  1 XliXi ^ il 4ni[T|r4'|7] 

IBBHBBBBHBH 
BBBBBBBBBB 

Bestellingen aan: 

DISCOUNT STAMPS 
Postbus: 3946, Amsterdam. Postgiro: 1618337 

Betalinci vooruit op postgiro 1618337 of verzen
ding onder rembours {ƒ 5,- extra voor porto
kosten). 
Bestellingen worden in volgorde van binnen-
Icomst behandeld. 

Alle landen uitgebreid aanwezig, merendeels compleet verwerkt, belangrijk materiaal In prima kwaliteit overzichtelijk opgenomen, 
met duidelijke kwaliteits aanduiding, van alle genoemde landen beslist mooi oud materiaal, wat naar waarde is uitgeprijsd, deze 
zeer uitgebreide zendingen zijn uitermate geschikt voor de beginner en de verst gevorderde verzamelaar, elke maand wordt er 
voor tienduizenden guldens nieuw materiaal in de zendingen verwerkt, u ontvangt dus een steeds wisselende zending, met 
nieuwe zegels en series, 
stempels en andere vari-
teiten, vermeld u bij het 
aanvragen of u beginner 
of gevorderd bent, en 
vergeet u niet referenties 
op te geven, zo moge
lijk zenden wij u het ge
vraagde p.o.g. toe, bij 
moeilijke gevallen kan 
het een week of twee uit
lopen. 

O 

BELGIË 
DUITSLAND 
„ na 1945 
„ GEBIEDEN 
ENGELAND 
ENG.-KOL. 
EGYPTE 
FRANKRIJK 
FR.-KOL. 
HONGARIJE 
ITALIË 
ITALIË-KOL. 

0 
O 
0 
O 
0 
O 
O 
0 
0 
0 
0 
O 

LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
PORTUGAL 
PORT.-KOL 
SCANDINAVIË 
SPANJE 
VATICAAN 
U.S.A. 
ZWITSERLAND 
ALBANIË 

0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 

NEDERLAND en KOL 

SPECIAAL ZENDING 
NEDERLAND, hierin 
zit gebruikt, on-
gebr. met en zon
der pl, vanaf num
mer 1, overwegend 
zeer luxe kwali
teit, minimum uit-
name ƒ 350,— 

POSTZEGELHANDEL 
G. L. VAN TOOR 
POSTBUS 26 
GORREDIJK 
TELEFOON 05166-261 

Minimum uitname ƒ 100,— aanstrepen wat u wenst te ontvangen. 
Als referentie geef ik op 
Adres te 
Mijn naam 
Adres te 

(svp duidelijk invullen) z.o.z. 
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Onze 125e Veiling 
wordt gehouden op 17 en 18 september in de Nieuwe Kon. Harmonie te Tilburg 

Deze veiling bevat veel mooi materiaal van Nederland en Europa, o.a. luxe 
(gest.) Vaduz blok en 5 £ Gibraltar Postfris. 
Doch ook b.v. een prachtige gespecialiseerde collectie China met gebieden vóór 
1940 

Voor de a.s. december-veiling kan nu reeds worden ingezonden. (Geen zendingen 
met een verkoopwaarde van minder dan / 250,— a.u.b.) 

Wij veilen sedert ruim 30 jaren en . . . adres van vertrouwen! 

Postzegelveiling van Amelsvoort B.V. 
Directie J. Th. Hoes - Beëdigd makelaar 
Postbus 3106 - Tilburg - Telefoon 013-421776 

Wanneer u een bepaald land aanvraagt kan dit meestal direct toegezonden worden, anders ligt dat wanneer u b.v. 
een zending aanvraagt welke gespecialiseerd moet wezen in b.v. tandingen, typen of stempels, dus afwijkt van de 
hoofdnummers, in dit geval moet u er rekening mee houden dat een dergelijke zending even aan kan lopen, wij 
mogen u er op wijzen dat in de maandelijks uitkomende prijslijst veel van dergelijke soort dingen wordt opgenomen. 

Steeds met veel zeld-

40 
cent 

POSTZEGELHANDEL 

G. L. VAN TOOR 
POSTBUS 26 
GORREDIJK 

zaam materiaal, wei
nig aangeboden zegels 
en series, veel landen 
uitgebreid aanwezig, 
en altijd Nederland en 
O.R. in zeer ruime ma
te. Gaarne zenden wij 
u deze en volgende 
lijsten toe. 

POSTZEGELHANDEL 
G. L. VAN TOOR 
POSTBUS 26 
GORREDIJK 
TELEFOON 05166-261 
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Zeer Speciale Aanbiedingen Motiefseries 
(-blokken) Engros 

(geschikt voor handel, rondzending, ruil, wederver
koop, belegging etc.) 

Postfrisse series ver ONDER nominaal! 
Gestempelde series vanaf 3% Yvert! 
Motiefblokjes vanaf 0,07 per stuk! 

Levering op twee-wekelijkse rekening onder opgave van re
ferenties of onder rembours. 
Gratis geïllustreerde prijslijsten. 

Star Stamp Co. 
Postbus 611, Hilversum (of tel. 020-352973) 

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

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

AANGEBODEN: 
complete series van INDPNESIA, voor wederverkopers. 
Vraagt gratis lijst aan! 

Al 35 jaar het vertrouwde adres. 

- INFORMATIE 
BELANGRIJK: 

LINDNER-T: het fraaiste en meest perfekte systeem! 

EIGEN VESTIGING IN NEDERLAND 

Goed nieuws voor de vele vrienden (en zij die het gaan worden) in Nederland van onze 
T-(Transparant) Voordrukalbums. 

In navolging van de VS, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk heeft Lindner-Falzlos Gesellschaft KG 
nu ook sinds 1 juni 1976 haar eigen kantoor/depot in Nederland: 

COUPON 

voor geheel vrijblijvend onze 
prospectus/prijslijst met gra
tis proefblad 

Naam 

HET ADRES: 

Adres 

Woonplaats 

LINDNEU 
FALZLOS 

ALBUM 

LINDNER FALZLOS KG 
Depot Nederland 

Tegelseweg 26a - Postbus 457 
Venio 

Verzamelingen en partijen 
te l<oop gevraagd door: 

J.D. MUIS 
Raadhuisstraat 41 - Amsterdam - Telefoon 220901 

(privé: Zandvoortselaan 325, Bentveld, post Aerdenhout, 
telefoon (023) 244983, b.g.g. (020) 123123 

REEDS MEER DAN 25 JAAR ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek doorlo
pend è contant collecties te koop tegen beslist goede prij-

^̂ "̂  Donderdags gesloten. 

Postzegelhandel ,,tRaedthuys" 
(eig. J. D. Muis) 
Raadhmssiraat 41 - Amsterdam - Telefoon 220901 b g g 123123 
heeft voor u één van de grootste postzegeIvoorraden van Nederland, honderdzestig grote 
dikke winkelboeken vol tegen normale prijzen O a 

Nederland en O.G. zeer grote voorrad, Ie kwaliteit 
West-Europa: o a grote stock Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Vaticaan, Zwe
den, kJsland enz enz Prijzen tn het algemeen 50 cent per Yvert-franc 1e pi 10% min
der 
Oost-Europa: grote voorraad, vooral Rusland en Hongarije (veel ongetand) In het al
gemeen 40 cent per Yvert-franc, behalve nieuwe uitgiften 
Eng. Kol.: 16 winkelboeken vol, hoofdzakelijk periode George VI en Elisabeth 
Azlé: alle landen, veel Japan, Zuid-Amerlka: alle landen 
Aparte boeken voor BLOEMEN, DIEREN (6 boeken) RUIMTEVAART, POSTZ. op POSTZ., 
SPORT, SCHILDERIJEN, VER. NATIES, VER. EUROPA, SCHEPEN. 

Mancolijsten worden omgaand, in ieder geval binnen 14 dagen behandeld 

Donderdags gesloten. GÉÉN NIEUWTJES 
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PRIJSLIJST 1976 
Beleg In POSTZEGELVERZAMELINGEN ! 

sinds 1840 alléén prijsstijgingen; inllatlebestendig. Overal ter wereld gemakkelijk verkoopbaar. Winst 
belastingvrij. 
Een ui tzonder l i jke aanbieding verzamel ingen en co l lec t ies voor kwal i te i ts en pri jsbewuste verzame
laars en beleggers I I . , ^ , . , 
Deze col lect ies zijn geschikt voor vele doele inden Aanvul l ing en/of opzet van een landen ot motief
verzamel ing, handel , ru i l , geldbe legg ing, wederverkoop, rondzendverkeer, etc etc 
Deze col lect ies zijn zeer zorgvuldig geselekteerd en samengesteld en bevatten uitslui tend allemaal 
verschi l lende or ig ine le postzegels 
In de meeste col lect ies zitten méér zegels dan vermeld, di t om vo l led ige tevredenheid te waarborgen 
(Zo zitten er b V in onze col lect ies 2800 verschi l lende China, ru im 3100 verschi l lende exemplaren ) 

■k Dit „KLEINE" verscliil I t het GROTE verschil met andere aanbiedingen. ir 
Voor iedere co l lec t ie wordt uw TEVREDENHEID GEGARANDEERD 
Jaarl i jkse rendementsprognose ca 28%. 

1000 versch Arab Staten Spec 42, 
150 versch Andorra 80, 
300 versch Angola, vóór de onaf

hankel i jkheid 140, 
100 versch Armenië 40, 
375 versch Austral ië Spec 107 
475 versch Austral ië Spec 250, 
200 versch BanglaDesh 45, 
500 versch BanglaDesh 270, 
100 versch Beieren 15, 
190 versch Beieren Speciaal 100, 
230 versch Beieren Spec 150, 
500 versch België 21, 

1000 versch België Spec 90, 
1520 versch België Spec 360, 
1800 versch Belg ië Spec 850, 

500 versch Belg Kol (Ex ) 40, 
1000 versch Belg Kol (Ex ) 300, 
200 versch Birma 85, 
500 versch Boeroendi 90, 
150 versch Bohemen & Moravië 12, 

Kompl co l Bohemen & Moravie plus 
vele extra s (bijzonderheden) 150,— 

500 versch Bohemen & Moravie, prach
t ige col lect ie p f r , geheel kompleet 
met vele extra s als brugparen plaat
nummers, zier en tabs, bevri jd ings
opdrukken, ganzsachen, brieven, to 
taal meer dan 500 versch i tems, een 
absoluut unieke tentoonste l l ingskol 

lekt ie, al le dure zegels keur prof 
Gilber t 975 — 

300 versch Bol iv ia 55,— 
150 versch Bosnië Spec 95 — 
300 versch Brazi l ië 25,— 
270 versch Canada 28 50 
375 versch Canada 65 — 
455 versch Canada 210,— 
100 versch Ceylon 9,— 
200 versch Ceylon 35,— 
500 versch Chi l i Spec 100,— 

1500 versch China 100,— 
2000 versch China 325 — 
2500 versch China 750,— 
3000 versch China 1300,— 

200 versch Cochin 100,— 
250 versch Columbia (Gr Form ) 58 — 
100 versch Curapao/Ned Ant 32 50 
200 versch Curapao/Ned Ant 95,— 
300 versch Curapao/Ned Ant 395 — 
350 versch Curapao/Ned Ant 590,— 
425 versch Curapao/Ned Ant 1000 — 
950 versch Cuba Extr Sp 695,— 
100 versch Cyprus 37 50 
200 versch Cyprus 215 — 
100 versch Danzig Spec 22 50 
200 versch Danzig Spec 75 — 
300 versch Danzig Spec 225,— 
400 versch Denemarken 42,50 
500 versch Denemarken 125 — 
600 versch Denemarken 250,— 
650 versch Denemarken 1000 — 

Duitsland, EXTRA SPECIAAL: 
300 versch Duitsland 18721932 35,— 
500 versch Duitsland 18721932 145 — 
450 versch WestDuitsland 65 — 
850 versch WestDuitsland 235,— 
240 versch WestBerl i jn 135 — 
375 versch WestBerl i jn 350 — 

DDR Kompleet 19491974 met al le blokken 
in 4 SafeAlbums, postfr isse luxe Col 
lec t ie ! ' 
Miche l D M 2390,— 1875,— 

DDR Idem echt mooi gebruikt en v a 1953 
op briefstukjes, géén massaafstem
pe l ingen, met echt gelopen brieven 
in deze vorm zeer zeldzaam, i nc lu 
sief Dienst en ZKD, echt gelopen 
FDC Michel nr 662 etc , in 4 Luxe 
Safe banden (Michel D M 3 1 0 0 — 1  + ) 
Tentoonste l l lngsobject l 2975,— 

500 versch OostDuitsland (gr f ) 40 — 
800 versch OostDuitsland 55,— 
900 versch OostDuitsland 6750 

1000 versch OostDuitsland 95'— 
1000 versch OostDuitsland (gr f ) l5o i— 
1300 versch OostDuitsland 200 — 
1450 versch OostDuitsland Spec 500,— 

1000 versch Duitsland en Geb. 
2000 versch Duitsland en Geb 
3000 versch Duitsland en Geb 
5000 versch Duitsland en Geb 
1000 versch Duitsland nä 1945 spec 
275 versch Engeland 

Engeland Spec 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engel Poststaking '71 
Engel Poststaking '71 
Engel Poststaking '71 
Engel PrivateLocals 
Engelse Geb (gr f ) 
Engelse Geb 
Engelse Geb (gr f ) 

1800 versch Engelse Geb 
2750 versch Engelse Geb 
4500 versch Engelse Geb 
10 000 versch Engelse Geb 
20 000 versch Engelse Geb 

100 versch Estland 
Estland Spec 
Finland 
Finland 
Finland Spec. 
Finland 
Formosa 
Formosa 
Frankri jk 
Frankri jk 
Frankri jk Spec 
Franse Gebieden 
Franse Gebieden 
Franse Gebieden 
Gibral tar 
Gibral tar 
Generaal Gouvernem 
Generaal Gouvernem 
Ghana 
Griekenland 
Griekenland 
Griekenland 
Groenland 
Guinee 
Guyana 
Haïti ( g r f ) 
Haiti ( g r f ) 
Hongari je 
Hongari je 
Hongari je 
Hongari je 
Hongari je 
Hyderabad 
Hyderabad 
Ier land 
Ier land 
Ierland 
India Spec 
India Spec 
India Spec 
India Spec 
India Spec 
Ind Roofstaten 
Ind Roofstaten 
Ind Roofstaten 
Ind Roofstaten 
Ind Roofstaten 
Ind Roofstaten 

300 versch 
500 versch 
700 versch 

1C00 versch 
1200 versch 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

1000 versch 
500 versch 

1000 versch 
1000 versch 

120 versch 
550 versch 
700 versch 
730 versch 
800 versch 
450 versch 
720 versch 

1000 versch 
1250 versch 
1600 versch 
1000 versch 
2000 versch 
3000 versch 

100 versch 
150 versch 
100 versch 
125 versch 
90 versch 

500 versch 
1000 versch 
1200 versch 

50 versch 
50 versch 
50 versch 

100 versch 
200 versch 
500 versch 

1000 versch 
1500 versch 
2000 versch 
2650 versch 

75 versch 
125 versch 
140 versch 
185 versch 
235 versch 
400 versch 
500 versch 
600 versch 
700 versch 
800 versch 
300 versch 
500 versch 

1000 versch 
1500 versch 
2000 versch 
3000 versch 

Rap. Indonesië en Subgebleden 

EXTRA Speciaal: 
500 versch Indonesië 
600 versch Indonesië 
700 versch Indonesië 
800 versch Indonesië 

1000 versch Indonesië 
1200 versch Indonesië 
2250 versch Indonesië 

32,50 
135,— 
295,— 

1090,— 
65 — 
45,50 
60,— 
95,— 

300 — 
700,— 

1150,— 
65,— 

200,— 
700,— 
650,— 
35,— 
30,— 
65 — 
90,— 

195,— 
550,— 

1950 — 
9500,— 

45,— 
110,— 
150,— 
250,— 
495,— 

1050,— 
145,— 
475,— 
155,— 
375,— 

1000,— 
65,— 

135 — 
450 — 
60,— 

165,— 
32 50 
55,— 
10 — 
80,— 

350,— 
750,— 
40,— 
10,50 
20 — 
17,50 
55,— 
13,50 
33,50 

100,— 
250,— 

1000,— 
25 — 

115,— 
40,— 

135,— 
295,— 
25 — 
50,— 

100,— 
200,— 
400,— 
25,— 
65 — 

135 — 
325 — 
900,— 

5250,— 

22,50 
37,50 
65,— 

125,— 
300,— 
950,— 

2950,— 

(De grote col lect ies Indonesië bevatten 
ook Revolut ieper iode, Japanse Bezetting, 
proeven, afw tandingen, foutdrukken, on
getande specia l i te i ten e t c ) 

50 versch Rev per iode 194550 40,

100 versch Rev per iode 194550 100.

200 versch Rev per iode 194550 300,— 
250 versch Rev per iode 194550 475,— 
400 versch Rev per iode 194550 1050,— 
130 versch Rep der Zuid Molukken 

der Zuid Molukken 
pracht col i Incl de 

serie ,,Par Balon 

12,50 

65,

(Cinderel la s) 
135 versch Rep 

(Cinderel la s), 
schaarse kpl 
Montée ' 

139 versch Rep der Zuid Molukken 
Extra Sp in blok van vier 350,— 

10 versch Indonesië Noodport f ranker in
gen op echt gelopen stukken Zeer 
interessant en hoge cat waarde 25,— 

20 versch idem 95,— 
120 versch idem 300,— 
500 versch idem, unieke col lect ie met 

vele uiterst zeldzame stukken 2250,— 
2 versch Noodportet iketten op br ie

ven 250,— 
10 versch foutdrukken, proeven, bi jzon

derheden, rariteiten etc , uitslui tend 
markante afwijkingen 35,— 

30 versch idem 150,— 
50 versch idem 300,— 

100 versch idem 1350,— 
3C0 versch idem 2000,— 

Nieuw 11 
80 versch interessante zegels van de 

Rev per iode 19451950 en de Japanse 
Bezett ing Ned Indie, zeer schaars 
mater iaal , gunst ig ' , leuke aanvangs
co l lect ie voor diegene die een begin 
wi l maken met een Ned Indië en 
Indonesië PostalHistory col lect ie 90,— 

200 versch Irak 21,50 
300 versch Irak 35,— 
400 versch Irak 65,— 

10 versch markante foutdrukken van 
Ir ian Barat 100,— 

20 versch markante foutdrukken van 
Ir ian Barat 300,— 

300 versch Isle of Man forerunners grote 
col i voor lopers (Cinderel la's) 

200 versch Israël 
300 versch Israël 
400 versch Israel 
500 versch Israël 
575 versch Israel Spec 
33 versch Voorlopers liraSI postfr is, 

deze zegels staan o a m de Mos
dencatalogus, veel aantrekkel i jke 
motieven o a Einstein etc pracht
co l lec t le 
Idem, deze col lect ie in blokken van 
vier 

550,— 
30,— 
60,— 

100.— 
195,— 
275,— 

28 53 

120,

Wllt U Uw collectie verkopan? 
Gaarne Uw aanbiedingen r ichten aan 

W TIEMAN 
N Z Voorburgwal 334 b h Spul 

Amsterdam C 
l iefst grote objecten ook kleine verza
mel ingen, al le landen, ook bundels, 
Engros etc , etc 
Kontante betaling. 

500 versch 
1000 versch 
1500 versch 
1850 versch 
300 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 
500 versch 
700 versch 
300 versch 
500 versch 

1000 versch 
1250 versch 

100 versch 
300 versch 
500 versch 
25 versch 

150 versch 
200 versch 
100 versch 
175 versch 
100 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 
200 versch 
300 versch 
100 versch 
200 versch 
350 versch 
500 versch 
600 versch 
700 versch 
800 versch 
200 versch. 
300 versch 
500 versch 
900 versch 

I tahe 
I tahe 
I tal ië Speciaal 
I tal ië Speciaal 
Italiaanse Kol 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Jemen (gr f ) 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Joegoslavië 
Kenya 
Korea (Zuid) 
Korea (Zuid) 
Kreta 
Kroatië 
Kroatië 
Letland 
Letland 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Liber ia 
Liberia 
Lithauen Spec 
Lithauen Spec 
Lithauen Spec. 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Luxemburg 
Maleisië 
Maleisië 
Maleisië 
Maleisië 

25,— 
125,— 
450,— 

1000,— 
90,— 
20,— 
35,— 
90,— 

165,— 
425,— 
35,— 
25,— 

107,50 
400,— 

14,— 
85,— 

325,— 
15,— 
40,— 
65,— 
40,— 

250,— 
49,50 

200,— 
400,— 
695,— 

45,— 
145,— 
35,— 

150,— 
550,— 
115,— 
230,— 
430,— 
600,— 
22,50 
35,— 
85.— 

345,— 
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140 versch 
180 vrsech 
230 versch 
270 versch 

73 versch 
50 versch 

100 versch 
150 versch 
200 versch 
400 versch 
500 versch 
600 versch 
700 versch 

1200 versch 

100 versch 
140 versch 
100 versch 
200 versch 

Malta Spec 
Malta Spec 
Malta Spec 
Malta Spec 
Mansoeri je 
Memel 
Memel 
Memel 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco inclusief 9 blokken 

schit terende prachtcol lect ie , luxe 
kwali tei t ca 40 klassiekezegels met 
pi rest postfr is, Michelwaarde 
netto D M 6400, h + Ca 11500 
Yvert frs 

270 versch Mongol ië 
Montenegro 
Montenegro 
Mozambique 
Mozambique 

32 50 
57 50 

115,— 
225,— 

32 50 
30,— 

120,— 
275,— 
27,50 

170,— 
300,— 
600,— 

1000,— 

4200 — 
40,— 
35 — 
75,— 
12,75 
75,— 

NEDERLAND: 
300 versch Nederland Spec 
400 versch Nederland Spec 
500 versch Nederland Spec 
600 versch Nederland Spec 
800 versch Nederland Spec 

1000 versch Nederland Spec 
1250 versch Nederland Spec 
Nederl. India, EXTRA SPECIAAL: 

25,— 
37 50 
75 — 

100 — 
300 — 

1100 — 
5700 — 

27,50 
60 — 

195,— 
350 — 
700 — 

1000 — 

1850 — 

40 — 
215,— 
950,— 

1800,— 

200 versch Ned India tot 1951 
250 versch Ned Indie tot 1951 
300 versch Ned Indie tot 1951 
350 versch Ned Indie tot 1951 
400 versch Ned Indie tot 1951 
450 versch Ned Indie tot 1951 
525 versch Ned Indie tot 1951, 

pracht col l , inci de 25 gulden 
Wi lhelmina en vele andere top-
n r s , een aantal zegels (ca 150) 
zitten extra in deze bi jzonder grote 
co l lec t ie , prachtkwal 

30 versch Japanse Bezett ing van 
Ned Indië (opdrukken) 

115 versch Jap Bez Ned Ind 
300 versch Jap Bez Ned Ind 
500 versch Jap Bez Ned Ind 

Nieuw 11 Unieke aanbieding: 
1000 versch Japanse Bezett ing van 

Ned Indie en Revolut ie-per iode, 
schit terende co l lect ie , waarbi j een 
aantal brieven en veel uiterst ze ld
zaam materiaal 3500 — 

Postzegelhandel W. TIEMAN heeft één van de 
grootste postzegelvoorraden van Nederland 
o a van Nederland en Overzee vr i jwel al le 
nummers voorradig, ook de al lerzeldzaamste, 
o a 25 cent Telegram, Brandkasten op echt 
gelopen brieven, etc 
Een bezoek aan onze winkel loont zich speciaal 
voor mensen die zeldzame zegels zoeken, 
alti jd I 

12 versch Nica/Timor opdrukken plus 
een postwaardestuk, bijz fraaie 
en histor isch hoogst interessante 
co l lect ie , volgens catalogus Y & 
V R (1967) uiterst zeldzaam 

200 versch Nicaragua 
Nicaragua Spec 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Oekraïne 

500 versch 
265 versch 
400 versch 
500 versch 
600 versch 
650 versch 
700 versch 
200 versch 
500 versch Oostenri jk 

1000 versch Oostenri jk 
1200 versch 
1350 versch 

10 versch 
20 versch 
30 versch 

200 versch 
90 versch 

300 versch 
1000 versch 
1800 versch 
500 versch 
800 versch 

1000 versch 

Oostenri jk 
Oostenri jk 
Schwarzdrucke 
Schwarzdrucke 
Schwarzdrucke 
Pakistan 
Palestina 
Paraguay 
Polen 
Polen Spec 
Portugal 
Portugal 
Roemenie Spec 

2000 versch Roemenie Spec 
2850 versch Roemenie Spec 

24 verschi l lende Uitg EXi l-regering 
Roemenië (totale oplage slechts 
20 000) in blok van vier 

1500 versch Rusland inkomplete series 
2000 versch Rusland in komplete serie 
2500 versch Rusland Spec 
3200 versch Rusland 
5000 versch Rusland incl b lokken, 

Zemstvo's, Gebieden etc , een bi j 
zonder grote en schi t terende co l 
lect ie, zeer aan te bevelen 3800,-

1550 — 
30 — 

140 — 
45,— 
47 50 

110 — 
225,— 
475,— 

1000,— 
85,— 
25,— 

125,— 
245,— 
950,— 
60 — 

195 — 
350,— 
25 — 
35,— 
38,50 
47,50 

425,— 
50,— 

350 — 
35 — 

325 — 
1000 — 

100,— 
225 — 
450 — 
450 — 
975,— 

Rusland jaargangen, g e b r , incl blok
ken, uit sommige jaargangen mis
sen enkele schaarse opdrukken, 
welke van staatswege met in de 
jaargangen werden gedaan, uit 
voorraad leverb zijn de volgende 
j rg 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 
Prijs per jaargang 30,— 

ATTENTIE I I Rusland Is een specialiteit van 
de firma TIEMAN. Wi| hebben doorgaans alle 
zegels en series in voorraad, alsmede aiie 
blokken, vele proeven, foutdrukken, rariteiten, 
e t c , etc. Ook hebben wl| vele unieke Rusiand-
coiiectles en bioc o.a. een grote collectie 
„Specimen" klassiek. 

200 versch Russ Gebieden 40,— 
500 versch Russ Gebieden 195 — 

1000 versch Russ Gebieden 1100,— 
2000 versch Russ Gebieden 3500,— 

10 versch Zemstvo s 60,— 
200 versch Saar 65,— 
300 versch Saar 235,— 
10 versch San Salvador Postw -stuk

ken klassiek, zeer fraai 60,— 
200 versch San Mar ino 39 50 

San Mar ino 140,— 
Saoedi Arabie 30,— 
Saoedi Arable 75,— 
Saoedi Arable 430,— 
Servië 35,— 
Serviè 85,— 
Servië, fraaie klassieke col-

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

lect ie 180,-
90 versch Sharjah m speciale Min is-

tervel let jes, al leen motieven 38,50 
100 versch St Vincent 47,50 

Skandinavie 14,50 
Skandmavie 60,— 
Skandinavie 125 — 
Skandmavie 300,— 
Skandinavie 1800 — 
Slowaki je 25,— 
Slowaki je 43,50 
Slowaki je Spec 175 — 
Soedan 25 — 
Spanje 27,50 

500 versch Spanje (gr I ) 100,— 
800 versch Spanje 100,— 

Spanje 425,— 
Spanje 1050,— 
Spaanse Ko l . 85,— 
Spaanse Kol 275,— 

500 versch 
1000 versch 
1500 versch 
2000 versch 
3250 versch 
100 versch 
150 versch 
200 versch 
10O versch 
500 versch 

1500 versch 
1800 versch 
500 versch 

1000 versch 

Suriname, extra speciaal, alleen materiaal van 
vó6r de onalhankeiiikhaid. 

100 versch Sur iname 30 — 
200 versch Suriname 85,— 
300 versch Sur iname 185,— 
400 versch Sur iname 400,— 
500 versch Sur iname 950,— 
10 versch Tibet 35,— 
20 versch Tibet 195,— 

200 versch Togo 40 — 
1000 versch Tsjechoslowaki je 48 — 
1500 versch Tsjechoslowaki je 195 — 
2000 versch Tsjechoslowaki je, 

een prachtcol l , incl bijna al le 
blokken en veel schaars materiaal 650,— 

Verzamelt u TSJECHOSLOWAKIJE? 
Dén uw mankoii|st zenden aan de fa. TIEMAN; 
steeds vrijwel aiie nummers uit voorraad lever
baar, ook veie zeldzame tandingen, kleurafwlj-
kingen, proeven, muziekbiokken, krantenzegeis, 
zeldzame typen e t c , e t c ; ook veie kompiete 
Jaargangen leverbaar uit voorraad. 

550 versch 
650 versch 
720 versch 
200 versch 

300 versch Tunesië 85,— 
900 versch Turki je 65,— 

1400 versch Turki je 125,— 
1800 versch Turki je EXTRA Sp 395,— 
450 versch USA (gr f ) 48,50 

USA 40,— 
USA 67,50 
USA 130,— 
Vaticaan 92,50 

300 versch Vaticaan Sp 300,— 
400 versch Vaticaan 695 — 
705 versch Vaticaan en 3 b lokken, ab

soluut komplete postfr isse co l lect ie 
(Nrs 60/65 gekeurd, Lp 20/21 met 
I e PI , 191 met p i , 163/166 g e b r ) 
in Safe-Falzlos-Album Michel Mark 
netto 15 230,-h-|-een aantal interes
sante bi jzonderheden (met geteld) 
extra 13 500,— 

200 versch Venezuela 35,— 
250 versch Venezuela 60,— 
500 versch Venezuela 155,— 

1000 versch Venezuela 650.— 

160 versch Republ iek Indonesië 
Weense Drukken Spec iaa l , b i jzon
der fraaie en zeldzame col lect ie , 
inclusief de series tot en met 
de 25 Rupiah Soekarno etc 
Gunst ig I 245,— 

100 versch 
150 versch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 
450 versch 
400 versch 
500 versch 
700 versch 

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

1000 versch 
1100 versch 

25 versch 
90 versch 

140 versch 
90 versch 

Würt temberg 
Würt temberg 
IJsland 
IJsland 
IJsland 
IJsland 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zwitser land 
Zwitser land 
Zwitser land 
Zwitser land 
Zwi tser land 
Zwitser land 
Zwitser land speciaal 
Soldatenzegels 
Pro Juventute 
Pro Juventute 
Pro Patria 

MOTIEVEN 
450 versch Bloemen 
500 versch Bloemen 

1040 versch Bloemen 
1100 versch Bloemen 
500 versch Dieren 

1000 versch Dieren 
2000 versch Dieren 
3000 versch Dieren 
200 versch Driehoeken 
200 versch Honden/Katten 
200 versch Kerstzegels 
200 versch Landkaarten 
500 versch Luchtpost 

1000 versch Luchtpost 
500 versch Madonna's 
500 versch Muziek 
600 versch Muziek 
150 versch Naakt 
300 versch Olympiade 
200 versch Paarden 
500 versch Paarden 
600 versch Paarden 
500 versch Rode Kruis 
20 000 verschi l lende Gehele Wereld 

Spec 
275 versch Vogels 

25,50 
75,— 
80,— 

225,— 
550,— 

1000,— 
35,— 
55,— 

140,— 
495,— 
37,50 
90.— 

195,— 
355,— 
450,— 
695,— 

1200 — 
50,— 
28,— 
80,— 
75,— 

29,50 
35,50 

225,— 
350,— 
22,50 
6 0 , -

300,— 
1575,— 

27,50 
25,50 
25,50 
25,50 
35,— 
75,— 

175,— 
95,— 

175,— 
21 50 
32,50 
15,— 
95,— 

200 — 
155,— 

895,-
35,-

BIJ VOORUITBETALING EXTRA KORTING 11 
Boven de ƒ 300,— 2% 
Boven de / 500,— 5% 
Boven de / 2000,— 10% 
Bovendien 25 verschi l lende zegels van Rusland GRATIS 
voor ledere bestel l ing boven de ƒ 125 — 

LEVERTIJD: A l le co l lect ies worden per omgaande uit voorraad verzonden 

LEVERINGSVOORWAARDEN: Liefst per voorui tbetal ing (gratis toezending) of onder rembours (/ 6 — 
extra) 

Wil t u a u b uw bestel l ingen op de achterzi jde van uw giro-overschr i jv ing vermelden, toezending 
geschiedt dan automatisch. 

POSTGIRO: 19 35 98 - BANK: Alg. Bank Nederland rek.nr. 54.01.81.307 
Beide rekening t n v 

W. TIEMAN 
N.Z. VOORBURGWAL 334 (bIJ het Spui) AMSTERDAM-Centrum 

TELEFOON 020 - 63 243 <wlnkel; dag. geopend van 10-15.30 uur); bezoek liefst na telefonische afspraak) 
TELEFOON PRIVÉ: 020 - 86 09 24 

Lid Amsterdamse verenig ing ,,De Phi la te l is t " 

Reeds meer dan 10 jaar ingeschreven bi j de K v K te Amsterdam 
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Advertent ie inhoud 

De Nederlandsche Postzegelveiling B V 
Postzegelhandel H Fiorani 
Postzegelveiltng ,Twenthia B V " 
Importa 
Th van Bracht 
P E Hofnchter 
De Apeldoornse Postzegelhandel 
Discount Stamps 
Postzegelhandel G L van Toer 
Poslzegelveihng van Amelsvoort B V 
Postzegelhandel C L van Toor 
Star Stamp Co 
Van den Eynde B V 
Lindler Falzlos KG 
j D Muis ■ Postzegelhandel 
/ t Raedthuys ' 

342 
342 
343 
343 
344 
344 
344 
345 
345 
345 
346 
347 
347 
347 

347 
W Tieman 348349 
Phil makelaartaxateur H Kuipers 
Postzegelhandel ) van Mastngt 
Kristinn Ardal 
1 K Rietdijk B V 
R F G Sturms 372 
E Bredenhof 
Dordtse Postzegelveiling 
International Philatelic Supplies 
Filatelia 
A 1 de Wit 
N V Verzekenng Maatschappij Holland 
G Loth 

350 
350 
350 
371 

 373 
374 
379 
379 
379 
379 
380 
382 

Hafnia 76 
Postzegelhandel Drs C Quiri)ns 
Fitab 
Weibel 
Silphila, postzegelgroothandel en 
verzendhuis 
Zupa 
Suriname 
Philiposta 
Postzegelhandel J F H Brouwers 
Postzegelveiling Wiggers de Vries B V 
P W Meinhardt 
W van Splunter 
W Engelkamp 
Filatehstische Boeken) „Fibo" 
Philpostor 
Hilversumse Postzegel & Muntenhandel 
De Overi)sselse Postzegelveiling B V 
Filektura 
Postzegelhandel ,Ceres' 
Martens 
1 H Ackermann 
Postzegelhandel A C Sevenhuysen 
The Appro Group 
Kleine annonces 
Omni Trading B V 
B J M van Leeuwen 
R F G Sturms 
Davo 

384 
386 
386 
388 

390 
390 
390 
392 
394 
396 
398 
398 
398 
398 
398 
400 
400 
400 
400 
400 
401 
401 
401 
402 
402 
402 
403 
404 

Oplage 48.000 exemplaren 

TAXATIES TAXATIES TAXATIES 
WIJ verzorgen voor u deskundige taxatierapporten voor 

VERZEKERINGEN 
SUCCESSIERECHTEN 
LIQUIDATIES 

Adviseren u bij aankoopverkoop uwer postzegelskollekties 
Kunnen aankopen voor u verrichten op binnenbuitenlandse veilingen vgs 
ons normaal tanef van 5 % courtage 
Adviseren u inzake beleggingen in postzegelskollekties 

Onze courtage kosten z i j n : 
Voor taxat ies : V2% der taxatiewaarden, 
minimumbedrag ƒ 4 0 — 
plus 40 et per km naar en van uw woonplaats, 
minimum van ƒ 2 5 , — 

BIJ advies resp opdrachten tot aan-verkoop courtages vgs afspraak 

PhII. makelaar-taxateur H. KUIPERS 
Wierdensestraat 31 - Almelo - tel 05490-15461 

POSTFRIS ALBUMS Ook verkrijgbaar biJ uw 
handelaar ter plaatse 

POSTFRISSE VOORDRUK ALBUMS „NEDERLAND" 
Bestelnr Inhoud Aantal bladen Prijs 
108 Nederland 1852-1944 33 44 30 
109 Nederland 1945-1960 22 2980 
110 Nederland 1961-1973 39 52'20 
110 ZD Nederland samenhangende zegels 9 12,'60 
110 ABC Nederland Amphilex vellen 3 450 
172 Ned Antillen 1949-1964 13 1790 
173 Ned Antillen 1965-1973 15 2o!50 
175 Suriname 1949-1964 17 23^20 
176 Sunname 1965-1973 29 39^00 
Bijpassende ringband om de Inhoud in te plaatsen: 
704 Luxe uitvoering in gev^atteerd plastic leverbaar in de volgende 

kleuren Wijnrood helderrood donkerblauw zwart en donkergroen 20,40 
807 Skai Bordeaux-rood-808 tabak-809 beschuit-805 donkerblauw-806 groen 29^40 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringband 704 12.70 
Bijpassende cassette voor het opbergen van de ringbanden 805 t e m 809 13,70 
Van de Europa-landen SAFE-albums voorradig Vraag gratis SAFE-folder Het bestelde 
wordt u op zicht gezonden zonder verplichting tot kopen Levering franco boven ƒ 25 — 

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

ICELAND 
Mint-used-sets-singles & fdc's. 

Free list on request 
Kristinn Ardal, Keflavik Airport (26), Iceland 

nederlandsch 
maandblad voor 
Philatelie 
Verschijnt in de tweede helft 
van iedere r^aand 

raad v a n b e h e e r 
Secretaris 
Mr Ant v d Flier 
Tortellaan 69 
's-C rave nhage-2023 

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

h o o f d r e d a c t e u r 
A Boerma F R P S L., 
Brcïnsteeweg 86 
Heemstede-1546 
Tele foon 023-28 40 15 

adreswi jz igingen 
niet naar de administ rateur van 
het Maanablad maar naar de 
secretaris van de vereniging of 
afdel ing waarbi j u bent 
aangesloten 

Correspondent ie over 
indiv iduele abonnementen 
en adreswijz igingen van 
met-aangeslotenen 
naar de 
admin is t ra teur 

A van Laer Da Costaiaan 21 
Amstelveen-1134, 
te le foon 020-41 29 56 

53e jaargang 
juni 1976 
(619) 341 t /m 404 

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

Voor met-aangeslotenen (bij 
vooru i tbe tahng aan de 
penningmeester) f ranco per post 
per jaar ƒ 25,— (b innenland) , 
ƒ 4 0 , — (bui ten land) . 

Bij ingangsdatum per 1 april 
of 1 jul i naar evenredigheid 
tot het einde van het jaar 
bi j ingangsdatum per 1 ol<tober 
al leen in combinat ie met de 
daaropvolgende vol le jaargang 

Nummers van 
vorige jaargangen voor zover 
voorradig bestel len bij de 
penningmeester , ƒ 3,50 franco per 
post 

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

ADVERTtNTIES 
PHILATELIE 
Sijthoff-Pers B V 
Wagenstraat 37 
s-Gravenhage 

Telefoon 070-624562 
Toestel 464 of 405 

I N H O U D 
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Beelden van de Bondsdagen in Utrecht 356 
Vi j f t ig jaar geleden 357 
Voor uw boel<enplank 357 
Personalia 359 
Agenda van f i latel ist ische gebeurtenissen 361 
Tentoonste l l ingen en jub i lea 362 
Nederland 363 
Rijksdelen overzee 365 
Postwaardestu kken 365 
Stempels 366 
Nieuws uit België 367 
O p r o e p voor adminis t rateur 368 
Verenigde Nat ies/Verenigd Europa 369 
Zu id Afr ika 370 
W I J lazen voor u 375 
Nederlandse Bond van Fi latel isten-Verenigingen 376 
Verenig ingsmeuws 377 
Nieuwe ui tgi f ten 381 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST' 1976 
Officieel orgaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen 

Bondsdagen vol verrassingen 
P. Th. van der Heijden erelid van de 
Bond en van Phiiateiica 
Wailer-medaiiie voor J. Dekker 
Costerusmedaille voor G. Holstege 
Spoorenbergmedaille voor P. J. 
Meurs 
Drs. H. de |onge blijft voorzitter van 
de stuurgroep AMPHILEX 77. 

De grootste verrassing van de 67ste 
Algemene Vergadering van de Neder
landse Bond van Filatelisten-
Verenigingen op 7 mei 1976 in 
Utrecht was niet de verkiezing van 
mr. J. de Boer Azn tot voorzit ter en 
van de heer J. C. Schäfer tot commis
saris van het bondsbestuur, maar de 
benoeming van de aftredende voor
zitter P. Th. van der Hei jden tot erelid 
van de Bond. 
De vergadering kreeg de bevestiging 
dat de internationale tentoonstel l ing 
Amphilex 77 volgend jaar in de RAI 
zal worden gehouden van donderdag 
26 mei tot en met zondag 5 jun i . 
Voorts werd overeengekomen de 
bondsdagen in 1977 te Amsterdam te 
houden op 17 en 18 jun i en in 1978 te 
Hilversum. 
Aan het bondsdiner werd in vele 
toonaarden de verzekering gegeven 
dat iedereen het volste ver t rouwen 
heeft in een gunstige af loop van de 
Amphilex 77. Dat gebeurde door drs. 
H. de Jonge, nu nog hoofddirecteur 
Post en per 1 jul i hoofddirecteur Per
soneelszaken, die meedeelde dat hij 
voorzitter blijft van het organisatie
comité (de stuurgroep) van de ten
toonstel l ing, door de heer S. Riet
veld, voorzitter van de NVPH en 
plaatsvervangend voorzi t ter van de 
Stichting Filatelie, die verklaarde het 
vice-voorzitterschap van de stuur
groep te zullen aanvaarden, en door de 

heer P. A. Wi jn , secretaris-generaal 
van de tentoonstel l ing. 
De verrassingen aan het bondsdiner 
waren niet de onderscheidingen van 
de Themabelga 75, die werden uitge
reikt aan J. A. Bruijn (zilver), B. W. 
Haveman, P. J. Meurs, L. van Oos-
terwi jk en D. Speksnijder (allen ver
zi lverd brons), maar de 
Spoorenberg-medail le voor P. J. 
Meurs, de Costerusmedail le voor G. 
Holstege en de Waller-medail le voor 
J. Dekker. De geheimen waren der
mate goed bewaard dat zelfs de heer 
Dekker sprakeloos was. Dat gemis 
werd ruimschoots goedgemaakt door 
de spraakwaterval van de heer |. B. 
C. M. van de Mor te l , die metterdaad 
wi lde onderstrepen wat de heer De 
Jonge zich hardop had afgevraagd: 
hoe komt men erbij om te beweren 
dat Nederlanders geen goede rede
naars z i jn . 
Het bekertoernooi op de 64ste Filate-
listendag werd voor de derde maal 
achtereen gewonnen door de nieuwe 

Costerusridder Gert Holstege met 
een vervolgverhaal in zi jn reeks over 
de Jubileumserie van 1923. Het 
scheelde maar dert ien punten of hij 
was verslagen door zi jn mederidder 
Jan Dekker, die noodgedwongen van 
onderwerp was veranderd, en in 
plaats daarvan een verklaring had ge
vonden voor de schaarste van de ze
gels van onze eerste emissie op brie
ven naar het bui tenland. De heer 
Holstege werd de defini t ieve bezitter 
van de zesde beker. 
De bond heeft nu zes ereleden: P. 
Th. van der Hei jden, J. J. Jonker, H. 
P. van Lente, M. C. Samson (de enige 
die afwezig was), L. H. Tholen en mr. 
W. S. Wolf f de Beer. 
Het aantal Costerusridders bedraagt 
nu dert ien: G. C. van Balen Blanken, 
A. M. Benders, R. Boekema, J. F. 
Clei j , J. Dekker, E. W. Gerrish (Enge
land), J. Giphart, D. W. de Haan, N. 
F. Hedeman, G. Holstege, J. de Kruyf 
(USA), A. M. A. van der Wi l l igen en 
W. S. Wolff de Beer. 

L. H. Tholen-trofee voor Victor Hafkamp 
van het Algemeen Dagblad 
De heer V. G. A. M. Hafkamp is de 
eerste journalist die is onderscheiden 
met de L. H.-Tholentrofee, die twee 
jaar geleden is ingesteld voor fi latelis-
tische bijdragen in de niet-

filatelistische pers. Victor Hafkamp 
schrijft een wekeli jkse rubriek in het 
Algemeen Dagblad ,,Postzegelen 
m e t . . . " 

Eerstvolgende nummer medio augustus. 
Het volgende nummer van het 
Maandblad zal het gecombi
neerde ju l i /augustusnummer zi jn 

dat niet medio jul i maar medio 
augustus zal verschi jnen. 
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SECRETARIS-GENERAAL P. A. WIJN 

,,Let niet op mijn woorden, 
maar wacht op mijn daden" 
Secretaris-generaal P. A. Wi jn - inderdaad de man op de foto in het meinum
mer op bladzi jde 302 maar een echte Wi jn - is door hoofddirecteur Post drs H. 
de Jonge aan het bondsdiner op vri jdag 7 mei 1976 aan filatelistisch Nederland 
voorgesteld. De heer De Jonge is een voortreffel i jk pleitbezorger en de ken
nismaking van de heer Wi jn met de fi latelisten is dan ook uitstekend ver lopen. 
De heer Wi jn oordeelde de stemming van zichzelf en van de nieuwe kennis
senkring dusdanig dat hij een korte toespraak hield. Hij onthulde daarin zi jn 
te le foonnummer en besloot met de historische woorden die hierboven zi jn 
aangehaald: ,,let niet op mijn woorden maar wacht op mijn daden" . 

Comités Amphilex 77 
Officiële Comités: 

Filatelistisch Comité (comité van toe
lating en beoordel ing van de collec
ties): 
Voorzi t ter: 
C. Muys, 's-Cravenhage 
Leden: 
J. L. van Dieten, 's-Cravenhage 
H. Okker, Amsterdam 
N. F. Hedeman, 's-Gravenhage 
Drs. E. A. Mennega, Utrecht 

Comité Pers en Promotion 
Voorzi t ter : 
G. de Voogd PTT 
Leden: 
A. Boerma, Heemstede 
B. Buurman, Amsterdam 
W. L. de Haan PTT 
Victor Hafkamp, Kortenhoef 
N. F. Hedeman, 's-Gravenhage 
R. D. E. Oxenaar PTT 

Comité Postzegelhandel 
Voorzi t ter : 
S. Rietveld, 's-Gravenhage 
Leden: 
J. van Burg, Amsterdam 
W. Hooglugt , UIvenhout 
J. H. de Rijter, Reeuwijk 
H. Stins, Hilversum 
P. R. Zwart, Amsterdam 
Secretaris: 
C. D. van der We l , 's-Gravenhage 

Comité Inrichting Tentoonstelling 
Voorzi t ter : 
P. O . M. van Hasselt, Utrecht 
Leden: 
W. L. de Haan PTT, 
W. Hooglugt , UIvenhout 
S. Rietveld, 's-Gravenhage 
J. de Rijter, Reeuwijk 
M e j . T. H. Zwier, Amsterdam 

Comité Catalogus, Bulletins en Pal-
marèsboek 
Voorzi t ter : 
J. J. Jonker, Eindhoven 

Leden: 
J. Dekker, Amsterdam 
G. A. Glas PTT 
E. L. M. J. A. Weltens PTT 

Comité FlP-congres 
Voorzi t ter: 
Mr . J. de Boer, Groningen 
Leden: 
J. J. Jonker, Eindhoven 
W. F. Smit, Heelsum 

Comité IFSDA-Congres 
Voorzi t ter : 
S. Rietveld, 's-Gravenhage 
Leden: 
K. H. Philips, Amsterdam 
H. Stins, Hilversum 

Comité Amsterdam 
Voorzi t ter : 
J. C. Schäfer, Amsterdam 
Leden: 
J. van de Burg, Amsterdam 
B. J. Hastrich, Landsmeer 
vertegenwoordiger PTT district 

Niet officiële comités: 
Comité Beurs voor Postzegelhandela
ren 
Voorzi t ter: 
H. Stins, Hilversum 
Leden: 
J. van de Burg, Amsterdam 
C. Moerman, Rotterdam 
C. D. van der We l , 's-Gravenhage 

Comité Openingsdag en Palmares 
Voorzi t ter : 
S. Rietveld, 's-Gravenhage 
Lid: 
P. A. Wi jn PTT, Rijswijk 

philatEliE 

Postadres.-Amphilex 77 
Postbus 777 
Amsterdam 
c.q. 
An twoordnummer 777 
Amsterdam 
Telefoonaansluiting Amphilex 77 
020-461777 (rechtstreeks) 
020-5411411 toestel 573 
(via RAI centrale) 

AMPHILEX 77 in de pers 

De Staatscourant van 5 mei 1976 - of
f iciëler kan het niet - bevatte het eer
ste bericht over de internationale ten
toonstel l ing AMPHILEX 77 met de 
mededel ing dat omstreeks 8 oktober 
1976 de eerste postzegelemissie voor 
deze internationale tentoonstel l ing 
tegemoet gezien kan worden, be
staande uit vijf zegels: drie van 55 -I-
55 cent en twee van 75 -I- 75 cent. 

^ 
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De vroegste 
machinale stempeling 

in Nederland 
D. W. de Haan 

(Slot) 

De Roelantsmachine 
(Het eerste deel van dit artikel is verschenen in het oktober
nummer van de afgelopen jaargang, bladzijden 538-541) 

De verwachting dat na de publikatie over de Doffegnies-
Melletstempelmachine een afbeelding van dit toestel ge
vonden zou worden is helaas niet beantwoord. 
Het is niet bekend of het toestel geleek op het bekende 
Engelse model , van het uit de experimenten van Pearson 
Hil l in concurrentie met Charles Rideout voor tgekomen 
Parallel- of Pivottype, een eenvoudig op elke tafel vast te 
schroeven apparaatje, of het in Hamburg beproefde toe
stel van R. Hinr ichsen. Dit laatste model was meer op 
snelheid gebaseerd en toegerust met een lopende-
bandsysteem waarbij de brieven op dunne spelden wer
den geprikt. 

Veel ellende bespaard 
In Nederland is wein ig aan de ontwikkel ing van nieuwe 
apparatuur gedaan. Dit heeft ons wel veel el lende be
spaard. De experimenten in het buitenland waren weinig 
succesvol. Het beoogde doel - werkbesparing ti jdens de 
piekuren - werd vaak nauwelijks bereikt omdat snellere 
machines met meer man moesten worden bediend. 
Het aantal ongestempeld gebleven brieven was hoog, 
tussen de 5 en 10%. Door de snellere bewerking 
droogde de inkt te langzaam zodat de bovenkomende 
brieven juist in deze per iode veel , ,Abklatsch" ver tonen. 
Vooral de grote verschil len in briefformaat veroorzaakten 
vele moei l i jkheden. 
Het zou te ver voeren al deze machines te bespreken, de 
Duitse Hiller, de Engelse, Amerikaanse en Canadese, 
zoals de Azemar, de Hoster, de Ethridge en de in 1893 
uitgebrachte Hey Dolph in , waaruit de ook in ons land 
bekende Fliermachine is voortgekomen. 
Al deze machines beoogden voornameli jk het sneller au
tomatisch voortbewegen van de poststukken. Wat het 
stempelen betreft ging alleen de reeds genoemde Dau-
guln, met het contragewicht, van een ander pr incipe uit . 

Nederlandse proefnemingen 
Volgens dit beginsel experimenteerde in 1889 de direc
teur van het postkantoor te Assen J. C. F. Roelants met 
een nieuw type. 
Op 27 april 1890 zond deze een rapport over dit toestel 
naar het hoofdbestuur der posteri jen. Het hoofdbestuur 
machtigde hem de kosten te declareren en bestelde een 
toestel, dat op 18 juni op proef te Rotterdam werd ge
plaatst. De directeur van dit kantoor rapporteerde op 3 
jul i blijkbaar gunstig. Helaas zijn de rapporten verniet igd. 
Aan Roelants werd verzocht tien toestellen te laten aan-

Roelantshandstempelmachine van 1893, voorzien van een typen-
raderstempel, in het Nederlands Postmuseum te 's-Gravenhage 

maken voor de matige prijs van ƒ 30,— per stuk. Op 30 
augustus werden toestellen verstrekt aan Leiden en 
Dordrecht. Volgens het stempelboek werd aan Zwol le op 
1 november een stempel voor het toestel toegezonden. 
Waar de andere zeven toestellen heengingen is niet ver
meld. 
Wel werd , eveneens op 30 augustus 1890, een nieuwe 
voorraad van t ien toestellen besteld. 
Toch schijnen de machines op sommige kantoren niet 
goed te hebben voldaan. Het bedienen was vri j ver
moeiend en er traden nog al eens beschadigingen aan 
het toestel op . 
Op 1 november 1892 werd Roelants benoemd tot direc
teur te Dordrecht . Daar hervatte hij z i jn exper imenten, 
nu in samenwerking met de Schiedamse fabrikant Th. M. 
A. van Di jk, gevestigd aan de Noordvest 26. 

Geschreven stencil gered 
In een door Roelants eigenhandig geschreven stencil ge
dateerd mei 1893, door de heer J. Ciphart enige jaren ge
leden uit een prul lenmand gered, word t het toestel be
schreven. 
Opmerkel i jk is dat in deze beschri jving meer aandacht 
besteed wordt aan de tafel met opstanden, waarop het 
toestel geplaatst moest worden, dan aan het toestel zelf. 
Vooral moest gelet worden op de stabiele stand van de 
tafel, terwi j l de , ,paal" , waarop het stempel neer kwam, 
door de vloer in de grond verankerd moest worden. Op 
deze paal bevond zich een dekstuk, met h ierop een laag 
dik vilt, waarover een lap schape- of geiteleer was ge
spannen. Hierop werden de te stempelen brieven één 
voor één gezet. 
In een aanvull ing van 27 juni 1893 word t aangeraden op 
het punt waar het stempel de paal raakt een rond gat te 
maken van 4V2 cm doorsnee en een diepte van IV2 cm. 
Dit gat moest worden gevuld met een schijf ,,getah per-
t ja" , die voor een gulden verkrijgbaar was bi j Hoogland 
en Massee te Dordrecht. Voor het gemakkel i jk schuiven 
der brieven was het dan voldoende l innen of wasdoek als 
verdere bedekking aan te wenden. 
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Het toestel werd met schroeven bevestigd op een stuk 
e ikehout van 26 bij 16 cm. Dit werd aan de paal beves
t igd met siotschroeven en hoekijzers, zodanig dat de 
stempelstang ongeveer op het midden van de paal kwam 
te staan. 
Verder werden aanwijzingen gegeven over: 

De stempel 
De gewone stempel worde uit elkander genomen, de 
veer daaruit verwi jderd en bij het zich daarin bevindende 
i jzeren schijfje een tweede gevoegd - een afgevijlde 
cent. De ruimte tusschen deze ronde plaatjes is op te 
vullen met bordpapier, zoo dat de karakters juist met 
den bui tenkant van den handstempelkop gelijk z i jn . 
De stempeikop past dan aan een n ippel , die door een 
schroef in den stempelstang is bevestigd. De veer is dan 
overbodig. 

De inktrol 
Deze bestaat uit vi l ten schijfjes, welke op een draaiend 
busje geschoven zi jn, dat zich tusschen twee punten be
weegt. Daarvan is er één verstelbaar om de inktrol zon
der gedruisch te doen loopen. De schijfjes worden uit 
dik vi l t geslagen door middel van een doorslagwerktuig. 
Het uitslaan behoort plaats te v inden op een stuk zacht 
kopshout . Zi j zi jn ook verkri jgbaar bij Machielse te Goes 
voor ƒ 1,25 per 100 stuks. 
De inktrol moet zo gesteld zi jn dat de stempel er gemak
kelijk over heen gaat en deze de rol doet wentelen. 

De inkt 
Voor inkt gebruike men beenzwart - tonnetjeszwart -
met raapolie. Zij is met een kwastje op den Inktrol te 
brengen en met een gewoon inktkussentje daar op goed 
te verdelen. 
Roelants wijst er verder op dat na enige oefening 180 af
d rukken per minuut kunnen worden gemaakt zonder ge
druis, iets waarover bij de Doffegnles-Mel letmachine 
veel we rd geklaagd. 
Aangeraden wordt de stempelstang niet hoger dan nodig 
op te heffen. Anders werd het contragewicht geraakt en 
raakte den toestel door voor tdurend schokken bedorven. 
GIphart vermeldt in het jaarverslag van het Postmuseum 
1956 dat juist de terugslag van het contragewicht door 
vele beambten als een bezwaar werd ondervonden. Het 
gewicht moest met de hand worden afgeremd, daar dit 
anders tegen het frame sloeg waardoor dit soms afbrak. 
Voor enige kantoren zou dit reden zi jn geweest het toe
stel niet verder te gebruiken. 
Het was dus mogeli jk de gewone handstempel in het 
toestel te gebruiken. 

Stempelboek en Muntarchlef geven dan ook vaak geen 
uitsluitsel of een stempel voor de machine of voor hand
stempel werd besteld. Wel is zeker dat de bekende dub-
belringstempels van Amsterdam en 's-Gravenhage op 14 
februari 1894 voor het toestel werden geleverd en die 
voor Gouda en Maassluis als handstempel. 
Ook de grootrondstempels voor de eerste twee kanto
ren, die door de Munt op 11 mei 1894 werden afgele
verd, waren voor het toestel bestemd. 

Bevestiging van het stempel aan het toestel 
De oorspronkel i jke bevestiging bl i jkt uit een aanvraag 
van 24 augustus 1897 voor het kantoor Assen. Hierbi j 
word t vermeld dat de stempel een pi jp moet hebben om 
in de stempelstang te plaatsen. 
In 1895 werd een technische verbeter ing gevonden door 
aan het toestel een nippel aan te brengen waarop de 
stempel geschroefd kan worden . Hoewel dit reeds in de 
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2. J. C. F. Roelants (Collectie Postmuseum) 

beschrijving van Roelants in 1893 werd beschreven schijnt 
het pas in 1895 te zijn toegepast. 
Eenvoudig was dit niet, want de schroeftap bleek vaak 
niet de juiste maat te hebben. Dit komt vooral tot uit ing 
wanneer In 1897 nieuwe toestellen in gebruik worden 
genomen. 
Op 28 januari van dat jaar bericht Roelants dat de twaalf 
toestel len, op 20 november 1896 besteld, benevens het 
op 26 november verstrekte model , voor aflevering gereed 
z i jn . 
Op 3 februari 1897 worden de kantoren Groningen, 
Leeuwarden, Middelburg, Leiden, Haarlem, 's-Hertogen-
bosch en Maastricht aangeschreven dat zij een toestel 
zul len ontvangen. 
Uit hetzelfde bericht bl i jkt dat Roelantsmachines dan in 
bedri j f zi jn te Amsterdam, Arnhem, Assen, Dordrecht, 
's-Cravenhage, Ni jmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwol le. 
Voor de kantoren die voor de eerste maal een toestel 
verkregen werden op 22 maart elk twee stempels bi j de 
Munt besteld. Voor de eerste drie gewone dagteke-
ningsmodel len, met stift voor de laatste vier. De stempels 
werden afgeleverd op 10 april en 5 juni , steeds voor elk 
kantoor één. 
De plaatsingskosten varleerden per kantoor van ƒ 12,30 
tot ƒ 42,25. Op 17 december 1897 deelde de Munt echter 
mede dat van de directeuren der postkantoren bericht is 
ontvangen dat de stempels niet passen op de tap van het 
toestel en dat deze tap niet in overeenstemming is met 
de maat die In 1895 is afgesproken. 
Hoewel dit met wat vi j lwerk gemakkeli jk bleek te verhel
pen werd na een uitvoerige briefwisseling de fabricage 



van beide onderdelen in 1898 aan de Munt opgedragen. 
Het toestel bleek nu goed te vo ldoen. Geoefend perso
neel bleek een snelheid van 200 per minuut te halen. 

In totaal 28 In bedrijf 
Er waren nu in totaal 28 toestellen afgeleverd. Van ver
dere afleveringen is niets bekend. Dit aantal 28 komt 
overeen met het aantal dat Vellinga vermeldt, nameli jk 
Amsterdam: twee bureel vertrek, twee bureel aankomst, 
één op de beurs en twee in reserve, Dordrecht twee, 
's-Cravenhage vijf, Rotterdam drie, Utrecht twee en de 
kantoren Assen, Breda, Haarlem, 's-Hertogenbosch, 
Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Ni jmegen en 
Zwol le één exemplaar. 
Abusieveli jk geeft hij aan dat de toestellen in 1906 op 
proef zouden zi jn gezonden, terwij l juist in dat jaar de 
handstempelmachines naar het ontwerp van C. M. Fagee 
Schaeffer de Roelantsmachines gingen vervangen, nadat 
in 1901 een proef was mislukt met een machine waarin 
de stempel door een petroleumvlam werd verhit . 
Ook proefnemingen met elektrische stempelmachines 
waren inmiddels gestart. De constructeur van de 
, ,Brandstempel"-machine, C. C. van der Valk, vervaar
digde in 1904 een dergeli jke machine, die echter slechts 
vier dagen in gebruik bleef. Het , ,Aalt je"-stempel is een 
herinnering aan deze mislukte proef. 
De verdere ontwikkel ing, de Bickerdike-, Columbia-, 
Mart in- en Kragmachines vallen buiten het bestek van dit 
art ikel. 
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Dubbelnummer maandblad: 125 jaar Nederlandse postzegels 
In het dubbelnummer van het 
Maandblad dat in mei 1977 ter gele
genheid van de AMPHILEX 77 zal ver
schi jnen, zal onder meer aandacht 
worden gegeven aan de volgende 
onderwerpen: 125 jaar Nederlandse 
postzegels, 125 jaar filatelisten en 
hun ontdekkingen (J. Dekker), 125 
jaar opdrukken op Nederlandse post
zegels (J. F. Cleij), Fotoreportage Ne
derlands Postmuseum (L. Haan). 
Voorts aan de Japanse bezetting van 
Nederlands Indiè en aan Curaq:ao. 
Daarnaast word t een studie gemaakt 
van de postverbindingen tussen Ne
derland en Indië ti jdens de eerste 
wereldoor log. Het is evenwel de 
vraag of de auteur voldoende illustra
tiemateriaal zal kunnen bemachtigen 
om zijn verhaal recht te doen weder
varen. 
De heer Rietveld verklaarde het vol 
ste vertrouwen te hebben dat Amph i -
lex 77 onder le iding van de heer Wi jn 
een succes zal worden dat de presta
tie van Amphi lex 67 zal evenaren. Het 
wordt een andere tentoonstel l ing en 
geen evenbeeld van 1967, zo zei hi j . 
De t i jd is nu anders en ook de om
standigheden zi jn verschi l lend. 

Hoofddirecteur drs. H. de Jonge: 
blijft als voorzitter 

Drs. H. de Jonge, hoofddirecteur 
Post, vertelde aan het bondsdiner dat 
hij per 1 juni wel van stoel wisselt 
met zi jn collega A. W. van Ommeren 
van Personeelszaken ter Centrale D i 
rectie, maar dat hi j , op verzoek van 
de georganiseerde fi latelie, aanblijft 
als voorzi t ter van het organisatieco
mité van de AMPHILEX 77. 

NVPH-voorzitter S. Rietveld 
blijft vice-voorzitter 

De heer S. Rietveld, voorzit ter van de 
Nederlandsche Vereniging van Post
zegel Handelaren en plaatsvervan
gend voorzi t ter van de Stichting Fila
tel ie, verklaarde zijn plaats als vice-
president van het organisatiecomité 
te zul len innemen nu het vast staat 
dat de heer De Jonge aanblijft. 

Catalogus in kleur 
De NVPH-voorzit ter deelde vervol
gens mee dat de volgende uitgave 
van de Speciale Catalogus in kleur zal 
verschi jnen, in het formaat van de 

juniorcatalogus die dit jaar voor het 
eerst in kleur is gedrukt . De oplaag 
van de NVPH-catalogus zal 130.000 
stuks z i jn . 

Handboek op komst 

De heer Rietveld verklaarde bereid te 
zi jn mee te werken aan de totstand
koming van een handboek over de 
Nederlandse postzegels. 

Festival in 1978 

De heer Rietveld stelde voor 1978 een 
groots postzegelfestival in Scheven-
ingen in het voorui tz icht , ter gele
genheid van het vi j f t igjarig bestaan 
van de NVPH. 

.BERLINGSKE TIDENDE 

De Kopenhaagse Berlingske Tidende 
van 8 mei 1976 bracht het bericht in 
de filatelistische rubriek van het 
AIJP-lid Ib Eichner-Larsen onder de 
kop ,,Amsterdam vaert for naeste ars 
internat ionale", met een archieffoto 
van het RAI-gebouw genomen tijdens 
de Amphi lex 67. 
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Beelden van de Bondsdagen in Utrecht 

Van links naar rechts en van boven naar 
beneden: 

De scheldende commissaris jury-
aangelegenheden G. C. Tops krijgt van de 
aftredende voorzitter P. Th. van der Heij
den een boekenbon mee. De heer P. Th. 
van der Heijden, kersvers erelid van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, neemt het teken van zijn 

waardigheid - een Makkumer bord met 
inscriptie - in ontvangst van vice-
voorzitter W. F. Smit. De nieuwe drager 
van de Spoorenbergmedaille, P. J. Meurs, 
wordt omhelsd door mevrouw Rietveld; 
nog net zichtbaar de heer H. de Jonge, 
hoofddirecteur Post. Costerusridder J. F. 
Cleij met het tweede exemplaar van het 
diploma dat hij in 1966 met zijn medaille 
had ontvangen. Erelid P. Th. van der Heij

den krijgt het teken van zijn tweede ere
lidmaatschap van de heer N. F. Hedeman, 
algemeen voorzitter van de Internationale 
Vereniging Philatelica. De heer D. Spek-
snijder, een van de zes leden van de ver
eniging De Beeldfilatelist die hun medaille 
en diploma, behaald op de Themabelga 75 
te Brussel ontvingen, van de nieuwe 
bondsvoorzitter mr. J. de Boer Azn. 
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Vijßig jaar geleden 
(Uit het Nederlandsen Maandblad voor Philatelie, 5e jaargang No. 6, 
juni 1926). A. M. Benders, Jodichemdreef 4, Odijk 

- Het bestuur van den Bond be
richt dat de onderhandel ingen 
met het Hoofdbestuur der P. en 
T. over het beschikbaar stellen 
van de overdrukken 11 op 17V2 
cent en 15 op 22Vi cent 
(postpakket-verrekenzegels) nog 
niet tot een beslissing hebben 
geleid. 

- Eenige gegevens omtrent de 
De Ruyter-Frankeer- en Portze-
gels. Artikel van H. Y. Catsoni-
des waarin hij de verdel ing van 
de verschil lende typen van de 
portzegels in de vel len, van 
beide oplagen, opgeeft . 'Men zal 
opmerken, dat deze opgaven 
niet geheel overeenkomen met 
die in den , ,Leiddraad". De 
Leiddraadopgaven zi jn niet ge
heel juist, en onvo l led ig ; het bo
venstaande is van geheele vellen 
opgenomen. ' 

- Sur iname-opdrukken. Van den 
heer Van der Voet ontvingen wi j 
in dank een opgave van de ver
deeling der twee typen van de C 
van Cent bij de eerste opdrukse-
rie. Deze verdeel ing is als volgt : 
Bij de 15 cent -opdrukken komt 
het eerste type (dit is type II van 
de Speciale Catalogus - red. '76) 
uitsluitend voor op de eerste, 
tweede en vierde verticale r i j , 
dat wi l zeggen 30% van de ze
gels is in type I, 70% in type I I . 
Bij de 10 op 12V2 cent komt het 
eerste type voor op het eerste, 
tweede, zesde en zevende zegel 
van de eerste, derde, vi j fde, ze
vende en negende horizontale 
r i j . Hier dus 20% in type I en 
80% in type I I . 
Nog steeds worden er meer op-
drukfouten ontdekt bij de beide 
I2V2 cent-opdrukken op de port
zegels. De heer Van der Voet 
meldt ons nu weer, tevens de 
plaats aangevend: 
12V2 op 40 cent tweekleur ig : Aan 
de bovenzijde kortere breuk-
streep van 'V2', op derde en 
achtste verticale r i j . 
De vijfde en t iende verticale rij 
toonen van het woord Frankeer-

zegel de tweede 'r' iets lager 
staand. 
I2V2 op 40 cent éénkleur ig: De
zelfde fout (lager staande 'r') 
komt hier voor bij alle zegels van 
de eerste en zesde verticale r i j . 
De opdruk ,,Fraukecrzegel" 
komt voor op de tweede en ze
vende verticale r i j . 
- De Postwissels en Postpakket-
kaarten van Nederland. Eerste af
levering van een lang art ikel, dat 
over de gehele verdere jaargang 
is 'u i tgesmeerd' . 

- Ingezonden. Nog iets over ze
gels met spiegeldruk (van J. C. 
Pull). De zogenaamde spiegel
beelden, welke op de achterzijde 
van frankeer- en portzegels, 
zoomede op de achterzijde van 
briefkaarten kunnen voorkomen 
(onder de briefkaarten met op
druk zijn er vele!) kunnen wor
den ondergebracht in de groep 
'echte' of in de groep 'kunstma
t ige' . Ik noem het spiegelbeeld 
echt, indien het tot stand is ge
komen ti jdens den druk, dus als 
het op hetzelfde oogenbl ik ont
staat als het positieve beeld aan 
de voorzi jde. 
Kunstmatig (doch daarom nog 
niet valsch!) indien een nog niet 
droog vel onder eenigen druk 
komt te liggen op de achterzijde 
van een ander vel, waardoor de 
inkt zich op de gomlaag kan 
overzetten; hierbi j is het on 
denkbaar dat beeld en spiegel
beeld elkander zuiver kunnen 
bedekken. - Ik hecht aan spie
gelbeelden niet de minste waar
de, omdat het heel eenvoudig is 
die op de achterzijde van elk 
frankeerzegel aan te brengen. 

- (Adv.) H. van Hove, Rotter
dam: Weldadigheidszegels 1925 
in complete vel len, licht gestem
peld ƒ 18,— per honderd series. 
P. J. Lukwel, Den Haag: Neder
land jub i leum 1913 compleet 
ƒ 3 9 , - . 
Nederland Jubileum 1923 com
pleet ƒ 23,—. Idem gebruikt 
ƒ11,25. 

voor uw 
boekenplank 

Poststukken - ] . H. Broekman 

In 1964 gaf Broekman een boekje uit: 
,,Het interessante van poststukken" 
(zie Maandblad januari 1965, blad
zijde 20). Nu, ruim t ien jaar later, is 
er onder de naam: ,,Poststukken, 
een w i jd en weids verzamelgebied" 
een nieuwe bewerking van dit boekje 
verschenen. Naast de vroegere in
houd zijn er paragrafen bi jgekomen 
over luchtpostbladen, postmechanisa-
tie en postgeschiedenis. Een verbete
ring is ook dat de foto's nu tussen de 
tekst staan, in plaats van vroeger al
len achterin. 

POST 
STUKKEN 
r^u vt!/tt en 

Voor iedereen die iets meer wi l we
ten van dit grote verzamelgebied is 
dit leuke boekje een goede gids. De 
prijs kan voor niemand een bezwaar 
z i jn , die is zelfs nog lager dan in 
1964. 

C. STAPEL 

Uitgave: Uitgeverij Helmond te Hel
mond, no. 63 van de Prakta Paper-
backreeks. Verkrijgbaar in de boek
handel; prijs f 5,90. 
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A postal history of Curasao 
Frank W. Julsen/A. M. Benders 

Een monumentaal handboek van 
meer dan zeshonderd bladzi jden is 
het resultaat van acht jaar samenwer
ken van de heer Julsen in Chicago en 
de heer Benders in Odi jk . Voor de 
ui tvoer ing niets dan lof: gedegen 
b indwerk, overzichtel i jke lay out van 
J. L. van Dieten, zwaar glanzend pa
pier, dat vooral de illustraties ten 
goede komt, en een degeli jke in
houd , waarvoor de namen van beide 
auteurs borg staan. 
De kiem voor dit omvangri jke werk 
was een artikel van de heren Julsen 
en J. W. F. Bunge in het blad van de 
Newyorkse Nederlandverzamelaars 
,,Netherlands & Colonial Philately" 
over de Curagaose postgeschiedenis. 
Onder de medewerkers word t met 
ere genoemd de heer J. Dekker, in 
het bi jzonder voor zi jn kennis van de 
postverbindingen met La Guaira. 
Als bronnen worden opgegeven de 
collecties van de heren Bunge, A. M. 
A. van der Wil l igen en W. S. Wolf f de 
Beer. 

De tekst is Engels, een taal die voor 
de meeste belangstellenden vo l 
doende toegankeli jk mag worden 
geacht om het boek met vrucht te 
kunnen raadplegen. 
In het eerste hoofdstuk word t de 
postale geschiedenis verteld. Daarin 
word t gezegd dat de Westindische 
Compagnie het monopol ie van de 
handel op de Westindische eilanden 
had. 'Dat is wel juist, maar dat mono
pol ie strekte zich uit over de beide 
kusten van de Atlantische Oceaan, 
zowel die van Afrika als die van 
Noord- en Zuid-Amerika. Nieuw Am
sterdam (New York) viel er evengoed 
onder als de Goud- en Slavenkust 
van West-Afr ika. De Oostindische 
Compagnie had het monopol ie van 
de handel met de rest van de were ld . 
Het tweede deel behandelt de eofi la-
telistische t i jd van de postmerken, 
het derde deel de werk ing van de 
(zee)post en het vierde deel de ze
gels met proeven en por ten. 
In elk deel worden nieuwe vondsten 
gemeld. 
Een speciale vermelding verdient het 
tarievenoverzicht, dat een onmisbaar 
hu lpmidde l is bij het determineren 
van de postroutes aan de hand van 
de f ranker ing. 

De uitgave is tot stand gekomen met 
steun van de Stichting Filatelie waar
door het werk toch nog een betaal
bare prijs heeft gekregen. 

Uitgave: J. L. van Dieten, Tournooi-
veld 2, 's-Cravenhage. Prijs f 90,—. 

Martelaren en belijders 
Chra. Rummens/M. P. van de Graaf 

Een catalogus van de heiligen en zali
gen uit de geschiedenis van de kerk, 
die afgebeeld zi jn op postzegels, al
dus de ondert i te l . 
De samenstellers verklaren dat zij 
bewust hebben afgezien van het op
nemen van protestantse , ,hei l igen", 
alsook van de bijbelse heil igen. Op 
zetteli jk zi jn ook geweerd de zegels 
die volgens de bepalingen van de Fe
deration Internationale de Philatelie 
niet op tentoonstel l ingen getoond 
mogen worden omdat ze tot de 
schadelijke uitgiften worden gere
kend. 
Voor de nummer ing is gebruik ge
maakt van de catalogus van Yvert & 
Tellier. Door middel van een aantal 
afkort ingen kon de omvang beperkt 
bli jven tot ruim vijft ig bladzi jden. 

Uitgave: St. Gabriel, grafische verzor
ging en druk J. de Goede, Wagenin
gen. Verl<rijgbaar bij het secretariaat: 
J. G. M. de Wilde, Evertsenstraat 39, 
Hendrik-ldo-Ambacht, telefoon 
01858-4946. 

Speciale Katalogus Automaatboekjes 
Nederland 1976/1977, De Rooy/Hali 

Een volwassen catalogus, op 48 blad
zi jden uitstekend papier gedrukt, met 
duidel i jke afbeeldingen, voor de 
vi j fde maal in successie op t i jd ver
schenen. Dat is een prestatie, zeker 
als de omhoogschietende prijzen van 
de meeste oudere boekjes in aan
merking worden genomen. Dit popu
laire gebied bl i jkt nog steeds vatbaar 
voor wi jzigingen en aanvull ingen. Een 
opvallende illustratie is die van de 
optische controle van de (geschei
den) drukbaan in de grafische inr ich
t ing van Enschedé te Haarlem. 

Prijs f 8,30 in de postzegelhandel. 
Ook verkrijgbaar door f 70,— over te 
maken op postgirorekening 2153000 
van Hali/De Rooy-Katalogus Auto
maatboekjes, Arnhem, waarna franco 
toezending volgt. 

Handbuch der Württemberg - Philate
lie, Kreuzerzeit (1851-1875) 
Württemberg-Handbuch Band 11/1, 
Carlrichard Brühl/Heinz Thoma 

Een handboek zoals er maar zelden 
verschijnt en dat in deze vorsteli jke 
vorm net zo min verschenen zou zi jn 
tegen een betaalbare prijs als het Cu-
ragaoboek van Julsen en Benders, 
zonder de steun van de (Duitse) 
Stichting Filatelie. Het aantal bladzij
den is nog geen dr iehonderd, maar 
het formaat is bijna dubbel zo groot 

en er staan acht zeldzaam mooie 
kleurenpagina's in . 

De schrijvers hebben los bijgevoegd 
een boekje met 25 verschil lende ta
bel len, dat in de binnenkant van de 
omslag past, met een overdruk van 
een tarievenli jst uit 1852, waarin staat 
vermeld dat een brief naar Nederland 
13 of 16 kreuzer kostte. Dat wi l zeg
gen 9 kreuzer tot aan de grens, plus 
een Nederlands por to, naar gelang 
de afstand van 4 of 7 kreuzer. 
Achtereenvolgens worden ui tputtend 
behandeld: de postzegels, de post-
waardestukken en de stempels. Het 
is geen werk om in één ruk uit te le
zen, maar wie op een Württembergse 
puzzel mocht stuiten, kan er vri jwel 
zeker van zi jn dat hi j , met behulp van 
deze diepgaande studie, de oplossing 
zal v inden. 

Uitgave: Neues Handbuch für Brief
markenkunde e.V. - Verlag für den 
Bund Deutscher Philatelisten - . 
D-846 Schwandorf. Prijs DM 60,—. 

Nieuwe plakzegels 
van Indonesië 
In Indonesië worden op het ogenblik 
zegels in de handel gebracht, die er 
uitzien als portzegels (bajar), in de 
volgende waarden en kleuren: 
65.- R. ,,1974", paars en geel. 
20. - R. ,,1975", bruin en geel. 
30.- R. ,,1975", groen en grijs. 
Behalve het jaartal hebben de zegels 
het Inschrift ,,Sumbangan ongkos 
utak" , hetgeen vrij vertaald kan lui
den ,,Bijdrage in de drukkos ten" . 
De zegels zouden fiscale zegels kun
nen z i jn , maar ook bijsiagzegels of 
zegels voor heffingen achteraf. Voor 
nadere gegevens houd ik mij aanbe
volen. 
C. MOELKER, Amstelveen. 

Dromen van een HAFNIA-zonnetje 
in augustus. .. 
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personalia 

Waller en Spoorenbergmedallle on

der één dak in Huize Filatelie 
Er was groot feest in Huize Fi

latelie te Amsterdam, waar de bene

denbewoner met de Spoorenberg

medaille en de bovenbewoner met 
de Wallermedail le was onderschei

den aan het bondsdiner op vrijdag 17 
mei 1976 in Utrecht. 

Dubbelportret van de bewoners van 
Huize Filatelie te Amsterdam P. ) . 
Meurs de oudere en J. Dekker de 
jongere 

De 74jarlge heer J. P. Meurs, die nu 
alle thematische onderscheidingen 
op zi jn naam heeft gebracht  Lutke

veldtrofee (1972), Van der Ven

medaille (1975) en de Spoorenberg

medallle (1976)  is in Amsterdamse f i 

latelistische kringen een bekende f i 

guur. Zijn landeli jke bekendheid 
door zijn werk in de commissie van 
de Dag van de Postzegel in het orga

niseren van verscheidene mini ten

toonstel l ingen, het jureren van kleine 
en grote tentoonstel l ingen en het ex

poseren van zijn verzamelingen in 
binnen en bui tenland, hebben hem 
vanwege het bondsbestuur het l i d 

maatschap van verdienste opgele

verd. In Wenen was hij commissaris 
voor de Wien '75 en in Kopenhagen 
(Hafnia 76) treedt hij op als 
assistentcommissaris. 
In Amsterdam is er geen filatelistisch 
evenement denkbaar zonder dat hij 
er als , ,groot versierder" bij wordt 
betrokken. 
De hooggeleerde bovenbewoner J. 
Dekker heeft met zi jn 56 jaren toch 

een voorsprong omdat hij veel ouder 
is in fi latelistische jaren. Hij was al in 
het stadium der gevorderden toen hij 
in 1946 bestuursl id werd van de kers

verse Nederlandse Vereniging van 
Poststukken en Poststempelverzame

laars. Hij hield dat vol tot 1968, 
waarna hij in 1971 benoemd werd tot 
erel id. Hij was toen al Fellow van de 
Royal Philatelie Society, London 
(1963), begift igd met de Leon de 
Raaymedaille (1964), Costerusridder 
(1966) en erel id van de Belgische ver

eniging van postwaardestukkenver

zamelaars. 
Deze indrukwekkende lijst is dan nu 
bekroond met de hoogste f i latelisti

sche onderscheiding van de bond : 
de Wallermedai l le , ,voor zi jn bui ten

gewone verdiensten voor de f i latelie 
in het algemeen, en zi jn nimmer afla

tende persoonl i jke inzet bij de beoe

fening van wetenschappel i jke f i latelie 
in het bi jzonder, zowel in binnen als 
bu i ten land" . 
Het l i jdt geen twi j fel dat daaronder 
valt zi jn werk voor het Bondsdocu

mentatie cent rum, waarvan hij sinds 
de opr icht ing de centrale f iguur is, 
en zijn aandeel als raadsman in de 
bibl iotheekcommissie van de bond . 
Minder bekend is het dat zi jn naam 
vaak met lof word t genoemd in de in 

leiding tot belangri jke fi latelistische 
werken die in de afgelopen jaren zi jn 
verschenen, bi jvoorbeeld ,,Poststem

pels in Nederlandsch Oost lnd ië 
17891864" van mr. Wolf f de Beer, ,,A 
postal history of Curasao" van F. W. 
julsen en A. M. Benders (1976), „ T h e 
private shipletter stamps of the 
wor ld , part I, The Caribbean", van S. 
Ringström en professor H. E. Tester, 

T'WI Mf £8 JK « i SM f^mÊ 
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Nummer 11: Huize Filatelie annex 
eigen postagentschap, waar klassiek 
en thematiek broederlijk samenwo

nen onder één dak 

waarin hij nieuwe vondsten aan het 
licht brengt van St. Thomas en La 
Guaira. 
Vele publikaties in het buitenland 
zijn onder zi jn naam verschenen, on

der meer over de zegels die En

schedé heeft gedrukt voor België, 
Luxemburg en Perzië, in het blad van 
de Amerikaanse vereniging voor 
postwaardestukkenverzamelaars over 
de Finse postwaardestukken 1845

1875 en een geheel nieuwe catalogi

sering van de briefkaarten van Deens 
West lndië, en in de monografiënreeks 
van de club van Nederlandverzame

laars te Chicago publ iceerde hij twee 
deeltjes. Het ene over de Neder

landse postzegelboekjes en het an

dere over de Nederlandse POKO's. 

H. P. van LenteFonds Onder de 
keizerskroon 

De jubilaris H. P. van Lente toont zijn 
postzegel: een fotomontage gemaakt door 
zijn lijffotograaf Bert Buurman met zijn 
lidmaatschapsnummer: 21. Links dokter G. 
C. van Balen Blanken, rechts Hollandia

voorzitter D. de Vries. 

Deze opname werd gemaakt t i jdens 
de Hollandiavergadering van 23 
apri l , waaraan in het NRC/Handels

blad van dinsdag 27 april de rubriek 
Onder de keizerskroon werd gewijd 
onder de veelzeggende t i tel ,,Verza

melen: leuker dan beleggen", een 
gedegen werkstuk van onze collega J. 
Th. Balk. Een aanhaling uit het be

toog van de jubilaris in dat verslag: 
Knelpunten bij het beleggen in post

zegels: het is werk van verschrikke

li jk lange adem; alleen onberispel i jke 
exemplaren le iden in de toekomst tot 
kapitaalwinst. 
De jubilaris kreeg ook een aandeel 
van een reeds lang niet meer be

staand fonds. ,,Je kunt wel zien hoe 
goed het i s " , aldus de jubi lerende 
deskundige, ,,alle dividendbewi jzen 
zit ten er nog aan" . 
Courante waarden voor het Van 
Lentefonds zi jn we lkom. Ze kunnen 
worden overgemaakt op rekening

nummer 54.47.45.825 bij de ABN 
(postgiro: 6269, gemeentegiro A 
10744), Minervaple in, Amsterdam, 
voor het H. P. van Lentefonds. 
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Tegeltableau van het maandblad voor 
jubilerende directeur Zegelwaarden 
De heer N. W. de Groot, directeur 
Zegelwaarden te Haarlem, heeft ter 
gelegenheid van zi jn ambtsjubi leum -
veert ig jaar in dienst van het staats
bedri j f der PTT - van de heer L. H. 
Tholen, voorzi t ter van de Raad van 
Beheer van het Maandblad het tegel-

* tableau met de Haagse postkoets 
ontvangen. Dat gebeurde op een 
drukbezochte receptie in de kantine 
van het Haarlemse districtspostkan
toor. Aanwezig was de voltallige d i 
rectie van het huis Enschedé, de he
ren D. J. en M. Enschedé en N. C. de 
Groot van Embden, alsmede de 
heer mr. J. J. van der Goes, dis
tr ictsdirecteur en vele van zi jn me
dewerkers. Het Maandblad was ver
tegenwoordigd door de heren Tholen 
(voorzitter) en H. P. van Lente (pen
ningmeester). 

L. H. Tholen-trofee voor Victor Haf
kamp 
De filatelistische medewerker van het 
Algemeen Dagblad Victor G. A. M. 
Hafkamp is onderscheiden met de L. 
H. Tholeptrofee voor zi jn wekeli jkse 
rubriek ,,Postzegelen m e t . . . " , die 
volgens het juryrapport zowel wat 
stij l, woordkeus en taalbeheersing, 
als door de opmaak met het duidel i jk 
herkenbare portret van de auteur, de 
beste van de drie inzendingen werd 
bevonden. De jury, bestaande uit de 
heren L. H. Tholen (voorzitter), A. 

Boerma, Jac. de Groot , H. P. van 
Lente en D. de Vries, vond wel dat 
de drie inzenders wat meer filatelie 
in hun bijdragen zouden mogen 
doen. De andere inzenders waren de 
heer D. F. Byrnes, die een rubriek 
heeft in het maandblad Shell Ven
ster/Ol ie en de heer H. L. J. Kolks, 
wiens bijdragen verschijnen in ver
schil lende Gelderse en Limburgse 
bladen. 
Het Algemeen Dagblad meldde het 
nieuws van de prijs op de voorpagina 
met een verwi jz ing naar een vraagge
sprek met de heer Hafkamp, die op 
dat ogenbl ik in Parijs verbleef. 

In memoriam ir. E. J. de Veer 
O p 83-jarige leefti jd is in Dordrecht 
overleden de heer ir. Evert Johannes 
de Veer, lid van verdienste van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen, die hij zeven jaar als 
secretaris heeft gediend (1957-1964), 
erelid van de Postzegelvereniging 
Breda, die hij meer dan twint ig jaar 
heeft ver tegenwoordigd in de Raad 
van Beheer van het Maandblad. Hij 
ontving daarvoor in 1974 de zilveren 
medewerkersplaquette. 
In het Rotterdamse cremator ium werd 
te zi jner nagedachtenis onder ande
ren gesproken door de heer W. F. K. 
Engelbrecht, voorzit ter van , ,Breda", 
de vereniging die ir. De Veer de 

\r. E. J. de Veer 

Cramerusplaquette schonk, en door 
de heer L. H. Tholen als voorzit ter van 
de Raad van Beheer en als erelid van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen. 
Ir. De Veer was een harde werker, 
ook in de georganiseerde fi latelie, die 
hem grote dank verschuldigd is voor 
zi jn belangeloze inzet. Wij zul len zi jn 
nagedachtenis in hoge eer houden. 

DAGELIJKS BESTUUR/REDACTIE/AD
MINISTRATIE/RAAD VAN BEHEER 

Middenstuk op 
Amerikaanse zegel 
scheefstaand gedrukt 

De Amerikaanse postadministratie heeft ter gelegenheid 
van het tweehonderdjar ig bestaan van de Verenigde Sta
ten onder meer op 23 februari van dit jaar een vel van 
vi j f t ig zegels uitgegeven waarop de vlaggen zijn afge
beeld van de vi j f t ig Verenigde Staten van Noord-Amerika 
in de volgorde van hun toetreding tot de unie: Delaware 
als eerste ondertekenaar van de onafhankeli jkheidsver
klaring van 1776 en Hawaii als hekkesluiter, een jaar of 
t ien geleden. 

De vlag op de eerste zegel van de vierde r i j , die van 
Tennessee, is niet goed weergegeven. Deze vlag, die in 
1905 werd geadopteerd, heeft op een rood fond een 
blauwe cirkel waarin drie wi t te sterren voorkomen. In de 
goede stand zi jn twee sterren geplaatst boven één ster, 
maar in het gedrukte vel is het omgekeerd: één ster bo
ven twee sterren: een bijna kopstaand middenstuk. 

P. MIJNARENDS, 's-Gravenhage 
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agenda van 
filatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in het septem
bernummer dienen uiterlijk op 13 augustus 
in liet bezit te zijn van de redactie. 

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

Het Nederlandse Postmuseum 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 2004 
Telefoon (070) 630949 

EXPOSITIES 
- Collectie C D . Ricardo: Japanse 
bezetting van Sumatra (Sumatra 
algemeen, Oostkust van Sumatra, 
Atjeh en Tapanoeli). 
- Collectie Ir. A.C. Ferf: Britse 
dominions en koloniën in Ame
rika (eilanden In het Caribisch 
gebied). 
- Collectie Zemstvozegels - lo
kale zegels van de Russische dis
tricten - uit de periode 1865-1917. 
- Wereldcollectie: de postzegels 
van Europa en Amerika (gedeelte
lijk). 
- Honderd jaar telefoon 1876-
1976 
- De kunst van de ontwerper. 
- De totstandkoming van postze
gels in plaat- en rasterdiepdruk. 

MAANDELIJKSE PRIJSVRAAG 
voor jongelui beneden de 16 jaar. 
Het postmuseum is dagelijks 
geopend van 10.00-17.00, zon- en 
feestdagen van 13.00-17.00 uur. 

TENTOONSTELLINGEN 

4-5 september: 
Geilenkirchen. Tweelingstadtentoonstel-
ling met het Bretonse Quimperle. Bijzon
der postkantoor, speciale enveloppen en 
postwaardestukken. Inlichtingen: H. Pe
ters, An der Frankenruh 9, D-513 Geilen
kirchen, telefoon 2837. 

8-10 oktober: 
Saarbrücken. Ferphilex 76, tiende interna
tionale tentoonstelling van de spoorwegfi
latelisten (Rang I) Kongreshalle. Inlichtin
gen: Hermann Kohler, Kälmänstrasse 23, 
D-6600 Saarbrücken. 

9 oktober: 
Dag van de Postzegel. Viering In twaalf 
plaatsen: Alkmaar, Alphen aan den Rijn, 
Amsterdam, Breda, Deventer, Ede, Gro
ningen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, 
Vaals, Weert (jeugd). Inlichtingen: E. C. 
de Poorter, Parkdreef 111, Budel-
Dorpleln, telefoon 04950-18495. 

14-24 oktober: 
Milaan. Italia 76, internationale tentoon
stelling onder FlP-patronaat. Jaarbeurster
reinen. Inlichtingen: A. Boerma, Bronstee-
weg 86, Heemstede. 

23-24 oktober: 
Santpoort. Districttentoonstelling ter vie
ring veertigjarig bestaan PVS, IJmond-mts, 
Roos en Beeklaan 4. Inlichtingen: H. J. 
van Woerkom, Kerkerinklaan 72, 
Santpoort-noord, telefoon 023-378736. 

23-24 oktober: 
Schiphol. Vijftiende Dag van de Aërophila-
telie, luchtposttentoonstelling, veiling, ge-
legenheidsenveloppen, bijzonder stempel. 
Inlichtingen: F. W. N. Hugenholtz, Aristo-
telesstraat 362, Apeldoorn. 

29 oktober-1 november: 
Essen. Rhein-Ruhrposta 76 (Rang II) met 
ruilbeurs. Inlichtingen: F. W. Blecher, Cä
sarstrasse 26, D-4300 Essen. 

RUILOAGEN 

10 juli: 
Katwijk aan Zee. Sporthal Cleynduin, 10-
17. 

31 juli: 
Putten (GId.), 't Voorhuys, Voorthuizer-
straat 14, 10-17. 

11 september: 
Boskoop. De Rozenburght, Rozenlaan, 
10-17 uur. 
Leiderdorp, Dorpshuis, Kerklaan 1, 10-17. 

18 september: 
Winschoten. De Klinker, Oldambtplein, 
10-16.30 uur. 

19 september: 
Geilenkirchen, Stadthalle, 10-18 uur. 

25 september: 
Zevenaar. De Buitenmolen, Molenstraat, 
10-17 uur. 

9 oktober: 
Enschede. Avion, Deurningerstraat 27, 
10-17 uur. 

23 oktober: 
Dalfsen. Pniël, Ruitenborghstraat 2, 10-17 
uur. 

18 september: 
Assen, Wilcocentrum, Rembrandtlaan 30, 
10-17 uur. 

6 november: 
Leiden, kantine Clos & Leembruggen, In
gang 3e Binnenvestgracht, 10-17 uur. 

13-14 november: 
Deventer. Kantine Thomassen & Drijver-
Verblifa, 10-17 uur. 

POSTZEGELEMISSIES 

21 juni: 
Antillen, Toerisme, 40 cent, Aruba, 40 
cent, Bonaire, 40 cent, Curasao. 

10 augustus: 
Antillen, 30 cent, J. A. Abraham. 

2 september: 
Nederland, 55+25 cent, Reumatiekbestrij-
ding, 40 en 75 cent, Zuiderzee, 45 cent. 
Verbond van Drukkerijen. 

21 september: 
Antillen, 15, 35, 45 cent, landbouw, vee
teelt en visserij. 

4 oktober: 
Antillen, 20+10, 25+12, 40+18 cent, kin
derpostzegels. 

Oktober: 
Nederland, toeslagserie Amphilex 77, drie 
zegels van 55+55, twee zegels van 75+75 
cent. 

9 november: 
Nederland, kinderpostzegels, 40+20, 
45+20, 55+20, 75+25 cent, plus velletje. 

16 november: 
Antillen, 25, 40, 55 cent, Saluutzegels, Sint 
Eustatius. 

VEILINGEN 

18 juli: 
Almelo. Twenthia BV, Wierdensestraat 33. 

2-4 september: 
Amsterdam. Wiggers de Vries BV, Singel 
276. 

BIJZONDERE ENVELOPPEN EN STEMPELS 

Nijmegen. Zestigste Vierdaagse Wandel-
marsen 20-23 juli 1976, gefrankeerd met 
de Vierdaagsezegel van 40 cent, voorzien 
van speciaal stempel. Prijs ƒ2,50, waarvan 
een deel is bestemd voor de Nederlandse 
Invaliden Sportbond. Verkrijgbaar bij 
NVPH-leden, verzamelaarsverenigingen of 
door ƒ 3,— per envelop over te maken 
naar postgirorekening nummer 2453492 
dan wel naar de ABN te Nijmegen op re
kening nummer 53.71.30.608, van postze-
gelhandel H. Arendzen, Mariënburg 72-73, 
onder vermelding Vierdaagse. 

Göteborg (Zweden). Internationaal 
Esperanto-congres, 24-30 juli 1976. Eerste-
dagenvelop met speciaal stempel. Ver
krijgbaar door ƒ1,50 per envelop over te 
maken op postgironummer 537731 van D. 
Goslinga, Van Limburg Stirumplein 20-1, 
Amsterdam. 
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tentoon
stellingen 
en jubilea 

Noordwijk 
De Estec Philatelic Club, 160 man 
sterk, heeft zijn vijfde verjaardag ge
vierd met een ruimtevaarttentoonstel
ling in de ESTEC-gebouwen te 
Noordwijk (Estec staat voor European 
Space Research and Technology 
Centre-Europees centrum voor on
derzoek en technologie van de ruim
te). De driedaagse tentoonstelling, 
Spacephil 76 genaamd, trok veel be
langstelling. Ons Deense medelid van 

ESTEC-directeur professor dr. J. Berg
huis verricht de officiële opening, 
bijgestaan door de Fransman R. Du-
hem, voorzitter van het organisatie
comité. De schaar werd aangereikt 
door Natalie Melchior, die zich net 
uit de voeten heeft gemaakt. 

de AIjP Ib Eichner-Larsen kwam uit 
Kopenhagen over om haar te bekij
ken en het Europese ruimtevaartcon
gres op 1 mei bij te wonen, waaraan 
ook Belgen, Duitsers, Engelsen, Fran
sen, Italianen, Spanjaarden, Zweden, 
Zwitsers en Nederlanders deelnamen. 
De tentoonstelling was onderver
deeld in verschillende groepen, in 
elk waarvan twee ereprijzen werden 
vergeven, plus een aantal bronzen 
medailles. 
De heren Segers (België) en Carpuat 

(Frankrijk) wonnen in de Europese 
afdeling respectievelijk de eerste (tro
fee van de directeur-generaal van het 
Europese ruimtevaart agentschap (Eu
ropean Space Agency) en de tweede 
prijs, de beker van de Estec Philatelie 
Club. In de afdeling Amerikaanse en 
Russische ruimtevaart kregen de heer 
Willems en mevrouw Collin, beiden 
uit België de eerste (Beker van de 
Espa - European Space Philatelic As
sociation- de Europese filatelistische 
ruimtevaartvereniging) en de tweede 
prijs (Prijs van de ABN). In de afde
ling Weer- en sterrenkunde en voor
lopers van ruimtevaart was de eerste 
prijs voor de Duitser Günther (trofee 
van de Estec-directeur) en de tweede 
voor de Monagask Rossi (SEEEE-
beker). In de afdeling ballons, vuur
pijlen en ruimtevaartstempels, ont
ving de Fransman Mahé de eerste 
(beker van de secretaris-generaal van 
de Espa) en de Nederlander Leenders 
de tweede prijs (trofee van de secre
taris van de Belgische Cosmos Club). 
De speciale prijs van de Association 
Nationale de Philatelie de l'Espace uit 
Nice werd toegekend aan de Neder
lander Freudenberg en de Fran^aise 
mejuffrouw Bodereau gezamenlijk. 
De jury bestond uit de heren R. 
Amartin (Frankrijk), K. Bock (Duits
land), Gander (Zwitserland), A. van 
Hoye (België), A. Linssen (Neder
land), Van Nooten (België), J. 
Ochoa-Eraso (Spanje of Croot-
Brittanniè) en O. Pace (Italië). 
De postadministratie van de Ver
enigde Naties verkocht tijdens de 
tentoonstelling twee gelijke herden
kingsenveloppen voor ƒ 5,- per stel, 
de ene met een Franse tekst en een 
zegel van 0,60 en de andere met een 
Engelse tekst en een zegel van 0,90 
Zwitserse francs. De oplaag was dui
zend stel. 
De opening geschiedde op koningin
nedag in tegenwoordigheid van de 
burgemeesters van Katwijk, Noord
wijk en Oegstgeest, respectievelijk de 
heren C. A. Bos, J. M. Bonnike en 
jonkheer T. A. van Eysinga, alsmede 
van de Spaanse ambassadeur in ons 
land, de heer Ramón Sedó. 
Er waren verscheidene schaalmodel
len van ruimtesatellieten te zien, als
mede een ruimtelaboratorium in 
aanbouw. Van elke satelliet worden 
drie modellen gemaakt, waarvan er 
één is bestemd voor de ruimte, de 
tweede in reserve wordt gehouden 
en de derde een archiefexemplaar 
genoemd kan worden. 

FILEXPO 

Het Brabantse Udenhout stond zater
dag voor Pasen op zijn kop door de 

twaalfde nationale tentoonstelling 
voor de jeugd, de FILEXPO, die daar 
van 17-19 april 1976 werd gehouden 
in de Petrusschool. De officiële ope
ning werd in de raadszaal verricht 
door burgemeester J. B. M. Hoef
sloot. 
De openstelling van de tentoonstel
ling, in de ontruimde lokalen van de 
paasvakantie houdende school, werd 
opgeluisterd door het plaatselijke 
gilde St. Antonius/St. Sebastiaan met 
vendelzwaaien, schieten op de wip-
vogel en uitstalling van het konings
zilver. Jongelui, uit verscheidene de
len van het land met bussen aange
voerd, verdrongen zich in de gangen 
en zorgden voor een gezellige drukte 
rondom de tentoonstelling, waarvan 
de inzendingen reeds door de jury 
waren beoordeeld: ,,Nog te weinig 
worden naslagwerken geraadpleegd 
voor een verantwoorde opbouw van 
de thematische collecties en dat in 
een beduidend aantal collecties on
voldoende rekening was gehouden 
met de opmerkingen in de juryrap
porten van Rheden. Er waren er zelfs 
die geen enkele verbetering hadden 
aangebracht, wat zeker in de periode 
van oktober 1975 tot maart 1976 naar 
verwachting had moeten gebeuren. 
In deze gevallen zijn over het alge
meen vijf punten minder toege
kend." Maar ook een lichtpunt: 
,,Opvallend goed was het nagenoeg 
geheel ontbreken van verboden uit
giften in de inzendingen". 
De jury, bestaande uit de heren C. A. 
Janssen, J. J. Jonker en C. J. Smith, 
kende driemaal een eerste prijs toe 
en viermaal een tweede prijs. Verder 
17 derde en 32 vierde prijzen. De 
toppers: Peter de Wolff, 90 punten 
voor Nieuw Zeeland, Rob de Wolff, 
86 punten voor Polen en de Eindho-
vense jeugdclub 't Vossenhool 85 
punten voor Nederland en het water. 
In de ereklasse waren inzendingen te 
zien van het Nederlandse Postmu-
seum, L. Doormernik (klederdrach
ten), C. van lersel (Oorlogsherinne
ringen), M. van lersel (Het leven van 
Christus), C. E. Janssen (ABC van het 
postzegelverzamelen), C. J. van Kem
pen (Frankrijk). 

Minister mr. H. W. van Doorn (Cul
tuur, recreatie en maatschappelijk 
werk) schrijft in zijn inleiding tot de 
catalogus: ,,Verheugend is de grote 
belangstelling die de filatelie sinds ja
ren ook bij de jeugd geniet, een be
langstelling die zeker dient te worden 
aangemoedigd". 
De Centrale Directie van PTT werd bij 
de opening vertegenwoordigd door 
de heer J. M. Deenik, de Neder
landse Bond van Filatelisten-
Verenigingen door de heer E. C. de 
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Poorter en de Stichting voor het Phi
latelistisch Jeugdwerk in Nederland, 
onder wier auspiciën de tentoonstel
l ing werd gehouden, door de heer J. 
J. Jonker, tevens voorzit ter van de ju 
ry-
Burgemeester Hoefsloot kan trots zi jn 
op de organiserende jeugdclub ,,De 
jonge fi latelist" van Udenhout . In de 
keurig uitgevoerde catalogus is een 
anekdotisch verhaal opgenomen over 
de familie Scholtze die van 1803-1906 
het Udenhoutse postagentschap be
heerde. Een typerend stukje: , ,Nog 
als een voorbeeld van de gemoede
l i jkheid in die jaren moge gelden de 

manier waarop de zondagsbestell ing 
werd ui tgevoerd. Praktisch als de 
postmannen z i jn , stelden zij zich na 
de vroegmissen op bij het kerkplein, 
waar ze hun bestell ingen wisten kwijt 
te raken. Desnoods gaf men de post 
mee aan de buurman, die dan wel zo 
vr iendel i jk was om deze af te geven. 
Ook hinderde het de weinige posta-
bonnees op kranten in die t i jd (rond 
1912) niet dat de band met de paarse 
zegel van een halve cent al verwi j 
derd was. O p het kantoor zat een 
ijveraarster voor de missie. 
Zij verzamelde voor het goede doel 
die postzegels." 

nederland 

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

Eeuwigdurende Friese Icalender basis 
voor herdenkingszegel twee eeuwen 
Amerika 

Op 25 mei 1976 heeft de Nederlandse 
PTT een bi jzondere postzegel in de 
waarde van 75 cent uitgegeven ter gele
genheid van de tweehonderdjar ige 
onafhankel i jkheid van de Verenigde 
Staten van Amerika. 
O p de zegel is een detail van een 
circa tweehonderd jaar oude, uit 
hout gesneden en beschilderde eeu
wigdurende kalender, afkomstig uit 
Ameland afgebeeld, voorstel lende 
twee symmetrisch geplaatste vrou
wenf iguren, die elk de Amerikaanse 
vlag zwaaien; daartussen de Amer i 
kaanse adelaar. 
De kleuren zi jn geel, rood , blauw en 
donkerblauw. 
Bijzondere tekst: „1776-1976". 
Het ontwerp werd verzorgd door 
Hans Kruit te 's-Gravenhage en Geert 
de Jong uit Breda, die hiermede hun 
postzegeldebuut maken. 
De zegel zal op alle Nederlandse post-
inrichtingen verkri jgbaar zi jn zolang 
de voorraad strekt. De geldigheids
termijn voor de franker ing is onbe
paald. 
Bijgaande foto toont het goedge
keurde ontwerp. 

Nadere emissiegegevens: 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 

Gomming 
Vellen van 
Oplage 
Druktechniek 
Drukkeri j 

36 X 25 mm 
36 X 25 mm 
14 : 12^/4 
zonder watermerk, 
fosforescerend 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
40.000 vel 
offset 
Joh. Enschedé en 
Zonen 
Grafische Inr icht ing 
B.V., Haarlem. 

A ch tergron dinforma tie: 

De Onafhankel i jkheidsverklar ing van 
de Verenigde Staten van Amerika, 
gedateerd 4 jul i 1776, is opgesteld 
door Thomas Jefferson. In de zomer 
van 1780 komt John Adams - later de 
tweede president van de Verenigde 
Staten - in Nederland aan om de Ne
derlandse regering te winnen voor de 
erkenning van de Amerikaanse onaf
hankel i jkheid. In februari 1782 aan
vaarden de Staten van Friesland als 
eerste de Verenigde Staten; econo
mische motieven spelen daarbij waar
schijnli jk een ro l . 
Op 19 april 1782 geschiedt de erken
ning door de Staten-Ceneraal der Ze
ven Verenigde Neder landen, volgens 
de wet met algemene stemmen. 
John Adams werd officieel Amer i 
kaans gezant in Neder land. Hij resi
deerde in het , ,Hotel des Etats-Unis", 
het eerste echte ambassadehuis van 
de Verenigde Staten, gelegen aan de 

Fluwelen Burgwal te 's-Gravenhage. 
Het pand bestaat niet meer en een 
afbeelding is, voor zover bekend, 
ook niet bewaard gebleven. 

Herdenkingszegel, Groen van Prin
sterer, honderd jaar geleden overle
den 

Op 19 mei 1976, honderd jaar na zi jn 
dood , wordt mr. Gui l laume Groen 
van Prinsterer geëerd met de uitgifte 
van een bi jzondere postzegel in de 
waarde van 55 cent. Op de zegel is in 
een rechtl i jnig kader het port ret van 
Groen van Prinsterer afgebeeld naar 
een l i tho van J. H. Hofmeister tegen 
de achtergrond van het gedrukte 
woo rd . De zegel is ui tgevoerd in 
bru in, oranje, paars en zwart. 
Bijzondere tekst: , ,Groen van Prinste
rer" en ,,1801-1876". 
Het ontwerp werd verzorgd door de 
Dienst voor Esthetische Vormgeving 
van het Staatsbedrijf der PTT te 
's-Gravenhage. 
De zegels zul len aan alle Neder
landse postinr icht ingen verkri jgbaar 
zijn zolang de voorraad strekt. De 
geldigheidstermijn voor de frankering 
is onbepaald. 
Bijgaande foto toont het goedge
keurde ontwerp. 

Nadere emissiegegevens: 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 

Vellen van 
Oplage 
Druktechniek 
Drukkeri j 

36 X 25 m m 
36 X 25 m m j i 
14 : 12^/4 
zonder watermerk, 
fosforescerend 
10 X 10 = 100 zegels 
100.000 vel 
rasterdiepdruk 
Joh. Enschedé en 
Zonen 
Grafische Inr icht ing 
B.V., Haarlem. 

Achtergrondinformatie: 

Mr. Guil laume Groen van Prinsterer 
(1801-1876) studeerde letteren en 
rechten aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden, waar hij op 17 december 1823 
in beide faculteiten promoveerde. Hij 
vestigde zich als advocaat te 's-Gra
venhage. In 1829 werd hi j secreta
ris van het Kabinet van Koning Wi l 
lem I; in 1836 vroeg hij ontslag we
gens toenemende bedenkingen tegen 
het regeringsbeleid. 
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Onder invloed van de hofprediker 
Merle d'Aubigné kwam Groen tot het 
Réveil, een opwekkingsbeweging 
binnen het protestantisme in de eer
ste helft van de negentiende eeuw, 
ontstaan als reactie op het rationa
lisme in de kerken. Het Réveil stond 
afwijzend tegenover de liberale 
denkbeelden in kerk en maatschappij 
en legde nadruk op persoonlijke ge
loofsbeleving en sociaal hulpbetoon. 
Groen was jarenlang de voorman van 
deze beweging in Nederland. 
Zijn bemoeienis met de opinievor
ming begon met de uitgave van de 
periodiek ,,Nederlandsche Gedach
ten", later van ,,De Nederlander". Hij 
had een aandeel in de grondwetsher
ziening van 1848 en was vele jaren lid 
van de volksvertegenwoordiging. Zijn 
politiek was van rechtzinnig-
protestantse signatuur. Hij wilde in 
opzet geen eigen partij stichten. Hij 
noemde zichzelf zowel anti
revolutionair als christelijk-historisch. 
Zijn leus was: ,,een staatsman niet, 
een evangeliebelijder." Hij heeft 
steeds geijverd voor het christelijk-
nationaal onderwijs; diverse scholen 
in Nederland dragen zijn naam. 
Zijn hoofdwerk, ,,Ongeloof en Revo
lutie", is een analyse van de denk
beelden die aan de Franse revolutie 
van 1789 ten grondslag lagen. Als his
toricus heeft hij pionierswerk verricht 
in de bronnenontginning. 
Groen van Prinsterer was in zijn tijd 
een figuur wiens woord ongeëven
aard gezag had, mede dank zij zijn 
grote eruditie, zijn stijlvol optreden, 
zijn getuigen zonder valse schaamte 
en zijn meesterschap over de taal. 
Een steen in de gevel van het pand 
Korte Vijverberg 3 te 's-Gravenhage, 
waar thans het Kabinet van de Konin
gin is gevestigd, herinnert eraan dat 
Groen van Prinsterer daar gewoond 
heeft. 

Twee sportfubilea: 
Vierdaagse en K.N.A.U. 

PTT heeft op 15 juni 1976 twee veel
kleurige postzegels uitgegeven die de 
aandacht vestigen op twee sportjubi-
lea. Het betreft de Vierdaagse Af
standsmarsen, die dit jaar voor de 
zestigste keer gehouden worden, en 
het vijfenzeventigjarig bestaan van de 
Koninklijke Nederlandsche 
Athletiek-Unie. 
De waarden van de serie zijn 40 cent 
(Vierdaagse) en 55 cent (K.N.A.U.). 
De zegels zullen bij alle Nederlandse 
postinrichtingen verkrijgbaar zijn zo
lang de voorraad strekt. 
De geldigheidstermijn voor de fran
kering is onbepaald. 
De Vierdaagse-zegel werd ontworpen 

door Henk Cornelissen en Karel 
Kruijsen te Breda, die hiermee als 
duo hun postzegeldebuut maken. 
De K.N.A.U.-zegel is van Hans Kruit 
te 's-Gravenhage, die ook tekende 
voor de herdenkingszegel 200 jaar 
Verenigde Staten. 
Bijgaande foto's werden genomen 
van de goedgekeurde ontwerpen. 

Waarde/voorstelling/kleuren 
40 cent; Kleurige en zonnige moment
opname van een groep voorbijtrek
kende wandelaars tijdens één der 
Nijmeegse Vierdaagse Afstandsmar
sen; 
geel, rood, blauw, zwart, groen, 
bruin en violet 

55 cent; Fotofinish van vijf hardlo
pers. De atleten zijn - elk in een ei
gen vlakke tint - scherp getekend, 
terwijl achtergrond en tekst onscherp 
zijn weergegeven door het ,,mee
trekken" van de camera. De suggestie 
van beweging wordt nog versterkt 
doordat voor de belettering gebruik 
is gemaakt van scorebordletters; 
kleuren zwart, geel, blauw, oranje, 
groen en rood 
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Nadere emissiegegevens: 
Beeldformaat 

Zegelformaat 
Tanding 
Papier 

Gomming 
Vellen van 
Oplage 

Druktechniek 

Drukkerij 

40 cent: 33 x 22 mm 
55 cent: 36 x 25 mm 
36 X 25 mm 
14 : 123/4 
zonder watermerk, 
fosforescerend 
synthetische gom 
10 X 10 = 100 zegels 
40 cent: 100 000 vel; 
55 cent: 75 000 vel 
40 cent: rasterdiep
druk; 
55 cent: offset 
Joh. Enschedé en 
Zonen Grafische 
Inrichting 
B.V., Haarlem 

Diamanten Vierdaagse 
De Internationale Vierdaagse Af
standsmarsen worden dit jaar voor de 
zestigste keer georganiseerd door de 

uit 1908 stammende Koninklijke Ne
derlandse Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding. 
Van meet af aan heeft de Bond zich 
actief met de recreatieve wandelsport 
beziggehouden. De eerste Vierdaagse 
werd in 1909, met ongeveer honderd 
wandelaars, voornamelijk militairen, 
gehouden. In de eerste jaren lopen 
de deelnemers van plaats tot plaats; 
sinds 1916 houden de wandelaars 
verblijf in Nijmegen. 
Ingaande 1928, het jaar van de Olym
pische Spelen te Amsterdam, heeft 
de Vierdaagse internationale allure 
door de sterke buitenlandse deelne
ming. Tegenwoordig komen er uit 
meer dan 25 landen wandelaars naar 
Nijmegen om mee te doen. 
Over de gehele wereld heeft het 
voorbeeld van Nijmegen als wandel
stad navolging gevonden. Ter gele
genheid van de diamanten Vier
daagse - traditiegetrouw in de laatste 
volle week van juli - worden zo'n 
15.000 deelnemers verwacht. 

75 jaar Koninklijke Nederlandsche 
Athletiek-Unie 
De K.N.A.U. werd op 28 mei 1901 
opgericht in het café De Karseboom 
in de Kalverstraat in Amsterdam. Op 
4 mei 1917 werd Koningin Wilhelmina 
beschermvrouwe van de Unie. Sinds 
18 mei 1926 mag de Unie het predi
kaat ,,Koninklijk" voeren. 
De K.N.A.U. is het enige regelende, 
controlerende en beslissende lichaam 
op het gebied van de atletiek in Ne
derland. Ze is aangesloten bij de In
ternationale Atletiek Federatie 
(I.A.A.F.). 
De K.N.A.U. houdt zich bezig met de 
jeugdsport, de prestatiesport en de 
recreatiesport. Daarnaast wordt aan
dacht geschonken aan schoolatletiek, 
accommodatiezaken en aan kader
vorming en opleiding. Momenteel 
heeft de K.N.A.U. 30.000 leden, ver
deeld over rond 200 verenigingen. 

Foutdruk 

In de septemberveiling van de Over
ijsselse Postzegelveiling B.V. komt 
een foutdruk voor van een spaarzegel 
1975, waarbij het woord „sparen", in 
de groene kleur gedrukt, geheel ont
breekt. 
Joh. Enschedé en Zonen Grafische 
Inrichting B.V. heeft de inzender 
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schrifteli jk bevestigd dat het laborato
r iumonderzoek heeft uitgewezen dat 
het woord sparen niet op de zegel 
heeft gestaan en niet langs chemi
sche weg of door middel van bel ich
t ing verwi jderd is. De oorzaak van de 
onvolkomenheid word t geweten aan 
falen van de druktechniek. Het des
betreffende vel had uit de oplaag 
verwi jderd moeten worden , aldus 
deze brief, gedateerd 1 mei 1976. 
Deze laatste zinsnede kan betekenen 
dat er meer vellen zonder groene 
druk zi jn geweest en dat er één - of 
meer - aan de aandacht van de con
trole zi jn ontsnapt. Het is mogeli jk 
dat er in Overijsel nog 99 exemplaren 
van deze foutdruk sluimeren. 
Inmiddels z i jn nog twee exemplaren 
gemeld, met dezelfde plaats en af
stempel ing: Hengelo 2 29.X.75-3. 

Afwijkingen 
Een lezer te Vlissingen zond ons een 
foto van twee postzegelboekjes 
nummer 21a, waarvan in twee opvol 
gende boekjes een deel van de tekst 
en een groot deel van de zegelafdruk 
ontbreekt. 

Het papier is ter plaatse dun , zodat 
vermoed word t dat een gedeelteli jk 
nat vel op een veldeel heeft gelegen 
dat bi j verwi jdering een zeer dunne 
plek heeft veroorzaakt. De boekjes 
werden normaal uit een automaat in 
Zeeland gekocht. 

Nieuw record itinderzegels 
De verkoop van de kinderpostzegels 
en kaarten heeft vor ig jaar een nieuw 
record bereikt: 7,5 mi l joen gulden 
, ,schoon" . Dat is 250.000 gulden 
meer dan in 1974. 
Een gedeelte van dit geld, ongeveer 
1,7 mil joen gulden, heeft al een be
stemming gevonden. Het ging naar 
64 particuliere projecten ,,voor het 
k i n d " in b innen- en bui tenland. 
,,Zeker nu de overheid minder moge
l i jkheden heeft om het welzi jnswerk 
voor jeugd en jongeren op gang te 
brengen en te steunen, zal er met 
het geld van de kinderzegels meer 
gedaan moeten w o r d e n " , meent het 
Kinderzegelcomité. 
Dit najaar verschijnt de vijftigste serie 
Kinderzegels. 

rijksdelen 
overzee 

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

1 55rw 

1 45c n. ^ ' \ ^ ««Tss a p p p i * ' ^ 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Drie toerismezegels 

Op 21 juni 1976 zal de postadmini-
stratie van de Nederlandse Anti l len 
een serie van drie bi jzondere postze
gels uitgeven, gewijd aan het toe
risme op de Nederlandse Ant i l len. 
Op deze zegels zi jn enkele toerist i 
sche bezienswaardigheden van de ei
landen Aruba, Bonaire en Curasao 
afgebeeld. 
De toerismezegels zul len verkrijgbaar 
zi jn tot en met 20 )uni 1977. De ont
werpen werden verzorgd door Oscar 
Ravelo te Wil lemstad/Cu ra?ao De 
geldigheidstermijn voor de frankering 
is onbepaald. Bijgaande foto's wer
den gemaakt van de goedgekeurde 
ontwerpen. 

40 cent Afb. 1 
Aruba: het beroemde wit te strand 
met op de achtergrond enige hotels. 
Bijzondere tekst: Aruba. 
Kleuren: l ichtblauw, donkerb lauw, 
groen, rood, gri js/geel, zwart. 

; w<f«rte««iseaiitien : 

40c 
40 cent Afb. 2 
Bonaire: tempelt je voor de visafslag. 
Bijzondere tekst: Bonaire. 
Kleuren: l ichtblauw, donkerb lauw, 
grijs, geel, bru in, zwart. 

Mdertendseanitïllen 

curseao " W C 
MiArMMiltiMMMMk 

40 cent Afb. 3 
Curasao: de Tafelberg met op de 
voorgrond het ,,Spaanse Water" . 
Bijzondere tekst: Curasao. 
Kleuren: l ichtblauw, donkerblauw, 
groen, geel, zwart. 

De prijs per serie bedraagt in Neder
landse munt ƒ 2,16. 

Nadere emissiegegevens: 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Tanding 
Papier 
Commmg 
Vellen van 
Druktechniek 
Drukkeri j 

33 X 22 mm 
36 X 25 mm 
14 : 12^/4 
zonder watermerk 
synthetische gom 
5 X 10 = 50 zegels 
offset 
j o h . Enschedé en 
Zonen 
Grafische 
Inr icht ing B.V., 
Haarlem 

postwaarde-
stukken 

rubriekredacteur: 
ir. C. Stapel 
Lorentzstraat 3 
Assen 

Met en zonder 
Een postwaardestuk is veel groter dan 
een postzegel en heeft naast de zegel 
nog andere kenmerken, zoals plaat
jes, tekst en bel i jn ing. O o k al is de 
zegelindruk hetzelfde dan kan er 
toch nog een verschil z i jn . Het laatste 
voorbeeld hiervan is in Nederland de 
30 cent briefkaart bruin (Geuzendam 
294). 
Door de por toverhoging van 1 sep
tember 1972 kwam hij in omloop , 
aanvankelijk met drie adresl i jnen. In 
de zomer van 1973 kwam er een type 
met vijf adresl i jnen. Hoewel PTT de 
verandering niet aangekondigd had 
werd ze door de verzamelaars vr i jwel 
onmiddel l i jk opgemerkt . 
Anders ging het een keer in Austra
lië. In oktober 1967 werd het port 
voor luchtpostbladen verhoogd van 9 
naar 10 cent. Er kwam een n ieuw 
blad met links de bekende vl iegende 
kangoeroe en daaronder de woorden 
,,Overseas Service" (Kessler 27; Hig-
gings & Gage 27). 
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met Overseas Service 

Ongeveer een jaar later kwam er een 
blad waarbi j deze laatste woorden 
ontbraken. Deze verandering werd 
door de Australische postdienst niet 
aangekondigd en de verzamelaarswe
reld merkte het verschil niet op. Dit 
had tot gevolg dat de handelaren 
geen voorraad Insloegen. 
De eerste melding kwam In 1970 bij 
de herdruk van de letter A van de 
HIggIngs & Cagecatalogus (Australië 
29). De samensteller, Fladung, kende 
de voorgeschiedenis niet en gaf als 
prijs voor het ongebruikte stuk 60 
cent op . Vandaag de dag vraagt een 
handelaar in Amerika er 175 dollar 
voor. In ,,Postal Stationery" van de
cember 1975 biedt een verzamelaar 
het als , , koop je " aan voor 75 dollar. 
Gebruikt is het blad niet zeldzaam. 
Toen ik er weet van kreeg heb ik 
mijn dubbelen er nog eens op na ge
zocht en vond ik een exemplaar. 

zonder Overseas Service 

De Australische posteri jen kennen 
het verschil zelf ook niet. Dit bl i jkt 
uit het Philatelic Bulletin van de Aus
tralian Postal Commission van sep
tember 1975. 
Hierin geeft men een overzicht van 
alle uitgegeven luchtpostbladen maar 
het bewuste blad staat er niet b i j . Een 
soortgeli jk verschil in 1960 (Kessler 12 
en 14, Higgings & Gage 12 en 14) 
wordt wel vermeld. 

Nederland 
De heer Van Gend uit Oss heeft een 
Borobudur- luchtpostblad (Geuzen-
dam 20) waarvan de aanduiding + 20 
dubbel gedrukt is en zelfs onder de 
zegel indruk voorkomt . Tijdens de 
controle van dit blad heeft de f i rma 
Enschede blijkbaar een slechte dag 

gehad, want dit is al de derde mis-
druk die bekend geworden is (zie ook 
Maandblad 1972 bladzijden 90 en 
145). 

Nieuwe uitgiften 

Amerika- In de serie ,,Vaderlanders" 
verscheen de zesde briefkaart, nu 
van Ceasar Rodney, 9 c blauw, met 
voorafstempel ing. Een speciaal eer-
stedagstempel is op 1 jul i verkrijgbaar 
te Dover in Delaware. Op die dag, 
twee eeuwen geleden, begon Rodney 
aldaar aan zi jn tocht naar Philadel
phia, 150 km verder. Hij kwam daar de 
volgende dag aan en bracht zi jn stem 
uit voor een resolutie die zou leiden 
tot de onafhankeli jkheidsverklaring 
op 4 jul i 1776. 

CaesarKodney ^ f t ' ^ ^ ^ P j t r l o t 

U.S.Fb!.Ia4e 9 ^ 

C/7/na(Formosa) - envelop, 2 dollar 
rood, fabrieksterrein, lang formaat, 
op de achterkant drukmerk oktober 
1975; twee briefkaarten, 1 dollar 
rood, spoorstaven in tunne l , druk
merk respectievelijk oktober 1975 en 
januari 1976. 

Duitsland - de buitenlandbriefkaart 
Heinemann 50 pfennig is vervangen 
door één in de reeks , ,Voorkomen 
van onge lukken" . Zelfde waarde, 
zelfde kleur. Een dergeli jke kaart is er 
ook voor West-Berl i jn. 

India - de envelop voor expresse-
zendingen 15 + 13 paisa is overdrukt 
tot een gewone envelop van 25 paisa. 
Uitgegeven in de staat Uttar Pradesh. 
- envelop voor aangetekende zen
ding van 150 paisa blauw, 125 p aan-
tekenrecht en 25 p port, Shoka-zuil 
in boekdruk. 
Door tariefverhoging briefkaarten van 
15 paisa. Twee verschil lende teksten: 
1) levensverzekering voor zekerheid 
en 2) gezinsplanning met de afbeel
d ing van vier hoofden, man, v rouw 
en twee kinderen. 

Ierland - op 25 maart verscheen een 
nieuwe envelop voor aangetekende 
zendingen, prijs 33 pence waarvan 24 
voor het aantekenrecht en 9 voor het 
port . 

Kanaalzone - envelop met nieuw ta
rief, 13 c blauw en wit , doorvaart in 
Panamakanaal. 

Oostenrijk - postnazendingskaart 

b innenland, 8 schil l ing zwart, raad
huis Steyr, drukmerk 58.092-41/75. 
postnazendingskaart bui tenland, 8 
schi l l ing zwart, raadhuis Steyr, druk
merk 58.077-12/75. 

Zweden - briefkaart 85 ére, oude 
brievenbus, in verschil lende kleuren. 

S\ll(l(,l Sï 

stempels 

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

Gelegenheidsstempels 
Op 8 mei 1976 waren in Utrecht t i jde
lijk twee brievenbussen geplaatst ter 
gelegenheid van: 
1. de 64e Nederlandse Filatelistendag 
in Zalencentrum , ,Hoog-Brabant" ; 
2. het congres van het Wor ld Wi ld -
Life Fund (Wereld Natuur Fonds) in 
de entreeruimte van de Beatrix-
Jaarbeurshal. 
De stukken, welke in deze brieven
bussen werden gepost (dan wel vóór 
genoemde datum aan de directeur 
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van het postkantoor waren gezon
den) werden met één der in het vo
rige nummer afgebeelde stempels af
gestempeld. 
Ook van de reeds eerder gemelde 
bi jzondere stempel De Ruyter-
herdenking, kunnen wi j hierbi j nog 
een afbeelding opnemen. 

Machinestempels 
Bijzondere stempelvlaggen waren/zi jn 
in gebruik bij de postkantoren: 
1. Amersfoort van 29 apri l tot en met 
27 mei voor het Schaapsscheerders-
feest te Uddel op 29 mei 1976; 
2. Enschede van 29 april tot en met 27 
mei voor 50 jaar Zomerfeesten te 
Haaksbergen 27-30 mei 1976; 
3. Groningen van 3 mei to t en met 3 
juni voor de Neptunusfeesten te 
Delfzij l van 29 mei - 7 j un i ; 
4. Goes en Midde lburg van 3 mei tot 
en met 26 augustus met de al van vo
rige jaren bekende „Zee landbrug vijf 
k i lometer" ; 
5. Amsterdam, 's-Gravenhage, Rot
terdam en Utrecht van 6 mei tot en 
met 3 juni voor de Rode Kruiscollec-
ten. 

de+rcde+kruts+collecte | ^ E / ^ / " ^ 
' ' ' '' ' ' ' ,> _ i> ' ï ï 

+ mei + beg-n + juni | . 7 0 -

voorz ien, hoewel deze dan bedoelde 
rit vermoedel i jk niet hebben meege
maakt. 
Voor lezers, die één of meer van 
dergel i jke bijzondere enveloppen 
zouden wi l len ontvangen, bestaat de 
mogel i jkheid ze te bestellen door 
stort ing of overschri jving van een be
drag van ƒ 3,— per enveloppe (of 
ƒ10,— voor vier stuks) op giro 
3572200 ten name van de penning
meester van de Stoomtramclub 
Hoorn-Medembl ik te Steenderen. 
De bi jzondere enveloppe is ontwor
pen door de heren Felix en Vogelaar, 
terwi j l het bi jzondere poststempel 
werd vervaardigd naar een on twerp 
van de machinist Jaap Nieweg. 
Het batig saldo van de verkoop van 
deze enveloppen is bestemd voor de 
Vereniging van vrienden van ge
noemde stoomtramclub, welke een 
, ,kete l fonds" wi l vormen met het oog 
op de vele dure reparaties. 

Typenraderstempels 
16.3.1976 
Opgeheven: postagentschap 
Almelo-Burcht 
17.3.1976 
Gevestigd: postagentschap Almelo-
Binnenhof 

1.4.1976 
Naamswijziging: postagentschap 
Amersfoort-Soesterberg heet thans 
Amersfoort-Ligusterstraat. Postagent
schap Etten-Leur-Kerkwerve vervan
gen door een t i jdel i jk bi jpostkantoor 
van geli jke naam 
12.4.1976 
Gevestigd: postagentschap 
Gorinchem-Van Hoornestraat 
28.4.1976 
Gevestigd: postagentschap 
Amstelveen-Amsterdamseweg 
1.5.1976 
De eenvoudigste postale service - het 
periodiek ,,zi t t ing h o u d e n " - werd te 
Middel ie beëindigd 
3.5.1976 
Hulppostkantoor Boven Pekela ver
vangen door een postagentschap 
Nieuwe Pekela-Tilstraat H. 
Hulppostkantoor Stadskanaal-Afdraai 
vervangen door een postagentschap 
Stadskanaal-Ceresstraat. 
Gevestigd: postagentschap 
Amersfoort -Holkerweg 
6.5.1976 
Gevestigd: postagentschap 
Haarlem-De Ruyterweg 
17.5.1976 
Gevestigd: postagentschappen 
Haarlem-Schouwtjesplein en Lauwers-
oog 

^^E-V.^ tentoonstelling 
FABWESI o - S 

HAAGS6EMEEKIEMUStUM > I 4 | i ' 9 n i 
tol en met 16 mei i 1976 . 

Afbeeldingen van twee stempelvlag
gen kunnen wi j hierbi j opnemen; de 
andere zijn al afgebeeld in het mei
nummer. 

„TRAMSTEiViPELS" 
De Stoomtramclub ,,Stoomtram 
Hoorn-Medembl ik B.V." heeft zijn 
activiteiten uitgebreid met een aantal 
stoomtramritten in de provincies 
Groningen en Friesland. Voor één 
van deze r i t ten, welke op 16 mei van 

.̂eEuw/i;,, 
^^^CONFEf l f ^^^ 

^■•aï.nïB>!K K 
Si «e 

'"^QEN 16 »A^' 

Leeuwarden naar Groningen plaats 
vond, is postale medewerk ing ver

kregen door het plaatsen van een bi j

zonder poststempel (door het post

kantoor Groningen) op gefrankeerde 
enveloppen met een toepasselijke af

beelding, welke met deze rit zi jn ver

voerd. Ook eigen enveloppen vóór 
16 mei toegezonden aan de directeur 
van het postkantoor te Groningen, 
konden met dit stempel worden 

nieuws uit 
belgië 

rubriekredacteur: 
L. Van den Eeden 
Orgelstraat 5 
B2000 Antwerpen 

Nieuwigheden 

Op 3 mei verscheen een bi jzondere 
postzegel ter gelegenheid van de 25e 
verjaring van de opr icht ing van de In

ternationale Muziekwedstr i jd Konin

gin Elisabeth. Waarde en toeslag 14 
frank I 6 frank. 
De Internationale Muziekwedstr i jd is 
een van de grootste en populairste 
init iatieven die koningin Elisabeth 
oo i t genomen heeft. De oorsprong 
gaat terug tot het plan dat de kon in 

gin opvatte samen met onze grote 
violist Eugene Isaye, die ervan 
droomde jonge virtuozen een broe

derl i jke steun te verlenen. Zo was er 
respectievelijk in 1937 een wedstr i jd 
voor viool , terwi j l er in 1938 een 
plaats vond voor piano. Beide lever

den zij als laureaten twee uitzonder

li jke kunstenaars op : Oistrakh en 
Guilels. De tragische internationale 
gebeurtenissen beletten in de daarop 
volgende jaren elke activiteit op we

reldvlak en men moest to t in 1951 
wachten om de eerste wedstr i jd voor 
viool te organiseren. 
Deze wedstr i jd viert dan ook dit jaar 
zi jn 25jarig bestaan en terzelfdert i jd 
herdenkt men de verjaardag van ko

ningin Elisabeth, die honderd jaar ge

leden werd geboren. 

"f^f'É ^'' c 
v(^A\ ^ JBL 
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O p 10 mei werd een bi jzondere post

zegel uitgegeven naar aanleiding van 
het congres , , International Road 
U n i o n " . Waarde 14 frank oplage: 
3.000.000 stuks. 

lUNI 1976 3 6 7 



Eveneens op 10 mei werden twee bi j 
zondere postzegels te koop aange
boden voor de Europese gedachte. 
Als onderwerpen stellen zij manden-
vlechten en pottenbakken voor. 
Waarde 6.50 frank en 14 frank. O p 
lage respectievelijk 3.000.000 en 
10.000.000 exemplaren. 

Afschaffing van postwaarden 

De regie der posteri jen deelt mede 
dat de zegels van 4 frank, 4 frank met 
monogram B, de 18 frank en de 22 
frank, alle met de koninkl i jke beelte
nis, niet meer zul len verkocht wor
den na 31 augustus 1976. 

Speciale afstempeiingen 

20 en 21 maart: Eigenbrakel en Tor
hout . Voorverkoop van de bi jzondere 
postzegel ,,Kardinaal Merc ier " . 
27 en 28 maart: Spont in. Provinciale 
competi t ieve postzegeltentoonstel
l ing. 
8 apr i l : Assenede. 25e nationale 
jeugdschaakkamploenschappen. 
1 en 2 mei : Brussel, Solre-sur-Sambre 
en Strombeek-Bever. Voorverkoop 
van de bi jzondere postzegel , , inter
nationale Muzlekwedstr i jd Koningin 
Elisabeth". 
9 me i : leper. Ter gelegenheid van de 
Kattestoet. 
8 en 9 mei : Brussel en St. Niklaas. 
Voorverkoop van de bi jzondere post
zegel , , Internationale Road U n i o n " . 
8 en 9 mei : Cembloux en Zot tegem. 
Voorverkoop van de reeks postzegels 
, ,Europa". 
De postzegelverzamelaars die de af
stempelingen wi l len bekomen r ichten 
zich to t de Regie der Posterijen, A l 
gemeen Bestuur, Afdel ing 1.3.0.2, 
1000 Brussel. Zij sturen daarvoor hun 
briefwisseling met geldige Belgische 

postzegels in gesloten en gefran
keerde omslag naar voornoemd adres, 
met opgave van de verlangde stempel. 

Kringnieuws 

Te St. Niklaas had in de bovenzalen 
van het station een Provinciale Com
petit ieve Postzegeltentoonstell ing 
plaats, die ingericht was door de ac
tieve kring , ,Koninkl i jke postzegel
verzamelaarsvereniging van het Land 
van Waas". Dat het niveau van de in
gebrachte verzamelingen zeer hoog
staand was, bewijst wel de uitslag: 
één grootste onderscheiding en ze
ven grote onderscheidingen. De heer 
Ingels behaalde de eerste prijs met 
een prachtige verzameling ,,Typogra

fische opdruk , ,Congo beige" op ge
wone oplage en de Prinsenoplage. 
Eveneens opmerkel i jk waren de stu
die van de Rayon- en Strubelizegels 
uit Zwitserland van de heer Bekx en 
de klassieke verzameling België van 
de heer Baert. Met deze zeer ge
slaagde en waarlijk propagandaver-
spreidende tentoonstel l ing heeft de 
vereniging van het Land van Waas 
opn ieuw een parel aan zijn reeds 
ri jke kroon gezet. Wij wensen de he
ren De Clercq (voorzitter), Huysmans 
(secretaris), alsook de andere leden 
van het bestuur, zonder hun respec
tieveli jke dames te vergeten, die zo
wel bij de opbouw als het afnemen 
van de tentoonstel l ing present waren, 
harteli jk proficiat. 

Oproep 
De Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie roept soll icitanten op 
voor de tegen het einde van di t 
jaar vrij komende funct ie van 

Administrateur 
Het betreft een vol ledige dag
taak die thuis ui tgeoefend kan 
worden - waar tegenover staat 
dat de betrokkene over vol 
doende ruimte moet beschik
ken om daar ook de administra
tie van de abonnementen en de 
voorraad oude nummers onder 
te brengen. 

De taak van deze functionaris 
bestaat in hoofdzaak ui t : 

Het b i jhouden van het adres-
sensysteem van de thans onge
veer 47.000 lezers en het door
geven van alle daarin voorko
mende mutaties aan de drukker 
te 's-Gravenhage. 
Het verzorgen van de rubriek 
, ,Verenigingsnieuws" in het 
Maandblad. 
Het maandelijks uitschri jven 
van de nota's voor de meer dan 
100 aangesloten verenigingen 
en het jaarlijks uitschri jven van 
de nota's voor de individuele 
abonnementen. 
Het controleren van de aanvra
gen tot restitutie wegens 
, ,dubbele abonnementen" . 
Het onderhouden van het con
tact met de grote en kleine -

goed en minder goed geadmi
nistreerde verenigingen over de 
ledenbestanden en de adres
veranderingen. 
Het onderhouden van het con
tact met de drukker over de 
verwerking van de mutaties in 
de mechanische administratie 
en de controle op de juistheid 
van deze verwerking. 
Sollicitanten behoeven geen f i -
latelistische kennis of belang
stell ing te hebben, doch wel 
vo ldoende zelfstandig kunnen 
werken om een en ander zon
der dagelijkse leiding thuis uit 
te voeren. 

De thans in functie zi jnde Ad
ministrateur die wegens zi jn 
leeft i jd zi jn functie op het 
einde van dit jaar neerlegt is 
bereid zi jn opvolger grondig in 
te werken . 

Aan soll icitanten uit Den Haag 
of omgeving wordt in verband 
met het contact met de drukker 
- Sijthoff Pers te 's-Gravenhage 
- een zekere voorkeur gege
ven. 

Brieven met uitvoerige inl ich
t ingen omtrent de persoon en 
de ervaring op administratief 
gebied van de sollicitant en met 
een aanduiding van het ver
wachte salaris te zenden aan de 
Secretaris van de Raad van Be
heer: Mr . A. van der Flier, Tor
tellaan 69, Den Haag 2023. 
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verenigde 
naties/ 
verenigd 
europa 
rubriekredacteur: 
). Ph. de Leeuw, 
Breitnerstraat 21, 
Zwijndrecht-3250. 

CEPT: vier verstek-elingen 

Begin mei verscheen weliswaar het 
gros van de CEPT-uitgiften 1976, met 
zegelbeelden ont leend aan voorwer
pen van kunstni jverheid, maar de 
noodzakeli jke éénheid is toch nog 
ver te zoeken. 
Liechtenstein l iep, zoals gewoonl i jk, 
voorop met een uitgifte op 11 maart. 
Oostenri jk zal op 13 augustus de 
hekkesluiter z i jn . En weer zijn er en
kele spelbrekers onder de CEPT-le-
den. 
Nederland liet voor de zoveelste keer 
verstek gaan. Deze keer in gezel
schap van Denemarken, Finland en 
Engeland. Er zi jn ook een paar 
nieuwkomers. Het Kanaaleiland 
Guernsey met twee waarden, op 29 
mei, meteen na de aankondiging 
reeds het voorwerp van speculatieve 
geruchten, het eiland Man in de Ierse 
zee, dat met de uitgifte van zes ze
gels in twee strookjes van drie een 
goede slag wi l slaan, op 28 ju l i , en de 
Turks-Cypriotische bondsstaat, die 
van de CEPT-emissie gebruik maakt 
om zijn aanwezigheid filatelistisch te 
benadrukken. 

Kunstnijverheden 

Van enkele uitgiften wi l ik graag iets 
meer vertel len. 
Vooral de Joegoslavische zegels be
hoeven enige toel icht ing. Het, op de 
3.20-dinwaarde, wat onduidel i jk uit
gevallen, en op het eerste gezicht 
grappig aandoende, beeldje stelt de 
in diep gepeins verzonken nobele 
koning Matthias voor, die met succes 
de Turken, de Polen, de Bohemers 
en de Oostenri jkers beoor loogde. 
Het beeldje, een schepping van Ja
kob Pogolerec uit 1931, wordt be
waard in het Sloveense-ethnografische 
museum van Ljubljana. 
Het zegelbeeld van de 8-dlnwaarde is 
nog iets mysterieuzer. Het vertoont 
de binnenzi jde van een uit de tweede 
helft van de veert iende eeuw stam
mende drinkbeker, gevonden in Pe^ 

Kosovo, die zich tegenwoordig be
vindt in het Nationale museum te 
Belgrado. De beker, die zes cent ime
ter hoog is, heeft een middel l i jn van 
veert ien centimeter en is slechts aan 
de binnenzi jde versierd. Vandaar 
deze ui tzonderl i jke manier om de 
beker af te beelden. 
De terr ine op de Noorse zegel van 
125 öre is een zogenaamde bis-
schopskom in de vorm van een mij
ter. 
Uit het prachtige karafje, dat de 
Turkse zegel van 400 kurus siert, 
zoudt ook u waarschijnli jk graag uw 
gasten een l ikeurt je wi l len schenken, 
na een bl ik op het rijk versierde 
Zwitserse zakhorloge (80 rappen), die 
u zei dat het t i jd werd om uw feeste
lijk etentje te beëindigen. 
België noem ik omdat het zi jn zegel-
beelden niet zocht onder de bi jzon
dere specimina van zijn kunstnijver
heid, maar daarvoor op bezoek ging 
bij een mandenvlechter (6.50 frank) 
en een pottenbakker (14.— frank). 
In het septembernummer hoop ik ge
legenheid te v inden de CEPT-uitgiften 
1976 globaal samen te vatten. 
Een kleine sensatie veroorzaakte in 
de Bondsrepubl iek een vei l inghouder 
die voor 3.000,—D-Mark een misdruk 
aanbood van de Berlijnse zegel voor 
het Europese Monumentenjaar. Op 
het beeld mankeren waardeaandui
d ing, tekst en tekening. 
Op 22 maart zorgde Ts)echo-
Slowakije voor een aanvull ing van de 
verzamelingen ,,Europese Sport " 
door de uitgifte van een zegel van 
Kcs 1 . — ter gelegenheid van de ,,Eu
ropese Tafeltenniskampioenschap-
pen, Praag 1976" en van vi j f t ig jaren 
georganiseerde Tsjechoslowaakse ta-
feltennissport. 

Afstempelingen 

Het ,,Europese" stempelfront meldt 
uit de B.R.D.: 2000 Hamburg 36; ,,5th 
Congress of the European Society of 
Ophta lmology Hamburg, Apri l 5-9, 
1976". 4620 Castrop-Rauxel 1 : 
,,Briefmarken-ausstel lung 20 Jahre 
Europa-Marken Adenauer Schuman 
De Gasper i " . In dit ovale stempel zi jn 
behalve de , ,E" van Europa, portret
ten van de drie genoemde staatslie
den opgenomen. Het stempel werd 
toegepast op 24 en 25,april 1976. 
Eveneens op 24 en 25 april gebruikte 
men in Heidenheim an der Brenz een 
stempel: , ,Coupe d'Europe" ter gele
genheid van de zestiende internatio
nale worstel wedstr i jden. En nu we 
het toch over de sport hebben ver
meld ik meteen een Frans stempel 
gebruikt door 69 Tarare-Rhone: 
, ,Championnat Europeen Sidecar-
cross 27 Mai 1976 Tarare". 

Drie met postale bijstempels op een Ame
rikaanse VN-kaart van 8 dollarcent. 

Eerste dag van gebruik van het hennne-
ringsstempel van de zilveren postadmini-
stratie van de Verenigde Naties: 3 mei 
7976, gemeld in deze rubriek van het 
meinummer. 

CEPT - Conférence Européenne des 
Administrations des Postes et Tele
communicat ions - Conferent ie van 
Europese post- en 
telecommunicat i e-administraties. 

Verenigde Naties 

Mag ik nog eenmaal terugkomen op 
de tentoonstel l ingsherinneringsstem
pels van de UNPA? Daarna laat ik het 
onderwerp rusten, o m niet de indruk 
te wekken als zou ik tegen die stem
pels ageren. 
Onlangs ontv ing ik een vri j groot 
aantal ,,Souvenir cachets" van Amer i 
kaanse tentoonstel l ingen. M i jn veront
rusting over enkele daarvan wi l ik u 
toch niet verhelen. Het zi jn briefkaar
ten, die er weliswaar bi jzonder in
drukwekkend uitzien met in één ge
val zelfs vier verschi l lende herinne
ringsstempels - sommige waarvan in 
twee kleurversies - , maar zonder een 
datumstempel dat de frankeerwaarde 
vernietigde (afbeelding biz. 370). 
Ik vraag me werkel i jk af of aan zulke 
stukken enige filatelistische waarde 
mag worden toegekend. 
In de naaste toekomst zul len UNPA-
herinneringsstempels worden toege
past op ,,Regiophil X I " , DIet ikon/Zh 
in Zwitserland op 28-30 mei, voor 
,,Hafnia 76" te Kopenhagen op 20-29 
augustus en voor de , ,Najubr ia" in 
Eschborn B.R.D. van 30 september tot 
3 oktober. 
Van 29 mei to t 11 jun i 1976 vindt In 
Vancouver (Canada) een bi jeenkomst 
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plaats van zeshonderd gedelegeerden 
uit meer dan 125 landen die zich als 
voortgezette , ,Uni ted Nations Confe
rence on Human Sett lements" (Habi
tat) zul len bezighouden met de pro
blemen van het mil ieu en de huisves
t ing, die al eerder onderwerp waren 
van besprekingen in Stockholm op 
de mi l ieuconferent ie van 1972. 
I .A. R. Mac Leod ontwierp voor deze 
gelegenheid een herinneringszegel 
van 20^, die op 12 mei door de Ca
nadese posteri jen werd uitgegeven. 
In het zegelbeeld bloeit een bloem 
op uit een immense huizenzee. 
, ,Habitat" was ook de aanleiding tot 
de jongste UNPA-uitgif te van 28 mei. 
Er zi jn vier waarden. Zwitserse francs 
0.40, 1.50, $0.13 en $0.25. Het be
kwame on twerp van de Israëli E. Weis-
hoff moet men wel twee keer beki jken 
aleer men de clou snapt. 

Thematiek 

Well icht heeft een enkeling zich af
gevraagd waarom ik nimmer de 
FAO-munten ter sprake bracht terwi j l 
anderen daaraan zoveel aandacht be
steden. 
Mi jn antwoord kan kort z i jn . Het 
doel van de uitgifte moge een goed 
doel z i j n ; met fi latelie hebben de 
munten echter niets te maken. Afge
zien van het feit dat Tonga niet tot de 
degeli jkste postzegelemittenten be
hoort, is zulks wel het geval met de 
zegels die Tonga op 3 september 
1975 uitgaf in een serie van liefst t ien 
waarden. De FAO-munten van dat 
land zi jn er op afgebeeld, leder moet 
maar voor zichzelf uitmaken of hij 
deze zegels, naar ontwerpen van M. 
Meers, in z i jn verzameling wi l opne
men of niet. 
Een interessant onderwerp voor een 
thematische VN-verzameling vormen 
de in geringe aantallen, maar regel
matig verschi jnende zegels gewi jd 
aan de Wereldgezondheidsorganisa
tie (WHO) . De meeste vragen aan
dacht voor de 7e apri l , die were ld
wi jd als , ,Wereldgezondheidsdag" 
wordt gevierd. Ik noem u van di t jaar 
een serie van dr ie waarden, uitgege
ven door Libië en een zegel van 2 
Kcs van Tsjecho-Slowakijë, die de 
strijd tegen het roken moet onder
steunen. 
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Een heel wat zwaarder programma is 
diegenen beschoren die hun zinnen 
hebben gezet op een thematische 
bewerking van uitgif ten met betrek
king tot de UNESCO. Behalve semi-
dienstzegels en dienstbrieven wach
ten op hen talloze zegels die het 
werk van deze organisatie in het al
gemeen onder onze aandacht bren
gen, en een groot aantal uitgiften die 
bi jzondere UNESCO-activiteiten on
dersteunen (Nubische monumenten, 
de Boroboedoer, Venetië, Moendo-
jara enzovoort) . 
Over omnibusui tg i f ten als die voor 

suid-afrika 

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

Die Afrikaanse Filateiistevereniging 
(A.F.V.) 
Die Afrikaanse Filatelistevereniging is 
op Vrydag 13 Apr i l gestig; die datum 
wys daarop dat die lede nie bygelo-
wig is nie. Die doel was nie net om 
filatelie te bevorder nie, maar veral 
om die rol van die Afrikaanse taal in 
die posseëlwêreld aan te moedig. 
Daar word 'n aantal posseëltrofeë be-
skikbaar gestel. 
Verder het die vereniging 'n onderaf
del ing ,,Die Jong Filatelis', 'n tweeta
lige jeugdvereniging wat welwi l lend
heid nastrewe, l iefde vir die versamei 
en studie van posseëls aanmoedig en 
die jong mense geleentheid gee om 
op komitees te dien om die hantering 
daarvan aan te leer. 
Van 29 Maart tot 17 Apr i l is 'n spe-

de ,,Rechten van de mens" , , , Interna
tionaal jaar van het boek" en ,, Inter
nationaal jaar van de opvoed ing" heb 
ik het dan nog niet eens gehad. Toch 
een inspirerend onderwerp. 
Om deze aflevering van onze rubriek 
te besluiten volgen hier enkele re
cente UNESCO-uitgiften. Pakistan riep 
op 29 februari van dit jaar op tot red
ding van Moendojaro, één van de be
langrijkste oude nederzettingen in de 
Indusvallei. Marokko schonk op 11 
maart 1976 aandacht aan de restaura
tie van de Boroboedoer. Tsjecho-
Slowakijë tenslotte vierde met twee 
waarden van elk 2 Kcs de dertigste 
verjaardag van de UNESCO. 

FAO - Food & Agricultural 
Organization-Voedsel- en landbouw
kundige organisatie (van de Ver
enigde Naties). 
UNESCO - United Nations Educatio
nal, Scientific & Cultural 
Organizat ion-Opvoedkundige, we
tenschappeli jke en culturele organisa
tie van de Verenigde Naties. 
W H O - W o r l d Health Organizat ion-
Wereldgezondheidsorganisatie (van 
de VN). 

siale stempel gebruik met die da
tums / Johannesburg / Afrikaanse Fi
latelistevereniging 13.4.1951. 
'n Besondere koevert wat die vereni
ging beskikbaar gestel het, meld links 
In l igblou groot gebosseleerde let
ters: A.F.V., daaronder in silwer 'n 
gebosseleerde lourierkrans, met b in-
nekant in l igbou letters: ,,1951-1976 
ons doel is om die rol van die Afr i 
kaanse taal in die filatelie te hand
haaf, te bevorder en te onsteun' . Dis 
'n artikel van die grondwet van die 
vereniging. Die koevert is baie toe-
paslik gefrankeer met 'n 4 c taalseël. 

1820 Setlaars Monument 
Op 10 Apri l is by die Setlaars Monu 
ment vir die eerste keer 'n spesiale 
ronde stempel gebruik: afbeelding 
van die monument / 10 IV 76 / Gra-
hamstown / 1820 Settlers -Setlaar 
Monument . 
Alle briewe wat voortaan by die mo
nument gepos word sal met hierdie 
stempel gekanselleer word . 



Onze 

NAJAARSVEILINGEN 

J. K. 
Plaats 31 A 

zijn reeds in bewerking! 

Wacht U niet tot het laatste moment met 
inzenden, bewerking kost tijd! 

Voor belangrijke objecten komen wij gaarne bij 
U voor vrijblijvend advies. 

Bij vroegtijdige aanbieding is renteloos 
voorschot mogelijk. 

ZEER GUNSTIGE veilingcondities! 

VEILEN MET SUCCES? 
RIETDIJK b.v. HET ADRES 

RIETDIJK b.v. DEN HAAG 
/ ^ Ä \ Tel. 070 463917 

E B 

57 jaar onafgebroken in dienst der filatelie 
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DE GROOTSTE 
Dit evenement zal het philatelistische 

Tot onze voldoening annonceren wij hierbij onze grote vei
ling op hoog internationaal niveau Wij zijn voornemens een 
maal per jaar een dergelijke veiling te houden Dankzij ge
sprekken met enkele van onze cliënten uit binnen en buiten
land, over onze plannen om te gaan veilen, kregen wij de 
beschikking over div zeer belangrijke verzamelingen Dit 
was een prachtige aanzet om nu van start te gaan en onze 
voornemens te realiseren 

WIJ mochten reeds voor enkele milj guldens aan exclusief 
matenaal ontvangen voor onze veiling welke in Amsterdam 
op 
4-5-6-7-8-9 oktober a.s. 
gehouden zal worden 
onder de naam 
AMPHILA 
(Amsterdam Phil Auction) R F G STURMS 
Deze veiling zal met alleen hier ter lande maar ook interna
tionaal tot een van de belangrijkste gerekend mogen wor
den 
Daar wij een keer per jaar veilen, zal het karakter van deze 
veiling geheel anders zijn dan van de meeste reeds be
staande 
1 WIJ garanderen de echtheid van zegels boven ƒ 500,— 

voor de tijd van 5 jaar en nemen de volle verantwoor
ding, zodat eventuele strijd tussen koper en inzender uit
gesloten IS 

2 WIJ versturen meer dan 20 OOO'i' catalogi naar alle delen 
van de wereld 

3 De zegels worden ongelimiteerd verkocht, daar wij geen 
limieten van inzenders accepteren Wel geven wij event 
een mm garantie-opbrengst 

4 De kavels worden m de veilingcat in vier talen omschre
ven"' 

5 De catalogus zal duizenden zwart-wit en vele kleurenfo
to's bevatten 

6 De veiling wordt geannonceerd in alle philatelistische 
tijdschnften over de hele wereld 

7 Door de grote omvang van het uitzonderlijke matenaal 
loont het de moeite voor verzamelaars en belangrijke in
tern handelaren van grote afstand naar Amsterdam te 
komen, wat een voordeel is voor de inzenders 

8 Indien nodig kunnen wij crediet geven, mits een derde 
van de aankoop direct wordt voldaan (overleg vóór de 

veiling is dan wel vereist) 
Ook u bent nu in de gelegenheid voor uw belangrijke collec
tie of rariteit DE prijs te kunnen maken (Ook minder cou
rante landen) 
Om tijd te besparen kunt u eventueel zonder voorafgaande 
correspondentie uw inzending aan ons sturen Mocht deze 
echter ongeschikt voor onze veiling blijken te zijn, dan stu
ren WIJ deze per omgaande, verzekerd en voor onze kosten, 
retour 
Voor al onze service rekenen wij u slechts 15% veilingkos-
ten (inbegrepen eventuele kleurenfoto's, verzekering enz ) 
Div inzenders gingen u reeds voor, o a de heer E van der 
Kruk, oud president directeur van de I B M NederI, die ons 
zijn zeer belangrijke collectie toevertrouwde, t w een vrijwel 
complete verzameling van alle Europese landen, alles on
gebruikt verzameld'" in ruim 100 luxe albums 
Wacht met te lang met uw inzending, gezien de tijdrovende 
voorbereiding van zo'n catalogus 
Grijp deze voor u unieke kansIII 

VEILING TOT DU 
lesprek van het laar worden 

Buiten voornoemde coli Europa in 100 banden, zal de vei-l 
ling ondermeer bevatten Een fantastische verzameling NE-I 
DERLAND merend in luxe tot super luxe kwaliteit, waannl 
talrijke rariteiten o a 15 et postpakketverrekenzegel met 
certificaat in luxe kwal, 2 stuks driegaats roltanding postfris, 
vele zeldz variëteiten (zie foto s Een uitermate belangrijke 
collectie NEDERLAND 1852 wo superbe blokken van vier 
gebr en ongebruikt (alle certificaat N V P H ) 1/3 postfris'", I 
paren, stnppen, hoek- en randstukken, bneven, zeldz 
stempels enz Prachtige verzameling bneven van NEDER
LAND, o a 10gld nr BOenlOgld nr 101 op vliegbrieven 
Grote gesp verz PORTZEGELS VAN NEDERLAND 
Zeer belangrijke verz NED. INDIE, CURAQAO, SURINAME 
w o talrijke rariteiten alsmede zeldz bneven Een prachtige 
en zeer belangrijke verzameling ENGELAND met vele zeld
zame £ zegels gebr en ongebr, de emissie 1840 o a in 
paren en strippen enz Belangrijke verz ENGELSE KOLO
NIEN w o talrijke rariteiten o a £ van Tobago Yv Frs 
12 500— (met eert) £ 10 Natal, Kaap driehoeken in luxe 
kwal enz enz Zeer bel verz FRANKRIJK o a 10c Bor
deaux gehalveerd op brief Yv Frs 10 000,— met eert, 
klass rariteiten in bl van vier enz Een uitgebreide en be
langrijke verz FRANSE KOLONIEN. Zeer belangrijke gesp 
collectie GRIEKENLAND GROTE HERMESKOPPEN gebr 
en ongebr w o blokken van vier en grotere eenheden Zeer 
bijz en belangrijke verz HONGARIJE klassiek (bijz stem
pels) Gesp verz DUITSLAND 1872 Prachtige verz 
DUITSLAND LOKAALZEGELS na de oorlog Vrijwel compl 
collectie ZWITSERLAND met alle kantonaalzegels, alsmede 
vele vanet van de latere emissies Zeer belangrijke coli 
SPANJE o a zeldz klass zegels in blokken en strippen 
VERENIGDE STATEN w o rariteiten welke hier sporadisch 
op een veiling aangeboden worden Uitermate belangrijke 
verz OUD ITALIAANSE STATEN waann vele rariteiten, 
w o op brieven Belangrijke verz CHINA. Prachtige en zeer 
belangrijke verz JAPAN w o eerste emissie in blokken van 
vier en groter Gesp verz LETLAND met zeldz var Gesp 
verz MONTENEGRO. Belangrijke verz NOORWEGEN w o 
nr 1 in blok van vier" Buitengewoon interessante gesp coli 
SERVIË w o bneven en zeldz proeven Prachtige verz 
BOSNIË, zeer gespecialiseerd Prachtige ged gesp verz 
OOSTENRIJK met vele zeldz vaneteiten, Wipablok, 10 Sh 
Dolfuss enz TSJECHOSLOWAKIJE, zeldz opdrukken ge
keurd Bekroonde tent collectie van JOEGOSLAVIË sterk 
gespec met vele zeldz variëteiten, zoals slechts sporadisch 
aangeboden Zeer belangrijke verz ZUID-AMERIKA, w o 
vele rariteiten, alsmede veel luchtpost 
Mooie verz LIECHTENSTEIN met talrijke VOORLOPERS, 
Vaduzblok enz Gesp verz PERZIE. Bel verz SPAANSE 
KOLONIEN. Mooie verz OUD DUITSE STATEN. Mooie 
verz BELGIË. Mooie gesp verz MEXICO, wo Ie emissie 
m luxe paren en stnppen Zeer belangrijke en interessante 
verzameling BRIEVEN VAN VELE LANDEN, wo vele 
zeldzame Alsmede verzamelingen van vele andere landen 
Verder prachtige LANDENRESTANTEN EN COLLECTIES 
EN BLOC, zoals slechts zelden aangeboden 
Kortom een veiling waann letterlijk voor iedere philatelist 
iets van zijn gading zal zijn 
Serieuze gegadigden kunnen nu reeds gratis de veilingcata
logus aanvragen Onze vaste clientèle waarvan het adres 
aan ons bekend is ontvangen deze automatisch 
Ons adres AMPHILA Rokin 93 Amsterdam (centrum) 
Ons voorlopige telefoonnummer is 020-249044 
Na kantoortijd telef antwoordapparaat 
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Nieuwe kilo's - icilo's met de nieuwste zegels - Alleen de betere kilowaai 
1STE KLAS MISSIE KILO'S 
CANADA - Ie klas missiekilo - met de nieuwste gelegenheids/gedenk-

zegels - met hogere waarden - mooie kilo 49,50 
CUBA 1 - 95% groottormaatzegels - zoals normaal bij Cuba veel zegels 

met slechte perforatie - maar dit wordt dik vergoed door de veel 
hogere waarden van gelegenheid/gedenkzegels en door de enorme 
sortering 45,— 

DUITSLAND 1 - ,,Bundespost/Berlin" met gegarandeerd minstens 1200 
i 1500 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels - veel toeslag - enorm 
gesorteerd - veel hogere waarden - pracht kilo - verzegeld 79,50 

ENGELAND 1 - ,,FIRST CLASS CHARITY" - de betere missie kilowaar -
met gegarandeerd meer dan 1500 grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - hogere waarden - samendrukken - enz verzegeld pakket 34,50 

GROOT BRITTANNIÊ 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 circa 20 Engelse kolomen en Domi
nions - zeer interessante kilo - verzegeld pakket 45,— 

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

MALTA 1 - zeer mooie kilo - veel grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - % kilo 51,50 per kilo 195,— 

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

NOORWEGEN 1 - zeer goed missiekilo - met veel nieuwe grootformaat 
gelegenheid/gedenkzegels - hogere en topwaarden verzegeld pakket 49,50 

SKANDINAVIË 1 - een zeer mooie sortering uit de vier Skandinavische 
landen - zeer veel grootformaat gelegenheid/gedenkzegeis - met 
andere en de laatste nieuwe zegels - veel hogere waarden - staande 
luchtpostzegels en topwaarden tot en met 20 Kronen enz - verzegeld 
missiepakket 52,50 

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 lan
den - met blokjes - complete series e d - verzegeld pakket 36,50 

WEST-EUROPA 1 - een mooie sortering uit circa 15 landen - met 
hogere en topwaarden van bijna ieder voorkomend land - met ten
minste 1000 grootformaat gelegenheid/gedenkzegels • zeer goed -
verzegeld pakket 46,50 

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

ZWEDEN 1a - Agfa afsnijsel - geeft beslist met af bij het afweken - zeer 
veel hogere waarden grootformaat van 1,30 Kronen en 1,70 Kronen 79,50 

Gratis zanden wil u op aanvraag maandelijks nieuwe prl|sll|sten met 
speciale aanbiedingen voor wederverkoop - ruilbeurzen - rondzend-
verkeer, etc. 

POSTVERZEGELDE KILO'S 
BELGI6 2 - „SUPER LUXE KWALITEIT" Spoorwegzegels met zeer oude 

uitgaven van 1935/40 tot de laatste nieuwe - nu met afwijkende 
vrachtbrieven en andere documenten waarop spoorwegzegels ge
bruikt zijn - zegels met opdruk - topwaarden van 100 - 200 - 300 -
500 frank - 500 frank minstens 2 x - andere waarden vele malen 
meer - geweldige sortering 54 50 

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

D D R ,,Behördenpost 1975" - met waardevolle bijlagen - complete 
sperwaarden series - F D C enz enz 48,50 

D D R - ,,Postkilo 1975" - met nog betere waardevolle bijlagen -
losse sperwaarden - complete sperwaarden series - F D C - post-
stroken met veel btere zegels 87 50 

DDR 2 - ,.EQUISIET 1975" - met waardevolle bijlagen met een ge
garandeerde cataloguswaarde van 350,— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - poststroken met veel betere zegels 110,— 

DDR 2a - ,,ELITE EXTRA 1975" - met waardevolle bijlagen met een 
gegarandeerde cataloguswaarde van 230,— Michel Mark - complete 
Sperwaarden Series - F D C enz enz 62,50 

EUROPA 2 - door de Finse posterijen verzegeld - met uitsluitend ze
gels van West-Europa - zeer hoge cataloguswaarde - is met regel
matig te leveren ca 345,— 

FINLAND 1972 - nieuwe kilo - hoge cataloguswaarde 32,50 
FINLAND 1973 - De nieuwste kilo - hoge cataloguswaarde - veel nieuwe 

uitgaven o a samendrukken en hogere waarden - daardoor veel 
interessanter dan voorgaande jaren 46,50 

HONGARIJE 2 - ,,Super Luxes 1976" - De nieuwste kilo met extra bij
lage van ca 500 ä 600 grootformaat en gigantzegels w o betere ze
gels - prachtige 1ste dagenveioppen - veel hogere en topwaarden -
prachtkilo 46,50 

HONGARIJE 7 - ,,Postverzegeld 1976" - Postpakketstroken - met enige 
grootformaat en gigantzegels - veel hogere en topwaarden 29,50 

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

POLEN 7a - postverzegeld 1975 - een geweldige mooie kilo - met zeer 
veel grootformaatzegels - en hogere waarden 34,50| 

POLEN - ,,Super Luxes 1976" - de nieuwste kilo met veel zegels op 
afgesneden F D C - veel blokjes en series - postpakketstroken met 
veel hogere en topwaarden 69,50| 

POLEN buitenland 1976 - veel hoge en topfrankeringen van betalings-
kaarten - veel West Duitsland 162,50| 

ZWEDEN 2a - door de Finse posterijen verzegeld - met hoofdzakelijk 
hoge postpakket frankeringen van Zweden - met een weinig andere 
landen - zeer hoge cataloguswaarde - is met regelmatig te leveren 
- ca 245,-1 

ZWEDEN - postverzegeld 1975 - vooraflevering, altijd iets beter dan 
de najaarsaflevering - veel hogere en topwaarden - veel nieuwere 
soorten dan voorafgaande jaren - enorme cataloguswaarde 135,-

Complete postpakketkaarten - een zeldzame aanbieding voor de echte 1 
Philatelist - luist omdat deze kaarten zelden door de Posterijen compleet I 
worden verkocht - ledere kaart met hoge en topfrankeringen naar het bulten-1 
land - afkomstig uit de volgende landen - WEST-DUITSLAND, veel Helnemann I 
prijs 147,50 - ZWITSERLAND, met soms Liechtenstein 155,— - WERELD, goed | 
gesorteerd, veel West-Europa 129,50 - per kllopakket ruim 200 kaarten. 

UITSLUITEND GROOTFORMAATZEGELS 
AUSTRALIË 3 • mooie sortering van uitsluitend moderne ze

gels - veel zegels van 1 Yvert Franc 
BELGISCHE EX-KOLONIËN 3 - Hoofz Ruwanda m enige van 

Congo - Zaire - prachtige plaatjes met veel motiefzegels 
BRITSE GEMENEBEST 3 A - super kwaliteit met hoofdzakelijk 

zegels van kleinere landen - uitsluitend groot formaat ge-
legenheid/gedenkzegels van BOTSWANA - CYPRUS -
GUYANA - MALAWI - MAURITIUS - SEYCHELLEN - SWAZI
LAND - WEST-INDIË - enz 

CEYLON 3 - zeer mooie zegels - met een behoorlijk aantal 
betere zegels van minimaal 1,50 yvert frank en veel hoger 

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

DENEMARKEN 3 - goede sortering - veel nieuwere uitgaven -
met als extra bijlage 45 yvert frank per % kiio van hogere en 
topwaarden van Denemarken 

DUITSLAND 3 - ,,Bundespost/Berlin" - mooie grote sortering 
van oudere en de laatste nieuwe uitgaven - veel rond-
stempel - toeslag - Schilderijen en Europazegels 

ENGELAND 3 - gelegenheid/gedenkzegels met de laatste nieu
we - nu met enig Guernsey - Jersey - Isle of Man - zeer grote 
sortering - circa 50 soorten - met als extra bijlage, voor 45 
yvert frank van oudere en betere Engelse zegels per % kilo 

EQUADOR 3 - Uitsluitend grootformaat gelegenheid/gedenk-
zegels - veel motiefgeplakt op zeer licht papier 

FINLAND 3 - Geiegenheidszegels maar ook met de betere ge
denkzegels - en zoals normaal bij Finland bijna allemaal 
met rondstempel - met enige T B en Rodekruiszegels -
complete series - fantastisch mooi - meer zegels per kilo 
dan normaal 

GEMENEBEST 3 - een enorme sortering uit de gemenebest 
landen - met zelfs de moeilijk verkrijgbare landen erin zoals 
b V Mauritius - JamaTca enz - veel hogere waarden - en ook 
nog een extra bijlage van betere zegels van 50 yvert 
frank per % kilo 

GHANA 3 - Zeer veel motiefzegels - hogere waarden 
INDIA 3 - uitsluitend groot formaat gelegenheid/gedenkzegels 

van India - mooie grote sortering met de nieuwste zegels -
enige zegels van Bangladesh - en betere zegels 

ITALIË 3 - mooie sortering van prachtige geiegenheid/gedenk-
zegels - op kaartrestanten - met goedkoop maar moeilijk 
aan te komen 

JERSEY 3 - Uitsluitend grootformaat en gelegenheld/gedenk-
zegels - met enige zegels van ,,lsle of Man" - Guernsey 
IS mogelijk - voor een dergelijk moeilijk verkrijgbaar 
gebied een fantastisch mooie sortering 

MALAYSIA 3 - grote sortering - 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 

USA 3 - fantastische sortering geiegenheids/gedenkzegels -
met de laatste nieuwe - luchtpost - hogere waarden 

WERELD 3 - een geweldige sortering gelegenheid/gedenkze-
gels uit circa 30 landen - met motief en hogere waarden 

WEST-EUROPA 3 - door de vele landen die hierin verte
genwoordigd zijn een zeldzame grote sortering - hogere 
waarden van veel landen 

ZWEDEN 3 - Geiegenheid/gedenkzegels met enige hoge waar
den - goede sortering 

ZWITSERLAND 3 - gelegenheid maar ook met gedenk- en 
Europazegels - met zéér veel Juventute maar ook met Patria -
zeer mooie kilo 

</« kilo 

21,50 

32,50 

39,50 

15,— 

23,50 

22,50 

44,25 

20,— 

32,50 

kllol 

75,— 

120,— 

148,— 

49,50 

82,50 

79,50 

187,50 

69,50 

120,— 

30,— 110,-

28,-
20 50 

40,50 

28,— 

57,50 
27,50 
20,50 
19,— 
20,-

28,— 
20,50 

99 50 
72,50 

152,50 

99,50 

217,50 
97,50 
72 50 
65,— 
69 50 

99,50 
72,50 

46,75 175 — 

E. BREDENHOF Bestellingen per giro; GEEN PORTO maar wel «en mooi« FILATELISTISCHE (rankering. 
Import - «xport kllowaar 
C. D. Tulnanburgstraat 210 - Rottsrdam 3026 - T«l. (010) 82 10 50 - Giro S3 30 04 

BONUS. U ontvangt GRATIS bij ««n b«sl«lllng bov«n d« 50 guldan 40 yv«rt (rank cataloguswaard« • bov«n d« 100 guld«n 100 yv«rt (rank «n LET OP: 
U ontvangt BOVEN l«d«r« 150 guld«n b«at«lllng 150 yv«rt (rank cataloguswaard« gratis • In eompl«!« «n/o( hoge «n topwaardon - dus bov«n 300 guld«n 
300 yy«rt (rank - bov«n 450 guld«n 450 yv«rt (rank «nz. «nz. 
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Daar was 'n besondere koevert met 
in swart 'n afbeelding van die monu
ment: 1820 Settlers National Monu 
ment/First Day Cover/Grahamstown 
South Africa. In die koevert is 'n ge
kleurde kaart met afbeeldings van die 
monument en die sale binnekant. 

Erich Mayer (1876-1960) 
Op 20 April het vier pragtige seels 
verskyn met afbeeldings na skilderye 
deur Erich Mayer. Hy was 'n Duitse 
argitek wat om gesondheidsredes in 
1898 na Suid-Afrika gekom het en 
hier onmiddel l ik met hart en siel sy 
lot met die Boere ingegooi het. Ge-
volglik het hy gedurende die Tweede 
Vryheidsoorlog (1899-1902) vir twee 
jaar gevange gesit op St. Helena, ter-
wyl hy in 1914 weer geïnterneer is. 
Hy het baie rondgereis en het die 
uitbeelder by uitstek geword van die 
Suid-Afrikaanse landskap, kalm na-
tuurtaferele en die daaglikse lewe op 
die platteland. 

4-

Die 4c seel, kremetar tboom, is ge-
druk met silinders 701-705 (bruin, 
geel, karmyn, l igblou en goud); 10c, 
uitspan van ossewaens, gedruk met 
silinders P 1026-P 1032 (b lou, karmyn, 
geel, groen, goud) ; 15c seèl ver toon 
'n landskap, gedruk met silinders P 
1036-P 1040 ( l igblou, karmyn, geel, 
bru in , goud) en 'n 20c seël met 'n 
dorpstraat, gedruk met silinders P 
1026-P 1032 ( l igblou, karmyn, geel, 
donkerbru in , goud), 
'n Agthoekige stempel meld die da
tum en die plek van uitgifte, Pretoria, 
en 'n egpaar met honde in die veld, 
na 'n pentekening van Mayer. 
Links op die eerstedagkoevert (no. 
2 : 14) die skilder se portret . 
Op die versterkerskaartjie 'n Lewens-
beskrywing van Mayer en 'n ge

kleurde afbeelding van 'n kloof in die 
Magaliesberge by Rustenburg, Trans
vaal. 
'n Wi t strokie papier meld die her-
koms van die oorspronkl ike skilder
ye, een uit die Pretoriase kunsmu-
seum, vier uit die Kunsagief van die 
Universiteit van Pretoria. 

Daar is 'n spesiale miniatuurvel let j ie 
uitgegee met alvier seëls, getand. 
O m 'n ronde bedrag te verkry kos 
die velletjie net 1c meer as die 
waarde van die posseëls: 60c. 
Daar is geen twyfel nie dat die pos
seëls 'n opmerk l ik goeie weergawe is 
van Erich Mayer se werk. 

wij lazen 
voor u 

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

Door gelukkige omstandigheden be
reikte ons de laatste t i jd een vloed 
van t i jdschr i f ten, die vroeger niet of 
hoogst zelden in onze portefeui l le 
voorkwamen. Het merendeel daarvan 
word t uitgegeven voor en door de 
handel. Begri jpel i jkerwijze bevatten 
dergeli jke uitgaven weliswaar een 
schat aan gegevens omtrent nieuwe 
ui tg i f ten, vei l ingresultaten, markt-
prognoses en commerciële persona
lia, maar wein ig art ikelen die voor 
onze rubriek van directe betekenis 
z i jn . 

Toch li jkt het ons niet onbelangri jk 
als voorl ichters op filatelistisch ge
bied kennis te kunnen nemen van 
bladen als: ,,Jhe Philatelic Trader", 
een veertiendaagse uitgave van Harris 
Publications Limited en ,,The Whole
saler" van dezelfde eigenaar en 
tweemaal per maand verschi jnende 
onder verantwoordel i jkheid van Lu
cius Jackson. 
Al was het maar om eens van mensen 
die beroepshalve met hun neus op 
de fl latelistische commerc ie zit ten te 
vernemen wat daar alzo omgaat. 
Soms worden we onverwacht gecon
fronteerd met sterke verhalen die 
een verhelderende toel icht ing geven 
op zaken waarvan men voordien 
wein ig begreep. 
BUI Hornadge vertelt zi jn sterke ver
halen op een bi jzonder smakeli jke 
wi jze. In ,,The Stamp Wholesaler" 
van 25 januari 1976 vertelt hij Iets 
over een serie van vijf waarden, die 
In 1949 werd uitgegeven door de 
communisten In Zuld-China na de 
verovering van Canton. Voor de han

del was en is deze serie om verschil
lende redenen onaantrekkel i jk. De 
handelswaarde is ger ing. De zegels 
kwamen zonder gom en ongeperfo
reerd aan de markt, hetgeen voor de 
detailhandel een aanzienli jke hoe
veelheid slecht be loonde arbeid in
houdt en de zegels mochten in Ame
rika niet worden Ingevoerd. Toch zag 
een handige Chinees kans de vertel
ler met een groot aantal van deze ze
gels op te schepen. Er was een f l inke 
Investering mee gemoeid en dus 
moest hij de boel ook weer zien kwij t 
te raken. Hoe één en ander zich af
speelde? Uit de pen van Bill Hor
nadge komt het verhaal tot ons als 
een spannende short story. 
Eveneens nieuw, maar niet afkomstig 
van een handelaar is het Belgische 
,,Kwartaal blad voor Filatelie", uitge
geven door de al even nieuwe Belgi
sche ,,Vereniging voor fllatelistische 
l i teratuur" . Het blad staat onder re
dactie van R. van Rompay, die voor 
vorm en inhoud op adviezen kan re
kenen van drs. M . van Meensel. Het 
nieuwe blad zal geheel zi jn gewi jd 
aan de fi latelie van België met een 
bi jzonder accent op onderwerpen 
met betrekking tot Vlaanderen. Nog 
vóór de publ lkat ie van het eerste 
nummer meldden zich reeds 250 a-
bonnees. Voor toekomst ige afleverin
gen ontv ing de redacteur, die per
soonli jk bijna het gehele eerste 
nummer verzorgde, toezeggingen 
voor artikelen over: ,,Rubens In de f i 
latel ie", , ,Het Peter Benoltzegel van 
1934", , ,De bij Enschedé gedrukte 
zegels van België". Belangstellenden 
kunnen zich r ichten to t : ,,Redactie en 
administratie van Kwartaalblad voor 
Filatel ie", Apri l laan 1 , 1200-Brussel. 
Voor de Franse versie van 'Themaphi-
la" bl i jven we nog even bij onze 
zu iderburen. Die Franse editie be
vatte In het begin van dit jaar een 
uitvoerige beschri jving van de aan de 
schilderkunst gewi jde CEPTultgiften 
1975, door Robert Del leré. De schri j
ver behandelt de zegelbeelden In 
min of meer chronologische volgorde 
en vergeet niet, waar dat kan, ook 
Iets over de kunstenaars zelf te ver
tel len. 

Uit Australië kenden we in onze t i jd -
schriftenbak nog slechts het voortref-
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fel i jke kwartaalblad ,,Philately from 
Australia", uit Me lbourne, het in zi jn 
soort al even voortreffel i jke ,,Philate
lic Bulletin" van de Australian Postal 
Commission en het keurig uitge
voerde ,,Stamp Preview" van de Aus
tralische Filatelistische Dienst. Daar 
kwam nu bij het vrij populai re: 
,,Stamp News The Monthly Magazine 
for Stamp Collectors", dat overigens 
al aan zi jn 23e jaargang begon. Dit 
blad maakt zich zorgen over het ook 
in Australië steeds toenemende aan
tal klachten van verzamelaars over 
minder bonaf ide prakti jken van 
sommige handelaren. De redactie 
acht vi j f t ig percent van de geuite 
klachten gegrond en daarom publ i 
ceert zi j in het januar inummer 1976 
een erecode voor de handel, gecom
plementeerd met enkele regels waar
aan klanten zich dienen te houden. 
Wat dat laatste betreft signaleert het 
blad klachten, die onredel i jk zi jn of 
voorbar ig, adressen die onleesbaar 
bl i jken en betalingen die te wensen 
laten. Het wi jst bovendien op het o n 
toelaatbare omwisselen van zegels in 
z ichtzendingen en rondzendboekjes 
en op verzoeken om in l icht ingen, die 
niet vergezeld gaan van het beno
digde re tourpor to . 

Tenslotte kondigt het blad aan dat 
het in de toekomst advertenties zal 
weigeren van handelaren die tegen 
de gepubl iceerde code zondigen. 
,,Court Post" heette een exposit ie, 
die Jean Farrugia e ind 1974 samen
stelde voor het ,, National Postal M u 
seum" te Londen met stukken uit het 
bezit van Mart in Wil lcocks, Albert 
Thomson en Sir Peter Horsley. Met 
medewerk ing van mevrouw Farrugia 
schreef genoemde Sir Peter een aan
tal art ikelen voor ,,The Philatelic 
Journal of Great Britain". Met de pu -

blikatie werd begonnen in het maart
nummer van de jaargang 1976. In de 
eerste aflevering beperkt de schrijver 
zich tot een summier overzicht van 
de ontwikke l ing van de koninkl i jke 
post. 
In later te publ iceren vervolgen zal 
lil] pogen historische gebeurtenissen 
te i l lustreren met een groot aantal 
postmerken, afstempelingen en ze
gels. 
Uit zi jn not i t ie bij de aantekening: 
,,Hast, Hast Hast, Post, Hast, Hast for 
Li fe", die vergezeld van het teken 
voor de galg voorkomt op brieven 
die een gratieverlening voor terdood-
veroordeelden behelsden, leerden 
wi j van Sir Peter, dat de t i jdgenoten 
van koningin Elizabeth I toch huma
nere opvatt ingen koesterden dan wi j 
vermoedden. W e vragen ons nu nog 
slechts af of een snellere besluitvor
ming bij de autori tei ten niet nog ver
kieslijker zou zi jn geweest. 

De verenigingsbladen 

Ook met betrekking tot de vereni
gingsuitgaven die wi j regelmatig ont
vangen valt een n ieuwkomer te mel
den, het bul let in van de afdeling 

nederlandse 
bond 
van filatelisten
verenigingen 
Secretaris: L. Schmelzer, 
van Hogendorplaan 6, 
Woerden. Telefoon 03480-322S 
Penningmeester: P. W. A. M. Wap, 
Waddenstraat 465, Haarlem 1509 
Telefoon 023-332642 
Gironummer 1078391 ten name van de 
penningmeester van de bond 

Bekertoernooi voor de thematische filate
lie 
Het negende bekertoernooi voor de the
matische filatelie zal op zaterdag 9 okto
ber 1976 gehouden worden in Amsterdam, 
tijdens de viering van de Dag van de Post
zegel aldaar. De voordrachten moeten 
dienen tot het bevorderen van het post-
zegelverzamelen op basis van de themati
sche filatelie. Deelnemers mogen een 
tijdsduur van twintig minuten niet over
schrijden. Het vertonen van dia's bij de 
lezingen is wenselijk. 
Kandidaat-deelnemers worden opgeroe
pen zich vóór 1 september schriftelijk op 
te geven bij de secretaris: L. Schmelzer, 
Van Hogendorplaan 6, Woerden. 

Bekertoernooi Utrecht 1976 

Het Bekertoernooi gehouden op de 64ste 

Zaanstreek van de I.V. Philatelica. 
Het verheugt ons mede daaruit te 
mogen concluderen dat behalve onze 
lezers ook de verenigingsbesturen 
onze belangstell ing voor hun maand
bladen, studiebladen, bullet ins, jaar
boekjes enzovoort op prijs stellen. 
Vele uitvoerige en minder uitvoerige 
commentaren en beschouwingen 
bewijzen dat de discussie rond de 
thematische fi latelie, losgeweekt door 
,,Themabelga '75" nog In vol le gang 
Is. 
In : ,,Der Eisenbahnmotivsammler" 
(5/75) l icht het Westduitse jury l id 
Herbert Stritter zijn opvatt ingen toe. 
Persoonlijk werden wi j getroffen 
door z i jn objectivi teit , die verhindert 
dat hij stokpaardjes beri jdt . Hij heeft 
een open oog voor de mening van 
anderen en is in staat tentoonstel
l ingsobjecten op hun eigen merites 
te beoordelen. 
Mag ik tenslotte u, lezers, harteli jk 
danken voor vele vriendeli jke reacties 
In het afgelopen seizoen en voor de 
toegezonden t i jdschriften en kran
tenknipsels? In het bi jzonder hen, 
woonacht ig in het bui tenland: België, 
West-Duitsland en Zuid-Afr ika. Pret
tige vakantie. 

Filatelistendag - zaterdag 8 mei 1976 - in 
Hoog-Brabant te Utrecht, werd voor de 
derde achtereenvolgende maal gewonnen 
door de heer C. Holstege, die een lezing 
hield over de tandingen der jubileumze
gels van 1923, met een puntentotaal van 
815 (1975: 830 en 1974: 791). Tweede werd 
de heer J. Dekker met een verklaring van 
de schaarsheid van de eerste emissie Ne
derland op brieven naar het buitenland 
(802) en derde de heer W. ). A. Arratoon 
met het onderwerp ,,Een jubileum" (560), 
hetgeen onvoldoende was om in aanmer
king te komen voor de bronzen deelne
mersmedaille. De heer Holstege 1<reeg de 
beker definitief in zijn bezit. 

laarverslag Stichting Filatelie 

Alle secretarissen van de aangesloten ver
enigingen hebben een exemplaar ontvan
gen van het jaarverslag van de Stichting Fi
latelie over 1975. Serieuze belangstellen
den kunnen een exemplaar aanvragen bij 
de secretaris van de Stichting: M. de 
Meijer, Geestbrugweg 59, Rijswijk-2101. 

Nieuw lid 
Per 1 juni is de vereniging ,,De Postzegel
vrienden" te Leiden officieel toegetreden 
tot de Bond. Na publikatie van de aan
vraag in het maartnummer 1976 zijn geen 
bezwaren tegen deze aanmelding inge
diend. 
Mede gelet op het bepaalde in artikel 5 
van de statuten heeft het bondsbestuur 
besloten deze kandidaat per 1 juni 1976 
als lid van de Bond aan te nemen. 
Het bondsbestuur heet deze nieuwe ver-
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eniging van harte welkom en spreekt de 
hoop uit dat het nieuwe lid actief aan het 
verenigingsleven van de bond zal deel
nemen. 
Secretaris: A. Vermont, Titus Brandsma-
laan 36, Leiden, telefoon 071-765828. Het 
aantal leden bedraagt 350. 

Tentoonstellingen 
Alle correspondentie aangaande tentoon
stellingen gelieve men uitsluitend te rich
ten tot de commissaris voor het tentoon
stellingswezen binnenland, de heer M. de 
Meijer, Ceestbrugweg 59, Rijswijk-2101. 
Begrotingsformulieren, beoordelingsboek-
)es en namen van juryleden en kandidaat
juryleden zijn op dit adres verkrijgbaar. 

Bondsinformatlebureau 
Voor inlichtingen omtrent kandidaat-leden 
van bij de Bond aangesloten verenigingen 
alsmede voor de behandeling van klach
ten omtrent verzamelaars of handelaren 
wende men zich schriftelijk tot de be
heerder H. P. van Lente, De Gooise Wa
rande, Flat B17, Mezenlaan 19, Bassum. 

Bondskeuringsdienst 
Zegels welke men ter keuring wil voorleg
gen dienen gezonden te worden aan drs. 
A. M. A. van der Willigen, Laan van Poot 
194, 's-Gravenhage. Alle overige corres
pondentie naar J. A. C. Achilles, Zuider-
parklaan 249, 's-Gravenhage, telefoon
nummer 070-321123. Voor de voorwaarden 
zie januari 1976, bladzijde 39. 

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

Bondsdocumentatiecentrum 

Inlichtingen over publikaties met betrek
king tot de postzegels en postwaardestuk-
ken van Nederland, Nederlandsch-Indie, 
Curasao en Suriname bij de administra
teur van het BDC: j . Dekker, Plantage 
Parklaan 11-1, Amsterdam-1004. Telefoon 
020-243150. 

Bondsbibliotheek 

Inlichtingen: Gelderse Bibliotheek, tele
foon 085-432131. Bondsbibliothecaris: W. 
F. Smit, Utrechtseweg 33C, Heelsum. 
Telefoon 08373-2607. 
De bondsbibliotheek is gevestigd in het 
gebouw van de Gelderse Bibliotheek. 
Geopend: uitgezonderd maandag en za
terdag dagelijks 10.00-18.00 en 19.00-21.00 
uur. Maandag geopend van 13.00-18.00 en 
19.00-21.00 uur en zaterdag alleen van 
10.00-17.00 uur. Adres: Koningstraat 26, 
Postbus 1168, Arnhem. 

Verkoopafdeling 
Bestellingen te richten aan: E. C. de Poor
ter, Parkdreef 111, Budel-Dorplein. 
Postgirorekeningnummer 2015960 ten 
name van de Directeur Verkoopafdeling 
van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen, Budel-Dorplein. 
Lijst van verkrijgbare uitgaven in het ja
nuarinummer 1976, bladzijde 39. Aanvul
lingen/verbeteringen: februan, bladzijde 
103. 

verenigings-
nieuws 

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

MEDEDELING 
VAN DE ADMINISTRATEUR 

De kopi) voor het Verenigingsnieuws dient, 
GETIKT op officieel kopijblad {in duplo), te za-
men met de mutatiestrookjes voor de komende 
maand en eventueel de maandstaat, in hel be
zit te zijn van de admini§trateur, uiterlijk op de 
volgende data 

|uli/augustusnummer 14 |uli '76 
septembernummer 11 augustus '76 
oktobernummer 15 september '76 
novembernummer 29 oktober '76 
decembernummer 17 november '76 

Nakomende mutatiestrookjes uiterlijk 10 dagen 
na de genoemde data bij de administrateur. 
Nakomers alleen m kleine hoeveelheden en 
mits u al eerder m de maand hebt ingezonden 
In dat geval de maandstaat met de laatste zen
ding strookjes toezenden Nooit méér dan één 
maandblad inzenden, voor het juli/augustus-
nummer slechts één gecombmeerde maand
staat t>vengens wél elite maand, ook als er in 
die maand geen mutaties zijn voorgekomen 
HH Secretarissen en leden-aoministrateurs 
wordt dringend verzocht zich strikt aan de ge
noemde data te houden Indien de kopij voor 
het Verenigingsnieuws te laat wordt ingezon
den, is plaatsing in het nummer van de ko
mende maand BESLIST NIET mogelijk. Let u er 
vooral op dat voor bijeenkomsten enz geen 
data worden vermeld die liggen vóór de 21ste 
van de maand van verschijning 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegekerzamelaars. 
Secr W F Smit, Utrechtseweg 35c, Heelsum, tel 
08373-2607 Penningm /ledenadm H A E Spaanenburg, 
J H Leopoldstraat 13, Haarlem, tel 023-262919 Dir 
Rondzending ) J Kroone, Socrateslaan 36, Utrecht, tel 
030-881032 
De niet bij een der afdelingen aangesloten leden dienen 
hun contributie ad ƒ 20,— te voldoen op girorekening 
33805, t n V Penningm Ned Ver van Postzegelverzame
laars, Haarlem 
Aanvulling op de lijst van afdelingen 
Vlaardingen elke 2e dinsdag van de maand Harmonie, 
Schiedamseweg 51, Vlaardingen, aanvang 20 uur 
Alkmaar ,,'t Wapen van Heemskerk", Breedstraat 33, 
Alkmaar 
2 
Postzegelvereniging „Breda". Secr mw A Cramerus-
van den Wildenberg, Steynlaan 40, Breda, tel 132307 
Biieenkomsten Ledenvergaderingen niet in juni en juli 
Eerstvolgende datum 23 aug , 19 30 uur in Gemeen
schapshuis „De Kleiberg", Dr Struykenstraat 9, Breda 
(mét veiling) Jeugd-bijeenkomst 4 juli in de Beyerd, 
Boschstraat 22, Breda, 9 30-12 00 uur 
De kontributie voor 1977 is nu reeds vastgesteld op 
ƒ20,— 

3 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Am
sterdam Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, Holland-
sche Radmg Tel 02157-489 
In juni, juli en augustus geen ledenvergadering 
Overleden 881 B ter Brugge, 659 J Tempels, 498 ) Wil-
kens 

4 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. Secr P O M 
van Hasselt, Prins Hendriklaan 101, Utrecht Ledenadm • 
mr B Karsdorp, Turandotdreef 1, Utrecht 
Géén ledenvergaderingen in juni en juli Eerstvolgende 
datum dinsdag 31 augustus '76, 20.00 uur in de kleine 
foyer van Tivoli 

5 
Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secr L W Krijger, 
Oranjelaan 49, Rijswijk Ledenadm F H de Wijs, Carel 
Remierszkade 75, 's-Gravenhage, tel 070-831402 (na 
18.00 uur) 
Ledenbifeenkomst Dinsdag, 17 augustus 1976, 20 00 uur 
in Diligentia (Ie etage), Lange Voorhout 5, 's-
G rave nh age 

6 
Internationale Vereniging /,Philatelica'% te 's-
Gravenhage. Secr N Ph Glaudemans, Willem Kloos-
laan 21, Voorburg Z H , tel 070-864476, Beheerder Cen
traal Ledenregister N F Hedeman, Valkenboskade 86, 
's-Cravenhage-2026, tel 070-390857, Bureau van het 
Rondzendverkeer Philatelicahuis, Valkenboskade 88, 
's-Cravenhage-2026, tel 070-659360 
Afdelingssecretanaten en dagen van bijeenkomsten 
Aalsmeer B ] Koedijk, Geraniumstraat 59, Aalsmeer, 
eerste dinsdag 20 00 uur, gebouw Irene, Kanaalstraat 10, 
Aalsmeer, tweede woensdag even maand 20 00 uur, 
kantine ,,Vicon", Nieuw-Vennep, en tweede dinsdag 
oneven maand 20 00 uur, gebouw ,,De Inktpot", Be-
rnardstraat, naast R K Kerk, Hoofddorp, 
Alblasserdam Mevr M Takken-Docters van Leeuwen, 
Beatrixsingel 21, Hendnk Ido Ambacht, eerste maandag, 
v a 19 00 uur, kantine Van der Giessen-De Noord N V , 
Alblasserdam, 
Amerongen/Leersum D J A Donga, Burgemeester 
Martenslaan 93, Leersum, na convocatie; 
Amstelveen 1 H M Groothuis, Else Mauhsstraat 16, 
Amstelveen, derde dinsdag 20 00 uur. Dr Plesman-
school, Lmdenlaan 315, Amstelveen, 
Amsterdam H A van Beers, Naaldwijkstraat 33"", 
Amsterdam-17, eerste donderdag 20 00 uur vergadering 
en derde donderdag zelfde tijd ruilavond of veiling 
Obrechthuys, lacob Obrechtstraat 26, Amsterdam, 
tweede dinsdag 20 00 uur gebouw De Purmer, Kerke
pad, Nieuwendam, en eerste maandag 20 00 uur in 
Buurthuis )ES, Pieter Calandlaan, hoek Baden-
Powellweg, Amsterdam-West, 
Badhoevedorp J van Weering, Sloterweg 143A, Bad-
hoevedorp, tweede woensdag va 19 30 uur. Jeugdhuis 
Klaverblad, Adelaarstraat 22, ingang schoolplein achter 
de R K -kerk, Badhoevedorp, ruilavond vierde woens
dag, 
Bloembollenstreek H de jong. Hyacinthenstraat 13, Lis-
se, derde dinsdag 20 00 uur, Pauluskerk, Ruishoornlaan, 
Lisse, na convocatie, 
Bnelle/Voome J van Elswijk, Van der Fuyckstraat 37, 
Brielle, tweede donderdag 20 00 uur, zaal Dedert, Turf-
kade, Brielle, 
Bunnik C Ph van Heulen, Merkensteingaarde 5, Bun-
nik, tweede dinsdag 20 00 uur, 't Trefcentrum, Burge
meester Van de Weijerstraat, Bunnik, 
Dalfsen Mevr M E de Lange-Mod de raar. Meidoorn-
laan 14, Dalfsen, na convocatie. 
De Bilt/Bilthoven Mevr A W J Hammes, Pieter de 
Swartkwartier 14, Bilthoven, gebouw De Magneet, Julia-
nalaan 44, Bilthoven, e v dinsdag 31 augustus (ruila-
vond), 
Deventer Mevr B J Passenier-van 't Spijker, Koningin 
Wilhelminalaan 83, Deventer, eerste vrijdag 19 30 uur, 
Bouwkundige Vereniging, Papenstraat, hoek 't Klooster, 
Deventer, 
Driebergen C W van Zanten, Haverakker 3, Doorn, 
eerste dinsdag 20 00 uur, gebouw Salem, achter de 
grote kerk. Hoofdstraat, Driebergen, 
Echt Th Meulenaars, Kerkeveldseweg 21, Echt, na con
vocatie, 
Emmeloord E C Cramer, IJsselstraat 76, Emmeloord, 
tweede maandag, 20 00 uur, bijgebouw Ned Herv Kerk, 
Emmeloord 
Emmen E W Boelens, Warmeerweg 49, Emmen, Wijk-
gebouw d'Antiloop, Nijkampenweg 71, Emmen, na con
vocatie, 
Enkhuizen j J B Breed, Zwaluwweg 6, Enkhuizen, 
tweede dinsdag 20 00 uur Hervormd Centrum, Breed
straat 47, Enkhuizen, 
Europoort E Tabak, Juliana van Stolberglaan 26, Rozen
burg, na convocatie, 
Flakkee H Noordijk, Dorpsweg 27, Sommelsdijk, derde 
donderdag 20 00 uur, bovenzaal De Kok, Sommelsdijk, 
Goes B C van Tienhoven, Schumanstede 11/31, Goes, 
tweede donderdag 19 30 uur, gebouw Amicitia, Willem-
straat 2, Kloetinge, 
's-Cravenhage M de Meijer, Geestbrugweg 59, Rijs
wijk, vierde donderdag, verenigingsgebouw Amicitia, 
Westeinde 15, 's-Gravenhage, 
's-Gravenzande e o G Heij, Abeelstraat 27, 's-
Gravenzande, laatste donderdag 19 30 uur. Hervormd 
Centrum De Brug, Koningin Julianaweg 61, 's-
Gravenzande, 
Cronmgen (Het Poststuk) G Aasman, Korhoenlaan 16, 
Haren, tweede maandag 20 00 uur. Clubgebouw West 
End, Adnaan van Ostadestraat, Groningen, 
Haarlem A W Elskamp, Eksterlaan 44, Haarlem, derde 
maandag 20 00 uur, gebouw H K B , Tem pellerstraat, 
Haarlem, 
Haarlem-Schalkv/i/k W Hei, Ekamastraat 70, Haarlem, 
Goede Herdercentrum, Laan van Angers 1, Haarlem, na 
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convocatie, 
Harderwi/k Mevr C C Huitema-Brum, Berkenlaan 5, 
Harderwi|k, eerste dinsdag va 19 00 uur, zaal in De 
Kiekmure Tesselschadelaan 1, Harderwijk, 
Hellevoetsluis/Zuidland I Peiger, Schroderstraat 6, Hel-
levoetsluis, na convocatie, 
Hendnk Ido Ambacht (Ambachtse Filatelisten Vereni
ging) A 't Hart, Landmanshof 40, Hertdnk Ido Am
bacht, derde maandag 20 00 uur, gemeenschapscentrum 
De Schoof, Graaf WilTemlaan 29, Hendrik Ido Ambacht, 
ruilbijeenkomst eerste zaterdag vanaf 13 30 uur, zelfde 
plaats van samenkomst, 
Hillegom L Vermey, Postbus 3028, Haarlem, na convo
catie in de kantine van de Krakafabriek, Van den Ende
laan, Hillegom, 
Hoek van Holland Mevr H M Huis-de Lange, Lichtto-
renstraat 13A, Hoek van Holland, eerste dinsdag 20 00 
uur. De Thuishaven, Concordiastraat 8, Hoek van Hol
land, 
( Hogeland Mevr C F Huizmga-Kraai, Emmaweg 13, 
Uithuizen, derde donderdag 20 00 uur. De Kandelaar, 
Schoolstraat, Uithuizen, 
Hoorn B P J Warnaar, Havenvwg 19, Schellmkhout, 
na convocatie, 
't Kabinetstuk C J Mmholts, Stadsweg 3, Oosterhoge-
brug, post Groningen, derde dinsdag ten huize van de 
secretaris. 
Kampen W G Ch Albrecht, Mauntsstraat 16, Kampen, 
tweede dinsdag 20 00 uur, ANB-gebouw, Julianastraat 
61, Kampen, 
Katwijk W A Agema, Boslaan 418, Rijnsburg, na con
vocatie. 
Land van Cadzand ] Poppe, Volderstraat 11, Oostbrug, 
eerste maandag 19 30 uur, hotel Buitenlust, tegenover 
de Watertoren te Oostburg, 
Langedifk C Visser Czn , Benedenweg 212, Sint Pan-
cras, derde dinsdag 20 00 uur. Ontmoetingscentrum 
naast R K Meisjesschool te Noordscharwoude, 
Leiden ] B Soet, Morsweg 21, Leiden, derde donder
dag 19 15 uur, kantine Glos en Leembrugge N V , 3e 
Binnenvestgracht 3, Leiden, 
Lelystad ) Berghuijs, Blauwe Slenk 37, Lelystad, vierde 
of vijfde woensdag, 20 00 uur. Hervormd Kerkcentrum 
aan de Schor, Lelystad, 
Maarn L C Landkroon, Klein Amsterdam 21, Maarn, 
De Koeheuvel, Boslaan 11, Maarn, na convocatie. 
De Maasmond A C Bosman, Boonstraat 8, Pernis, na 
convocatie, 
Maastricht C M Vogels, Electron straat 4, Heer, tweede 
dmsdag, 20 00 uur. Ontmoetingscentrum, Vrijthof 23, 
Maastricht, 
Meppel ] Snijder, )an Mankeshof 65, Meppel, eerste 
zaterdag ruilbeurs, v a 13 30 uur, zaal Nijmeijer, Markt
straat, Meppel, 
Middelburg P Westrate, Sprencklaan 9, Middelburg, 
vierde donderdag, 19 30 uur, gebouw De Schakel, Bach-
tensteene 14, Middelburg, 
Noordwifk J Warmenhoven, Derk Bolhuisstraat 21, 
Noordwijk aan Zee, tweede maandag, 20 00 uur, jeugd
huis De Rank, Golfbaan 99 {Achter de Vuurtoren) 
Noordwijk aan Zee, 
Noordwijkerhout j C van Hoof, Langevelderweg 10, 
Noordwijkerhout, derde donderdag, 20 00 uur, Het Wa
pen van Noordwijkerhout, Dorpsstraat 14, aldaar. 
Nijverdal L Warmmk, Holterweg 56 Nijverdal, tweede 
maandag, 20 00 uur, hotel Buursink, Grotestraat, Nijver
dal, 
Ommen J Lucas, Pmksterbloemstraat 70, Ommen, na 
convocatie. 
Oostelijk Flevoland A Haar, De Oost 34, Dronten, 
donderdag 20 00 uur m Open Hof, Dronten, na convo
catie. 
Oud Beiferland W J Dorst, Hyacinthstraat 38, Oud-
Beijerland, na convocatie in 't Vierspan, Oud-
Beijerland, 
C J Peelen/Bruinisse S de Koning, Oudestraat 13, 
Brumisse, na convocatie, 
Purmerend H Zwertbroek, Van IJsendijkstraat 195, 
Purmerend, na convocatie in cafe Vlaar, Koemarkt, 
Purmerend of in Gemeenschapshuis m Overwhere I, 
Rotterdam A den Otter, Ie Middelland straat 82b, Rot
terdam, eerste dinsdag veilingavond 20 00 uur. Beursge
bouw Meent, hoek Rodezand, Rotterdam, tweede don
derdag volgend op de eerste dinsdag 20 00 uur, Gle-
menshuis. Gruttostraat 5, Rotterdam-Zuid, derde dins
dag 20 00 uur, gebouw Irene, Nieuwe Haven 155 Schie
dam, en vierde maandag, 20 00 uur, gebouw In de 
Speelman, Duikerlaan 1, Gapelle aan den IJssel, 
Ri/nsburg ) P Noort, Dahtiastraat 26, Rijnsburg, na 
convocatie, 
Schouwen-Duiveland | van Urk, Scheldestraat 35, Zie-
nkzee, derde maandag, 20 00 uur, Huis van Nassau, L 
Nobelstraat, Zierikzee, 
Stadskanaal (De Kanaalstreek) R H E van de Wal, 
Hoofdstraat 33, Stadskanaal, derde dinsdag, 19 30 uur, 
hotel Dopper, Stadskanaal, 
Susteren Mej C Meuwissen, Reydtstraat 90, Susteren, 
eerste zondag na de 15e van de maand, 10 30 uur, ont
spanningsgebouw bij het N 5 -station, Susteren, 
Terneuzen P A van den Griend, Verdistraat 3, Terneu-
zen, laatste maandag, 19 30 uur, PZEM-gebouw, ingang 
Wilhelmmaplantsoen, Terneuzen, 
Tiel D van Doorn, Konijnenwal 10, Tiel, N K V -
gebouw. Hoveniersweg 23, Tiel, na convocatie. 
Uithoorn P G de Bruijn, Anna Blamanlaan 20, Uit
hoorn, vierde dinsdag, 20 00 uur. De Hoeksteen Hugo 
de Grootlaan 3, Uithoorn, 
Utrecht H Th M Gerits, Cantondreef 81, Utrecht, 
derde dorvJerdag, 20 00 uur. Jaarbeurscongrescentrum, 
Jaarbeursplein, Utrecht, 
Veghel L ] J M de Wert, Populierenstraat 30, Veghel, 
derde maandag 20 00 uur, gemeenschapshuis De Blauwe 
Kei, Veghel, 
Venio J Nogarede, Albert Cuypstraat 200, Venio, 
tweede maandag 20 00 uur, café Het Anker, Straelseweg 
83, Venio, ruilbijeenkomst eerste zondag v a 11 00 uur. 

kantine Pope, Mercatorstraat, Venio, 
Venraif p ] Wientjens, Pettenmakerstraat 16, Venraij-
Veltum, laatste maandag 20 00 uur, Het Veerhuis, Hen-
seniusstraat 13, Venraij, 
Vlagtwedde ) R Bruning, Slotlaan 25, Vlagtwedde, 
derde maandag, 19 30 uur, café Bosscher, Wilhelmina-
straat 65, Vlagtwedde, 
Vlissingen L H N Boudeling, Boulevard De Ruyter 72, 
Vlissmgen, derde donderdag 20 00 uur, kantine van het 
stadhuis. Stadhuisplein, Vlissmgen, ruilavond eerste 
donderdag, 19 00 uur, zelfde plaats van samenkomst, 
Volkel A de Vries, Merwedelaan 34, Veghel, volgens 
convocatie, 
Weert P van Oosterom, Herenstraat 310, Weert, na 
convocatie, 
Weesp W Femer, Prinses Beatnxlaan 27, Weesp, eerste 
maandag, 19 30 uur, Paolo Soprani, Claes Dolsteeg, 
Weesp, 
Wieringen J H W Thoolen, Beltstraat 36, Hippolytus-
hoef, na convocatie in Concordia, Koningstraat, Hippo-
lytushoef. 
Winschoten P van der Veen, Waalstraat 29, Winscho
ten, na convocatie Odd Fellowhuis, Burgemeester 
Schonfeldplein, aldaar. 
Woerden L Schmelzer, Van Hogendorplaan 6, Woer
den, y b o u w De Meent, Fredenk Hendriklaan, Woer
den, na convocatie, 
Wifk bif Duurstede ) van der Wildt, Zocherstraat 11, 
Wijk bij Duurstede, na convocatie. 
Zaanstreek A Kef, Boukezoom 24, Koog aan de Zaan, 
tweede maandag 19 30 uur. Bram Broerse Hoek, Paltrok-
straat, Zaandam-Kogerveld, 
Zoetermeer | Stoffer, Voorhamstraat 38, Zoetermeer, 
eerste donderdag 20 00 uur, 't Trefpunt, Dorpsstraat 135, 
Zoetermeer, 
Zwolle E Gillet, Mei doorn straat 5, Zwolle, Grand Hotel 
Wientjes, Stationsweg, Zwolle, na convocatie 

7 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereentging. Secr C H 
W Heusdens, postbus 2171, Rotterdam-3005, tel (010) 
244871 Ledenadm P W van der Stel, van Wijngaarden
laan 72, Rotterdam-3026, tel (010) 192316 
Ledenvergadering maandag 28 juni, gebouw ,,De 
Nieuwpoort", Grotekerkplem 5, Rotterdam, gewone 
agenda, aanvang 20 uur, zaal open 19 30 uur Club-
bijeenkomsten iedere zaterdag van 14 tot 17 uur. Wijk
centrum ,,Middelland", Ie Middellandstraat 103 iedere 
donderdag van 19 30 tot 21 30, kantine 3e Technische 
School, Hillevliet 90, Rotterdam-Zuid, iedere Ie en 3e 
dinsdag van 19 30 tot 21 30 uur, in Schiedam Wijkcen
trum ,,Nieuwland", Dr Wibautplein 
Bezichtiging van de veilmgkavels zie Mededelingenblad 
In de vakanties kunnen enkele avond-bijeenkomsten in 
Zuid en in Schiedam gewijzigd worden, raadpleeg daar 
voor het Mededelingenblad In juli GEEN ledenvergader 
mg 
8 

Philatelisten Vereniging 'Amersfoorf. Wnd Secr Mevr 
M I v d Broek-Bosch, Lorreinenplein 5, Amersfoort 
tel 033-25975 
Bijeenkomsten ledere 4e donderdag van de maand m 
'De Dnetand', Neptunusplein Amersfoort Zaal Ojaen 
19 30, aanvang 20 00 uur Eerstvolgende bijeenkomst 
met o a bingo, veiling en ruilmogelijkheden 20 mei en 
26 augustus 
Bijeenkomsten jeugdafdeling iedere eerste vrijdag van 
de maand, Laurens Costerplem, Amersfoort, aanvang 
19 00 uur 
Rondzendverkeer Alle boekjes, ook betere voor gericht 
rondzendverkeer met korte looptijd, inzenden aan H J 
van Gent, Roelandplaats 38, Amersfoort Tel 033-28359 
9 
Amsterdamsche Vereniging „De PhilatelisI". Secr L 
van Oosterwijk, Oostervenne 113, Purmerend - 1440 
Tel (02990) 26289 Ledenadm Mevr A Hastnch -
Roos, Zwaansburg 16, Landsmeer - 1151 Tel (02908) 
3672 
In juli en augustus geen bijeenkomsten, daarna (N B let 
op de data en plaatsen!) dinsdag, 7 september ruila-
vond in „Krasnapolsky", ingang Warmoesstraat, kleine 
zaal, dinsdag, 21 september ledenvergadering in ,,Ho
tel CASA 400", Pieter Nieuwlandzaal, lames Wattstraat 
bij Amstelstation 
Aanvang van beide avonden 20 00 uur 
Overleden 791 J van Rouendal, 1103 C Michels en 1473 
A ) ter Mul 
10 
Postzegelvereniging S.P.A. Secr A Waanders, Maas
straat 91 l i l , Amsterdam-1010, tel 020-427587 
Bijeenkomsten 22 juni, 13 juli en 27 juli 
16 
Gelderse Filatelisten-Vereniging ,,De Globe". Secr ] 
G Ouwenbroek, Brantsenstraat 24 Arnhem Telefoon 
085-450477 Ledenadministratie Mej M ] Renssen, 
Leeuweriklaan 10, 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, Veenendaal, Velp/Rozendaal, Wageningen, Win 
terswijk, Wijchen, Zevenaar en Zutphen 
16 
Philatelisten Vereniging „Baarn". Secr N Pigge, Mal-
vastraat 11, Baarn, tel 16470 
Bijeenkomsten elke 3e maandag van de maand in Ge
bouw „De Schakel", Nassaulaan 37 Op de agenda altijd 
een aantrekkelijke veiling Wij verloten - soms gratis -
mooie zegels Rondzendverkeer met zéér aantrekkelijke 
aanbiedingen 
Nieuwe leden melden bij de secretaris 
20 
De Kennemerpostzegelclub. Secr Th W Andriesma, 
Corn Groenland st raat 15, Heemskerk Jaarcontributie 
op girorek 1558745 
Bijeenkomsten 21 juni (kienen), 6 sept (veiling) 

Nederl. Filat. Vereniging ,,De Verzamelaar", Bussum 
Secr Mevr B van Ek-Bronkhorst, Meerweg 5, Bussum 
tel 02159-18342 Voor rondz B v d Meulen jan Toe-
backlaan 3, Naarden tel 02159-40709 
Ledenbijeenkomsten elke 2e maandag van de maand, 
aanvang 8 uur in de grote zaal van Huize Godelinde, 
Huizerweg, Bussum 
24 
Philatelisten vereniging „De Fivel", Ddfzijl. Secr P A 
Curré, Robbeplaat 55, Delfzijl, tel 05960-13936 Rond 
zendcomm H Bergman Kustweg 346, Delfzijl tel 
05960-15311 
Het bestuur wenst alle leden een plezierige vakantie en 
tot ziens in het nieuwe postzegelseizoen op de 2e 
maandag m september m het Zeemanshuis, Landstraat 
10, Delfzijl 
25 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr F H Visser Oranjekerk 47, Dordrecht 
Bijeenkomsten ledere tweede woensdag van de maand. 
Gebouw C J M V , Burg de Raadtsingel, Dordrecht 
Aanv 20 30 uur, zaal open van 19 uur af Gelegenheid 
tot ruil, kopen en verkopen 
27 
Philatelisten dub „Eindhoven". Secr L Burghoorn, 
Helmerslaan 74, Eindhoven, tel 040-519408 
In juli geen ledenbijeenkomst, eerstvolgende datum 
woensdag 11 augustus '76 in de Mulierzaal van het Phi
lips' Ontspanning Centrum, aanvang 20 uur 
28 
Philips Philatelistden Vereniging, Eindhoven. Secr M 
H Schenkelaars de Koppele 78, Tel 416358, Eindho
ven 
Bijeenkomsten Elke eerste maandag van de maand in 
de kantine van de afdeling USFA Schouwbroekseweg 
Eindhoven Aanvang 20 00 uur 
Eerstvolgende bijeenkomst 9 augustus 1976 In juli geen 
bijeenkomst 
29 
Enschedése Philatelisten Vereniging. Secr G | Heu-
tink, Groen van Pnnstererlaan 41 Enschedé, tel 053-
318221 Dir Rondzending H Vis, )an Vermeerstraat 19, 
Haaksbergen 
Vergaderingen elke 3e vrijdag van de maand in de zalen 
bij de Renatakerk, Brrnkstraat, Enschedé, aanvang 20 
uur Datum 18 juni 
31 
Postzegelvereniging „Gormchem en Omstreken". Secr 
J A van den Anker Voermanstraat 328, Gormchem, tel 
01830-33163 
Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand, m 
een benedenzaal van de Exoduskerk Mollenburgseweg, 
Gormchem Aanvang 20 00 uur Voor de maand juni de 
tweede maandag 14 juni Alle adreswijzigingen en event 
andere mutaties z s m berichten aan het secretariaat 
35 
Philatelisten Vereniging Groningen: Secr ) M Offrin-
ga, de Savornin Lohmanplein 2-b, Groningen, tel 050-
260242 Ledenadm J K Smith, Oosterhamrikkade 64, 
Groningen, tel 050-770406 
Bijeenkomsten elke vierde maandag van de maand in 
Wijkgebouw de Trefkoel, Zonnenlaan 30 Groningen, 8 
uur des avonds Zaal open voor ruilen 7 uur IN JUNI en 
JULI geen vergadering 
feugdafdelingen in Groningen, Haren, Paterswolde Be-
dum en Zuidhorn Inlichtingen bij secr J K Smtth 
voornoemd 
Veilingen Goed materiaal voor de veilingen kan worden 
ingeleverd bij de heer J Lagaay de Savornin Lohman 
plein 12a, Groningen Tel 050-260214 die gaarne inlich 
tingen geeft 
Rondzendverkeer Wij hebben steeds goede boekjes 
voor ons rondzendverkeer nodig Deze kunnen worden 
ingezonden bij J Lagaay, voornoemd Zegels dienen 
echter wel te worden ingezonden m onze eigen vereni-
gmgsboekjes ä 60 cent per stuk verkrijgbaar 
Elke 2de zaterdag van de maand postzegel beurs en ruil-
dag m de Trefkoel, in Groningen vanaf 10 uur des mor
gens In JUNI, JULI en AUGUSTUS geen beurs en ruil-
dag 
36 
Haarlemse filatelistische Vereniging „Op Hoop van Ze
gels". Secr J C Repko Bloemendaalseweg 193, Over-
veen Tel (na 19 00 uur) 023-267394 
Volgende bijeenkomst (in het nieuwe seizoen) in sep
tember 
Binnenkort ontvangen de leden een acceptgirokaart 
voor de contributie 1 september 1976/1 september 1977 
Wilt u vooral deze kaart gebruiken Het vereenvoudigt 
het werk van de penningmeester 
Rondzendboekjes (van de vereniging) zijn nog steeds 
welkom, vooral met zegels van Nederland en Overzee 
Nieuwe leden en inlichtingen op bovenstaand adres 
De contributie is ongewijzigd gebleven en bedraagt 
ƒ 15,— per jaar (inclusief maandblad) 
37 
Postzegelvereniging „Heerlen". Secr C van Dishoeck 
Lintjensstraat 21 Heerlen tel 045-719931 
In juli en augustus geen bijeenkomsten deze beginnen 
weer in september 
Bestuursverkiezing Herkozen zijn J N Wark, als pen
ningmeester en Mevr W Matze-van Hal als Rondzend-
commissaresse 
41 
Filatelistenvereniging „Hilversum & Omstreken'. Secr 
P F A van de Loo, Godelindeweg 9 Hilversum, tel 
02150-45169 
Bijeenkomsten 19 augustus - ledenvergadering veiling 
20 00 uur, 16 september - ledenvergadering Op alle za 
terdagen behalve in juli ruilmogelijkheid van 13 30-17 00 
uur 
Alle bijeenkomsten in gebouw , De Delta" - Havenstraat 
139 Hilversum 
42 
Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars te Lei-

3 7 8 JUNI 1976 



den. Seer.: H. van Eist, Zaanstraat 50, Leiden. Tel. 071-
124210. 
Vergadering: Dmsdag 22 juni in het Loge-gebouw, 
Steenschuur 6, Leiden. Aanvang 8 uur. Gewone agenda, 
gratis verloting, veiling. 
Jeugdafdeling: aanvang 7 uur. 
In de maanden juli en augustus geen vergaderingen. 
44 
Postzegelclub ,,Groot Veldhoven". Secr.: P. M. Wil
lems, Mullerlaan 75, Veldhoven. Tel. (040) 533429. 
ledere 2e maandag van de maand ruilavond in het buur
thuis d'Ekker, Armehoefstraat 3, Veldhoven. 
47 
Postzegelvereni^ng Roosendaal. Secr.: P. A. J. Kokken, 
H. G. Dirckxstraat 17, tel. 01650-41303. Ledenadministra
teur A. J. Bloem, Heuvellaan nr. 33. Tel. 01650-37460. 
Leider Rondzendverkeer. ] . F. A. Mortiers, Brug. Prin-
sensingel nr. 75. Tel. 01650-37793. 
Vergaderingen in dé zaal van 't Wit Roosken, Nispense-
straat 14, Roosendaal, met veiling, bingo en verloting: 
16 augustus-13 september. 
48 
Philatelistenclub „Rotterdam". Secr: Mevr. T. B. 
Steiner-Sportk, 's-Gravendijkwal 79, Rotterdam-3003. 
Bifeenkomsten: 2e dinsdag van de maand. Beursge
bouw, ingang Meent 110, Rotterdam. 
49 
Postzegelvereniging Santpoort P.V.S. Secr.: G. J. H. 
Bos, Cearalaan 52, Overveen, tel. 023-255636. Penn.m. 
C. A. Heijboer, TafeJbergstr. 17, Haarlem, tel. 023-
266210. Contributie ƒ14,— per jaar op giro 19103 t.n.v. 
Postz. Verg. Santpoort. Dir. Rondzendverk.: S. Schaap, 
Planetenweg 120, Ijmuiden, tel. 02550-15724. Giro rond-
zendv.: P.V.S. 276084. 
Vergaderingen: iedere Ie en 3e donderdag v.d. maand, 
in zaal van de IJmond-M.T.S., Sant poort-Noord, Roos en 
Beeklaan 4. In juli en augustus vakantie. 
52 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg", te Til
burg. Secr.: W. van Erve, Insulindeplein 5, Tilburg, tel. 
013-426464. 
In full en augustus geen ledenvergaderingen. 
58 
Vereniging van Postzegehrerzamdaars Sassenheim. 

Secr.: C. Marinus, Teylingerlaan 43, Sassenheim. Tel. 
02522-11932. 
In juli en augustus géén bijeenkomsten. 
65 
Philatellstenverenigmg „Coevorden & Omstreken". 
Secr.: H. Berendsen, Prof. Aalbersestraat 4, Coevorden. 
Tel. 05240-2217. 
Wij wensen onze leden een prettige vakantie. Eerst vol
gende ruilavond 13 sept. '76, in Hotel-café-Rest. Lank-
horst voor de jeugdleden van 18.30-20.00 uur en de se
nioren van 20.00 uur af. Het Philatelieloket op het post
kantoor blijft wel elke 2de maandag van de maand open 
van 17.00-18.00 uur. 
69 
Filatelistenvereniging Veendam en Omstreken. Secr.: J. 
D. Neuteboom, Marg. Hardenbergstraat 2, Wildervank. 
Rondzendcomm.: ). Niemeijer, F. J. de Zeestraat 12, 
Veendam. 
In juli en augustus geen bijeenkomsten. 
73 
Postzegelvereniging „'s-Gravenhage en Omstreken". 
Secr.: W. |. Klein, Het Zicht 162, Den Haag; Rondzend
verk.: Mevrouw J. E. Klein-Schuil, Het Zicht 162, Den 
Haag, tel. 070-668036. 
Bi/eenkomsten: elke 3e dinsdag van de maand in Harri
son's Hotel, Spuistraat 16, Den Haag. Zaal open 19.30 
uur. 
81 
Filatelisten Vereniging „De Klomp". Secr. G. J. A. Ep-
pingbroek. Koekoekstraat 16, Winterswjk, tel. 05430-
5408, giro 3557163. Penn.m.: J. N. Kuijpers, Molenstr. 6, 
Winterswijk, giro 1203555. Hoofd Rondzend.: P. Stassen, 
Pr. Hendrikstr. 17, Winterswijk, giro 3205847. 
Bijeenkomsten: in juli géén bijeenkomst; eerstvolg. da
tum: maandag 2 aug. (met veiling). Kavels voor de vei
ling inleveren bij de penn.m. |. N. Kuijpers of de secr.: 
G. J. A. Eppingbroek, vóór 25 juli '76. Ook niet-leden 
zijn welkom op deze bijeenkomst. 
86 
Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging E.K.V.P.^ Ker-
krade. Secr.: ). J. H. Thomas, Annastraat 38, Kerkrade, 
tel. 045-456828. 
Maandelijks bijeenkomsten in het lokaal J. Chermin, 
Markt, Kerkrade, elke 3e zaterdag. 

Postzegeldub Hoogeveen. Secr. M. ). van Eijsden, Sa-
turnus 8, Hoogeveen. Tel. 05280-65705. 
Bifeenkomsten 3e donderdag van de maand in De Tam
boer, 20.00 uur. Jeugd vanaf 18.30 uur. 
Eerstvolgende bijeenkomst in september. 
94 
Postzegelvereniging „Telstar", Putten GId. Secr. H. D. 
Buitenwerf, Wittenburg 163, Nijkerk GJd. Tel. 03494-
2484. 
Vergadering/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. 
Voor de grote jaarlijkse ruildag op zaterdag, 10 juli 1976, 
zie de Agenda van Filatelistische gebeurtenissen in dit 
blad. 
95 
Postzegelver. Castricum Secr. C. J. EUing Lindenlaan 74 
Castricum. Tel. 02518-51026. Penningmeester en rond
zendverkeer C. Bijman Bleumerweg I, Bakkum. Tel. 
02518-50336. 
Eerstvolgende ruilavond 6 september 1976 Hotel Kom
man Mient I, Castricum. Aanvang 20.15 uur. 
103 
Postzegelvereniging „Eemland" Soest. Secr. Mej. C. M. 
de Bruin, Kastanjelaan 11, Soest. Tel. 02155-12032. Rond-
zending, K. Meinecke, Soesterbergsestraat 135, Soest. 
Tel. 02155-18166. 
Bijeenkomsten, ledere eerste vrijdag van de maand, be
halve in juli en augustus. ,,De Rank" Soesterbergsestraat 
18, Soest. 
108 
Vereniging van Zaanse Postzegekerzamelaars „De Pos-
thoorn". Secr. H. de Ruiter, Koningsvarenstraat 23, 
Wormer. Tel. 02982-1018. 
Laatste bijeenkomsten van dit seizoen: 25 juni ruila
vond, nu nog in: ,,eigen gebouw". Wandelweg 55, 
Wormerveer. Aanvang 8.00 uur, zaal open: 7,00 uur 
n.m. Jeugdvereniging „De Jonge Posthoorn". Leider J. 
Kluft, Kameelstraat 23, Wormer. Tel. 02982-1004. Eerst
volgende bijeenkomst: 25 september a.s. in de „Snui
ver", Krommenie. Aanvang 2.00 uur. 

SINDS 1962 regelmatig postzegelveilingen. 
Laagste veilingkosten, vlotte afrekening, catalogus 
gratis. Goed materiaal steeds gevraagd. 

DORDTSE POSTZEGELVEILING 
Diepenbrockweg 174, Dordrecht. Telefoon 078 - 40733. 

SQUAROGRAra 
(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 1V4 mm. rondom is zeer nauwkeurig en gemakkelijk te 
bedienen. Geschikt voor alle gangbare papiermaten. Totale afmeting 40 x 
40 X 10 cm. Gewicht plm. 2 Kg. verpakt in stevige doos. Levering onder 
rembours, (event, betaalcheque) met recht van retournering binnen twee 
weken. 

INTERNATIONAL PHILATELIC SUPPUES 
Berkenlaan 3 Bergeyk NB. Postbus 42 Telefoon 04975 - 1958 (tot 22 uur.) 

FILATELISTEN! 

AAArAAAAAAi 

Schrijft u ons 
eens 
welke landen 
of thema's 
u verzamelt en dan 
zenden wij u 
gratis 
onze catalogussen 
en 
prijslijsten. 

Aanvragen aan: 

FILATELIA LLACH, S.L. 
- gevestigd sinds 1915 -

Avda. Generalisimo, 489, BARCELONA-15 (Spanje). 

Te koop gevraagd Engros Nederland en Kolonien 
series, losse waarden en bundelwaar In kleine of grote hoeveelheden. 
Ben in staat zeer hoge prijzen te betalen. 
Geen inkooplijsten. Betaal bv voor 100 x 200 versch. Nederland ƒ 290,-
Elke aanbieding wordt beantwoord. 

A. J. de Wit 
Postbus 7055, Amsterdam Z, tel. 713489 
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Uwveizamelingis pas compleet 
met de nieuwe briljant munt/postzegel
polis van de Holland. 

Uw verzameling is pas compleet 
met de munt/postzegelpolis van 
de Holland. 

Een uitgebreide munten- of 
postzegelverzameling is te kost
baar om het zonder verzekering 
te stellen. 

Die verzekering is er. Voor u 
op maat gemaakt door de Holland: 
de briljant munt/postzegelpolis. 

Daarmee verzekert u zich o.a. 
tegen brand, diefstal, roofoverval, 
lekkage, storm en vandalisme. 

Ook tegen inbraak, wanneer uw 
verzameling zich in verband met 
een tentoonstelling, veiling of 
ruilbeurs tijdelijk in een ander 
gebouw dan uw woning bevindt. 

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 er op rekenen dat in de 
regel de jaarpremie vier gulden 
per f 1.000,- verzekerd bedrag is. 

Belangrijk pluspunt: verza
melingen met een waarde van 
•f 15.000,- en meer worden gratis 
getaxeerd door de munten- of 
postzegeldeskundige van de 
Holland. 

Uw verzekeringsadviseur 
kan u het fijne van deze polis 
vertellen. 

N.V. Verzekering 
Maatschappij Holland 
Archimedeslaan 10, Utrecht 
telefoon: (030) 579111. 

HOLMND 
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nieuwe 
uitgiften 

redacteur: 
|. Th. A. Friesen, 
Rembrandtstraat 18, 
Goor 7720, 
Telefoon 05470-2135 

Voor het verstrekken van inlichtingen danken wij de 
verschillende postadministraties en -agentschappen en 
K Filet te Sao Paulo 
Voor inlichtingen en/of illustraties - speciaal van ver
schillende Midden- en Zuidamerikaanse en van enkele 
Aziatische landen - die ertoe bi| kunnen dragen de ac
tualiteit van deze rubriek te vergroten, houden wij ons 
van harte aanbevolen 

• Dit teken is geplaatst bi| uitgiften die verboden zi|n voor 
tentoonstellmgen die gehouden worden onder de bepa 
iingen 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-
ii|ke gegevens worden wel vermeld De verzamelaars zijn 
evenwel gewaarschuwd 

VERENIGDE NATIES 
28-5-'76. Habitat: VN-conferentie over 
huisvesting. 
0.40 Zw. fr. blauw, licht paars, geel, groen 
en rood; 1.50 Zw. fr. violet, blauw, roze, 
groen en rood, 0.13 Am. $ bruin, geel, 
blauw, groen en rood, 0,25 Am. $ groen, 
blauw, geel en rood. 
Embleem conferentie: gestileerde wereld
bol, waaromheen huizen en bomen. 

ALBANIË 
10-4-76. Medicinale planten. 
5, 10, 15, 20, 70 en 80 q. 2.30 I. Inheemse 
geneeskrachtige planten. 

ANDORRA-FRANS 
3-5-'76. Europazegels: kunstnijverheid. 
0.80 F. Catalaans ijzersmeedwerk. 
1.20 F. Bewerking van linnen. 

5-7-76. Verenigde Staten van Noord-
Amerika 200 jaar onafhankelijk. 
1.20 F. 

19-7-76. Olympische zomerspelen Mont
real. 
2.— F. bruin, violet en groen. Schieten. 

ANDORRA SPAANS 
3-5-76. Europa zegels: kunstnijverheid. 

3 p. Koperen ketel met handvat. 
12 p. Bewerkte houten kist. 

BELGIË 
26-4-76. Dag van de postzegel. 
6.50 fr. bruin. Gezicht op gebouw Munt-
centrum. 

3-5-76. Internationale muziekwedstrijd 
Koningin Elisabeth. 
14.— + 6.— fr. Portret koningin Elisabeth, 
die viool speelt. 

10-5-76. Congres International Road 
Union (I.R.U.). 
14.— fr. geel, rood en zwart. Grafische 
voorstelling, die verband houdt met con
gresthema. 

10-5-76. Europazegels, kunstnijverheid. 
6,50 fr. Mandenvlechten. 
14.— fr. Pottenbakken. 

BULGARIJE 
12-1-76. Gemeentetram in Sofia 75 jaar. 
2 st. Gelede tram, 1976. 
13 st. Tramlocomotief en wagon, 1901. 

30-1-76. Olympische winterspelen, 
Innsbruck. 
1 St. Slalom. 
2 St. Afdaling ski. 
3 st. Skispringen. 
13 st. Biathlon. 
18 St. IJshockey. 
23 St. Schaatsen. 
Blokje 80 st. Kunstrijden schaats. 

1-3-76. Elfde communistische partijcon
gres. 
1 st. Opstijgende vogel. 
2 st. Vervulling vijfjarenplannen 1956-1976. 
13 st. Hamer en sikkel. 
Blokje 50 st. Portret Dimitrov. 

CYPRUS 
7-6-76. Nieuwe gebruiksserie, vondsten 
uit dertiende tot vierde eeuw vóór onze 
jaartelling in musea over de hele wereld. 
5 m. Beeld uit gebakken klei, zevende tot 
zesde eeuw. 
10 m. Hoofd van gebaarde man uit kalk
steen, begin vijfde eeuw. 
20 m. Gouden halsketting van Lampousa, 
zesde eeuw. 
25 m. Soldaat te paard uit aardewerk; ze
vende eeuw. 
30 m. Standbeeld van een priester van 
Aphrodite uit kalksteen, begin vijfde 
eeuw. 
40 m. Bronzen tablet met inscriptie, Ida-
lion, vijfde eeuw. 

50 m. Kom uit Mycene, dertiende eeuw. 
60 m. Sarcofaag uit kalksteen van Ama-
thus, zesde eeuw. 
100 m. Gouden armband van Lampousa, 
zesde eeuw. 
250 m. Zilveren schaal van Lampousa, 
zesde eeuw. 
500 m. Bronzen drievoet van Enkomi, 
twaalfde eeuw. 
1.— $. Standbeeld van Artemis in mar
mer, van Larnaca, vierde eeuw. 

CYPRUS TURKS 
3-5-76. Europazegels. 
60 en 120 m. Stenen beeldjes. 

DENEMARKEN 
17-6-76. Postzegeltentoonstelling Hafnia 
76. 
130 ö. Koetsier van postkoets blaast op 
posthoorn. 
Blokje van 15.— kr. (inclusief toegangs
prijs tot de tentoonstelling). Gehele schil
derij van Otto Banche: ,,Een groep paar
den buiten de herberg", waarvan de ge
noemde zegel een onderdeel is. 

Otto Bache: Et Kóbbel Beste udenfor en Kro 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
11-5-76. Negende partijdag socialistische 
eenheidspartij van Oost-Duitsland. 
10 pf. Portretten Marx, Engels en Lenjn_en 
embleem dezer partijdag. 
20 pf. Complex chemische installatie en 
flatgebouw, embleem. 
Blokje van 1.— m. Paleis van de repu
bliek; portret van arbeider, massa wordt 
toegesproken en embleem. 

18-5-76. Eenentwintigste Olympische zo
merspelen 1976, Montreal, Canada. 
5 pf. Groep wielrijders. 
10 + 5 pf. Overdekt zwembad, Leipzig. 
20 pf. Stads- en sporthal, Suhl. 
25 pf. Baan voor de regatta. Brandenburg. 
35 + 10 pf. Schietbanen, Suhl. 
70 pf. Hardlopers. 
Blokje van 1 .— m. Stadion, Leipzig. 

25-5-76. Tiende parlement Vrije Duitse 
jeugd. 
10 pf. In elkaar gestrengelde linten met 
verschillende kleuren: partij-embleem. 
20 pf. Geüniformeerde partijleden; gesti-
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Hier t ^ M ÉÈ̂ i iK'adfïtJge geieger^etó om 
goed mat#riaal aan een internationtóe kring 
van verzamelaars aan te tsajen en topprij-
zen te maken. 
Bijzonder in trek zijn losse zisiftmmh^^ 
en uitgeb»i*ii verzameHngen mi fé^ §#* 

Grotere posten t^mien wij bij u tftuis in ont
vangst nentêft, waar en wanner ook. 
Geeft u ons ̂ n seintje dat wi| eön M« 
spraak kunnen maken. 
Hoe eerder u Inzendt, tioe meer tijd wtj aan 
een zorgvuldige beschrijving van uw inzen-
dir^ kui«#t I 

Veiling-kalender 
27e Veiling november 1976 
Inzending tot eind 
september 1976 
28e Veiling februari 1977 
Inzending tot eind 
december 1976 

WH kopen natuurlllk ook steeds é contf nt! 
Betere tosse zegels en verzamelingen van 
alle gebieden tegen topprt|zen. 
Ocm ons een voorste!̂  wl| besluiten snel bij 
conl 

a LOTH 
Neubrunnenstr.12 - D-6500 Mainz -Tel.:(06131) 22082 - West-Germany 
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leerde industriecomplexen op de achter
grond. 

FINLAND 
3-5-'76. Europazegel: kunstnijverheid toe
gepast op oude gebruiksvoorwerpen. 
0.80 mk. Oud mes uit Vóyri en ceintuur 
met bronzen versieringen; in de schede 
nog een kleiner mes. 

hUROPA 0.80 

FRANCE 

FRANKRIJK 
14-6-'76. Herdenking slag bij Verdun, 
1916. 
1.— F. Gestileerd oorlogsveld en kilome-
terpaal van weg door slagveld. 

14-6-'76. Communicatie. 
1.20 F. 

21-6-'76. Dertigste verjaardag Vereniging 
van Vrije Fransen. 
1.— F. marineblauw, rood en lichtblauw. 
Embleem met kruis van Lotharingen, gesti
leerd landschap op achtergrond. 

21-6-'76. Bos van Tron^ais. 
0.70 F. groen, bruin en blauwgroen. Laan 
door hoog opgaand bos. 

28-6-'76. Satelliet Symphonie. 
1.40 F. 

12-7-'76. Zegel in serie monumenten in 
Frankrijk. 
1.— F. olijfgroen, donkergroen en rood
bruin. Versterkt kasteel van Bonaguil in 
gestileerde omgeving. 

12-7-'76. Ussel. 
2.—F. 

12-7-'76. Het feest. 
1.— F. Tuin der Tuilerieën. 

19-7-76. Olympische zomerspelen, Mont
real. 
1.20 F. grijsblauw, diepblauw en konings-
blauw. Zeilboot tijdens wedstrijd. 

19-7'76. Eeuwfeest corps reserve
officieren. 
1.— F. purper, blauw en leigrijs. Em
bleem, waaromheen aan een kant burgers 
en aan andere kant militairen, in verschil
lende kleding en met verschillende 
hoofddeksels. 

23-7-'76. Toeslag serie voor Rode Kruis In 
serie beroemde persoonlijkheden. 

0.80 + 0.20 F. Portret Max Jacob (1876-
1944), schrijver en een van eerste surrea
listen. 

26-7-'76. Nieuwe zegel in serie reproduk
ties schilderijen. 
2.— F. De levensvreugde, Robert Delaunay 
(1885-1941). 

GIBRALTAR 
28-5-'76. Verenigde Staten van Noord-
Amerika 200 jaar onafhankelijk. 
25 p. Embleem viering en wapen Gibraltar. 
Ook als blokje van vier zegels. 

21-6-'76. Militaire uniformen. 
1 p. Suffolkregiment. 
6 p. Northamptonshireregiment. 
12 p. Lancashireregiment. 
25 p. Koninklijk artilleriecorps. 

GRIEKENLAND 
10-5-'76. Europazegels. 
7.— dr. Kruik uit Florina, Macedonië, 
1968. 
8.50 dr. Schotel met vogels, 1948, door 
Minas Abramides. 
11.— dr. Kruik uit Aegina, 1969, door G. 
Simantonis. 

10-5-'76. Zegelstenen uit verschillende tij
den. 
2.— dr. Leeuw valt stier aan. 
4.50 dr. Met vleugels slaande zeevogels. 
7.— dr. Gewonde stier. 
8.50 dr. Hoofd van Silene. 
11.— dr. Koe zoogt kalf. 

HONGARIJE 
27-3-'76. Herdenking verjaardag Ferenc II 
Rakoczi (1676-1735), leider opstand 1703-
1711 tegen Habsburgers; reprodukties 
schilderijen. 
40 f. Ontmoeting van de twee strijdende 
partijen, onbekende schilder. 
60 f. Ontmoeting Ferenc II Rakoczi en 
Tamas Esze, leider boeren. 
1 .— F. Bijeenkomst landdag in Onod. 
2.— F. Kamp soldaten van Rakoczi, onbe
kende schilder. 
3.— F. Portret Ilona Zrinyi, moeder van 
Rakoczi. 
4.— F. Officieren van de opstandelingen. 
5.— F. Portret Ferenc II Rakoczi, prins van 
Hongarije, door Adam Manyoki (1673-
1756). 
Beperkt aantal zegels ongetand uitgege-

lERLAND 
17-5-'76. Verenigde Staten van Noord-
Amerika 200 jaar onafhankelijk. 
7 p. Deel Amerikaanse vlag met dertien 
sterren. 
8 p. Amerikaanse vlag met vijftig sterren. 
9 en 15 p. Ontwerp postzegel met portret 
Benjamin Franklin. 

OriAUALtSO 

ITALIË 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 
317. 
21-5-'76. Serie ter bevordering van toe
risme. 
150 I. Feniskasteel in Aostadal. 
150 I. Forio, op eiland Ischia. 
150 I. Dal van Itria, met karakteristieke 
huizen. 

JOEGOSLAVIË 
26-^t-'76. Europazegels 1976. 
3.20 din. Beeld koning Matjaz, aan tafel 
gezeten, door Jakob Pogorelec, 1931. 
8.— din. Glas, veertiende eeuw, gevon
den in Pee, Servië. 

8-5-76. Herdenking geboortedag Ivan 
Cankar. 
1.20 din. Portret schrijver (1876-1918), huis 
op achtergrond. 

15-5-76. Ingebruikneming spoorweg Bel
grado - Bar. 
3.20 din. Trein rijdt over viaduct op pila
ren. 
8.— din. Trein rijdt over viaduct met pila
ren en boog. 

25-5-76. Fauna 1976. 
1.20 din. Anas imperator. 
2.10 din. Viviparus viviparus. 
3.20 din. Scardinius erythrophtalmus. 
5.— din. Rana esculenta. 
6.— din. Aythya nyroca. 
8.— din. Ondatra zibethica. 

29-5-76. Herdenking geboortedag Vladi
mir Nazor (1876-1949). 
1.20 din. Portret schrijver. 

ln::nl j i»iJiB»iBi»i i 

LIECHTENSTEIN 
10-6-76. Prins Frans Jozef II van Liechten
stein 70 jaar. 
Ongeperforeerd blokje met twee zegels: 
1.— fr. blauw, donkerblauw, bruinzwart 
en goud. Geldstuk met hoofd van de vorst. 
1 .— fr. rood, bruinrood, zwartbruin en 
goud. Geldstuk met wapens van vorsten
dom. 
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Internationale 
Postzegeltentoonstelling 

Kopenhagen 
20-29 augustus 1976 

Een weergaloze filatelistische manifestatie zal in 
de ti)d van 20 tot 29 augustus 1976 in Kopenha
gen plaats vinden 
Ter gelegenheid van het 125-jarig |ubileum van 
de eerste Deense postzegel zal voor het eerst in 
Denemarken een internationale postzegelten
toonstelling georganiseerd worden 
HAFNIA 76 Staat onder het patronaat van de 
F I P en omvat 4500 kaders met enkele van de 
mooiste verzamelingen ter wereld 134 landen 
zenden in in de officiële klasse en 54 in de 
competitieklassen 162 stands zijn toegewezen 
aan 26 filatelistische diensten van verschillende 
landen en verder aan postzegelhandelaren uit 
de gehele wereld 

Het nieuwe Bella-Center het modernste ten
toonstellingsgebouw in Noord-Europa met b v 5 
restaurants en cafés gemakkelijke plaatsen om 
uit te rusten en een uitstekende airconditione-
ringsinstallatie vormt de uitgelezen omgeving 
voor de vele interessante activiteiten 
Kom naar Kopenhagen en beleef de stad op zijn 
best met Tivoli als het beroemde middelpunt en 
HAFNIA 76 als het doel van uw reis 

HAFNIA 76 - Postboks 362 - DK 1503 Kopenhagen V 

BS Bella Center 
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10-6-76. Olympische zomerspelen, Mont
real 1976. 
35 r. blauw, rood, okergeel, bruinzwart, 
roodviolet. Judo. 
50 r. geel, rood, groen, donkerviolet, 
bruinzwart. Volleybal. 
80 r. blauw, rood, blauwzwart, bruinrood 
en groen. Estafette. 
1.10 fr. geel, rood, donkerblauw, blauw
groen, en bruinzwart. Verspringen dames. 

MALTA 
8-7-'76. Europazegels. 
7 c. Kantklossen: vrouwen met groot kan
ten kleed, vrouw aan het werk; CEPT-
embleem. 
15 c. Beeldhouwen: mannen bewerken 
steen. 

MAN 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 

MONACO 
Afbeelding zegel gemeld in april, blad
zijde 245. 

NOORWEGEN 
20-5-76. Noorse landschappen. 
100 ó. ,,Kansel" in Lysefjord, natuurlijke 
vormgevmg, waar rotsen zeshonderd me
ter uit het water opstijgen en plateau 
vormen. 
125 ö. Fruitbomen in bloei in Balestrand 
bij Sognefjord. 

POLEN 
Maart 76. Eeuwfeest telefoon. 
1.50 zl. Antiek telefoontoestel en commu
nicatiesatelliet met grondstation, embleem 
U.I.T. 

Mei 76. Monumenten van de slagvelden. 
1.— zl. Eer aan geniesoldaten. 

1.— zl. Poolse soldaat; beide monumen
ten in 1975 onthuld op de dertigste ver
jaardag van overwinning op fascisme. 

PORTUGAL 
3-5-76. Europazegels 1976. 
3.— e. Houten lepels, gesneden door 
herder. 
20.— e. Werkstukken van edelsmid. 

29-5-76. Postzegeltentoonstelling Inter-
phil in Philadelphia, U.S.A. 
3.— e. Filatelisten aan het werk, ver
grootglas en deel zegel. 
7.50 e. Bezoekers bekijken tentoonge
stelde zegels; hand met stempel boven 
brief. 
10.— e. Drukker bekijkt vel gedrukte ze
gel en ontwerpers aan tekentafel. 

ROEMENIË 
15-2-76. Herdenking geboortedag Roe
meense beeldhouwer C. Brancusi, 100 jaar 
geleden. 
55 b. Geknielde vrouwenfiguur: gebed. 
1.75 I. Architecturele assemblage van Tg. 
Jiu, Poort van de kus, tafel der stilte en 
oneindige kolom. 
3.60 I. Portret beeldhouwer. 

25-2-76. Verjaardagen. 
40 b. Herdenking geboortedag wiskundige 
Anton Davidoglu (1876-1958). 
55 b. Herdenking sterfdag Principe Vlad 
Tepes, heerser over Walachije, 500 jaar ge
leden. 
1.20 I. Herdenking sterfdag Costache Ne
gri (1812-1876), Moldavische politicus. 
1.75 I. Museum van de archieven vijftig 
jaar; gebouw van museum. 

25-3-76. Archeologische vondsten; twee 
blokjes. 
10.— I. Stenen vat en twee zilveren mun
ten. 
10.— I. Zilveren vaas en twee zilveren 
munten. 

13-5-76. Culturele en economische sa
menwerking Intereuropa 1976 met als mo
tief kunstnijverheid. 
Blokje met vier gelijke zegels van 2.20 I. 
en blokje met vier gelijke zegels van 3.45 
I. Twee verschillende vazen. 

«ÏO ANf Oe LA NA$TER£Ä 
UU COSSTiNTt» BS4NCU5I 

SAN MARINO 
29-S-76. Olympische zomerspelen in 
Montreal. 

150 I. zwart, grijs en rood. Embleem van 
de spelen, schaduw en esdoornblad. 

29-5-76. Verenigde Staten van Noord-
Amerika 200 jaar. 
70 I. okergeel, zwart, rood, blauw en 
blauwgrijs. Capitol In Washington. 
150 I. okergeel, bronsgroen, zwart, blauw 
en roze-grijs. Deel van vrijheidsbeeld, 
New York. 
180 I. okergeel, blauw, zwart, groengrijs, 
rood en bruin. Independance Hall, Phila
delphia. 
Alle zegels met wapen San Marino. 

SOVJET UNIE 
24-3-76. Staatsacademische Bolsjoi Thea
ter in Moskou 200 jaar. 
10 k. driehoekige zegel. Voorgevel thea
ter, omgeven door lauwerkrans. 

24-3-76. Succesvolle deelname Sovjet 
sportmensen aan twaalfde olympische 
winterspelen, Innsbruck. 
Blok, op 4 februari uitgegeven, met tekst 
in volgende vertaling ,,Eer aan Sovjet 
sport! Sovjetsportlui winnen dertien gou
den, zes zilveren en acht bronzen medail
les". 

6-4-76. Herdenking geboortedag van 
schilder P. P. Kontsjalowski 100 jaar gele
den, reproduktle schilderijen. 
1 k. Terugkeer van jaarmarkt. 
2 k. Groen wijnglas. 
6 k. Perziken. 
16 k. Vlees, wild en groente voor raam. 
20 k. Zelfportret. 

12—4-76. Vijftiende verjaardag eerste be
mande ruimtevlucht. 
4 k. Ontwikkeling ruimtevaart: ruimte
schip Vostok en koppeling Sojuz aan Sal-
jut; gestileerd beeld van aarde en van de 
zon. 
6 k. Ruimte ten nutte van volkseconomie: 
satellieten Meteoor en Molnija, grondsta
tion, gestileerd landschap. 
10 k. Ruimtevaarders aan boord van Sal-
joet, satelliet uit Kosmosserie en Mars
vaartuig. 
12k. Satelliet Interkosmos en koppeling 
Apollo (U.S.A.) en Sojuz. 
Blokje 50 k. Portret eerste ruimtevaarder, 
JoerI Alexejewltsj Gagarin, beeld van ruim
te, lauwerkrans en medaille voor ruimte
vaarders. 

20-4-76. Zegel in serie geleerden van ons 
vaderland. 
4 k. donkergroen, zwart en strogeel. Her
denking geboortedag academicus I. A. 
Dsjawachisjwili, 100 jaar geleden. 

20-4-76. Herdenking geboortedag volks
dichter Samed Wurgun uit Azerbeldsjan, 
70 jaar geleden. 
4 k. roodachtig bruin, blauwachtig groen 
en zwart. Portret. 
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Nieuw!! Nieuw!!! Nieuw!! Nieuw!!! 
Onze zaak op het Rokin 87 (1 e etage) Amsterdam verkoopt 
uitsluitend geliele collecties en betere zeldzame zegels die u 
vroeger alleen op de veiling vond. 

Tevens kopen wij nog grote collecties Nederland OG, Europa, 
Wereldcollecties etc. 
Dit alles tegen contante betaling. 

WIJ BEZOEKEN U VRIJBLIJVEND DOOR HET GEHELE LAND. 

Betalen b.v. Nederland z.p. Luchtpost 12/13 - ƒ 1 1 0 0 , — 
Nederland gebruikt no. 80 - 1600,— 
Nederland gebruikt no. 101 - 1600,— 
Ongebruikt z.p. 518/537 - 2200,— 
Ongebruikt z.p. 332/349 - 1100,— 
Ongebruikt z.p. 402b -i- 403b - 200,— 

Postzegelhandel DRS. C. QUIRIJNS 
Rokin 87 - Amsterdam - Tel. 020-231233 b.g.g. 02150-16305 

Voor Postzegel-, Munt- en Mineralenverzamelaars 
De fluorescentie-analyse 

De meeste stoffen zenden, wan
neer zIJ door ultraviolette stralen 
getroffen worden, een 
fluorescentie-straling uit; deze Is 
met t>etrekklng tot haar kleur 
voor de betreffende materie ka
rakteristiek. 

Onderzoek van postzegels 

Bij fluorescerende postzegels 
worden de details der tekenin
gen onder de langegolf UV van 
366 nm herkenbaar. Ook kan 
men met de analyselamp ver
borgen reparaties en verbeterin
gen vaststellen. 

Fosforopdrukken herkent men 
met de kortegolf UV van 254 nm. 

FLUOTEST* 3=9 Lg 366 nm 
Fluoresqentlelamp 4 W met ver
grootglas 100 X 50 - 4 Dptr. + 
matglas 50 x 50 en doorlichtings
lamp 15 W. Beide lampen zijn 
apart schakelbaar. 
Ter vaststelling van vervalsingen, 
reparaties, verbeteringen, kleurver
schillen, papiersoorten, nagomme-
ringen, fluorescerende of luminesce-
rende zegels, alsmede echtheid van 
bankbiljetten en documenten. 
Bestelnr: 5390 / 140,— 

FLUOTEST® UV-C Kg 254 nm 
Kwartslamp 4 W met ingebouwde 
donkerkamer en spciaalfilter, op 
verstelbare standaard. Beide han
den zijn hierdoor vrij. 
Fosforstrepen en -opdrukken op o.a. 
Engelse-, Amerikaanse-, Australi
sche zegels, etc. kan men duidelijk 
waarnemen; alsook de veelvuldig 
voorkomende fosforbeschadigin-
gen. 

Bestelnr: 5371 ƒ 250,— 

LOEPEN; BURG-, PLAFOND-, TAFEL- »n WERKPLAATSARMATUREN; 
LANQEQOLF m KORTEGOLF ANALYSELAMPEN TOT 180 WATT 

p i V a n PoMiu« 271, Rlitwyk 2109 
Td.: 070-90 43 90 Poatgiro: 68.321 

VRAAGT UW HANDELAAR 
Bank: AMRO, rek. no: 48.13.90.081 

POSTZEGELDROOGPERS BP 
Een stabiele, tevens lichte pers die 
in één arbeidsgang enkele honder
den zegels volkomen vlak droog-
perst. Zelfs lastige gomzegels kun
nen door de speciale plastic- en 
karton-Inlagen zonder bezwaar ge
droogd en geperst worden. 
Vier hoekgeleidingen voorkomen 
verschuivingen van de zegels en 
de inlagen. 
Compleet met Ricolor persplaten 
150 X 210 mm, Nylon vleugelmoe-
ren met -schroeven en 20 stel 
drooginlagen. 

Bestelnr: 5396 / 45,— 

Vervangingsdroogset: 
Bestelnr: 2233 / 12,75 
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SPANJE 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad

zijde 183. 
35'76. Europazegels: kunstnijverheid. 
3 p. Vervaardiging en versiering van fles

sen van Talaverasteengoed. 
12 p. Kantklossen. 

65'76. Wereldpostzegeldag. 
3 p. Zegel 6 reales, 1851, Yvert 10, met 
eerstedagafstempeling Coruna. 

265'76. Tweeduizendjarig bestaan Zara

goza. 
3 p. Kruis en muntkant geldstuk van Cae

sar Augustus met emblemen van vierde, 
zesde en tiende legioen. 
7 p. Plattegrond Romeins kamp aan de 
Ebro en votiefmunt aldaar gevonden. 
25 p. Mozaïek, opgegraven uit Romeinse 
stad: Orpheus betovert wilde dieren met 
fluitspel. 

295'76. Verenigde Staten 200 jaar onaf

hankelijk. 
1 p. In Spanje gemaakt infanteriegeweer, 
1757. 
3 p. Portret Bernardo de Calvez, Spaanse 
gouverneur, wapens, legeremblemen. 
5 p. Vervaardiging 1 dollar van Richmond, 
1861. 
12 p. Slag van Pensacola. 

MAtrsmvsittfffccOMÜNYi?« • 

", 

§ 
^ '-k 

^ 
H^"^: 
ÄS' 

CESKOSIOVENSKO 1 

3K" I 
TSJECHOSLOWAKIJE 
95'76. Derde serie wandtapijten van Bra

tislava. 
3.— kr. Fragment zeventiendeeeuws go

belin. 
3.60 kr. Engel op rots gezeten. 

14576. Tsjechoslowaakse communisti
sche partij 55 jaar. 
30 h. Hamer en sikkel en vlaggen. 
60 h. Vlag waarop hamer en sikkel. 
Blokje van 6.— kr. Embleem met hamer 
en sikkel in ster. 

TURKIJE 
105'76. Zevende Islamitische conferen

tie. 

500 k. Silhouet moskeeën en minaretten 
tegen gekleurde cirkels en blauwe onder

grond. 

185'76. Eerste nationale postzegel

jeugdtentoonstelling ,,Samsum 76". 
50 k. Picknick in veld. 
200 k. Boten in Bosporus. 
400 k. Winterlandschap. 
Alle zegels zijn gebaseerd op kinderteke

ningen. 
»'̂ 'W #"» ■ » » » ■ » ■ < 
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IJSI^ND 
3576. Europazegels, kunstnijverheid. 
35 kr. Versierde houten schaal met deksel. 
45 kr. Spinnewiel. 

ZWEDEN 
19676. Huwelijk koning Carl XVI Gustaf 
en Silvia Sommerlath. 
1.— kr. Twee en driezijdig getand. Por

tret koninklijk paar. 
1.30 kr. Tweezijdig getand. Koninklijk 
paar. 

19676. Beelden uit provincie Angerman

land. 
85 ö. Gezicht van Ringkalden, schilderij 
van Heimer Osslund. 
85 ö. Vissersboot met sleepnet. 
85 ö. Rekken voor drogen van hooi. 
85 ö. Heuvel, die steil afloopt naar het wa
ter. 
85 ö. Vissers halen netten in. 

19676. Herdenkingen. 
85 ö. Honderd jaar Zweedse zeemans

kerk: Romeins kruis achter stuurwiel van 
schip. 
1.90 ö. Herdenking geboortedag Torgny 
Segerstedt (18761917). 
1.90 ö. Portret hoofdredacteur van krant 
tegen voorpagina van zijn handels en 
scheepvaartkrant. 

BUITEN EUROPA 

AFAR EN ISSA 
5576. Nachtvlinders. 
65 f. Holocerina smilax menieri. 
100 f. Balachowski gonimbrasia. 

AITUTAKI 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 
319. 

ANGUILLA 
5476. Paaszegels: fragmenten hoofdal

i i i j - . . . . . ^ - ^ . 

taar in klooster van Rheinau (Zwitserland), 
1470. 
1 c. Maagd Maria en twee heiligen. 
10 c. Kruisiging. 
15 c. Twee soldaten. 
20 c. Aankondiging. 
1.— $. Gezicht op altaar. 
1.50$. Opstanding. 

ARGENTINIË 
Verbetering melding in januari 76, blad
zijde 47, 6 p. Brug (i.p.v bridge). 
Afbeelding zegel gemeld in maart, blad
zijde 183. 
4376. Aanvullende waarde gebrulksse
rie. 
4 p. Zegel van het normale cijfertype. 
26476. Falklandeilanden terug naar Ar
gentinië. 
6 p. Kaart eilanden, schilderij: fregat Her
oina bij eilanden, door E. Biggeri. 

264V6. Aanvullende waarde gebruikse

rie. 
27 p. Zegel gelijk aan die gemeld voor 4 
maart 1976. 

Ascension sfe 
Island E'K 

ASCENSION 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 
319. 

AUSTRALIË 
9676. Australische ontdekkingsreizigers. 
18 c. Hamilton Hume en William Hovell. 
18 c. John Oxiey. 
18 c. Ernest Giles. 
18 c. Peter Warburton. 
18 c. William Goose. 
18 c. Sir John Forrest. 

BAHAMAS 
Mei 76. Verenigde Staten 200 jaar onaf

hankelijk. 
16 c. Kaart Bahamaeilanden en kaart Ver

enigde Staten; embleem herdenking. 
1.— $. Portret John Murray, hertog van 
Dunmore, gouverneur van New York, van 
17701771, van 1786 tot 1796 gouverneur 
van de Bahamas. 
Blokje met viermaal de zegel van 1.— $., 
tegen achtergrond van (geschreven) inlei

dende tekst van onafhankelijkheidsverkla

ring. 
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CADEAU?? 
Bijna. Misschien wel de beste postzegelaanbieding van 

het jaar! 

Enkele honderden kilo's afgeweekte postzegels 
worden meteen verkocht - en tegen een prijs 
die niet alleen verzamelaars maar zelfs postze
gelhandelaars met verbazing zal vervullen. Is dit 
te boud gesproken? Leest u verder en oordeel 
zelf! U ontvangt o.m. zeldzame zegels van Rus
land met een cataloguswaarde Michel van meer 
dan zes keer de prijs die u voor de gehele 
aanbieding betaalt. Verschillende gezochte 1 
£-ultgaven, waaronder een zegel uit 1939. Eu-
ropeese luchtpostzegels met cat. waarde DM. 
52,— en vele, vele andere zegels. In totaal 400 
ä 450 met een netto-cataloguswaarde van 
f 740,—. Als u binnen 5 dagen bestelt geven wij 
u nog een spannende verzameling motiefzegels 
er bij cadeau die militaire uniformen uit alle tijd
perken bevat - afgebeeld op 112 postzegels. 
Totale netto-catatoguswaarde / 740,—. 

Wij garanderen dat de waarde van de postze
gels van deze aanbieding volgens de netto
catalogus totaal tenminste f 740,— bedraagt 
en u betaalt slechts f 39,75 of 5% van die 
waarde. Dit enorme uitverkoop-pakket bevat al
les wat in de advertentie genoemd wordt, b.v. 
Rusland zeldzaamheden-verzameling met een 
75 tal zegels met Michel-netto-cata-
loguswaarde DM. 232,— of meer dan zes 
keer de prijs van het pakket. In het bijzonder 
wordt vermeld een postfrisse 10,— Roebelzegel 
(25,— DM.), een topwaarde uit 1950 (8,— DM.) 
Een rulmtevaartbiok (5,— DM.) 36 betere ze
gels waaronder vele Roebel-waarden, netto b.v. 
5,—, 6,50 en 15,— DM. volgens Michel, totaal 
194,—DM. 

9 gevraagde topwaarden van Ierland, o.a. 
verschillende 20 en 50 p. uitgaven (b.v. 8,— 
DM.) met een totale netto-waarde van 38,— 
DM., dus meer dan de prijs van het gehele 
pakket. 

Vele uitgaven van Engeland en de Engelse 
koloniën In Afrika met een totale netto
waarde van meer dan 100,— DM. alleen 
al. O.a. verschillende £ 1 , — uitgaven b.v. 
E 1 , — in het nieuwe type (7,— DM.), 50 p 
op bankafrekeningen en een 1 , — £-zegel 
uK 1939 alsmede 17 topwaarden met fraaie 
motieven, waarde b.v. 3,75, 8,— en 16,— 
DM. per zegel. Alles bij elkaar netto-
cataloguswaarde 77,— DM., meer dan het 
dubbele van de prijs van het gehele pakket 
en dan nog 37 fraaie lokale uitgaven met 
een catalogusnotering van 18,65 DM. 
Postzegeljubiieumuitgave (5,— DM.) met 
waardevolle luchtpostuitgaven van Euro
pa, alles postfris, Michel netto-notering tot 
40,— DM. toe. Totaal 52,— DM., dus meer 
dan de prijs van het pakket. 

Postfrisse zegels van Saksen, Westduitsland 
1 ,— en 2,— DM-zegels. Een oudere zegel 
van Duitsland, 1928, (2,50 DM) Adenauer-
herdenkingsuitgave van een Vroegere 
Duitse kolonie. Dan een complete lucht-
postultgave van een voormalig Koninkrijk, 
Michel netto DM. 58 , -1 

Vele interessante motiefzegels, b.v. de 
grootste zegelcombinatie ter wereld, met 
100 verschillende fraaie zegels zoals 
schilderijen en dieren. Gevraagde herden
kingsuitgaven Kennedy en Churchill, o.a. 
een complete postfrisse serie van DM 25,— 
netto. 

Een ongebruikelijk filatelistisch objekt: een 
voorfilatelistlsche brief van Westeuropa. 
De normale veilingprijs 10,— tot 30,— DM. 
Een opwindende en waardevolle zeldzaam
heid voor uw verzameling. Bovendien post
pakketzegels van België (7,25 DM.) 2 com
plete series volksdrachten van Finland, to
taal 10 verschillende zegels (6,— DM.) Een 
interessante briefkaart met Kerstslempel van 
Groenland: 24.12.75 (5,— DM.) 

Een historisch belangrijk zeldzaam luchtvaart-
blok van een voormalige Franse kolonie, on
gebruikt, nominaal ca. 15,— DM. alsmede een 
De Gaulle herinneringsserie in samenhang ge
drukt totale waarde Min. 30,— DM. 

Waardevolle uitgaven van een voormalig 
koninkrijk, catalogusnotering b.v. 2,50, 
5,—, 7,50, 9,— en 16,50 DM. per zegel, 
o.a. verschillende gevraagde luchtpostze
gels. Totale Michelwaarde 65,50 DM. 

Helemaal gratis - bij bestelling binnen 5 
dagen: 
Bestelt u deze aanbieding binnen vijf da
gen dan wordt een opwindende serie die 
112 verschillende zegels bevat gratis 
meegezonden. Alle zegels met uniformen uit 
vele landen. Een historisch objekt! U ont
vangt het als u uw bestelling nu verstuurt. 

De prijs van de gehele aanbieding met een 
gegarandeerde cataloguswaarde (netto) vol
gens de Duitse Michel-catalogus van onge
veer f 740,— bedraagt slechts ƒ 39,75 

Zo kunt u betalen: Bij vooruitbetaling van 
ƒ 39,75 op onze posstrekening in Nederland 
Arnhem 2999576 worden de zegels franco met 
fraaie frankering, b.v. weldadigheidszegels, aan 
u toegezonden. Wilt u ze liever onder rembours 
hebben dan moet u de extra-kosten daarvan be
talen. Vooruitbetaling op onze Nederlandse 
girorekening is dus het voordeligste. 

Er is slechts een beperkt aantal pakketten be
schikbaar. Schrijf dus niet vergeefs! Als u ook 
het kosteloze geschenk wilt ontvangen dan be
stelt u nu. U hebt 30 dagen het recht de ze
gels terug te sturen. Bestelt u aanbieding 
381/D. 

U zult tevreden zijn als u bij Weibel 
koopt, wij geven hierna enkele gedeelten 
van brieven van onze cliënten: 

Ing. Morhmann, Holland: Ik ben buitenge
woon tevreden en zal er voor zorgen uw ad
res ook bij mijn collega's-
motiefverzamelaars bekend te maken. Ik 
kan gewoonweg niet begrijpen hoe het mo
gelijk is zo'n fraaie collectie voor zon lage 
prijs te leveren. 

Hr. Krats, Duitsland: Met uw levering was 
ik zeer tevreden, de inhoud kwam geheel 
overeen met de advertentie. 

Dr. Burkhard, Zwitserland: Ik leg er de 
nadruk op dat ik met de inhoud van uw laat
ste zending zeer tevreden was en graag bij 
u zal blijven kopen. 

Het laatste nieuws: 
Rusland, jaargang 1975 geheel compleet. 
Bevat 107 verschillende zegels en 7 blok
ken, dus 100% compleet. Bij vooruitbetaling 
leveren wij deze jaargang voor de laagste 
prijs: slechts f 21,75 Bestelnr. 1610/R. 

ms' Fredensgade 20. 
DK. 8000 
Aarhus, 
Denemarken. 
Grio Weibel-
Arnhem 29 99 576. 
Lid PIS, Londen. 



BANGLADESH 
10-3-'76. Honderd jaar telefoon. 
2.25 t. Oude en moderne telefoon. 
5.— t. Portret Alexander Graham Bell. 

April '76. Wereldgezondheidsdag: voor
uitzien voorkomt blindheid. 
30 p. en 2.25 t. Ziend oog en gezond 
voedsel: melk, wortels, uien en eieren. 

BARBUDA 
9-4-'76. Verenigde Staten 200 jaar onaf
hankelijk. 
Blokjes met dezelfde zegels als uitgegeven 
op 8 maart 1976, gemeld in mei. Een 
blokje met drie zegels van 15 c. en drie 
zegels van 25 c. Een blokje met drie ze
gels van 1.— $. en drie zegels van 2.— $. 

BENIN 
30-4-'76. Herdenking uitroepen volksre
publiek Benin. 
50, 60 en 100 f. 

BERMUDA 
15-6-'76. Wedstrijd van grote schepen; 
deelnemende vaartuigen. 
5 c. Christian Radich. 
12 c. Sebastian de EIcano. 
17 c. Kotter Amerikaanse kustwacht: Eag
le. 
20 c. Schoener Sir Winston Churchill. 
40 c. Kruzenstern. 
1.— $. Hoofdprijs: zilveren model ,,Cutty 
Sark". 

BHUTAN 
23-4-76. Maskers. 
5, 10, 15, 20, 25, 30 en 35 eh., 1.—, 2.—, 
2.50 en 3.— nu. 
Twee blokjes van 5.— en van 10.— nu. 
Verschillende inheemse maskers, driedi
mensionale weergave. 

Mei '76. Orchideeën. 
1, 2, 3, 4, 5, 2.—, 4.— en 6.— nu. blokje 
van 10.— nu. Verschillende inheemse or
chideeën. 

BOTSWANA 
28-6-'76. Eerste nationale munten, in 
plaats van de Zuidafrikaanse. 
4 c. Bankbiljet 1.— pula. 
10 c. Biljet 2.— pula. 
15 c. Biljet 5.— pula. 
25 c. Biljet 10,— pula. 
Biljetten vertonen telkens verschillend 
beeld van het land en portret president 
Sir Seretse Khama. 

BRAZILIË 
Maart '76. Bestrijding melaatsheid. 
10 c. Portret pater Nicodemus, apostel der 
leprozen. 

7-4-'76. Gestileerd oog, waarvan pupil de 
punt vormt van uitroepteken. 

19-4-'76. Bescherming Indiaanse kunst 
van Brazilië. 
1 .— er. Lichaamsbeschildering Kaiapo. 
1.— er. Houten masker. 
1.— er. Hoofdtooi met veren. 

20-4-'76. Dag van de diplomatie. 
1 .— er. Deel van Itamaratypaleis in Rio de 
Janeiro, ontworpen door Oscar Niemeyer. 

BOEROENDI 
3-5-'76. Olympische zomerspelen, Mont
real. 
14 f. Basketbal. 
14 f. Polsstok hoogspringen. 
17 f. Hardlopen. 
17 f. Voetballen. 
27 f. Hordenlopen. 
27 f. Hoogspringen. 
28 f. Polsstok hoogspringen. 
28 f. Hardlopen. 
31 f. Turnen. 
31 f. Hordenlopen. 
40 f. Voetballen. 
40 f. Basketbal. 
50 f. Hoogspringen. 
50 f. Turnen. 
Blokje met vier zegels: 14, 17, 28 en 40 f. 
Blokje met drie zegels 27, 31 en 50 f. Alle 
zegels met embleem spelen van Montreal. 

CANADA 
1-6-'76. Eeuwfeest koninklijk militair col
lege. 
8 e. Drie soldaten met Canadese vlag voor 
Memorial Arch. 
8 c. Soldaat met sabel in de hand, voor 
troep bij Mackenziegebouw in Kingston, 
Ontario. 

CAYMAN EILANDEN 
29-5-'76. Verenigde Staten 200 jaar onaf
hankelijk. Wapens van de eerste staten. 
10 c. Georgia, Delaware en New Hampshi
re. 
15 c. Zuid Carolina, New jersey en Mary
land. 
20 c. Virginia, Rhode Island en Massachu
setts. 
25 c. New York, Connecticut en Noord 
Carolina. 

30 c. Wapen van Pennsylvania, Vrijheids-
klok en grootzegel van de Verenigde Sta
ten. 
Blokje met alle vijf zegels en strookje met 
herdenking. 

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 
321. 

CHINA 
9-4-'76. Nieuwe resultaten van medische 
en gezondheidsdienst in China. 
8 f. Acupuncture anaesthesia: hartopera
tie. 
8 f. Transplantatie van beschadigd orgaan: 
genezen patiënt; operatie op achtergrond. 
8 f. Gecombineerde Chinees-westerse me
thode voor behandeling van breuk: 
voortgang van operatie. 
8 f. Gecombineerde methode om staar te 
verwijderen: operatie en patiënt erna. 

7-5-'76. Rode boekje van Mao 10 jaar. 
8 f. Massa's mensen lezen boeken van 
Marx, Lenin en Mao. 
8 f. Studenten nemen deel aan produk-
tieve arbeid, op achtergrond tarweveld. 
8 f. Oefening in produktie brigade, scho
lier in gesprek met oude arme boer. 

COMOREN 
30-3-'76. Olympische spelen, van Mün
chen naar Montreal. 
20 f. Athene, 1896. 
25 f. Hardlopen. 
40 f. Parijs, 1900. 
75 f. Hoogspringen. 
100 f. Olympische spelen, St. Louis, 
U.S.A., 1904. 
500 f. Atletiek. 
400 f. Olympisch stadion, Montreal. 

30-3-'76. Twaalfde Olympische winterspe
len, Innsbruck. 
5 f. Schaatsen. 
30 f. Skiën. 
35 f. Hardrijden op schaats. 
50 f. Afdaling ski. 
200 f. Skispringen. 
400 f. Slalom. 
Blokje 500 f. Ijshockey. 

CONGO 
25-4-'76. Herdenking uitvinding telefoon, 
door Graham Bell, 100 jaar geleden. 
35 en 60 f. 

COOK EILANDEN 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 
321. 
3-5-'76. Aanvulling van serie paaszegels: 
blokjes. 
Drie blokjes van 60 + 5 c. met volledige 
schilderijen van eerder uitgegeven paas
zegels, die uit fragmenten bestonden; 
randen versierd. 

COSTA RICA 
19-4-'76. Functie van het boek In Costa 
Rica. 
0.15 C. Geeft symbolisch literaire ontwik
keling weer: bloeiende plant, waarboven 
boek. 
1.10 C. Boek is een geschikt instrument 
voor culturele mededeling aan iedereen 
en overal. 
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Duitse gegarandeerde kilowaar met 'Rosensiegel' 
De heer W. W. uit Hilversum schriß ons: 'De inhoud van het 
Rosensiegel-kilopakl(et v/as goed en l<wam overeen met uw be
schrijving'. (De originele brief werd de redaktie getoond). 

1 kg. Bond & Berlijn, 'Rosensiegel' met garantie voor minstens 800 
tot 1000 stul<s geiegenlieidszegels waaronder meer dan 150 ver
schillende uit diverse jaren. Veel toeslagzegels en hoge Waarden 
van 2,— en 3,— Mk. (Meer dan 2000 tevreden klanten, echt het 
allerbeste, 5 keer tot tevredenheid getest). ƒ 74,— 

1 kg. Bond & Berlijn missiewaar. Wij garanderen circa 500 gele-
genheidszegels maar er zijn er ook wel eens 1000 gevonden. 
Vondsten zijn altijd mogelijk. ƒ 32,— 

1 kg. Bondsrepubliek, verzegeld (kloosterwaar) wisselende inhoud, 
maar toch altijd meer dan 600 gelegenheidszegels Bond/Ber
lijn. ƒ 46,— 

4 kg. Bond & Berlijn missiewaar, verzegeld, enkele duizenden ge
legenheidszegels en gezochte hoge waarden. Een goudmijntje, ge
heel ondoorzocht. ƒ 100,— 

2 kg. als voren, verzegeld. f 52,-

Bondsrepubliek/Berlijn, alleen gelegenheidszegels onafgeweekt met 
vele toeslagzegels en complete weldadigheidsseries: 

1 kilo ƒ 195,—; 100 gram ƒ 22,— 

Bondsrepubliek/Berlijn, gelegenheids- en toeslagzegels, afgeweekt, 
ideaal voor de handel en voor rondzendboekjes en ruilmateriaal, 
gegarandeerd meer dan 200 soorten, 1000 stuks, Michel cat. circa 
500,— Mi. Mk. ƒ 80,— 

Verzending tegen vooruitbetaling of onder rembours Portokosten, tot 
3 kg. / 7,20, tot 5 kg. ƒ 8,60; vanaf 10 kg. ƒ 12,70 Postgiro 
1775632. Liefst vooruitbetaling. 

SILPHILA postzegelgroothandel en verzendhuis 
E. Brühning, D. 4792 Bad LIppspringe, Detmolder Str. 56 
Ingeschreven in het Handelsregister te Paderborn nr. 761. 

l 

solide stalen brandkast 
Deze ruime brandkast is de 
goedkoopste op de europesche 
markt. 
Slechts ƒ 1175, - e x c l . b tw. 
Daarvoor kri jgt u don een 
bijzonder goede bescherming 
van uw kostbare verzame
l ingen. Zware, stortveil ige 
uitvoering (gewicht 287 kg) . 
Levering uit voorraad, 
franko thuis (geli jkvloers). 
A f m . : 180 X 100 x 60 cm 

Uitvoerige dokumentatie van 
onze kol lekt ie import
kantoormeubelen l igt voor 
u k laar. 

ZUPA, Kadijksplein 1 
pakhuis 48, Amsterdam 
tel . (020) 67873 

SURINAME-SERIE TROPISCHE VISSEN 
Op 2 juni is de serie tropische vissen verschenen in 8 waarden 
(vijf waarden post en drie waarden luchtpost). 

POST 1 cent POMACANTHUS SEMICIRCULATUS 
2 cent ADIORYX DIADEMA 
3 cent POGONOCULIUS ZEBRA 
4 cent BALISTES VETULA 
5 cent MYRIPRISTIS JACOBUS 

LUCHTPOST 35 cent CHAETODON UNIMACULATUS 
60 cent CENTROPYGE LORICULUS 
95 cent CAETOPON COLLARE 

Zowel voor de postserie als de luchtpostserie is een 
eerstedagenveloppe verschenen. 

De zegels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 21 juli, tenzij eerder 
uitverkocht. 

Technische gegevens: 

bURIMME SURIMME 

SURINAME ä 

XHRLL'AMF 

Beeldformaat 
Zegelformaat 
Perforatie 
Gom 
Vellen van 
Papier 
Druktechniek 
Drukkers 

■ 30,4 X 36,7 mm 
: 33,4 X 39,7 mm 
. 13,25x12,50 
; synthetisch 
: 5 x 1 0 = 50 stuks 

zonder watermerk 
; rasterdiepdruk 
: Joh Enschedé & Zonen 

ALLE SURINAAMSE POSTZEGELS ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 
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5.— C. Symbolische project ie van de na

t ionale cul tuur : boek, waaruit nationale 
vlag, waarop omtrek gezicht. 

CUBA 
242'76. Conferent ie communicat iemin is

ters uit socialistische landen. 
14 c. Gebouw vergadering en emb leem: 
radlotoren. 

242'76. Nieuwe grondwet . 
13 c. Wapen en vlag van land, begin volks

l ied. 

K C O N S T I T U C I O N SOClALfSTA »UT* I 

1 ^ » ^ ^ 1 
1 r^ >«.._., 1 
1 13 M V »JK«= CUBA 1 

DOMINICA 
jun i '76. Olympische zomerspelen 1976, 
Montrea l . 
V2 c. Roeien. 
1 c. Kogelstoten. 
2 c. Zwemmen. 
40 c. Atlet iek. 
45 c. Estafetteloop. 
60 c. Zei len. 
2.— $. Handboogschieten. 
Blokje met de twee hoogste waarden. 
Alle zegels geven essentieel deel weer van 
de sportbeoefenaar die de betref fende 
sport in beeld brengt. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
144'76. Heilige week, schi lder i jen. 
2 c. Magdalena aan de voeten van Chris

tus, Enrique Codoy. 
6 c. Opstanding, J. Priego. 
10 c. Calvarieberg, Eliezer Casti l lo. 
154'76. Dag van de marine. 
20 c. Schoener 'Separacion Dominicana' , 
naar schi ldenj van Ado l fo Garcia Obre

gon, en buste van admiraal Cambiaso. 

ECUADOR 
33'76. Archeologische on tdekk ingen . 
20 c. Stenen beeld van Venus, Choresa 
cul tuur , 800 tot 500 vóór onze jaartel l ing. 
30 c. Venus, Valdiviancultuur, 32002000 
voor onze jaartel l ing. 
40 c. Fles in vorm van man, Chorreracul

tuur , 1800 tot 800 jaar voor onze jaar

te l l ing. 
50 c. Stenen vaas in de vorm van jas dra

gende man, Panzaleocultuur, 5001500. 
60 V. Vaas van po lychrome steen, Cacha

lomaper iode, 10001500. 

80 c. Musicus uit been gesneden. La Tol i 

tacultuur, 5001500. 
1 . — s. Hogepriester, Mantena cul tuur , 
5001500. 
1 . — s. Gouden airadomasker. La Tol i tape

r lode. 
1 . — s. Zilveren broche van man met vis, 
idem. 
1 . — s. Klein vrouwel i jk masker, i dem. 
1.30 s. Zit tende f iguur, versierde cera

miek, Carchicul tuur, 500 tot 1500. 
2.— s. Begraafurn, beschi lderd en ver

sierd, Tancahuanperiode, 500 jaar voor 
onze jaartel l ing tot 500 jaar erna. 
3.— s. Stenen beeld van priester, 
Caraquezbaai cul tuur . 
4.— s. Beschilderde schelp, Vuasmalcul

tuur, 1000 to t 1500. 
5.— s. Schaal voor voedsel, op zes poten , 
in de vorm van mensel i jke gestalten, 
Guangalacultuur. 

303'76. Vij fentwint igste b loemen en 
fruitfestival in Ambato . 
1 . — s. Aardbeien. 
2.— s. Appels. 
5.— s. Rozen. 

193'76. Musici van Ecuador. 
1 . — s. Luis Alber to Valencia. 
1 . — s. Cristobal Ojeda Gavila. 
1 . — s. Sixto Maria Duran. 
1 . — s. Secundo Cueva Cel i . 
1 . — s. Carlos Amable Ort iz . 

EGYPTE 
74'76. Vereniging van t r ouw en hoop . 
20 m. Twee handen dragen inval ide in ro l 

stoel; embleem vereniging, waarvan stra

len weg ver l ichten. 

74'76. Wereldgezondheidsdag. 
20 m. Faraonisch oog in de schaduw tus

sen l icht en donker , W H O  e m b l e e m . 

74'76. Nieuwe uitgave van off ic iële ze

gel . 
10 m. rood en zwart. Wapen van land 
(kleur gewijzigd). 

EQUATORIAAL GUINEE 
75'76. Olympische zomerspelen Mont 

real. 
0.50 e. Hardloper. 
0.55 e. Boksers in r ing. 
0.60 e. Speerwerper. 
0.65 e. Kogelstoten. 
0.70 e. Hamerwerpen. 
0.80 e. Worste len. 
0.85 e. Hoogspr ingen. 
0.90 e. Schermen. 
35.— e. Gewichthef fen. 
60.— e. j udo . 
0.75 e. Turnen. 
Getand blokje van 225,— e. Turnen, tegen 
achtergrond esdoornblad en menigte in 
zaal. 
• Alle zegels ook ongetand in gewi jz igde 
kleuren. 

• Ongetand blokje van 300,— e. Hinder

nis rennen dames. 
Drie blokjes met goud fo l ie : 
250 e. Hindern isrennen. 
250 e. Concours h ipp ique. 
Blokje met twee zegels van elk 250.— e. 
Volleybal en tu rnen tegen achtergrond 
esdoornblad. 

FORMOSA 
295'76. Verenigde Staten van Amer ika 
honderd jaar onafhankel i jkhe id . 
2.— en 10.— $. Vlaggen nationalist isch 
China en Verenigde Staten tegen verschi l 

lend gekleurde achtergrond. 

GABON 
284'76. Pasen 1976, rel igieuze mot ieven. 
120 f. Kruisiging tussen twee misdadigers, 
kerk van Sint Michel van Librevi l le. 
130 f. Thomas legt vinger in wonde van 
Jezus, kerk van Librevi l le. 

22—4'76. Olympische winterspelen, 
Innsbruck. 
100 f. Skiërs in sneeuwlandschap, e m 

bleem spelen. 
250 f. Hardri jders schaats in sneeuwland

schap. 
Blokje 350 f. met beide zegels. 

304'76. Herdenk ing sterfdag Monse ig

neur jeanRemy Bessieux, 100 jaar gele

den. 
50 f. Portret. 

35'76. Verenigde Staten van Amer ika, 
200 jaar onafhankel i jk . 
100 f. „Bos ton Tea Party". 
150 f. Beelden van vri jheidsstr i jd te land 
en op zee. 
200 f. Engels standbeeld omvergehaald. 
Zegels ook samengedrukt met twee v ig

netten betreffende de onafhankel i jkhe id . 

GHANA 
64'76. Internationale jaarbeurs. 
7 p. Embleem beurs, 1  1 5 februari in Ac

cra, vogelv luchtopname te r re in . 

30 p. 
rein. 

Embleem en beeld ander deel ter

60 p. Embleem en gezicht op grote hal. 
1 . — C. Embleem en moderne, ronde hal. 
ff^^pf^jTIMill rt I ■ ■»'»'■ inn tuI I I inmn 

THI8B 

GHANA mi 
INTtBMATIQKAl TRADE f AIR ACGIft: 

GRENADA/GRENADINEN 
Mei '76. Verenigde Staten van Amerika 200 
jaar onafhankel i jk , zei lschepen uit t i jd der 
revolut ie. 
V2 c. Fregat Zuid Carol ina. 
1 c. De Lee, marineschoener van Was

h ington. 
2 c. H.M.S. Roebuck, met 48 kanonnen. 
35 c. De Andrea Doria van de opstandi

gen. 
50 c. Eerste marinesloep van de Verenigde 
Staten, de Providence. 
1 , — $. Vlaggeschip Alfred van de Amer i 

kaanse marine. 
2.— $. Fregat Confederacy van de marine 
der opstandel ingen. 
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50 Aden 
100 Albanië 
200 Albanië 
300 Albanië 
500 Albanië 
700 Albanië 
50 Andorra 

100 Andora 
100 A lgene 
100 Arabische Staten 
200 Arabische Staten 
500 Arabische Staten 

1000 Arabische Staten 
100 Argent in ië 
300 Argent in ië 
500 Argent in ië 

1000 Argent in ië 
100 Austral ië 
200 Austral ië 
400 Austral ië 
300 Belg ië 
500 Belg ië 
600 Belg ië 

1000 Belg ië 
1500 Belg ië 

100 Belg ische Kolomen 
200 Belgische Kolomen 
100 Bhutan 
100 Beieren 
200 Beieren 
50 Barbados 

100 Burundi 
200 Burundi 
100 Bohemen & Moravie 
150 Bohemen & Moravie 
50 Bosnië 

100 Bosnië 
150 Bosnië 
100 Bol iv ie 
200 Bohvie 
100 Brazi l ië 
800 Brazi l ië sp 
100 West-Berl i in 
100 Burma 
100 Bulgari je 
200 Bulgari je 
500 Bulgar i je 
800 Bulgar i je 

1000 Bulgar i je 
50 Bri ts Guyana 

100 Cambodja 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 
100 Cameroen 
50 Ceylon 

100 Ceylon 
100 Chi l l 
200 Chi l i 
300 Chi l i 
400 Chi l i 

1000 China 
100 Costa Rica 
100 Columbia 
20O Columbia 
300 Co lumbia 
500 Columbia sp. 
100 Cuba 
200 Cuba 

1000 Cuba 
50 Cyprus 

100 Cyprus 
100 Curapao 
200 Curapao 
100 Dahomij 
100 Denemarken 
200 Denemarken 
300 Denemarken 
500 Denemarken 
600 Denemarken 
100 Dom Republ iek 
100 Danzig 
150 Danzig 
200 Danzig 
300 Danzig 
500 Duits land 

1000 Duits land 
30ÜU Duitsland sp 
5000 Duitsland sp. 
7000 Duits land sp 
200 West-Duits land 
300 Bund + Berl i jn 
100 Ecuador 
200 Ecuador 
100 Egypte 
300 Egypte 
500 Egypte 
ICO Engeland 
200 Engeland 
300 Engeland 

1000 Eng. Koloniën 
bUUU Eng Koloniën 

50 Estland 
100 Estland 
50 Ethiopië 

12,50 
4,50 

16,50 
35,— 
85,— 

175,— 
10,— 
35,— 
6,— 
3,— 
7,— 

18,50 
38,50 
2,— 
8,25 

17,50 
90,— 

3,— 
10,25 
85,— 
7,25 

19,50 
27,50 
90,— 

250,— 
4,25 

11,50 
19,75 
11 ,— 
42,50 
10,50 
6,50 

14,50 
7,25 

12,50 
7,50 

27,50 
70,— 
6,50 

22,— 
2,25 

150,— 
15,— 
9,75 
2,— 
4,50 

20,— 
55,— 

115,— 
11,75 
22,50 
2,10 
9,— 

25,75 
10,50 
2,25 
8,75 
2,60 
9,25 

25,— 
37,50 
37,50 
10,50 
4,— 
7,50 

16,50 
50,— 

4,— 
13,50 

475,— 
9,75 

29,50 
30,— 
90,— 
15,50 
1,75 
6,— 

13.50 
95,— 

200,— 
12,— 
16,50 
29,50 
45,— 

185,— 
8,75 

26,50 
245,— 
8 5 0 , -

2500,— 
9,75 

27,50 
6,75 

17,50 
4,— 

25,— 
45,— 

3,— 
12,50 
32,50 
23,— 

475,— 
8,25 

40,— 
12,75 

UITSLUITEND ALLEMAAL VERSCHILL 
PRIMA KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN 
UW BESTELLINGEN KUNT U RICHTEf 

POSTZEGELHANDEL 
ANTWOORDNUMMER 2892 

1 ROTTERDAM (een postzegel behoeft u 

ROOENRIJSESTRAAT 17 
1 ni. LIJNBAAN 44 

— 
— 

100 Finland 
200 Finland 
300 Finland 
500 Finland 

100 Frankrijk 
300 Frankri jk 
500 Frankri jk 
800 Frankri jk 
100 Fiume 
100 Franse Koloniën 
200 Franse Kolomen 

1000 Franse Kolomen 
3000 Franse Kolomen spec 
5000 Franse Kolomen spec 

100 Gen Gouvernement 
50 Gibral tar 
50 Granada 

100 Gr iekenland 
200 Gr iekenland 
500 Gr iekenland 

25 Groenland 
50 Guatemala 

100 Guatemala 
50 Guernsey en Jersey 

100 Guinee 
100 Haïti 
200 Haiti 
100 Honduras 
500 Hongari je 

1000 Hongari je 
1500 Hongari je 
2000 Hongari je 

70 kompl serie Hongari je 
50 Hongkong 
50 Ierland 

100 Ierland 
150 Ierland 
100 Irak 
200 Irak 
300 Irak 
100 Iran 
200 India 
COO India 
500 India 
600 India 
700 India 
800 India 
50 Israël 

100 Israel 
200 Israel 
300 Israel 
400 Israel 
500 Israël 
550 Israël 
100 Italië 
300 Ital ië 
500 Italië 
100 Ital Ko lon iën 
200 Ital Ko lomen 
100 Ivoorkust 
100 Japan 
300 Japan 
50 Jamaica 

100 Jamaica 
100 Joegoslav ië 
200 Joegoslav ië 
600 Joegoslav ië 
800 Joegoslavië 

1000 Joegoslavië 
100 Kenya (Uganda) 
100 Noord-Korea 
100 Zuid-Korea 

10 Kreta 
100 Kroatië 
150 Kroatië 
200 Kroatië 

50 Letland 
100 Letland 
100 Libanon 
200 Libanon 
100 Liber ia (kompl . ser ie ) 
300 Liber ia 
100 Litauen 
100 Liechtenstein 
100 Luxemburg 
200 Luxemburg 
300 Luxemburg 
500 Luxemburg 

50 Madagascar 
100 Madagascar 
100 Maleis ië 
200 Maleisië 
100 Maldiven 
25 Malta 
50 Malta 

100 Malta 
150 Malta 
200 Malta 
ICO Marokko 

100 Mart in ique 
100 Mauretanië 
50 Mauri t ius 
75 Memel 

100 Mexico 
300 Mexico 

ENDE POSTZEGELS. 

4 AAN 

2,50 
10,50 
26,— 
75,— 

2,50 
10,— 
35,— 
85,— 
49,50 

3,75 
6,50 

45,— 
225,— 
475,— 

19,50 
15,— 
10,— 

8,50 
25,— 
70,— 
11,50 
4,50 

11,25 
9,50 
6,50 
9,25 

24,50 
14,25 
9,75 

27,50 
85,— 

200,— 
87,50 

5,25 
2,75 

17,25 
30,— 

3,75 
17,— 
30,— 

2,50 
7,50 

12,50 
32,50 
50,— 
97,50 

175,— 
3,50 
8,75 

28,50 
45,— 
97,50 

185,— 
245,— 

2,25 
9,75 

26,— 
11,25 
42,50 
17,50 
3,75 

27,50 
6,— 

2 1 , — 
2,— 
5,— 

27,— 
42,50 

110,— 
10,50 
3,— 
6,— 
4,— 
7,50 

20,— 
40,— 

6,— 
30,— 
5,— 

15,— 
14,— 
99,— 
30,— 
45,— 
7,75 

21 ,— 
42,50 

140,— 
5,50 
9,75 
3,75 

12,— 
37,50 

1,50 
6,— 

13,50 
28,50 
48,50 

7,50 
19,50 
17,50 
8,25 

34,50 
5,75 

30,— 

' P H I L I P O S T A ' 
niet te plakken) 

ROTTERDAM-11 — 
ROTTERDAM-1 — 

TEL. 
TEL. 

600 Mexico 
50 Monaco 

100 Monaco 
200 Monaco 
400 Monaco 
500 Monaco 
6C0 Monaco 
100 Mongol ië 
ICO Montenegro 
150 Montenegro 
100 Ned Indië 
200 Ned Indië 
110 Indonesië Weense druk 
300 Indonesië 
5C0 Indonesië 
600 Indonesië 
1C0 Nederland 
300 Nederland 
500 Nederland 
600 Nederland 
800 Nederland speciaal 
100 Nicaragua 
200 Nicaragua 
500 Nicaragua 
100 Niger ia 
100 Nieuw Zeeland 
200 Nieuw Zeeland 
300 Nieuw Zeeland 
100 Noorwregen 
2C0 Noorwegen 
300 Noorwegen 
400 Noorwegen 
500 Noorweqen 
100 Oostenrijk 
500 Oostenrijk 

10C0 Oostenrijk 
1200 Oostenrijk 
1350 Oostenrijk 
200 Oost-Duitsland (gr f ) 

1000 Oost-Duitsland 
1500 Oost-Duitsland extra sp 

100 Pakistan 
200 Pakistan 
50 Palestina 

100 Panama 
100 Paraguay 
100 Peru 
200 Peru 
100 Phihppijnen 
3C0 Ph i l ipp inen 
200 Polen 
300 Polen 
500 Polen 

1000 Polen 
2000 Polen spec 

100 Portugal 
300 Portugal 
500 Portugal 
100 Portugese Kolomen 
2C0 Portugese Kolomen 
300 Portugese Kolomen 

1000 Portugese Kolomen 
100 Reunion 
100 Rhodesië 
100 Roemenie 
500 Roemenië 

1000 Roemenië 
2000 Roemenië 
300 Rusland 
350 Rusland 
500 Rusland 

1000 Rusland 
1000 Rusland (komol serie) 

j g Rusland 1965 
jg Rusland 1966 
jg Rusland 1967 
jg Rusland 1968 
jg Rusland 1969 
jg Rusland 1970 
jg Rusland 1971 
jg Rusland 1972 
jg Rusland 1973 
jg Rusland 1974 
jq Rusland 1975 

100 Senegal 
100 Slam 
200 Slam 
300 Slam 
50 San Marino 

100 San Marino 
200 San Marino 
300 San Marino 
100 Spanje 
300 Spanie 
5C0 Spanje 

1000 Spanje 
100 Spaanse Koloniën 
100 Saargebied 
200 Saargebied 
300 Saargebied 
100 Salvador 
100 Soedan 
100 Suriname 
2P0 Suriname 
100 Syrie 

125,— 
3,— 
9,— 

32,50 
1 0 0 , -
205,— 
3 5 0 , -

4,50 
25,— 
45,— 
6,— 

27,50 
6,— 
7,50 

22 50 
35,— 

2,50 
15,— 
49 50 
95,— 

225,— 
7,50 

2 1 , — 
87,50 
21,50 

3,— 
14,50 
37,50 
2,50 
7,50 

23,— 
42,50 
82 50 

2,50 
17,50 
90,— 

195 — 
350,— 

5,50 
87,50 

300,— 
3,— 

13,50 
7,75 

17,25 
5,75 
4,— 

13,50 
4,50 

29 50 
3 75 
6,50 

1 1 , — 
42,50 

400,— 
2,50 

13,50 
45,— 

5,— 
12 50 
2 1 , — 

100,— 
14,— 
24,— 
2,— 

1 1 , — 
30,— 

200,— 
12,— 
13,50 
19 50 
67,50 
77,50 
19 50 
19 50 
19 50 
19 50 
19 50 
19,50 
19 50 
23 50 
23 50 
23 50 
23 50 
15 25 
8,25 

21 — 
52,50 

3,— 
12,50 
35,— 
70,— 

2 25 
10 50 
22 50 
85 — 

6,75 
17 50 
55,— 

175,— 
12 50 
17,25 
30,— 
80.— 
6,75 

PRIJSWIJZIQINQEN 

BETALING onder rembours, of bij voorui 
Met Inbegrip van ƒ 2,50 portokosten. 

Zendingen boven de ƒ 100,— franko Rem 
Aantekenen / 4,25 
Geen bestel l ingen onder ƒ 25,— 

(010) 24 50 01 - Alg. Bank Nad. ra» 
(010) 13 7» 57 

50 St Lucia 
100 St Pierre 
50 St Vincent 

200 Togo (kompl serie) 
100 Tsjechoslowaki je (gr f 
500 Tsjechoslowaki je 

1000 Tsjechoslowaki je 
100 Trans-Jordame 
50 Tr in idad 

100 Tunesië 
300 Tunesië 
100 Turkije 
500 Turkije 

1000 Turkije 
2000 Turkije spec 

100 USA 
100 USA (gr f ) 
300 USA 
500 USA 
100 Uruguay 
200 Uruguay 
50 Vatikaan 

100 Vatikaan 
200 Vatikaan 
300 Vatikaan spec. 
100 Venezuela 
200 Venezuela 
100 Vietnam 
200 Vietnam 
ICO Württemberg 
150 Württemberg 
100 IJsland 
200 IJsland 
300 IJsland 
100 Zuid-Afr ika 
200 Zuid-Afnka 
100 Zweden 
200 Zweden 
300 Zweden 
400 Zweden 
500 Zweden 
600 Zweden 
800 Zweden 

1000 Zweden 
100 Zwitserland 
200 Zwitserland 
300 Zwitserland 
400 Zwitserland 
500 Zwitserland 
600 Zwitserland 
800 Zwitserland 

1000 Zwitserland 

11,50 
19,50 
12,50 
26,50 
2,— 

13,50 
45,— 
12.— 
8.75 
6.— 

45,— 
1,35 

13,— 
65,— 

325.— 
1.95 
2.85 
8.25 

18,50 
4,25 

10,— 
16,— 
35,— 
92.50 

300,— 
8,25 

22,— 
3,25 
8,25 

19 50 
38,50 
24,50 
65,— 

187,50 
3,75 

15,— 
2,40 
7,50 

16,— 
30,— 
48,— 
75,— 

250 — 
333,— 

4,50 
17,50 
34,50 
65,— 
87,50 

125,— 
300,— 
500,— 

50 Pro Patria Pro Juventute 
Zwitserland 

100 Auto's 
200 Bloemen 
300 Bloemen 
500 Bloemen 
200 Dieren 
300 Dieren 
500 Dieren 

10CO Dieren 
100 Klederdrachten 
100 Muziek 
100 Rode Kruis 
100 Ruimtevaart 
200 Ruimtevaart 
300 Ruimtevaart 
500 Ruimtevaart 
100 Schepen 
200 Schi lderi jen 
400 Schi lderi jen 

1000 Schi lderi jen 
100 Sport 
200 Sport 
300 Sport 
500 Sport 
ICO Olympiade 
300 Olympiade 
400 Olympiade 
100 Treinen 
200 Tremen 
100 Vogels 
200 Vogels 
100 Vlaggen 
50 Vlinders 

100 Vlinders 
200 Vlinders 
100 Paarden 
100 Vissen 
100 Honden 
100 Religie 
50 Voetbal 

100 Voetbal 
200 Voetbal 

1000 Wereld 
1000 Wereld (speciaal) 
5000 Wereld 
10 000 Wereld 

100 Vl iegtuigen 
ICO Wapens 
100 Driehoeken 
110 dimensionale 
137 versch dimensionale 

VOORBEHOUDEN 

betal ing per g i ro of bank. 

bours / 5,25 extra. 

12,— 
6,50 
7,25 

11 ,— 
27,50 

6,25 
9,— 

16,50 
42,50 
6,50 
6,25 
6,50 
3,— 
7,75 

15.— 
30.— 

3,50 
7,50 

16,50 
75.— 
3,— 
6,— 
9,— 

17,50 
4.50 

15.— 
35.— 
4.50 

16.50 
4,50 

12,50 
6,25 
2,25 
4,50 

15,50 
5,— 
6,50 
6,— 
4,50 
3,— 
8,75 

21,50 
6,75 
7,50 

70,— 
275.— 

4,50 
4,50 
8,75 

24,50 
32,50 

.no. 50.29.31.019 — Giro 719867 

1 



Blokje met de zeven zegels. 

GUATEMALA 
311275 Klederdrachten. 
9 c. Klederdracht van Coban, in gewij

zigde kleuren. 

111976. Honderd jaar postzegels in 1971. 
6 c. Eerst uitgekomen zegel (serie verlaat 
door aardbeving). 

GUINEE 
124'76. Internationaal jaar van de vrouw. 
5 s. Blaasorkest van vrouwen. 
7 s. Vrouwen met snaarinstrumenten. 
9 s. Vrouw bedient wissel bij spoorwegen. 
15 s. Vrouw als verpleegster met baby. 
20 s. Embleem van man en vrouw. 
Alle zegels met embleem van het jaar. 
Blokje met de zegel van 15 s. Verpleeg
ster. 
Blokje van 80 s. met vier zegels van 20 s. 
Man en vrouw. 

wmmn^rmmrrn^mm 

iPlBUlliiffll 
GUINEE BISSAU 
April '76. Verenigde Staten 200 jaar onaf

hankelijk, reprodukties schilderijen hel

den uit onafhankelijkheidsoorlog. 
5 e. D. Knox. 
10 e. E. Putman. 
15 e. C. Washington. 
20 e. T. Kocsciusko. 
30 e. Steuben. 
40 e. Lafayette. 
Blokje 50 e. Ondertekening onafhanke

lijkheidsverklaring, door Trumbull. 
Getand en • ongetand en als blokjes. 

GUYANA 
Afbeelding zegel gemeld in april, blad
zijde 253. 

HAITI 
14'76. Verenigde Staten van Amerika 200 
jaar onafhankelijk. 
0.10 g. gewone post; 0.50 0.80, 1.50 en 
7.50 luchtpost. 

HONGKONG 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 

INDIA 
74'76. Wereldgezondheidsdag. 
25 p. Menselijk oog en rood kruis: voor

zichtigheid voorkomt blindheid; thema 
van dit jaar. 

155'76. Indiase locomotieven. 
25 p. G.IP. nummer 1. 
50 p. F 1, Meter Gauge, 1895. 
100 p. W. P. breed spoor, 1963. 
200 P. Diesellocomotief W.D.M. 2, 1963. 

INDONESIË 
74'76. Wereldgezondheidsdag: vooruit

zien voorkomt blindheid. 
20 r. Oog, vis en groene bladeren. 
40 r. Blinde man met blindenstok. 

.«î «4<^ 40^^ '.;,r*^ ' 20.

IRAK 
243'76. Twintigste internationale confe

rentie van Arabische vakverenigingen. 
5, 10 en 75 f. Embleem conferentie en 
kaart Maghrebgebied. 

14'76. Dag van de politie. 
5, 15 en 35 f. Iraaks gezin tegen achter

grond kaart land, beschermd door lauwer

tak en toorts; embleem. 

IRAN 
162'76. Dag van de gendarmerie. 
2 r. Gendarme op motor in binnenland. 
6.— r. Helikopter voor luchtbewaklng; 
embleem. 

MNMiOOESEtWI 
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IVOORKUST 
Afbeelding zegel gemeld in mei, bladzijde 
325. 

JAMAICA 
146'76. Olympische zomerspelen 1976, 
Montreal. 
10, 20, 25 en 50 c. Embleem met olympi

sche ringen. 

JORDANIË 
274'76. Internationaal jaar van de vrouw. 
5 f. Man, vrouw en kinderen. 
25 f. Vrouw gebruikt microscoop. 
60 f. Vrouw ontvangt doktersbul. 

KAAPVERDISCHE EILANDEN 
57'75. Onafhankelijkheidsverlening. 
1.— e. Zegel uit sene 400 jaar Cabral, 
1968, Yvert 341, met opdruk: ,,lndepen

dencia 5 julho 75". 

201'76. Derde verjaardag aanslag op 
Amilcar Cabral. 
5.— e. Portret Angolese leider, vlag en 
groetende menigte; wapen van land. 

KOEWEIT 
85'76. Tiende verjaardag vereniging De 
Rode Halve Maan in het land. 
20, 30, 45 en 75 f. Embleem Rode Halve 
Maan. 

KOREA ZUID 
34'76. Achtste dag reservestrijdkrachten. 
20 w. Silhouet soldaten, embleem en 
symbool nationale ontwikkeling. 

74'76. Wereldgezondheidsdag. 
20 w. Oog geprojecteerd tegen gesti

leerde beelden van menselijke gestalten. 

224'76. Zes jaar beweging van het 
nieuwe dorp: weg naar voorspoed; strip 
van vijf zegels van 20 w. 
20 w. Portret president Park Chung Hee 
en vlag. 
20 w. Symbool intellectuele vordering van 
project. 
20 w. Opbouw project. 
20 w. Basis van produktie. 
20 w. Verhoging van inkomen. 

LESOTHO 
177'76. Olympische zomerspelen '76, 
Montreal. 
4 c. Voetballen. 
10 c. Gewichtheffen. 
15 c. Boksen. 
25 c. Discuswerpen. 

LIBERIE 
54'76. Bevestiging president Tolbert. 
3 c. Eedaflegging door president. 
25 c. President achter lessenaar. 
1.— $. Officieel wapen en vlag van Libe

ria, nationaal wapen. 

45'76. Olympische zomerspelen '76, 
Montreal. 
2 c. Gewichtheffen. 
3 c. Polsstokspringen. 
10 c. Hamerwerpen. 
25 c. Zeilen. 
35 c. Turnen. 
50 c. Hordenlopen. 
Blokje 75 c. Paardendressuur en 
springen. 

LIBIË 
213'76. Internationale dag van het kind. 
85 en 110 dh. Libische moeder met kind, 
embleem UNICEFkindernoodfonds van 
de Verenigde Naties. 
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IK BLIJF GEWOON IN TILBURG 
Niet denken dat u in de zomermaanden beter niet zou kunnen bestellen. Nee, uw orders worden in de vakantiemaanden beslist niet 
vertraagd afgeleverd. Of u nou vroeg of laat of niet op vakantie gaat, het is heel goed mogelijk dat uw bestellingen wat sneller 
uitgevoerd kunnen worden. Uit ervaring weet ik dat vele verzamelaars juist in deze tijd hun kollekties willen aanvullen. U kunt dus 
bij mij terecht. Mijn vakantie zit er overigens al op. Zodoende. 

1H1 
1H2 
1H3 
1H4 
1H6 
1H7 
1H8 
1H9 
1H10 
I M x 
1My 
1Mz 
2H1 
2H2 
2H3 
2H4 
2H5 
2H6 
2H8 
2H9 
2H10 
2Mx 
2My 
2Mz 
3yD 
3yW 
3a 
4yD 
4yW 
4z 
5m 
5n 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6(Fp 
6fFq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8a F 
8b 
8bF 
8c 

22.50 
18,00 
18.00 
18.00 
27.00 
18,00 
18.00 
18,00 
22.50 

150,00 
27,00 

200,00 
200,00 

18,00 
18,00 
18.00 
18,00 
18,00 
18,00 
18,00 
75,00 

150,00 
22,50 
35.00 
15,00 
10,00 
8.00 

12,50 
10,00 
13,50 
15,0U 
15,00 
15,00 

350,00 
90,00 
67,50 
22,50 
8,00 

10,00 
13,50 
8,00 
8.00 
9,00 

18,00 
18,00 
20,00 
20,00 
60.00 

8cF 
9a 
9aF 
9b 
9cF 
9d 
9dF 
9e 
9eF 
9f 
9fF 
9g 
9gF 
9hC1 
9hC2 
9hF71 
9hF72 
lOaD 
lOaW 
lOaF 
lObF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14bC2 
14bD1 
15aC1 
15aC2 
16aC1 
16aC2 
16aD1 
16aD2 
16b 
17a 
17b 
18aD1 
18aD1d 
18aD2 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 

60.00 
25,00 
25,00 

500,00 
125,00 
225,00 
180,00 
180,00 
340,00 
275,00 
275,00 
110,00 
135,00 
50.00 
27.00 
12,50 
12,50 
15,00 
15,00 
16,00 
22,50 
22,50 
25,00 
13,50 
22,50 
7,50 
5,50 

12,50 
17,50 
6,50 
8,00 
8.00 
9.00 

50,00 
5,50 
5,50 
5.50 
7,50 

125,00 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,00 
4,00 

TELBLOKKEN 

Niet genoemde 
incidenteel 
aanwezig 
3a 
3yW 
4yW 
5m 
5n 
6eFgr. 
6fFp 
6fFq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
9hC1 
9hC2 
8hF71 
9hF72 
lOaD 
10aW 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14bC2 
14bD1 
14bC2gr. 
14bD1gr. 
15aC1 
15aC2 
16aC1 
16aC2 
16aD1 
16aD2 
16b 
17a 
17b 
18aD1 
18aD2 
18b 
19a 
19b 
20a 
21 a 

20,00 
40,00 
30,00 
40,00 
40,00 
30,00 
20,00 
25,00 
10,00 
12,50 
15,00 
40,00 
40,00 
75,00 
60,00 
30,00 
30,00 
25,00 
25,00 
40,00 
55,00 
22,50 
30,00 
15,00 
12,50 
40,00 
35,00 
45,00 
30,00 
10,00 
12,50 
12,50 
15.00 
75.00 
7,50 
8,50 
8.50 

20,00 
6,50 
6,00 
6,00 
6.00 
5,00 
5,00 

ROLZEGELS (nummers 
volgens speciaal katalogus 
genummerde rolzegels) 

VARIËTEITEN — NUMMERING VOLGENS 
SPECIALE KATALOGUS 
DE ROOY - HALI 1976/77 

1H Kleurstreep a 
1H streep c zeer fraai 
1H Gedecentr, gesn. boven 
1H Gedecentr. gesn. onder 
IIH aanlegteken versch. 
1H vouw niet ingesn. 
I M x Qed. geperf. 
2H Ged. gesn. boven 
2H Qed. gesn. onder 
2H Vouw niet ingesn, 
3y ged, gepert. 
3yD paars, bru in , blauw 
3yW blauw breed 
3yW bruin 
3yW paars 
3a ged. geperf. 
3a zéér ged. gesn. 
3a i<roontie 
3a st ippen 
4y Ral<el op plakmarge 
4yD paars 
4yW paars 
4y ged. geperf. 
4z paars 
4z bru in 
5 ged. geperf. 
6a versni jd ing 
6a aed. qeoerf. 
6a SPFCIMEN 
6eF O N R F i n i G in rood 
6«"F ONGELDIG in rood T. 
6fFDB snii l i in 
6fFnS snii l i in 
6fFqB snii l i in 
6fFqS snij i i in 
6fFq ged. geperf. 
7a sni j l i jn normaal 
7b blauwgroen streepje 
7bF blauwgroen streepje 
7bF idem + te lb lok 
9a opd. oeoerf. 
9cF Cage Voe l 
9dF Vage Voet 
9» aed. geperf. 
9eF Vaqe Voet 
9f Kruisreparat ie 0,1 
9h Kruisreoarat ie b,1 
9h ONGELDIG paars 
9hF beschadig ing Kruis 
10a sni i l i in 8 mm 
10a sni i l i jn 4 mm 
10a paar sni i l i in 12 mm 
10a sni i l i jn 9'/ ; mm 
10a sni i l i jn '/? mm 
lOaF paar sni i jn 12 mm 

25,00 
35,00 
27,50 
27,50 
30,00 
25,00 

175,00 
30,00 
30,00 
27,50 
30,00 
75.00 
22,50 
20.00 
20 00 
30.00 
60.ro 
55.00 
20,00 
17.50 
20 00 
17,50 
35 00 
35 00 
30 on 
27 50 

1600 00 
25 00 

225 nn 
l i n n n 
175 no 
18 00 
27 m 
25 on 
sonn 
27 50 
150 00 
20 00 
21 on 
40 nn 
40.00 
185 00 
350.00 
225.00 
600 00 
450 00 
50 00 
100 00 
30.00 
17 50 
17 50 
4000 
22.00 
22.00 
60,00 

10a rode st ip 
lOaF rode st ip 
lObF kosteloos 
11a Lange K 
12a Kei 
12a blauwe streep in kruis 
12a bruine st ip in kruis 
12a Witte st ip b,1 of o,1 
12a Vette of dubbeldruk 
12a Cyl indervoeg middenbaan 

(witte streep) 
12a Idem, wit te streep tussen 

bovenste zegels zeldzaam 
13a Vert. strepen in tekst 
13a Rakel streep In tekst 
14a punt in N 
14b punt in N 
15a Dun kruis 02 
15a Kruis n rechts versch. 
15a Kruis n boven versch. 
15a Rechterzijde vol l . perf. 
16a gele kaft 
16a geel-oranje kaft 
16a blauw streepje 1 
16a oranje rasterstreepje 
16b sni j l i jn normaal 
16b sni j l i jn fraai 
16b blauw streepje i 
16b wi t te punt in balk 
17a andreaskruis verschoven 
17a zegelverschuiving 
17a wit te punt tussen E.G 
17a wit te punt tussen G.l 
17a oranje rasterstreepje 
17a bruin streepje 
17a kaft bruingri js (grijs) 
17a kaft idem T.B. 
18a D2 ged. geperf. 
18a D2 vr i jwel onget. T.B. 
18a D2 perf. rechts niet geheel 

ges l . 70% 
18a niet ingepl . geweest 
18a Smal kruis D l 
18a Smal kruis D2 
18a Smal kruis D2 T.B. 
18b brede middenbaan 
19a ged. gesneden 
19a raster streep T.B. 
19a st ip in tekst groen 
19a wi t te st ip in kruis 
19a wi t te st ip in kruis T.B. 
19a brede middenbaan 
19b wit te strepen in kruis 
19b brede middenbaan 
19b smal le middenbaan (4,0 mm 

en minder) 

25,00 
27,50 

150,00 
65,00 
25,00 
25,00 
20.00 
25,00 
45,00 

40,00 

95.00 
35,00 
30.00 
12.50 
15.00 
20.00 
25.00 
25.00 

200.00 
90.00 
25.00 
12,S0 
12.50 
80.00 

130,00 
15.00 
15.00 
22.50 
22.50 
10 00 
10.00 
10.00 
10,00 
15,00 
20.00 
22.50 
10,00 

50.00 
50.00 
20.00 
10.00 
60.00 
50 00 
22.50 
10.00 
10.00 
10 00 
12.50 
55 00 
10 00 
50,00 

20,00 

Testboekje a 1750,00 

los str. V. 5 

461a 
461b 
461c 
468 
794a 
794c 
794d 
617 
618a 
618b 
618c 
616d 
619a 
619b 
619c 

3,00 
5,00 

32,50 
30,00 

1,75 
0,60 

17,50 
7,00 

12,50 
7,00 

9,00 
15,00 

180,00 

5,25 
51,80 
52,50 

7,00 
8,50 

37,50 
21,00 
27,50 
7,00 

los str. V. 5 

619d 
619e 
619f 
620 
621a 
621c 
621 f 
623f 
624a 
624c 
627a 
627b 
627e 
628a 
628b 

12,50 
5,00 
2,50 

45,00 
15,00 
1,75 
1,50 
1,35 

15,00 
2.50 

50,00 

50,00 

37,50 
15,00 
7,50 

300,00 

5,25 
4,50 
3,00 

7,50 

20,00 
12,50 
30,00 

629d 
630c 
630d 
632a 
632b 
632c 
632c (3) 
633a 
633d 
634b 
634b(3) 
634c 
634c(3) 
636a 

los str. v. 5 

25,00 
15,00 
12.50 
80,00 
25,00 
15,00 
10,00 
45,00 
12,50 
24,00 
16,00 
15,00 
11,00 

7,00 
8,00 

150,00 

los Str. v. 5 

636 gebr. 

925 
925(2) 
925(3) 
971 
990 
1007 
1009 
1010 
1010(3) 
1011 
1011(3) 
1030 
950Ra 

35.00 
22,50 

20,00 
6,00 

20,00 

3,75 

7,50 

34,C0 
50,00 

18,00 
15,00 
12,50 
65,00 
45,00 

6,00 
5,00 
7,00 

22,50 

Kol lect le Automaatboekjes Hoofdnummers kompleet 1H/21a Hf l . 4000,00, 
Kol lect le Kombinat les uit automaatboekjes NVPH kompleet A/K Hf l . 650,00. 
Katalogus automaatboekjes 1976/77 Hf l . 8,30 plus porto Hfl . 1,20. 
Katalogus genummerde rolzegels Hfl . 3,95 plus porto Hfi . 0,80. 
Katalogus kombinat les uit boekjes Hf i . 3,25 plus porto Hf i . 0,80. 
At tent ie: I^INII^UM BESTELLING Hfi . 25,00 uitgezonderd Kataiogie, 
Voor de gehele aanbieding geldt : zolang de voorraad strekt en pr i jswi jz igingen soms voorbehouden. 
Orders beneden Hf l . 400,00 plus porto. 
Geen voorui tbeta l ing a.u.b. vanwege de sterk wisselende voorraad. 
Geen winkel en bezoek na afspraak. 

A 'dam 700 Jaar 
01 0,30 (17g) 4,00 12.00 
D2 030 (17g) 37,50 37,50 
D2 030 (15g) 0,90 2,70 
D2 0,35 (15) 1,00 3,00 
Teststr ip Shir ley blauw 

40,00 200.00 
Diverse teststr ips (5 zegels), zowel met An
dreaskruis als blanco en rol tanding, ä Hf l . 25,— 
per str ip. In totaal 11 versch. strips leverbaar. 
Tevens 1 grootformaat blanco met nr. Hfi . 50,00 
plus 1 kleinformaat Hfl . 25,— beide In 5-8trip. 

Voor lopers ongenummerde rolzegels volgens 
NVPH 
172 per 5 50,00 
172d per 5 ƒ 50,00 
175 per 5 ƒ 50,00 
177 per 5 f 60,00 
178 per 5 ƒ 50,00 
356a/d (10z) ƒ 140,00 

per 21 
per 21 
per 21 

180,00 
180,00 

ƒ 180,00 
per 21 / 220,00 
per 21 f 180,00 

POSTZEGELHANDEL J. F. H. B R O U W E R S 
WESTERPARK 72 - TILBURG 4408 TELEFOON 013-670071 
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7-A-'lh. Wereldgezondheidsdag. 
30, 35 en 40 dh . Twee handen dragen 
geopend oog, zonsopgang en wapen van 
het land. 

MADAGASCAR 
7-5-'76. Stenen op Madagascar gevonden. 
25 f. Aragoniet. 
50 f. Versteend stuk hout . 
150 f. Celestiet. 

MALADIVEN 
Juni '76. Olympische zomerspelen 
Montreal . 
1 I. Worste len. 
2 I. Kogelstoten. 
3 I. Hoogspr ingen. 
4 I. Hockey. 
5 I. Hardlopen. 
6 I. Speerwerpen. 
1.50 r. Discuswerpen. 
5.— r. Vol leybal. 
Blokje 10.— r. Hamerwerpen. 
Al le zegels met embleem spelen. 

MALI 
Aanvul l ing melding in mei , bladzi jde 325: 
31-3-'76. Reptielen. Cameleo cameleo 
(20), Agama agama (30), Testudo sulcata 
(40), Python sebae (90), Crocodi lus n i lo t i -
cus (120). 

26-4-'76. Herdenking geboortedag West-
duitse kanselier Konrad Adenauer, 100 jaar 
geleden. 
180 f. Portret Adenauer en torens van de 
dom in Keulen. 

10-5-'76. Ruimtevaart In de toekomst . 
300 f. Samenstellen van ru imtestat ion. 
400 f. Compleet ruimtevaartstat ion, met 
zonne-energiecel len. 

>̂ f n A r L KO^ftAD ^ftc^JMii-p . 

MAURETANIË 
3-5-'76. Strafportzegels. 
1, 3, 10, 12 en 20 um. Versier ing, waarin 
jaartal en waarde in Arabisch en Romeins 
schrift. 

MAURITIUS 
Juni '76. Zei lboten. 
10 c. Pierre Loti, 1953-1970. 
15 c. Secunder, 1907. 
50 c. Hindoestan, 1842. 
60 c. St. Ceran, 1740. 
2.50 r. Halve Maen, 1638. 

MEXICO 
25-3-'76. Vierde internationale numismat i 
sche convent ie. 
1.60 $. Gouden muntstuk 60 p. 

29-3-'76. Twaalfde internat ionale congres 
van bouwers van s tuwdammen. 
1.60 $. Stuwdam met meer (Calles dam) 
en TIaloc, de god van de wateren. 

f. luchtpost, blokje van 500 f. Verschil
lende beelden uit vr i jheidsstr i jd. 

I Wl CONGSBO INItRNAflOftól Of ««NOB FD£»S 

#• i; 

M E X I C O ^ 1 § S A E R e g 
« i«MMMM«Ml lMr l *ÉMMÉM 

MONGOLIË 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei , b ladzi jde 
325. 

NEPAL 
11-4-'76. Jaar van de landbouw. 
25 p. Ploegen; planten van rijst. 

NICARAGUA 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei , bladzi jde 
327. 

NIEUW ZEELAND 
2-6- '76. Mooiste watervallen van het land. 
10 c. Purakaunuiwaterval in natuurreser
vaat. 
14 c. Marakopawaterval op noordel i jk e i 
land. 
15 c. Waterval van Bridal Vei l . 
16 c. Papakorito, een van de vele waterval
len in de Aniwaniwariv ier, nationale park 
Urewera. 

NIGER 
Afbeelding zegel gemeld in mei , bladzi jde 
327. 

8-4-'76. Verenigde Staten van Amerika 200 
jaar onafhankel i jk . 
40 en 50 f. gewone post en 150, 200 en 300 

NIGERIA 
Afbeeld ing zegel gemeld in apr i l , b lad
zi jde 255. 

NORFOLK EILAND 
5-7-'76. Verenigde Staten 200 jaar onaf
hankel i jk. 
18 c. Walvis industr ie, achtt iende eeuwse 
walvisvaarder. 
25 c. Thanksgiving Day. 
40 c. Beeld stri jd in Stille Zuidzee. 
45 c. Californische kwartel . 
Op elke zegel een historische vlag. 

OPPER VOLTA 
25-3-'76. Olympische zomerspelen 1976, 
Mont rea l . 
30 fr. Hardlopers. 
55 fr. Ruiter. 
75 fr. Vrouwel i jke hordenlopers . 
150 fr. Polsstokspringen. 
200 fr. Turnster op b rug . 
Getand en • ongetand, bovendien als 
blokjes en als gecombineerde grote b lok
ken ook weer getand en • ongetand. 

PAKISTAN 
7-4'76. Were ldgezondheidsdag: bescher
ming tegen b l indhe id . 
20 p. Mensel i jk oog gezien door veelk leu
rig scherm van s t ippen; embleem W H O . 

a O " PREVENTION Of BltSBNtSS 

PAPOEA EN NIEUW GUINEA 
9-6- '76. Woningen van inboor l ingen. 
7 t. Rabaulhuis. 
15 t. Aramiahuis. 
30 t. Telefominhuis. 
40 t. Tapinihuis. 

PARAGUAY 
Maart '76. Honderdv i j f t ig jaar vervoer van 
passagiers per t re in , oude locomot ieven. 
1 . — g. Planet, Groot-Br i t tannië, 1830. 
2.— g. Koloss, Oostenr i jk , 1844. 
3.— g. La Tarasque, Frankri jk, 1846. 
4 . — g. Lawrence, Canada, 1853. 
5.— g. Carlsruhe, Dui ts land, 1854. 
10.— g. Grand Canyon, Verenigde Staten, 
1856. 
15.— g. La Berga, Spanje, 1900. 
20.— g. Encarnacion, Paraguay, 1910. 
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POSTZEGELVEILING 
WIGGERS DE VRIES B.V. 
Singel 276 
Amsterdam 
Telefoon 249740 

Postzegelvelling in Artis 

op 18 en 19 juni 1976 

Behalve een uitgebreide afdeling Nederland en O.R. (waarbij een 
gespecialiseerde collectie automaatboekjes en proefboekjes van 
Nederland) vele betere zegels en series van Europa en overzee. 
Op 19 juni 's middags wordt een zeer grote verscheidenheid van 
collecties, partijen, landenverzamelingen etc. verkocht. 

Kijkdagen in Artis van 10 tot 22 uur op 16, 17 en 18 juni; op 19 
juni van 9.30-11.30 uur. 

De najaarsveilingen vinden plaats op 2-4 september, 7-9 oktober, 11-18 november en 
16-18 december. 
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Blokje 25.— g. Locomot ion , Croot -
Brittannië, 1825. 

Apri l '76. Vijft igjarig bestaan Lufthansa. 
Blokje 25.— g. JU-52, Dornier Wal-10 en 
Douglas DC-10, vl iegtuigen door Luft
hansa gebruikt . 

Apr i l '76. Ruimtevaartproject Apol lo-Sojuz. 
Blokje 25.— g. Embleem vlucht, portret ten 
Amerikaanse en Russische ruimtevaarders. 

7-4-'76. Spaanse schi lder i jen. 
1 . — g. Naakte Maya, Goya. 
2.— g. Kleindochter van de Trini 's, ). Ro
mero de Tyrres. 
3.— g. Sinaasappelen en c i t roenen, Tor
res. 
4 .— g. Meisje speelt p iano, Zacarias Ve
lazquez. 
5.— g. Generaal Prim, Esquivel. 
15.— g. Onbevlekte ontvangenis, Anto l i -
nez. 
20.— g. Vrouwel i jk naakt, Ignacio Zuloa-

ga-
Blokje 25.— g. Prins Balthazar Carlos, Ve
lazquez. 

CORBEOS DEL PARÄBUAY 
rOKMEMOWCiOK BEL S ^ (HtKeitS»«t) U 

LUFTHANSA 
LINEAS AEREAS ALEMANAS 

26 f. Koningin Pomaré IV, 1813-1877. 
30 f. Koning Pomaré V, 1839-1891. 

•«^ 

6s. 25 

n^BlO LUFIHMS* IM£ P M W 0 * »lEMtW« 

PENRHYN 
20-5-'76. Verenigde Staten van Noord-
Amerika 200 jaar onafhankel i jk . 
Drie samenhangende zegels van 30 c. met 
door lopende teken ing: reprodukt ie schil
der i j van Emanuel Leutze: Washington 
steekt rivier de Delaware over. 
Drie samenhangende zegels van 50 c. met 
door lopende teken ing : reprodukt ie schi l
der i j van A. M. Wi l la rd : , ,De geest van 
'76" . 
Blokje waarin alle zes zegels samenge-
drukt . 

SI 

JhMttaMAMh 

PERU 
2-3-'76. Eeuwfeest brail lealfabet. 
4.50 s. Portret Louis Braille, en schrijfsys-
teem. 

1&-3-'76. Elfde congres Spaans- Latijnsa-
merikaanse postunie (UPEA). 
5.— s. Embleem unie, Inca post loper. 

POLYNESIÉ 
28-4-'76. Dynastie Pomaré. 
18 f. Koning Pomaré I, 1743-1803. 
21 f. Koning Pomaré I I , 1774-1821. 

QATAR 
25-3-'76. Vierde voetbal toernooi van de 
Arabische golf. 
5 en 35 dh . Embleem toe rnoo i . 
10 d h . en 1.25 r. Vogelv luchtopname sta
d ion . 
55 d h . Twee spelers met bal. 
75 dh . Voetbal ler. 

19-4-'76. Inheemse vaartuigen. 
10, 35 en 80 d h . , 1,25, 1.50 en 2.50 r. Ver
schi l lende dhows in zee en haven van Qa
tar. 

ROEWANDA 
26-4-'76. Vi j fenzeventigste verjaardag 
rooms kathol ieke kerk in Roewanda. 
20 c. Zuster Yohana, eerste Roewandese 
rel igieuze. 
30 c. Abdon Sabakati, een van de eerste 
chr istenen, die helpers van missionarissen 
werden . 
50 c. Pater A lphonse Brard, eerste voorzi t 
ter van de missie van Save, z i jn bi jnaam 
was Terebura. 
4 .— fr. Abt Balthazar Gafuku uit Zara. 
10.— fr. Monseigneur Big i rumwami, eer
ste bisschop van Roewanda. 
25.— fr. Kerk van Save, gebouwd onder 
leiding van pater Classe, ingewi jd 1907. 
60.— fr. Kathedraal van Kabgayi, ingewi jd 
1923. 

SAO TOME E PRINCIPE 
Maart '76. Nationaal fonds voor de we
deropbouw. 
1 . — , 1.50 en 2.— e. Hand met symbol i 
sche f iguur, die samenwerking bi j weder
opbouw symboliseert. 

SAOEDI ARABlE 
Maart '76. N ieuwe gebruikszegels. 
3 p. Moskee van de profeet . 
9 p. O l iebor ing en -verwerk ing. 
9 p. Stuwdam. 
10 p. Overzicht moskee van de profeet . 
18 p. Stuwdam. 

20-'3- '76. Islamitische sol idari tei tsconfe-
rentie betref fende wetenschap en techno
logie. 
4 p. A toomemb leem, de Q'aäba in Mekka 
en moskee van de profeet ; embleem con
gres. 

SENEGAL 
31-3-'76. Herdenk ing u i tv ind ing te lefoon 
door Graham Bell, 100 jaar geleden. 
175 f. 

SEYCHELLEN 
17-7-'76. Olympische zomerspelen 1976 in 
Montrea l . 
20 c. Z w e m m e n . 

65 c. Hockey. 
1 . — r. Basketbal. 
3.50 r. Voetbal len. 

SINGAPORE 
18-4-'76. Bomen langs de weg in Singapo
re: van elke boom de vo rm , blad en bloe
men. 
10 c. Pel tophorum p terocarpum. 
35 c. Andira surinamensis. 
50 c. Lagerstroemia f los-reginae. 
75 c. Erythrina variegata. 

SINT CHRISTOFFEL/NEVIS-ANGUILLA 
Afbeelding zegel gemeld in mei , bladzi jde 
329. 

ST. HELENA 
Afbeelding zegel gemeld in apr i l , b lad
zi jde 257. 

St.Helena 
&R 

8'' 
itéééH 

FesttvoioE Stomps 1*^6 

SOEDAN 
10-5-'76. Internationaal jaar van de v rouw 
1975. 
2V2, 4 en 10'/2 pt. Vlag republ iek Soedan, 
de Ni j l , beeld van Soedanese v rouw, en 
embleem jaar. 

SRI LANKA 
6-5-'76. Open ing ontvangststat ion voor 
berichten via satell ieten. 
1 . — r. Gezicht op station in Padukka, bi j 
Co lombo. 

7-5-'76. Herdenking geboor te prins Sidd-
hartha, later Gautama, de Boeddha, 2600 
jaar geleden. 
0.05 r. Prins Siddhartha, die van de hemel is 
neergedaald, daalt in de vorm van een 
wit te ol i fant, in de schoot van slapende 
kon ing in . 
0.10 r. Koning raadpleegt astrologen. 
1.50 r. Koning onthaalt de astrologen op 
konink l i jke spi jzen. 
2.— r. Koningin, word t in draagkoets in 
optocht naar haar ouders gedragen. 
2.25 r. Koninkl i jke d ienaren, vlagdragers, 
music i , t rommelaars en dansers in de op 
tocht . 
5.— r Koningin baart een zoon in de grot 
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PRIJSSENSATIE 
UIT ENGELAND 

Mini-analyselamp 'Uvitec' formaat 5 x 8 cm, 220 volt, ge
schikt voor ALLE fluorescerende en fosforescerende zegels -
dus ook van Engeland, USA, Canada etc - voor slechts 
(introductieprijs) 

/ 76,50 
(Toezending met recht van teruggaaf) 

Handboeken en catalogi 
Grobe (duits) spec cat /handboek Oudduitsland 717 biz 
DNK (duits) cat Duitsland cpit 76/77 in kleur 
Sem (duits) spec cat Beieren (m stempels) 
Sem (duits) spec cat nummerstempels Beieren 
Erler (duits) cat spoorweg-/fiscaalzegels Beieren 
Erler (duits) cat fiscaalzegels Preussen 
Gibbons (eng ) cat Isle of Man in kleur 
Gibbons (eng ) cat Engeland 18e ed in kleur 
Gibbons (eng ) cat Kanaal-Eilanden 5e ed in kleur 
Excelsior (eng ) spec cat Isle of Man 1976 7,00, editie 1975 
Maury (frans) spec cat Frankrijk/Gebieden 1976 
(met o a alle ongetande zegels) 
Jones (eng ) handboek Railway Parcels Post cancellation of 
Belgium 
Pnnet (vlaams) spec cat Belgie in kleur 360 biz 
Boekema (eng ) Dutch East Indies 1941-1945 veiling-cat 
gedeeltelijk in kleur m afb 480 biz + opbrengstenlijst 
Hall (ned ) spec cat automaatboekjes Nederland 76/77 
Broekman (ned ) handboek over het verzamelen van 
poststukken 

156,20 
6,80 

15,20 
7,20 
6,00 

14,00 
4,75 
5,00 
4,75 
4,20 

29,50 

6,00 
27,50 

125,00 
8,30 

5,90 

Speciale aanbieding 
(met verkrijgbaar bij de verkoopadressen) 

Scott (amerik ) spec cat USA 1975 760 biz 25,00 
Scott (amerik ) wereld-cat 1975 deel 11 (landen A-l) 25,00 
Gibbons (eng ) Elizabethan 1975 - Engeland/Commonw 
v a 1951 speciaal 12,50 
Leroy (vlaams) handboek over filat literatuur op het gebied van 
belgische zegels 240 biz 10,00 
Facit (eng ) spec cat 74/75 Scandinavië 760 biz 15,00 

Davo rondzendboekjes klein voor 200 zegels p st 0,60, groot voor 
420 boekjes p st 1,20 
Droogboeken 12 bl fijn vloeipapier 14 x 20 cm, 1,60, 20 x 30 
cm 2,80 
Tandingmeter doorzichtig plastic 1,05 
Bondstandingmeter zwart karton 0,45 
Reuzen-stockboek 64 bIz , 640 stroken, formaat 23 x 31 cm, wit 
karton, met en zonder middenscheiding, album ligt vlak open, band 
in wijnrood, rood, bruin, blauw en groen 32,50 
(3 stuks 92,60, 6 stuks 175,50) 
Lichtloup Scanner zakformaat 5 x 5 cm 5 x vergrotend 12,00, 10 x 
vergrotend 16,50 
Tevens zijn leverbaar supplementen van alle album-merken 

Bi| vooruitbetaling altijd 3% korting Opdrachten beneden ƒ 75 00 woorden 
verhoogd met ƒ 3 50 verzendkosten Giro 1253414 - Amro-Bank Wassenaar 
47 36 54 717 - NMB Wassenaar 66 94 60 680 Prijsli|st gratis 
Alle prijzen vrijblijvend 

P. W. Meinhardt ^''^ 
Van Naeltwijckstraat 1 o Wassenaar - tel 01751-16901 

Verkoopadressen: 
Couwenbergh, Jonge Roelensteeg 14 Amsterdam 
Fibo-Post, Prinsestraat 48 Den Haag 
Leidse Postzegelbeurs, kiosk Stationsweg Leiden (zaterdags) 
Manukowski, Wagenstraat 105 Den Haag 
Philpostor, Steentilstraat 48 Groningen 

ZEER DRINGEND TE KOOP 
GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

332-49 
356-73 
402B-03B 
474-89 
518-37 
550-55 
556-60 

1200,— 
200,— 
210,— 
180,— 

2300,— 
42,50 
80,— 

592-95 
637 
638 
671-75 
681-82 

100 
10 
50 
60 
40 

886-88 vellen 90 
L.P. 12-13 1150 

Zie ook onze advertentie in het mei-nummer 

Kontante betaling gegarandeerd 

l.v.m. vakantie niet altijd telefonisch bereikbaar; 
korrespondentie wordt vlot behandeld 

W. van SPLUNTER 
Stekelbrem 8 - Rotterdam-14 - Telefoon 010-21 66 77 

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

St Jansstraat 5, Amsterdam 1 e zijstraat naast Krasnapolsky bij de 
Dam Tel (020) 2 3 6 6 2 5 , privé (020) 4 4 5 3 6 2 

OBE; KA-BE ALBUMS 

De supplementen 1975, zowel met als zonder klemstroken, zijn 
verschenen, behalve die voor de Engelse Dominions, welke 

eerst in september beschikbaar zullen zijn 
Bestel tijdig bij uw philatelistische vakman om van een vlotte 

levering verzekerd te zijn. 

De importeur 
FILATELISTISCHE BOEKERIJ „FIBO" 

Postbus 15 - Prinsestraat 90A - Den Haag 2076 
Tel 070-463257 Giro 261656 

PHILPOSTOR 
POSTBUS 144 

voor betere landensamenstellingen kollekties, verza
melingen kompl aanvangspakketten voor elke begin
ner lulowaar van diverse landen 100 gram-waar van 
duurdere verzamelgebieden 
*PriJ8-informatielijsten worden U op aanvraag gratis 
toegezonden 
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van Lumbin i ; de koningin staat achter het 
gord i jn met haar dienaressen. 

SURINAME 
14-4-'76. Paasweldadigheidszegels. Gods
dienstige motieven naar werken van grote 
meesters: werken der barmhart igheid. 
20+10 c. Spijzigen der honger igen. 
25+15 c. Bezoeken der z ieken. 
30+15 c. Kleden der naakten. 
35+15 c. Begraven der doden . 
50+25 c. Laven der dorst igen. 
Velletje met twee waarden 20+10 en een 
waarde 30+15 c; links en rechts de tekst 
,,Tweede lustrum Stichting Paasweldadig
heidszegels". 

5-5- '76. Hoge waarden gebruiksserie. 
ƒ 1 . — , ƒ 1.50, ƒ 2.50, ƒ 5.—. Bankgebouw 
in Paramaribo. 

2-6-'76. Tropische vissen. Gewone post 1, 
2, 3, 4, 5 c. luchtpost 35, 60, 95 c. 

SWAZILAND 
15-6-'76. Wereldgezondheidsdag, voor
koming van b l indheid. 
5 c. Bl indheid door verkeerde voeding. 
10 c. Operatie voorkomt b l indhe id . 
20 c. Bl indheid door t rachoom. 
25 c. Medic i jn en herstel. 

T O G O 
2̂ 1 '1 '76. Eerste verjaardag economische 
associatie Togo met de Europese gemeen
schappeli jke markt. 
10 en 60 f. Emblemen A.C.P. en C.E.E. 
50 en 70 f. Kaart Europa en Azië, waarop 
deelnemende landen aangegeven. 

15-5-'76. Honderd jaar te le foon. 
25 fr. Kabelschip en zeekabel. 
30 fr. Apparaat voor automatische tele-
foonbeantwoord ing. 
70 fr. Portret Thomas Edison, oude tele
foon en communicatiesatel l iet. 
105 fr. Portret Alexander Graham Bell, 
oude en moderne te le foon. 
Blokje met de twee hoogste waarden. 

7-4-'76. Wereldgezondheidsdag, voorko
ming van b l indhe id . 
50 fr. Blinde man met stok en symbool 
van door Insekten veroorzaakte oogziekte. 
60 fr. Dokter onderzoekt ogen van pa
t iënt. 

28-5-'76. Internationale postzegel ten
toonstel l ing Interphi l in Philadelphia '76. 
60, 70, 100 en 200 fr. blokje met twee 
hoogste waarden. Opdruk op eerder dit 
jaar verschenen zegels ter gelegenheid 
van twee honderd jaar U.S.A. 

TONGA 
26-5-'76. Tweehonderd jaar U.S.A. 
9, 10, 15, 25 en 75 s. gewone post, 12, 14, 
17 en 38 s., 1 . — p. luchtpost en 20 en 50 

s., 1.15 p. off iciële post. Portretten van 
alle zesenvi j f t ig ondertekenaars onafhan
kel i jkheidsverklar ing. Afbeelding van deze 
verklar ing op de achtergrond van elk 
compleet vel zegels. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeeld ing zegel gemeld in apr i l , b lad
zi jde 257. 
i l i i i i i l l i l l | l | t | l l | l j l 

8-5- '76. Tunesische week van de Rode 
Halve Maan. 
40 + 10 m. Half mannen- en half v rou 
wengezicht , fles met twee handen ervoor. 

TURKS EN CAICOS 
28-5-'76. Verenigde Staten 200 jaar onaf
hankel i jk, zei lschepen. 
6 c. Schoener. 
20 c. Li jnschip. 
25 c. Fregat. 
55 c. Kaag. 
O p achtergrond van elke zegel on tmoe
t ing tussen de Grand Turk en de packet-
boot H inch inbrooke. 
Ook blokje met de vier zegels, rand voor
zien van Amerikaans staatszegel en vlag. 

URUGUAY 
10-3-'76. Honderd jaar te le foon. 
83 c. O u d en modern te lefoon toestel, 
zandloper en met de hand bediende cen
trale. 

Apr i l '76. Tweehonderd jaar U.S.A. 
25 c. Standbeeld Artigas in Montev ideo, 
embleem feest en Uruguay's embleem 
met zonsopgang. 

VENEZUELA 
22-3- '76. Bolivia 150 jaar onafhan^el i jk . 
60 c. Drie gekleurde strepen in de vorm 
van nationale vlag van Venezuela. 

26-4- '76. Herdenk ing geboortedag gene
raal Jose Felix Rivas, 200 jaar geleden. 
40 c. Handtekening generaal. 
55 c. Portret en vlag Venezuela. 

8-4- '76. Nationaal cartografisch inst i tuut. 
1 . — b. Karteringsvllegtuig, kaart en pro
ject iemethode. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
4-7- '76. Herdenk ing aanvaarding Onaf
hankel i jkheidsverklar ing door congres van 
de Staten in 1776. 
Vier samenhangende en in elkaar over lo
pende zegels van elk 13 c. 
Reprodukt ie schi lderi j van John T rumbu l l : 
, ,De onafhankel i jkheidsverk lar ing" . 

Juli '76. Olympische spelen, Mont rea l / 
Innsbruck. 
13 c. Z w e m m e n : du iken . 
13 c. Schaatsen. 

13 c. Afdal ing ski. 
13 c. Hard lopen. 
Zegels samengedrukt in b lokje van vier. 

VIETNAM 
20-3- '76. Serie w i lde d ieren. 
12 xu . Paguma larvata. 
12 xu . Callosciurus erythraeus. 
20 xu . Macaca mulatta. 
30 xu . Hystrix hodgsoni . 
40 xu . Nyctereutes procyonoides. 
50 xu. Selemarctus th ibetanus. 
60 xu . Panthera pardus. 
1 . — d . Cynocephalus variegatus. 

VIRGIN EILANDEN 
29-5- '76. Verenigde Staten 200 jaar onaf
hankel i jkhe id , schepen. 
8 c. De br ik , ,Hazard" van Massachusetts. 
22 c. Amerikaanse zei lboot , ,Spy". 
40 c. Mar ine fregat , ,Rale igh". 
75 c. Fregat , ,Al l iance" en de ,,Trepasy". 
Blokje met de vier zegels samen; groet 
aan de U.S.A 

WEST SAMOA 
29-5- '76. Postzegeltentoonstel l ing Interphi l 
76. 
Blokje van 1 . — t. Gouden muntstuk 100.— 
$ geslagen ter gelegenheid van tweehon
derd jaar U.S.A. 

YEMEN 
Afbeeld ing zegel gemeld in apr i l , b lad
zi jde 259. 

ZUID AFRIKA 
Afbeeld ing zegel gemeld in mei , bladzi jde 
331. 

ZUIDWEST AFRIKA 
14-5-'76. Kastelen. 
10 c. Schwer insburg. 
15 c. Slot Duwis ib . 
20 c. Heyni tzburg. 
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Een kostbare 
kollektie 
hoort aditer 
slot en grendel. 

"Postzegelverzameling gaat door brand 
verloren". "Waardevolle muntenkollektie 
gestolen". Hoe vaak komt u zulke berichten 
niet in het ochtendblad tegen. 
Verzekering vergoedt vaak de schade, maar 
daarmee heeft u een In jaren opgebouwde 
verzameling nog niet terug. 
Wat de noodzaak van een solide muurkluis 
duidelijk aantoont. 
Martens levert muurkluizen in verschillende 
afmetingen en uitvoeringen en beschikt 
over een organisatie die voor vakbekwame 
installatie zorgt. Op dat terrein is Martens 
nu eenmaal specialist. 
Zend even de bon in, wanneer uw kollektie 
u lief is, en u krijgt alle gegevens 
thuisgestuurd. 

m MARTENS 
sedert 1879 

Martens Brandkasten B.V. 
Doetinchem, Postbus 16, Telefoon 08340-32446 
Antwerpen, Britselei 26, Telefoon 031-320200 

Bon Ik ontvang graag uw dokumentatieover 

PH. 6-76 

Naam 

Bedrijf 

Adres . . 

Plaats 
Zenden in gesloten envelop zonder postzegel aan 
Martens B V , Antwoordnummer 75, Doetinchem. 

HILVERSUMSE Postzegel- & Muntenhandel 
Hilvertsweg 87, tel: 02150-15095 b.g.g. 02942-1707 

Grote sortering Postzegels, F.D.Cs en Munten Speciaal Ne-I 
derland, alle merken albums, catalogi, stockboeken. Blllijke| 
prijzen! Tevens te koop gevraagd Nederland Voor goed mate
riaal betalen wij tioge prijzen! 
Geopend: 10-18 uur, vrijdag 21 uur, maandag gesloten. 
Wij stellen Uw bezoek zeer op prijs. 

DE OVERIJSSELSE POSTZEGELVEIUNG B.V. 
Hengelosestraat 184, Enschede, 
Tel. 053-847500, Postbus 603 

Onze 39e veiling, die in september gehouden zal worden, is 
in voorbereiding. 
GOED materiaal kan dagelijks ingeleverd of toegezonden 
worden. 

Enkele opbrengsten uit onze 37e veiling van 9 en 10 april 
j. l. 

Nederland, 
Cat. no. 
99 
161 
169/198 
244/247 
257/260 
332/349 
356/373 
Port 28-11 n-
Dienst 8 m. 

postfris 

. plakker 
plakker 

Postpakket 2, gest. 

Cat. waarde 
240,— 
125,— 
466,— 
145,— 

95,— 
634,— 
175,— 
200,— 
210,— 

85,— 

Opbrengst 
525,— 
270,— 
700,— 
280,— 
185,— 

1400,— 
260,— 
185,— 
195,— 
130,— 

En . . . wij berekenen inzenders slechts 10% provisie, 
zonder verdere bijkomende kosten! 

Onze inzendvoorwaarden worden U op aanvraag gaarne 
toegezonden. 

Bij de O.P.V. Is uw materiaal In goede handen! 

SAMMLER-DIENST, hét Duitse filatelistisch blad, 
verschijnt elke 14 dagen, abonnementsprijs ƒ 45,— per jaar (of ƒ 23,50 per hialfiaar), 
proefnummer tegen / 1,70 portovergoeding 

Br i l j an t M U N T / P O S T Z E G E L P O L I S , verzekering naar maat voor de munten-of 
postzegelverzameling, t>el ons op voor nadere informatie 

F I L E K T U R A (P C van Andel), Postbus 54, Katwijk aan Zee 
Tel 01718-14068, Postgiro 516928 

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. 
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1 
I 
1 
H Nederland 
^ ■ 1 / 4 9 " aanbod 
^ 1 gevraagd 
■ 50/55" 32.— 
■ 56/76" 1400,— 
■ o i b " 1 5 0 , 
■ a i c " 5 4 0 , 

■ 7 6 " 240!— 
■ 7 9 " 540,— 
■ SO" 7500, 

1 8 2 / 8 3 " 2 0 ! 
■ 84/66" 132,— 
■ 87/89" 30,— 
■ 9 0 / 0 1 " 3500,— 

H ook losse 
■ waarden 

H 102/03" 125,— 
■ 104/05" 650,— 
■ 107/09" 1 3 2 , 
■ 110/13" 2 0 , 
■ 114/20" 60,— 
■ 121/31" 1250,— 
■ 132/33" 150,— 
■ 134/35" 60,— 
■ 136/38" 250.— 
■ 139/40" 16.50 
■ 141/43" 21.50 
■ 149/62" 550,— 

1 ook losse 
H waarden 

1 163/65" 700,— 
■ 166/68" 19,— 
■ 177/96" 540.— 

1 ook losse 
H waarden 

■ 199/02" 26,50 
■ 203/07" 52 50 
■ 208/11" 26,50 
■ 212/19" 120.— 
■ 220/23" 35,— 
■ 2 2 4 " 40,— 
■ 225/28" 50,— 
■ 229/31" 50.— 
■ 232/35" 48,— 
■ 236/37" 325.— 
■ 2 3 7 " 250 — 
■ 236/239" 1 0 0 , 
■ 240/43" 68.— 
■ 244/47" 200.— 
■ 248/51" 70.— 
■ 252/55" 48,— 
1 2 5 6 " 2 9 , 
■ 257/60" 110.— 
I 261/64" 64.— 
■ 265/66" 50 — 
1 267/68" 5 0 , 
1 2 6 9 " 26,50 
■ £70/73" 65 — 

274/77" 9 0 
2 7 8 " 50,— 
279/82" 55 — 
283/66" 5 0 , 
287/88" 13 — 
289/92" 50,— 
293/95" 12 — 
296/99" 30,— 
COO/04" 20.— 
305/09" 3 2 , 
310/12" 9,— 
313/17" 22,— 

" = pos 

Contante betalinc 

langri jke objecter 

p.o. behandeld. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Ntder l tnd «n O.G. niauwa 

TOPPRIJZEN 

318/22" 3 1 , — 
323/24" 11 ,— 
325/26" 15,— 
327/31" 2 1 , — 
332/45" 25,— 
346/49" 1100,— 
350/55" 3 1 , — 
356/73" 200,— 
356a /d " 70,— 
374/78" 1 1 , — 
379/91" 6,50 
3 8 9 " 4,50 
402/03" 10 — 
402/03B" 200,— 
428/42" 16,— 
449/53" 3 50 
4 6 2 " 14.— 
469/73" 3 25 
474/89" 200,— 
4 8 7 " 30.— 
4 8 8 " 25,— 
4 8 9 " 30,— 
490/494" 6,50 
495'99" 5.— 
500/03" 8,— 
508/12" 4,75 
513/17" 11 ,— 
618/37" 2250,— 
534/37" 1950,— 
E38/41" 16,— 
542/43" 4.25 
544/46" 9,— 
550/55" 40 — 
556/60" 75,— 
561/62" 6 — 
563/67" 24,— 
568/72" 28 — 
573/77" 25,— 
578/81" 2 1 , — 
583/87" 25,— 
588/91" 6 50 
592/95" 85,— 
596/00" 15,— 
602/06" 28 — 
607/11" 15,— 
612/16" 24,— 
617/36" 21 — 
637/40" 120,— 
641/45" 35.— 
647/48" 3 — 
649/53" 13,50 
655/59" 2 1 . — 
661/65" 12,— 
666/70" 15 — 
671/75" 60 — 
676/80" 10.50 
681/82" 37 £0 
683/87" 11 — 
688/92" 10.— 
693/94" 3.— 
702/06" 14 — 
707/11" 11 — 
715/19" 9,— 
722/26" 14,— 
731/35" 7 50 
738/42" 8,— 
743/44" 2?5 
747/51" 10,50 
752/56" 7,— 
757/1029" 

gevraagd al leen 
vellen of 
veldelen. 

Losse waarden 
uit series te 
koop gevraagö 

FDC toppri jzen 
met open
gesneden. 

El 1250 , 
E2 5 5 0 , 
E3 2 2 5 , 
E4 175,— 
E5 140.— 
E6E120 
gevraagd. 

R o l t a n d i n g " 
Postzegel
boekjes 
L u c h t p o s t " 
b.v. 12/13" 

1100,— 
P o r t z e g e l s " 
B r a n d k a s t " 
D i e n s t " 
tegen hoge 
prijzen 
gevraagd. 

55/50* 15.— 
56/76 7 5 0 . 
61b 100.— 
61c 350.— 
77 55.— 
76 140,— 
79 325 — 
80 1700 , 
81 45,— 
82/83 12,— 
84/86 75,— 
67/89 16.— 
90/101* 2400,— 
101* 1700,— 
102/03 75.— 
104/05 550,— 
107/09 70.— 
114/20 30.— 
121/31 750.— 
132/33 65,— 
134/35 45.— 
136/38 1 6 5 . 
149/62 320 — 
163 12.— 
164 100,— 
165 230.— 
177/98 320,— 
199/02 15.— 
203/07 29.— 
208/11 14,— 
212/19 60,— 
220/23 18.— 
224 22.— 
225/28 2 8 . 
£29/31 28 — 
232/35 25,— 
Z:6/37 175.— 
238/39 50,— 
240/43 35 — 
244/47' 110,— 
248/51 3 6 . 
252/55 24.— 
256" 14 — 
257/60 60,— 
261/64' 35 — 
265/66* 28,— 
267/68 26 — 
£69 13.50 
270/73 35.— 
274/77* 45,— 
278 25,— 
279/82 28,— 
283/66 24.— 

tfris zonder plakker, * = ongebruikt me 

1 ook voor grote posten, discret ie ve 

1 bezoeken wij U thuis. Uw aanbieding 

' r i jzen gelden totdat onze vraag volda 

J. H. ACKERMANN 
LutlMfflMrweg 149 • Haiftweg NH 

tal: 0201> 41 87 b.g.g. 029083* 88 

287/88 6,50 
289/92 22,— 
293/95 6,25 
296/99 15,— 
300/04 12,— 
305/09 14,— 
310/12 4,— 
313/17* 1 0 , 
318/22 15,— 
346/49* 650,— 
356/73* 120,— 
402/038* 1 1 0 , 
474/69* 95,— 
518/33* 125,— 
534/37* 1000,— 
592/95* 50,— 

Roltanding* 
Luchtpost* 
Portzegels* 
aanbod 
gevraagd. 

Brandkast 
1/7* 1600,— 

Nederland 
mooi gebruikt 
80 1625,— 
101 1625,— 
104/05 350.— 

alle betere 
zegels 
ook series 
gevraagd 
6080'/o 
cat.waarde 

Ned. lndie 
NwGuinea 
Curagao 
Suriname 
alle betere 
zegels 
en series 
gevraagd 
zowel   als 
ongebruikt met 
plakker (•) 
als gebruikt . 
NwGuinea 
UNTEA 
1/19 95,— 
Curacao 
75/81 180,— 
104/20 250 — 
178/81 250.— 
178/81 ■■ 325.— 
230/33" 175.— 
L p 82/88 3Z5 — 
Suriname 
37/40 200 — 
60/64 210,— 
104/10 200,— 
229/43 130,— 

Toppnizen 
voor Uw 
col lect ies

Nederland 
en OG 
Ver. Europa 
België 
Zwitserland 
Israel 
Oostenri jk 

t plakker 

zekerd, voor be

of zending wordt 

an is. 

AANBIEDING NEDERLAND 
* plakker * postfr is 

34** korte tand 
15,70 

42* 210,— 
48* 1e p i . met 
cert i f ikaat 

2240,— 
54* 9,10 
57* 3,30 
59** 10,— 
60* 5,20 
63* 9,10 
64* superbe! 
1e p i . 221,— 
68* superbe! 
i e p i . 247,— 
70* 20,60 
75* superbe! 
1e p i . 221,— 
61b* 162,50 
81* * 138,75 
81* I e p i . 82,50 
8789** 50,— 
91* * 2,70 
96** 57,75 
98a** superbe! 
met cert i f ikaat. 
hoekvelsfuk 

285,— 
98a** velrand 

226,— 
105** 735,— 
107109** 253,— 
110113** 30,25 
114120** 110,— 
121131* 
superbe ' 

I e p i . 1350,— 
139140** 29,25 
141143** 4 2 , 
145** 10,— 
147* 29,25 
155* 15,60 
166168** 33,60 
169** 2,60 
177** 0,80 
178** 0,80 
180B** 2,20 
183** 11 ,— 
185** 1,10 
187** 3,30 
188** 27,50 
189** 115,50 
191** 55,— 
192** 19,80 
193** 17,60 
194** 24,20 
199202** 52,50 
203207** 98,70 
208211** 46,30 
212219** 210,— 
220223** 66,— 
224** 77,— 
225228** 94,50 
232235** 6 4 , 
238239** 184,— 
240243** 126,50 
252255** 84,— 
256** 52,50 
196** 44,— 
197** 27,50 
198** 99,— 
261264** 121,— 

265** 
266** 
269** 
270273** 
274277** 
279282** 
283286** 
287288** 
289292** 
293295** 
296299** 
300304** 
313317** 
318322** 
323324** 
325326** 
332345** 
356373** 
392396** 
469473** 
474489** 
490494** 
495499** 
500503** 
544548** 
573577** 
563587** 
602606** 
607611** 
612616** 
676680** 
681682** 
695699** 
707711** 
731735** 
738742** 

Levering zolang de voorraad strekt. Door de 

47,25 
47,25 
47,25 

121,— 
167,50 
100,— 

84.— 
23,40 
84,— 
22,50 
54,60 
44,10 
38,— 
57,75 
19,— 
27,— 
58,50 

295,— 
10,20 
4,50 

290,— 
9,50 
7,25 

12,10 
13,75 
36,— 
39,— 
42,— 
22,80 
33,— 
16,50 
54,— 
12,75 
17,60 
12,75 
13,75 

sterk 

786790** 8,80 

Blok van 4 
/ met velrand 
< met hoekvel
rand 

59** 44,50 
59** / 49,— 
81* * 610,— 
8 1 " / 680,— 
166168** 128,60 
169** 10,30 
174** 40,— 
224** / 305,— 
238239**/ 820,— 
238239*' 740,— 
265** 195,25 
266** 195,25 
269** 195,25 
296** 10,— 
299** 1 1 2 , 
392396** 36,— 
500503** / 50,80 
500503**< 53,20 
544548** 66,— 
544548**/ 69,60 
607611** 91,20 
612616**/ 147,— 
676680**/ 72,20 
681682** 216,— 
681682**/ 237,— 
681682* * < 

260,— 
695699** 50,60 
731735** 51,— 

st i jgende prijzen 
kunnen tussenti jdse pri jswi jz igingen optreden! Bestel l ingen boven / 250,— 1 
f ranko. Bezoek na te lefonische afspraak. 

A. 0. SEVENHUYSEN 
Willem Beukelazoonstraat 6b  Rotterdam  Telef 010377760  Giro 310826S 

CADEAU! 
GRATIS EN VOOR NIETS! 

Deze klassielte complete serie, gestempeld, zal gratis toegezon

den worden aan alle serieuze aanvragers van onze prachtige zicht

zendingen. Deze vier zegels worden algemeen beschouwd als 
prachtige beleggingsstukken. Twee ervan zijn al schaars Noemt u 
s.v p. de landen waar u belangstelling voor hebt met het oog op 
een selectie uit onze voorraad redelijk geprijsde zichtzendingen 
van de gehele wereld. 

Naam: 

Adres: 

Belangstelling voor de landen: 

THE APPRO GROUP 
Hartswood, Hartfleid, Sussex, Engeland 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs der annonces ƒ 1,95 per mm exclusief BTW. 

Brieven onder nimimer sturen aan FILATELIE, Wagenstraat 37, Den Haag 

Kilowaar, Prijslijsten gratis. Eheim 
Postzegelhandel D 711 Öhringen, Mem
ber ZPVW. 

Engeland „Gutter Pairs" — zegels met 
witte tussenstrook — complete collecties 
nu nog leverbaar. Prijzen op aanvraag. 
R. de Vries, Perim 273, Zaandam. Tel. 
075-172617. 

ALLES VAN BELGIË. Postfris, ge
bruikt, moeilijke series, luchtpost, 
spoorweg, telegraaf, porto, enz. Ver
zorgde kwaliteit - redelijke prijs - snel 
antwoord. L. de Houwer, Fruithoflaan 
13, 2600 Berchem, België. 

PostzH: De Veluwe, A'doom, Nieuw-
str. 66, voorradig brieven/stempels, ans. 
krt. tot 1940 Uw stad/dorp/streek. 
FDC/Ned., st: 2 Itr/krt, gr. en kl/rond. 
Gevr: Oude brieven Ned./btl + ganzs. 

Groenland. Postzegels, afwijkingen, 
FDC's, en speciale brieven aangeboden. 
Prijslijst van 36 pagina's gratis. 
Polarstamps, H. P. Christensenvej 14, 
4180, Sorö - Dänemark. 

FDC's en gelegenheidsstempels van alle 
Noordse landen bij abonnement, hetzij 
per land of per motief. Voordelig en 
betrouwbaar. Voorraadlijsten 1974/5 gra
tis op aanvraag. Voor abonnement 
gaarne referenties opgeven. ALANDIA 
STAMPS, SF. 22100 MARIEHAMM, 
Finland. Corr. Duits of Engels. Post
giro Hamburg 2800 34-201. 

Erstagsbriefe (FDC) Preisliste frei. 
KURSCHATKE, D- 4640 Wattenscheid 
Alter Zoll 29 

Verzamelaar verkoopt zijn doubletten 
FRANKRIJK. Vraag gratis prijslijst bij 
R. Braaf, Kadoelenstraat 13, Purme-
rend, tel. 02990-30236. 

Postzegelboekjes en samenhangend 
Duitsland. Buitengewoon voordelig! 
Voorraadlijst: Schmidt, Heidestr. 6a, 
D-48 Bielefeld 12. 

Voor beroepen. Gravures o.a. Jan Luy
ken, en Steden Plattegronden: uit 
Blaeus Stedenboek, naar antiquarische 
Boek- en Prentenhandel S. C. Lemmers, 
Wagenstr. 21, Lisse. Tel. 02521-15332. 

ISRAEL postfris, fuU-tab; 
VER. EUROPA, postfris. 
NEDERLAND, postfris alleen op Man-
colijst. 
Vraagt prijslijst(en). P. Nieuwelink, 
Wiardi Beckmanstraat 142, Postbus 349, 
Soest. 

NEDERLAND, postfris en gebruikt. 
Beh. van MANKO-LIJSTEN, ook van 
O.R., J. J. Molenaar, Postbus 64, Soest. 

Kanaaleilanden en Man! Postfris alles 
aanwezig. Billijke prijzen! Vraag prijs
lijst. H. Otte, Korenbloemstr. 81, Zwolle, 
Telefoon 05200-15705. 

Duitse verzameling in 4 blanco alb. 
1 Beieren gespecial, bijna kompleet. 
2 Duitse Staten, ver gevorderd. 3 Duitse 
Rijk gespecial, bijna kompl. 4 Duitse 
geb. en kol. Cat. w. van de 4 alb. ruim 
90.000.— D.M. Michel 1976. In èèn 
koop, 30% D.M. Brieven onder no. 
P170. 

W.-Duitsland en BeriQu postfris en ge
stempeld, ook losse waarden, volgens 
mancolijst (40% Yvert, 60% Michel). 
P. W. Meinhardt, van Naeltwijckstr. 10, 
Wassenaar. 

Ver. EuropaA'er. Naties posttris/ge-
bruikt? Prijslijst op aanvraag gratis. 
R. de Vries, Perim 273, Zaandam. Tel. 
075-172617. 

India. Herdenkingszegels. 100 verschil
lende gebruikt of 18 F.D.C.'s f 10,—. 
S.v.p. cheque aan Ranjit Singh. F 14/63, 
Model Town, Delhi-110009, India. 

FRANKRIJK. Gratis prijslijst op aan
vraag. Catalogusnummers Yvert of Mi
chel, aantrekkelijke prijzen. 
G. de Rivasson, 24450 La Cokuille -
Frankrijk. 

Spaanse postzegels, postfris, incl. L.B. 
zonder blokken, uit collecties direct le
verbaar: 
1965 - 22,90; 1966 - 34,75; 1967 - 29,30; 
1968 - 26,—; 1969 - 22,50; 1970 - 46,75; 
1971 - 38,20; 1972 - 36,—; 1973 - 33,50; 
1974 - 32,70; 1975 - 24,65; 1960/64 - prijs 
op aanvraag. 
1975 mcl. 4 Francozegels en 4 Juan 
Carlos. Levering losse series is moge
lijk. Prijswijzigingen voorbehouden en 
mits onverkocht. Nog enig aanbod Sp. 
Andorra. A. van Eek, Rotterdam, Mo-
lenwaterweg 74, tel. 248434. Giro 614770. 

Kilowaar veel nieuwe kilos op voorraad 
met de modernste zegels en prima kwa
liteit — veel West-Europese landen — 
Prijslijst op aanvraag gratis R. de Vries, 
Perim 2^3, Zaandam. Tel. 075. 172617. 

ISRAEL, prijs-sensaties, postfris, ge
bruikt, FDC's, losse zegels of speciale 
aanbiedingen. Export-prijzen Joffe, Ra-
mat Gan, Hashmonaim 16. Israel. 

Juliana Regina nr. 954, luxe afgeweekt, 
ä ƒ 16,— per 100. L. A. Okken, Beet-
hovenlaan 98, Groningen. Giro 886200. 

Aangeboden: le emissie, klassiek 
N.O.G., zeer veel stempels op losse 
zegels en op brief, rolt. en port op brief, 
Untea post, Ned. Indië op brief in ruil 
voor oude postzegelboekjes en roltan-
dmg op brief. 
H. T. Hospers, Buizerdlaan 139, Hooge-
veen. Tel. 05280-68642 of 05999-4303. 

Engelse Koloniën, Mooie zichtz. aantr. 
uitgepr. B. de Blieck, Munnikenweg 52, 
't Harde, tel. 05255-1972. 

Onder opgaaf van uw verz. gebied (en) 
ontvangt U enkele rondzendboekjes re
tour, gefrankeerd met toesl. zegels. Prij
zen vanaf 50% v. d. Cat. waarde, postfris 
en gebruikt; vooral Duitslandverzame
laars kunnen hun hart ophalen, óók 
veel Eng. + Dom. tevens opruiming 
doubletten! 1000 versch. voor ƒ 17,50. 
Giro 3076512, P. G. v/d Knijff, KI. Hei
ligland 75 zw., Haarlem. 

Zo juist binnengekomen Spanje-missie-
pakketten. Veel groot-formaat. Nieuwste 
uitgaven. Prijs per kilo-pakket / 30,—. 
Eveneens leverbaar nieuwste kilo's 
Spanje-alleen grootformaat, modern, 
zelfs 1976. Prijs per kilo ƒ 120,—. 
Zo juist binnengekomen Noorwegen n 
pakketten. Verzegeld met gemixd bui
tenland. Prijs per kilo ƒ 40,—. Prijzen 
zijn incl. porto. Levering geschiedt al
leen ondervooruitbetaling op Postgiro 
nr. 1644981 tnv. J. G. Baneke, Amster
dam. Tel. 020-138397. 

N.o.t. prijs. Tweede Davo-album Ne
derland praktisch compleet en praktisch 
ongestempeld. Losse series en velletjes 
Nederland. Veel eerste dagenveloppen 
Nederland. Geen handelaren. Tel. 080-
773412. 

I gevraagd 
Te koop of in ruil gevr. 25 c Zeehelden 
ongebr. No. 419. Overige Waarden in 
kwantum in ruil aanwezig. Betaal ƒ 25,— 
voor 1 kilo Plaatjes Nederland. Ook 
bundels en kilos gevraagd. Bied aan; 
100 X R. J. 954 op papier ä ƒ 23,— 
10 X R. J. 957 luxe afgew. ƒ 50,—. 
P. Koopmanschap, Huizerstraatweg 10, 
NAARDEN. Tel. 02159-44265 giro 
555957, 

Gevraagd: 
Portugal Hongkong Mauritius. Zoek op 
oude zegels en stukken nummer- en/of 
plaats-naamstempels. F. L. Maas, Vee-
nendaalkade 289, Den Haag, Tel. 070-
664456. 

Gevraagd: collecties en engrosposten 
van Nederland en Verenigd Europa. 
J. F. P. Peerenboom, Peellaan 91, Son, 
tel. 04990-1103. 

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. 

Gevraagd: Jubileumzegels 1923 Neder
land en Overzee, alle variëteiten, zegels 
op brief, en engros. Gert Holstege, 
Paardebloem 6, Rotterdam-14. 

Gevr. verzam-, partijen, e.d. van 
NEDERLAND, postfris en gebr. 
VER. EUROPA, postfris. 
P. Nieuwelink, Wiardi Beckmanstraat 
142, Postbus 349, Soest. 

NEDERLANDSE zegels en postzegel
boekjes tegen enorme prijs! Ook verza
melingen gevr. J. J. Molenaar, Postbus 
64, Soest, tel. 02155-15721. 

Automaatboekjes van Nederland en 
België. Ik betaal zeer goede prijzen. 
Aanbiedingen of zendingen aan: J. F. 
v/d Kerkhof, Jac. Oppenheimstr. 50, 
Eindhoven, tel. 040-515365. 

Brits Oost Afrika en/of Uganda (tot 
1922) te koop gevr. door verz. J. E. 
Schelling, Vurenlaan 186, Tiel. 

Te koop gevr. postzegels, F.D.C.'s 
bijzondere stempels betrekking hebt 
de op Brand en Brandweer. W. P. 
Leersum, Buurtscheuterlaan 116, te I 
Tel. 08380-11623. 

Te koop gevr. BI. 1 Verenigde N a | 
1955. Stuur U prijsopgave naar G. 
sen, Schubertstr. 12 III, Sittard. 

Te koop gevr. Postz. (liefst postfr] 
F.D.C.'s en automaatboekjes van 
derland. Betaal hoge prijs (tot cil 
125 %). A. Hamers, Postbus 270, SoJ 
Tel. 02155-18110. 

Gevr. 55 cent Regina no. 946. Geef vJ 
de 1ste 2000 (of minder) gebruikte z e ^ 
35 et. per 100 (los, afgeweekt) + poi 
D.C. El, Westhovenplein 84, Den H a l 
2032. 

Te koop gevraagd: F.D.C.'s Ned^ 
Antillen nrs. 1 t/m 94, bij voorkeur 
beschreven/ongeadresseerd. Aanbiedl 
gen aan: A. Foppen, Voorstraat 
Heukelum, ZH. 

Gevraagd: verzamelingen of engros 
Nederland voor Arabische relaties, 
ben bereid hiervoor hoge aantrekkelijl 
prijzen te betalen. Aanbiedingen: t e l* 
010-241296. 

^^^^^^^S^fci^" J ^ M)̂  

LINDNER SUP: 1975 en andere d e l | 
van dit en andere albums, verzorgen ̂  
zo ook manco lijsten en nieuwtjes 
D.D.R. Ver. Europa, West-Duitslan 
Berlijn, Israël, Engeland, Kan. Eilande! 
Frankrijk, België en nog div. west- Eur] 
pese landen J. de Jong, Molenbeekstraj 
18 111, Amsterdam-Zuid II. 

Exchange new stamps & F.D.C.'s. 
letters answered. (English, Germai 
K. Sorowka, Wisniowa 12, 40861 K a t | 
wice. Poland. 

Verzamelt u V.N. en/of V.E.?? J j 
Word dan lid van de gespec. Veren 
ging op dit gebied. Tel. 070-680485 
18.00 uur. 

Filatelisten Vereniging ,,De Uiver" 
Soesterberg verzoekt voor het nieu 
seizoen 1976/77 rondzendboekjes. Ref | 
renties op aanvraag. Br. aan A. v. Putt 
Simon Stevinlaan 56, Soesterberg. 

Zend mij 250/500 van uw dubbele zegel 
en U ontvangt 250/500 verschillende aaiT 
teken-stroken. G. A. A. Glaudeman| 
Frans Halslaan 83, Arnhem. 

OPBERGBAND PHILATELIE 
Prachtig systeem voor het opbergen van uw maandblad 
Beschadigen uitgesloten 
Kleur donkergroen Inhoud één jaargang 
Stort ƒ 18,95 op giro 3243754 
ten name van 
Omni Trading B V te Mook ((L ) 
Wilt u vermelden PHILATELIE 

9^^^:. 
^tv^t 

GUERNSEY 
1941 Yvert 1-5 
1969 Frankeer 
1969 17a-18a 
1969 Broek 
1970 Bevri jding 
1970 Landbouw 
1970 Kerstmis 
1971 Frankeer 
1971 De La Rue 
1972 Compleet(13) 
1973 Compleet(14) 
1971 Kerstmis 
1974 CompIeet(28) 

Postfris 
50,00 

182,50 
275,00 

24,00 
24,00 
47,50 
25,00 
29,90 
27,90 
49,00 
29,00 
25,00 
30,50 

FDC 

130,00 
190,00 
24,00 
35,00 
42,50 
24,00 
23,00 
23,00 
40,00 
25.00 
23.00 
33,50 

Frankeer 1969 
1969 Postdienst 
1970 Bevri jding 
1970 Bloemen 
1971 Frankeer 
1971 Dieren 
1971 Legioen 
1971 Schi lderi jen 
1972 Compleet(16) 
1973 Compleet(18) 
1974 Compleet(16) 
port 1-6 1969 
port 1-7 Guernsey 

Postfris 
215,00 
25,60 
25,60 
59,00 
13,00 
70,00 
25,60 
40,00 
55,00 
29,00 
13,50 

265,00 
140,00 

FDC 
130,00 
24,00 
24,00 
35,00 
18,00 
37,50 
24,00 
32,50 
55.00 
30,00 
17,50 

JERSEY 

Eiland Man compleet Yvert 1-40 + Blok 1 ƒ 65,00. 
Betaling na ontvangst. Porto extra bij bestelling tot / 200,00. 

B. J. M. VAN LEEUWEN, Postbus 2157, RoHerdam, Postgiro 1289248 

4 0 2 lUNI 1976 



r 
1 A A N B I E D I N G KLASSIEK N ED E R L A N D 

1 1, vanaf 
1 1, op brief 
1 l a , plaat 1, stempel 

, ,VenloB' 
1a, plaat 1, luxe ex stempel 
, ,GroningenB" 
1a, plaat 1, brief met luxe ex 
stempel , ,GoudaA" en ,,Na 
Post t i jd" in rood 
1a, plaat 1, luxe ex. op brie 
1b, plaat 1, stempel 

1 , ,AlkmaarA" 
I 1b, plaat 1, luxe ex stempel 

, ,Gron ingenB" 
1c, plaat II 
1c, plaat I I , luxe ex stempe 
, ,OosterhoutA" 
1c, plaat I I , zegel één zijde 
smatgerand op brief 
l d , plaat II 
l d . Diaat I I . randstuk 

6 0 , 
260,— 

125,— 

225,— 

400,— 
375,— 

2 7 5 , 

450,— 
260,— 

600,— 

350,— 
120,— 
200,— 

1 l d . Diaat I I . luxe ex. stempel 
1 , ,GroningenB" 
1 l d , plaat I I , stempel 
1 , ,GoudaA" op brief met 
1 ..Na Post t i id" in rood 

300,— 

350,— 
1 l d , plaat I I , paar met stempel 
1 , ,AlkmaarA" op brief i 
1 Ie , plaat I I I , stempel 
1 , ,AssenC" 
1 l e , plaat I I I , luxe f ioekstuk 
1 I e , plaat I I I , bovenzijde 
1 smalgerand, op brief 
1 If, plaat I I I , stempel 
1 , ,ArnhemC" 
1 I f , plaat I I I , luxe ex. stempe 
1 , ,GroningenC" 

l f , plaat I I I , randstuk, 
1 stempel ,,GoudaA' 
1 l f , plaat I I I , luxe randstuk 
1 met stempel , ,EindhovenC" 
1 l f plaat I I I , paar 
1 1f, plaat I I I , luxe paar met 
1 centraal stempel , ,T ie l C" 
1 l f , plaat I I I , luxe randpaar 
1 1g, plaat I I I , vertikaal paar, 
1 stempel , ,RoermondC" 
B I f i , plaat IV 
1 I f i , plaat IV, stempel 

,,H Spoorweg ' 
^h, plaat IV, luxe ex 

1 stempel , ,T ie l C" 
I f i , plaat IV, kopvrij 
gestempeld paar met één 
,,Franco kast je" stempel 
1h, plaat IV, luxe paar met 
één ,,Franco kast je" 
stempel 
1h, plaat IV, luxe paar, 
centraal stempel 
, ,Maastr iof i t C" 
1h, plaat IV, superbe 
vertikaal paar 
11, plaat IV, luxe ex. 
I l , plaat IV, luxe ex 
op briefstuk met stempel 
, RotterdamC" 
1j, plaat V 
1|, plaat V, zeer 
breedgerand ex. 
I J , plaat V, randstuk 
I J , plaat V luxe 
randstuk 
I J , plaat V, paar met 
stempel ,,H Spoorweg" 
I J , plaat V, luxe 
vert ikaal paar 
I J , plaat V, twee losse ex 
op brief 
11, plaat VI, randstuk 
11, plaat VI, luxe kopvri j 
gestempeld paar 
l m , plaat VI, luxe 
randstuk 
1m, plaat VI, luxe ex 

1 op bnefvoorzi jde 
l m , plaat VI, mooi 
gerand paar op brief 
2, vanaf 
2, luxe randstuk 

DE BETERE Ê  

DE MEEST 
UITGEBREIDE 

VOORRAAD POST

ZEGELS VAN 
ALLE LANDEN 

725,— 

110,— 
925,— 

235,— 

85,— 

150,— 

250,— 

350,— 
250,— 

700,— 
.100,— 

300,— 
65,— 

110,— 

1 6 0 , 

4 7 5 , 

500,— 

525,— 

650,— 
200,— 

275,— 
60,— 

120,— 
180,— 

240,— 

400,— 

500,— 

325,— 
200,— 

650,— 

225,— 

170,— 

400,— 
55,— 

225,— 1 

4ZELC 

Pc 
1 V 
AMSTI 

DAGE 

1 2, één zijde smalgerand, 
stempel , ,FranekerC" 
2, één zijde smalgerand, 
stempel , ,Harderwi jkA" 
2, breedgerand, echter 
archiefvouw, stempel 
, ,EindhovenC" 
2, zeer breedgerand. 
stempel , ,GroningenC" 
2, stempel , ,Ni jmegenA" 
2, stempel , ,UtrechtB" 
2, stempel , ,WageningenC' 
2, smalgerand, stempel 
„Weesp B" 
2, één zijde smalgerand. 
stempel ,,W/ormerveerB" 
2, stempel ,,H Spoorweg" 
2, op brief, vanaf 
2, op brief, stempel 
, ,AssenC" 
2a, plaat 1, stempel 
, ,RoermondC" 
2a, plaat 1, breedgerand 
ex stempel , ,VenloB" 
2a, plaat 1, breedgerand 
ex stempel , ,Haar lemB" 
2b, plaat II 
2b plaat I I , stempel 
. ,Harderwi jkC" 
2b, plaat I I , breedgerand 
ex 
2b, plaat I I , luxe ex 
breedgerand 
2b, plaat I I , superbe ex 
2c, plaat III 
2c, plaat I I I , luxe ex 
2c, plaat I I I , luxe ex 
stempel , ,DordrechtC" 
2d, plaat IV 
2d, plaat IV, stempel 
„Zwo l le B ' 
2d, plaat IV, breedgerand 
2d, plaat IV, breedgerand 
ex stempel , ,Del f t C" 
2d, plaat IV, luxe ex 
breedgerand 
2d, plaat IV, randstuk 
2e, plaat V 
2e, plaat V, breedgerand 
ex stempel , ,MiddelburgC' 
2e, plaat V, luxe ex 
breedgerand 
2e, plaat V, luxe breed
gerand ex kopvrij 
gestempeld 
2e, plaat V, luxe randstuk 
2f, plaat V, luxe ex 
2f, plaat V, luxe ex 
stempel , ,AssenC" 
2f, plaat V, luxe randpaar 
2g, plaat VI, breedgerand 
ex stempel , ,DeventerC" 
2g, plaat VI, luxe ex 
2h, plaat VII , luxe ex 
2h, luxe ex op brief 
2i, plaat VIM 
2i, plaat VII I , breedgerand 
2i, plaat VII I , luxe ex 
breedgerand 
2j, plaat IX, luxe ex 
2j, plaat IX, luxe breedge
rand ex 
2k, plaat X, vanaf 
2k, plaat X, breedgerand 
ex stempel ,,Franco kastje 
in blauw 
2k, plaat X, randstuk 
2k, plaat X, breedgerand 
paar 
21, plaat X, vanaf 
21, plaat X, randstuk 
21 plaat X, luxe randstuk 
2, plaat X op brief 
2, plaat X, zeer breed
gerand op brief 
2, plaat X, mooi hoekstuk 
op brief 
3a, stempel 
, ,GroningenB" 
3a, breedgerand ex. 

1 4 0 , 

125,— 

75,— 

1 2 5 , 
80,— 
75,— 
80,— 

100,— 

75,— 
80,— 

2 0 0 , 

300,— 

90,— 

130,— 

170,— 
80,— 

90,— 

120,— 

2 0 0 , 
240,— 
100,— 
160,— 

185,— 
60,— 

7 5 , 
90,— 

125,— 

150,— 
200,— 

80,— 

140,— 

1 7 5 , 

230,— 
325,— 
110,— 

1 5 0 , 
550,— 

200,— 
240,— 
120,— 
425,— 

70,— 
100,— 

175,— 
1 8 C 

2 2 5 , 
5 5 , 

125,— 
125,— 

450,— 
60,— 

125,— 
225,— 
250,— 

375,— 

750,— 

400,— 
575,— 1 

>ZAME ZEGELS ZIJN MOM 

"iot7Pnplh 
J O L Z L O M ^ I I ïpn 

ICII 1 
:RDAM  ROKIN 10  TEL. (020) 24 90 44 

LIJKS GEOPEND van 9  5.30, DONDER 

1 3a, breedgerand ex., 
stempel , ,T ie l A" 
3b, vanaf 
3b, breedgerand ex. 
3b, stempel 
, ,DordrechtC" 
3b, stempel 
, ,WoerdenA" 
3b, luxe, kopvri j 
gestempeld ex. 
3b, luxe ex stempel 
, ,Har l ingenA" 
3b, luxe randstuk, 
stempel , ,EnschedeB" 
3b, breedgerand luxe paar 
3b, twee luxe ex op 
briefstuk met stempel 
, ,EdamB" 

600,— 
300,— 
450,— 

500,— 

500,— 

600,— 

700,— 

875,— 
1.300,— 

2.000,— 
3b, breedgerande luxe str ip 
met zeldzame afstemp 
3c, vanaf 
3c, kopvri j gestempeld 
3c, luxe ex 
3c, randstuk 
3c, luxe randstuk 
3c, luxe paar 
3c, gebruikt 
BRUGPAAR" 
RARITEIT! 
Slechts twee exemplaren 
b e k e n d " 
r * breedgerand 
luxe ex 
1 " pr ex. 
1* luxe 
1* pr ex 
r mooi ex. 
2 ' luxe 
2* pr. ex. 
3* luxe 
3* pr ex 
3* zonder gom 
4/6 vanaf 
4, luxe paar 
4, langstempel , ,Echt" 
5, luxe paar 
5, prachtpaar 
6, luxe 
6 luxe paar 
5, op brief 
4** luxe 
4* luxe, vri jwel postfr is 
4 luxe 
4 ' pr ex 
5 " pr ex. 
5* luxe 
5* pr ex 
6* luxe, vri jwel postfr is 
6* pr ex 
7ID, tanding 14' 
7ID, tanding 14, luxe 
7, blok van 4 
9, vanaf 
9, luxe 
10, vanaf 
10, luxe 
101 IB, tanding lO'/ j • IO'/A 
10IIB, tanding lO'/a • 10%, 
luxe 
11, vanaf 
11, luxe 
11, type II 
12, vanaf 
12, luxe 
12, luxe paar 
11, luxe ex op brief 
7" luxe 
8 " luxe 
8 " type 1, luxe 
8* type 1, luxe 
8* pr ex 
9*, luxe, vri jwel postfr is 
9' pr ex 
9 ' zonder gom. 
overigens luxe 
10* pr ex 
11* luxe 
11* pr ex 
12 luxe 
12* pr ex. 

ENTEELZEERGESC 

del R F V ^ W l 1 l a 1 ■ 

3.500,
250,— 
375,— 
5 0 0 , 
625,— 
8 0 0 , 

1.200,— 

P.OA. 

8.000,— 
4.000,— 
3.200,
2.400,— 
1.400,— 
3.800,— 
2.700,— 
4.600,— 
3.450,— 
1.500,— 

2 5 0 , 
1 6 0 , 
350,— 

8 0 , 
5 5 , 

300,— 
675,— 

75,— 
2.750,— 
1.650,
1.100,— 

7 7 5 , 
2.250,— 
1.500,
1.100,— 
5.003,
2.500,— 

400,— 
6 0 0 , 
300,— 

75,— 
115,— 

45,— 
70,— 

300,— 

450,— 
200,— 
300,— 
275,— 
375,— 
575,— 

1.200,— 
650,— 
750,— 

1.250,— 
1.500,— 

7 5 0 , 
375,— 

2.700,
1.350,— 

675,— 
1.200,— 
3.600,— 
2.700,— 
6.000,— 
4.500,— 1 

HIKT VC 

G J 
V ^ . V 

Specialisten 

DAGS GESLOTEN  GIRONO . 2?39900. 

1 z g = zonder gom 
■ = ongebruikt 
* ' = postfr is zonder plakker 
geen teken = gebruikt 
pr. ex = prachtex 
bl = blok van vier 
P 0 A. = prijs op aanvraag. 

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 200,— 
franco Al le pri jzen zijn inc l . 
B T W . 
Levering zolang de voorraad 
strekt. 

Door de sterk st i jgende prijzen 
kunnen er tussenti jdse pri js
wi jz ig ingen optreden 1 

12* mooi ex. 2.250,— 
12* zonder g o m ; 
overigens luxe 2.250,— 
14, vanaf 140,— 
14, luxe 210,— 
16, vanaf 140,— 
16, luxe 210,— 
17, vanaf 22,50 
18, vanaf 100,— 
18, luxe 160,— 
18Ba, luxe 175,— 
14* luxe 700,— 
14* pr. ex. 525,— 
16* luxe, vr i jwel postfr is 600,— 
16* pr. ex. 300,— 
17* pr ex. 125,— 
18** luxe 3.750,— 
18** pr ex. 2.500,— 
18* luxe, vri jwel postfr is 2.250,— 
18* luxe 1.500,— 
18* pr ex. 1.100,— 
15A* 65,— 
16A* luxe 420,— 
16C* luxe SOO.— 
20, vanaf 40,— 
20, luxe 60,— 
25, vanaf 100,— 
25, luxe 1 5 0 , -
27, vanaf 20,— 
27, luxe 30,— 
28, vanaf SS,— 
28, luxe SS,— 
29, vanaf 210,— 
29, luxe 325,— 
29, luxe zeer l icht 
gestempeld 350,— 
26F, luxe 220,— 
25L, luxe Zeldzaam 650,— 
20** luxe 275,— 
2 1 * * luxe 4S0,— 
22** luxe 375,— 
23* luxe, vr i jwel 1 
postfr is 1.650,— 
23* luxe 1.100,— 
23* pr ex 825,— 
24* luxe, vr i jwel 
postfr is 1.800,-
240* luxe 1.400,— 
24* luxe 1.200,— 
24* pr ex 900,— 
25** luxe paar 1.300,— 
25** luxe 625,— 
25L* pr. ex. 600,— 
25* pr ex. 200,— 
26* luxe 1.600,— 
26* mooi ex. 750,— 
27* luxe, vr i jwel 
postfris 2.500,— 
27* pr ex. 1.250,— 
28** luxe 3.500,— 
28* mooi ex 650,— 
29* luxe 2.000,— 
29* pr ex 1.500,— 
De zegels na nr 30, alsmede de 
rol tanding-, luchtpost-, port-, 1 
brandkast-, dienst-, interner ing- 1 
en telegramzegels uit ru ime 
voorraad vri jwel compleet 
leverbaar ' 1 

30R BELEGGING ! ! 1 

^tiiriTi^ AMP>̂  
JKKAI I 1 l O fr '^ 
in zeldzame zegels ^ è ï » ^ 



l^o VOOR DE VERZAMELING ZONDER PLAKKERS U ^ ^ ^ A M J W K l o I A L ~ A L D U I V I S 
Prijzen Inclusief kunstieder band met binnenwerkse schroeven en stevige cassette. 

NEDERLAND & Ov. Geb., in vijf banden: 
deel I NEDERLAND tot 1960 
deel II NEDERLAND na 1960 
deel lil NED.-INDIË en NIEUW-GUINEA . . . 

ƒ 
ƒ 
ƒ 

deel IV CURAQAO, NED.-ANTILLEN ƒ 
deel V SURINAME ƒ 
BELGIË in drie banden: 

BELGIË I (postzegels en blokken tot 1950) ƒ 110 
BELGIË II (postzegels en blokken na 1950) ƒ 120, 

80 — 
70 — 
65,— 
70,— 
80,— 

port-, spoorwegzegels enz.; 75,-
90,-
90,-

BELGIE III (luchtpost 
CANADA 
DENEMARKEN, komoleet . . . . 
DUITSLAND in vijf banden: 

DEUTSCHLAND I tot 1945 
BUNDESREP, & BERLIN II tot 1970 ƒ 
BUNDESREP. & BERLIN II na 1970 f 
DEUTSCHE DEM. REP. I tot 1965 ƒ 
DEUTSCHE DEM. REP. II na 1965 ƒ 

EUROPA met NATO enz. in twee banden; 
EUROPA I tot 1970 ƒ 
EUROPA II na 1970 ƒ 

FINLAND, kompleet f 
FRANKRIJK in twee banden: 

FRANCE I (tot 1950) ƒ 
FRANCE II (na 1950) ƒ 125, 

GR. BRITTANNIË, kompleet met Channel Isl ƒ 145, 
IERLAND, kompleet ƒ 55, 

100,— 
90,— 
60,— 

110,— 
120,— 

115,— 
75,— 
95,— 

95,— 

INDONESIA, met Irian Barat en Riau 
ITALIË in twee banden: 

ITALIA I (tot 1945) 
ITALIA II (na 1945) 

LIECHTENSTEIN, kompleet 
LUXEMBURG, kompleet 
MALTA, kompleet 
MONACO, kompleet 
NOORWEGEN, kompleet 
OOSTENRIJK, in twee banden: 

ÖSTERREICH I tot 1939 
ÖSTERREICH II na 1945 

SPANJE, in twee banden: 
ESPANA I tot 1945 
ESPANA II na 1945 

VATICAAN, kompleet 
VER. STATEN van AMERIKA, in twee banden: 

Ver. Staten v. Amerika I (tot 1945) 
Ver. Staten v. Amerika II (na 1945) 

IJSLAND, kompleet 
ZUID-AFRIKA (Unie en Republiek) 
ZWEDEN, kompleet 
ZWITSERLAND, in twee banden: 

HELVETIA I tot 1945 
HELVETIA II na 1945 

Kunstleren band in cassette, voorzien van landsnaam 

ƒ 100,— 

ƒ 80,— 
ƒ 100,— 
ƒ 7 5 , -
ƒ 125,— 
ƒ 75,— 
ƒ 150,— 
f 75,— 

ƒ 85,-
ƒ 100,-

ƒ 140,-
ƒ 150,-
ƒ 90,-

ƒ 90,-
ƒ 110,-
ƒ 65,-
. ƒ 75,-
ƒ 140,-

ƒ 90,-
ƒ 95,-
ƒ 20,-

Rwo -MUNT-ALBUMS 
[ 5 ^ -ALBUM MUNTEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
OPBERGSYSTEEM EN BESCHRIJVING MET JAARTALLEN VOOR ALLE MUNTEN VAN DE HALVE CENT TOT 
HET GOUDEN TIENTJE (EN OOK DE NIEUWE ZILVEREN TIENTJES) IN KUNSTLEREN BAND. In een stevige 
cassette ƒ 30,— 
IDAM LUXE MUNT-ALBUM NEUTRAAL. Op dezelfde wijze uitgevoerd, met cassette ƒ 25,— 
[OggMUNT-ALBUM POPULAIR. In plastic ringband ƒ 15,— 


